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ПРЕДГОВОР

чл.-кор. проф. дин Александър Костов 

Вече изминаха повече от тридесет години от започването на ради-
калните промени в Европа. Навлязохме „уверено“ в новия XXI век.  
Началото на третото му десетилетие не само дава възможност, но и 
изисква от учените да оценят развитието на Балканите през изминалия 
период и да бъде хвърлен поглед напред, като бъдат откроени 
предизвикателствата пред региона. В това отношение, наред с въ-
трешните (за всяка страна и за региона като цяло) проблеми, сериозен 
интерес предизвиква влиянието и на редица външни фактори. Един 
от тях е процесът на евроинтеграция с всичките му противоречиви 
лъкатушения и проблеми. Наред с това трябва да се отчете и отражението 
върху страните от региона на турбулентната международна обстановка 
особено през последните десетина години. 

Наред с все по-изострящото се противопоставяне между Запада и 
Русия, което засяга не само страните от Черноморския регион в неговия 
тесен и широк обхват, трябва да се отчете и негативното въздействие 
на три сериозни кризи. Първата от тях е наследство от по-предишното 
десетилетие. Става въпрос за финансовата и икономическа криза от 2008–
2009 г., чиито неблагоприятни последици се чувстват в региона дълго 
време след нейното начало. Тъкмо те отшумяват и ето, че Балканите са 
засегнати сериозно от бежанската и мигрантската криза от 2015–2016 
г., която получава огромен социален и политически резонанс в страните 
от региона. И накрая, на границата на третото десетилетие на века се 
появава кризата, предизвикана от КОВИД-19, с нейния неясен край и 
последствия, които изправят пред нови предизвикателства целия свят, 
в това число и Балканите. Не трябва да се забравя, че на този фон се 
развиват процесите на евроинтеграция и на разширяването на НАТО,  
с техните постижения и проблеми в Европейския Югоизток.

И така, процесите, протичащи на Балканите в условията на 
усложняващите се международни отношения, през преминаването и 
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влизането от една в друга криза, наистина заслужават един сериозен 
академичен анализ, както върху досегашното  им развитие, така и в 
близка и по-далечна перспектива. 

На предизвикателства пред Балканите в началото на новото 
десетилетие на нашия век е посветена и настоящата колективна 
монография. Авторите на отделните глави имат за задача да отговорят 
на няколко важни въпроса. Те са свързани преди всичко с установяване 
на водещите  тенденции в развитието на всяка една от страните: 
във вътрешен план да откроят основните приоритети в областта на 
икономиката, политиката и сигурността, а във външната им политика 
– да покажат преди всичко отношенията с предпочитаните им 
партньори, но също и да откроят съществуващите проблеми, съдържащи 
потенциал за конфликти и нестабилност. Последното е валидно както 
за отношенията с непосредствените им съседи, така и с ЕС, а също и с 
глобални и регионални играчи, между които са САЩ, Русия, Китай и 
една страна от самия регион – Турция. На тези проблеми е посветена 
основната част от изложението. Не само в помощ на читателя, но и за 
по-широко навлизане в  темата, в монографията са включени и три глави, 
показващи мястото на балканските страни в променящата се стратегия 
и политика на ЕС, НАТО и Русия. 

В крайна сметка анализът има за цел да даде оценка на 
дестабилизиращите фактори в регионален план – като ги идентифицира 
и йерархизира, както и да покаже тези, които съдействат за успокоение 
и балансираност в динамичната и сложна обстановка. Макар че в 
изследването се проследяват процесите не само от последните десетина 
години, но и от по-ранен период, то не е чисто историческо, а се стреми 
по един комплексен и интердисциплинарен начин да даде отговор на 
поставените въпроси и в известна степен – да даде поливариант на 
прогноза за бъдещето развитие на региона.  

На пръв поглед сред разглежданите страни липсва България. На 
практика обаче тя присъства (в повечето случаи невидимо) почти на-
всякъде в съдържанието. А в заключителната глава е направен опит да 
бъдат откроени по-ясно предизвикателствата пред страната, имайки 
предвид досегашните тенденции в динамичното развитие на Балканите 
през първите две десетилетия на нашия век.

Настоящата монография се явява едно логично продължение на 
досегашната изследователската работа на учените от ИБЦТ (и особено 
от секция „Съвременни Балкани“) и техните партньори от други 
академични звена. В нея са взети предвид и изводите от излезлите 
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през последните десетина години издания на Института, разглеждащи 
сериозни регионални проблеми от съвременността1. Сред тях са и 
тези, публикувани в изпълнение на проекта „Съвременните Балкани и 
предизвикателствата пред България“, финансиран от ФНИ-МОН и ко-
ординиран от ИБЦТ2. Именно в рамките на споменатия проект излиза 
и настоящата публикация.

Като всяка монография и този колективен труд има своя водеща 
линия на изследване и представяне на резултатите от него. Същевременно  
на авторите в него е дадена свобода да отстояват и аргументират  своите 
лични мнения по разглежданите теми и изследователски проблеми, 

1 Вж. напр. КОСТОВ, Ал., Ек. НИКОВА (съст.) Балканите през първото десетилетие 
на 21 век (София, Парадигма, 2012); КОСТОВ, Ал. (съст.) Балканите през второто де-
сетилетие на XXI век: проблеми, предизвикателства, перспективи (София, Парадигма, 
2015); МАРИНКОВ, Б., Б. БАНЧЕВ (съст.) Украинската криза и Балканите (София, 
Парадигма, 2017), както и специалното издание на сп. Балкани кн. 6 от 2017 г., посветено 
на темата „Миграциите и Балканите от древността до наши дни“.

2 КОСТОВ, Ал., Ир. ОГНЯНОВА, Б. БАНЧЕВ (съст.) Бежанската криза и Балканите 
(2015–2016). Колективна монография. (София, Парадигма, 2018.) КОСТОВ, Ал. 
(Съст.) Новите предизвикателства пред Балканите (София, Парадигма, 2019).

Александър Костов  Предговор
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АЛБАНИЯ: ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПО СТРЪМНИЯ ПЪТ 
КЪМ НАПРЕДЪКА

Боби Бобев

Изминаха три  десетилетия от началото на прехода от тоталитарен 
режим и планово стопанство към плуралистична демокрация и пазарна 
икономика в Албания. В този едновременно кратък и продължителен 
период от време страната зае своето подобаващо място в оформянето 
на цялостната картина на съвременните Балкани. Несъмнено можем да 
открием сходни черти в нейното развитие във вътрешен и международен 
план с други държави в региона и в бившия Източен блок, но съществуват 
и характерни особености, върху които ще бъде акцентът в настоящата 
част на колективната монография.

Предложеното изследване е базирано на налична официална 
документация, информационни материали от албански и чужди 
медии, статистически данни, разнообразни по характер и насоченост 
изследвания. Не бива да се подценява и елемента на личните впечатления 
на автора1.

Допълнителен източник на информация са две интервюта със 
събеседници, които са представители на политическия елит на Албания 
– Намик Докле2  и Паскал Мило3. И двамата имат дългогодишното 
активно присъствие  в политическия и обществен живот на Албания. 
1 В периода март 1998 г. – юли 2006 г. авторът е извънреден и пълномощен 

посланик на България в Тирана.
2 Намик Докле е журналист по професия, висш функционер на Албанската 

социалистическа партия, включително неин заместник-председател в миналото. 
Нееднократно депутат, председател на парламента 2001–2002 г. Вицепремиер от 
2002 до 2005 г.

3 Паскал Мило е историк, университетски професор. Ръководен функционер 
на Социалдемократическата партия, по-късно създател и ръководител на 
отделилата се партия Социална демокрация. Нееднократно избиран за депутат. 
В периода 1997  – 2005 г. е последователно министър на външните работи и 
първия министър на евроинтеграцията.
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Чрез тях е представен и погледът отвътре, с което анализът на 
политическите реалности в Албания става по-пълен. Интервютата са 
осигурени по кореспондентски път в периода ноември – декември 
2018 г. Въпросите към двамата са еднотипни, отнасящи се до вътрешното 
развитие и до външната политика и присъствието в международния 
живот и дават възможност не само да се отчетат мненията на двамата, но 
и да се направи евентуална съпоставка между тях.

Преди да бъдат очертани основните характеристики на албанския 
преход, включително и до наши дни, трябва да се отбележи един важен 
момент – този за наследството. Несъмнено в т.н. „социалистически 
период“ в Албания се реализира най-драстичния диктаторски режим 
в цяла Европа и страната е единствената, която до края на Студената 
война се управлява от откровено просталинистка власт4. Ако се опитаме 
да очертаем етапи в развитието на Албания през изтеклите 30 години, 
задължително трябва да се отдели първото десетилетие от останалите 
две. Несъмнено може да се открие приемственост и последователност 
в редица процеси във вътрешен и международен план, но  90-те години 
на ХХ век съдържат твърде много политически, обществени и социални 
сътресения, които превръщат Албания в една от най-проблемните зони 
на европейския континент5.

Първите години на прехода се характеризират с налагане на 
многопартийната система в страната и бързото оформяне на един 
двуполюсен модел. Съвършено ясно се очертават основните играчи 
– Социалистическата партия (СП) в лявата част на спектъра и 
Демократическата партия (ДП) вдясно. Към тях гравитират по-малки 
формирования, които често играят ролята на коалиционни партньори. 
Нека отбележим и още нещо – в албанските условия характерния 

4 Подробности за развитието и състоянието на социалистическа Албания вж. в: 
БОБЕВ, Б., Т. КАЦОРИ. Албания (София, 1998). ЛОРИ, Б. Балканска Европа 
от 1945 до наши дни (София, 2005). BIBERAJ, E. Albania – a Socialist Maverick 
(Oxford, 1978). FEVZIU, B. Enver Hoxha (Тirane, 2011). PEARSON, O. Albania 
in XX-th Century. A History. Vol. III: Albania as Dictatorship and Democracy (New 
York, 2006). SMIRNOVA, N. Historia e Shqiperise perg jate shekullit XX (Tirane, 
2004).

5 За политическите борби и цялостното състояние на държавата и обществото 
през 90-те години на ХХ век  вж.: БОБЕВ, Б. „ Албания: Контрастните десе-
тилетия в края на 20. и началото на 21. век “, – В: КОСТОВ, Ал., Ек. НИКО-
ВА (Съст.).  Балканите през първото десетилетие на 21. век (София, 2012), 
126–155. Също: BIBERAJ E. Shqiperia ne tranzicion (Tirane, 2000). Вж. също: 
SMIRNOVA, N. Historia e Shqiperise perg jate shekullit XX (Tirane, 2004).
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Боби Бобев  Албания

за всички страни в преход двуполюсен модел се превръща в 
двуперсонален, при яростно личностно противопоставяне на 
лидерите на СП Фатос Нано и на ДП Сали Бериша. Този процес се 
оказва много устойчив и по същество, макар и с други персонажи, 
продължава и до днес. 

Несъмнено 90-те години на ХХ век изобилстват с драматични 
събития, повечето от които с подчертано негативни измерения. Важно 
е да се посочи изключително тежката социална ситуация, съпроводена 
с дълбока продоволствена криза – явления, които без намесата на 
международния фактор биха се превърнали в истинска хуманитарна 
катастрофа. Пак през тези начални години на прехода политическите 
демонстрации са съпроводени с тежки сблъсъци със силите на реда, 
при което се дават и човешки жертви. Неконтролираната емиграция 
придобива огромни мащаби и във времето от 1990 до 1997 г. страната 
е напусната от около 500 000 души или над 15% от населението на 
страната. Основни дестинации са Гърция и Италия.

 Най-значимото събитие се явява кризата през 1997 г., при която се 
стига до нещо непознато в европейските реалности по това време – в 
рамките на кратък период от време буквално се разпада държавността, 
престават да функционират не само централните държавни институции, 
но и цялата администрация, армията, полицията, съдебната власт. 
Мародерството става масово явление, разграбват се военни складове 
и стотици хиляди единици оръжие преминава в цивилното население, 
дават се човешки жертви. Албания е в пълен хаос и на прага на гражданска 
война, което налага намесата на международния фактор и провеждането 
на първата в историята на ОССЕ военна акция, регламентирана със 
съответната резолюция от СС на ООН – операция „Алба“6. Страната 
е умиротворена, но събитията показват колко далеч е тя от истинската 
стабилност.

Съвсем иначе стоят нещата през есента на 1998 г., когато страната 
е разтърсена от едно събитие, което отново я довежда до хаос. На 12 
септември е убит Азем Хайдари, заместник-председател на ДП и 
най-близък съратник на С. Бериша. Церемонията по погребението 
му прераства в безредия по улиците на Тирана – появяват се танкове, 
палят се коли, атакува се сградата на Министерския съвет, превзета е 
Националната телевизия. Обстановката е овладяна след решителна и 
твърда позиция на международния фактор.
6 За тези събития по-подробно вж: БОБЕВ, Б. „ Албания: Контрастните десетиле-

тия “, 135–136. 
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Последното десетилетие на ХХ век носи и други изпитания за 
държавата и обществото. Ескалацията на косовската криза и военната 
операция на НАТО срещу режима на Милошевич предизвикват една 
много сериозна по мащабите си бежанска вълна и на територията на 
Албания през пролетта на 1998 г. се озовават повече от половин милион 
косовски албанци.

Острото политическо противопоставяне и серията от негативни 
събития са характерен белег за албанските реалности в последното 
десетилетие на ХХ век, което същевременно се явява и първа декада 
на прехода. Цялостното развитие на държавата и обществото се 
характеризира с вътрешна нестабилност, проявяваща се в редица 
направления. Едно от тях е изборният процес и последствията от него 
в политически смисъл. Тук не става дума за технически неточности 
или недостатъци в законодателството, особено в началото на прехода 
– това се среща практически във всички бивши социалистически 
страни. В Албания през последното десетилетие на ХХ-ти век редовни 
или предсрочни парламентарни избори  се провеждат  четири пъти 
(1991, 1992, 1996 и 1997 г.) и няма случай претърпелият загуба да 
признае резултатите и да не бойкотира работата на парламента – 
независимо от оценките на международните наблюдатели.

Картината за последното десетилетие на ХХ век няма да е пълна, 
ако не се очертаят насоките на външната политика и присъствието на 
Албания в международния живот7. Тук трябва да се подчертае една 
характерна само за тази държава особеност в началото на прехода – 
наваксване на изоставането и преодоляване на изолацията от времето 
на тоталитарния режим. Албания остава встрани от Хелзинкския 
процес и настъпилото цялостно разведряване в международния 
живот, включително създаването на ОССЕ и други международни 
структури. Изоставането е преодоляно и започва работа по реализация 
на очертаните основни приоритети: европейска и евроатлантическа 
интеграция, стратегическо партньорство със САЩ, активно регионално 
сътрудничество.

Важно е да се отбележи и рядко срещания пълен политически и 
обществен консенсус по отношение на бъдещата интеграция – нито 

7 Подробно за насоките на водената външна политика вж.: БОБЕВ, Б. „Алба-
ния: Две десетилетия по пътя на европейската интеграция (1991–2011 г.) “. – 
В: Европейска перспектива и регионално сътрудничество в Югоизточна Европа 
(София, 2011), 41–67. Също: БОБЕВ, Б. „Балкански измерения във външната 
политика на Албания в началото на прехода към демокрация “. –  Дипломация  
бр. 4 (София, 2010), 26–33.
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една политическа формация не я подлага на съмнение, общественото 
одобрение се движи в рамките на 80-90%. Това се оценява в Брюксел 
и още през юни 1991 г. са установени дипломатически отношения с 
Тирана, а през май 1992 г. е подписано и Споразумение за търговия 
и икономическо сътрудничество. По-късно започват разговори за 
асоциирано членство на Албания, но те не завършват до 1996 г., когато, 
при възникналите проблеми след провеждането на парламентарните 
избори8, отношенията видимо охладняват и по-нататъшното им разви-
тие се отлага във времето.

Въпреки проблемите на страната през първото десетилетие на 
прехода, отношенията с НАТО се развиват позитивно и успешно. 
През февруари 1994 г. правителството одобрява участието в проекта 
Партньорство за мир и се присъединява към различни форми на 
сътрудничество. По време на Косовската криза (1999) официално 
Тирана предоставя не само достъп до въздушното и морското си 
пространство, но предлага на разположение на НАТО и цялата си 
военна и цивилна инфраструктура.

Когато се анализира външнополитическото поведение на Албания в 
края на ХХ век и присъствието ѝ в международния живот в регионален 
план, задължително трябва да се отбележи един изключително важен 
факт. Става дума за рязката промяна в политиката по националния 
въпрос и стремежа да бъде играна ръководна и координираща роля в 
действията на т.н. албански фактор9. Показателно е, че именно през 
90-те години на ХХ век страната за първи път в историческото си 
съществуване започва да води реална национална политика в две-
те ѝ основни направления: поведение спрямо малцинствата на своя 
територия и спрямо сънародниците зад граница – албанско население 
битува практически във всички съседни държави, в Косово, Северна 
Македония, Черна гора, Гърция, както и в Прешевската долина в 
южните части на Сърбия. Пак по това време, в 1998 г., е публикувана 
и албанската национална доктрина под наименование „Платформа 

8 След констатираните многобройни нарушения от страна на международните 
наблюдатели, Брюксел, както впрочем и Вашингтон, настояват за повтаряне на 
изборния процес, но президентът С. Бериша категорично отказва.

9 Подробно по тази тема ви:. БОБЕВ, Б. „ Албания: Историческа съдба и нацио-
нална политика през ХХ век “. – В: ПРЕШЛЕНОВА, Р. (Съст.) Маски долу! 
Национализмът на Балканите през ХХ век (София, 2018), 74–115. Също: 
БОБЕВ, Б. „ Албанският фактор на Балканите в края на ХХ и началото на ХХI 
век “. – В: Дипломация в Югоизточна Европа (София, 2010), 159–183. 

Боби Бобев  Албания
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за решаване на албанския национален въпрос“, изготвена от учени от 
Албания, Косово и Македония, под егидата на тогавашния президент 
Реджеп Мейдани. Оттогава този документ е подложен на много анали-
зи и мнения – включително определящи го като „зловещ“ и подчинен 
на стремежа за създаване на Велика Албания. Подобни определения са 
спорни, защото всички такива доктрини съдържат националистически 
заряд и са посрещани отрицателно от съседните държави, но тук няма 
никакви призиви за бъдещо обединяване на територии и гранични 
промени. Всъщност с тази „Платформа“ Албания реално поема 
функциите на държава-майка спрямо сънародниците зад граница и в 
това няма нищо осъдително. И при събитията в Република Македония 
през 2001 г. официална Тирана има умерено поведение и осъжда опита 
да се създаде албанско по национален характер военно формирование 
на територията на Южна Сърбия.

И понеже материята за албанския фактор по естествен път 
се свързва и с национализма и потенциалната възможност той да 
въздейства негативно на стабилността и сигурността в региона, интерес 
представляват становищата на представителите на политическия елит в 
Албания. За Намик Докле съществува известен риск на теория, но той не 
крие реална опасност. Паскал Мило не вижда в Албания обстоятелства, 
които да водят към краен национализъм. Може би подобно нещо 
съществува в социалните мрежи, но влиянието му е силно ограничено и 
се проявява единствено в случаи на криза или инциденти със съседите.

Когато се поставя 2000-та година като гранична между двата ета-
па на албанския преход, това до голяма степен е условно. Обективно 
погледнато, тя не носи някаква особеност в развитието на обществото 
и държавата, не се явява реална разделителна линия. Трябва обаче 
предварително изрично да се отбележи, че първите две десетилетия 
на ХХІ-и в. като цяло съдържат много повече позитиви и доказват 
правилността на избрания път на развитие в редица сфери. Това далеч 
не означава липса на проблеми или безусловен напредък, но плюсовете 
в редица направления са видими.

Разглеждайки вътрешнополитическото състояние в Албания, 
трябва да се изтъкне, че двете основни партийни формации, 
СП в лявата част на спектъра и ДП вдясно, продължават да са 
доминиращите фактори. Появява се обаче и една нова партия, която 
играе сериозна роля. Става дума за Социалистическото движение за 
интеграция (СДИ), което се ръководи от Илир Мета10 и се отделя 
10  Илир Мета е уникален случай със своята политическа кариера. След 1998 г. заема 
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от СП през 2004 г. Тази формация категорично се изявява като трета 
политическа сила в албанските реалности, има твърд електорат и 
участва в управлението на страната при създаване на коалиции и в двете 
възможни посоки. Така СДИ се превръща във важен балансьор във 
вътрешнополитическия живот на Албания. Тази политическа формация 
участва като коалиционен партньор на ДП в правителството от 2009 
до 2013 г., през следващия управленски мандат, от 2013 до 2017 г., е в 
коалиция със СП, за да премине в опозиция на социалистите след 2017 г. 

Продължава да съществува и биперсоналния модел – личностното 
противопоставяне на лидерите на двете основни политически формации. 
След оставката на Ф. Нано при изборната загуба на социалистите през 
2005 г. се оформя „политически дуел“ между С. Бериша и Еди Рама, а 
след оттеглянето на Бериша през 2013 г. тази роля поема и новият пред-
седател на ДП Люлзим Баша.

Интересен факт в албанските политически реалности е 
своеобразното редуване на изборните победи и поражения, а съответно 
и на упражняването на изпълнителната власт, през два мандата. Тази 
особеност се отчита още през 90-те години на ХХ век, но продължава 
като правило без изключения и през десетилетията на ХХI век. Така 
десницата около ДП печели изборите през 2005 и 2009 г., а левицата 
около СП – през 2013 и 2017 г.

Когато се анализира изборният процес, е важно да се отбележи, 
че това остава едно от слабите места във вътрешнополитиче-
ския живот на Албания. И през ХХI век продължават скандалите, 
манипулациите, оспорването на резултатите, търсенето на пробойни 
в законодателството. Едва ли е случайно, че именно провеждането на 
изборите продължава да е основна тема в изискванията на Брюксел 
към Тирана и сред главните пречки за по-ускореното интегриране 
на страната. Настоява се категорично за промени в изборното 
законодателство чрез намиране на общ език и консенсус – нещо, 
което се постига трудно в албанските политически реалности поради 
яростното противопоставяне по практически всички теми. 

Извънредно сложна ситуация се създава през 2019 г. във връзка 
с провеждането на местните избори. От февруари опозицията, чрез 
съгласувани действия на ДП и СДИ, предприема широкомащабни 
протестни действия с искане за оставка на правителството и предсрочни 

позиции на държавен секретар по евроинтеграцията, министър и вицепремиер, 
министър-председател, председател на парламента и президент. Той е най-
младият премиер в Европа, заел този пост на 30 години.

Боби Бобев  Албания
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парламентарни избори – за тази ситуация ще стане дума и по-долу в текста. 
Представителите на т.н. Обединена опозиция напускат парламента, 
отказвайки се от депутатските си мандати, затвърждавайки „традицията“ 
да няма нито едно небойкотирано законодателно събрание. Въпреки 
това противопоставяне изборите за местна власт са насрочени за 30 
юни, което само задълбочава съпротивата срещу тяхното провеждане. 
В сложната ситуация президентът И. Мета отменя своя декрет и издава 
нов, пренасрочващ местните избори за месец октомври11. Правител-
ството и Централната избирателна комисия отказват да изпълнят този 
президентски указ, определяйки го като антиконституционен. Стига 
се до наистина куриозна ситуация – на 30 юни 2019 г. се провеждат 
избори за местна власт, в които обаче вземат участие само СП и нейните 
партньори – Обединената опозиция ги бойкотира и по този начин 
победата на социалистите и техните съюзници12 е пълна, но извоювана в 
ненормалните условия на липса на конкуренция.

Заявеното от Брюксел становище, че преговорите няма 
да започнат без постигане на реален резултат по темата за 
изборното законодателство и на произтичащите от него промени 
в Конституцията, както и категоричното подобно становище на 
ОССЕ13принуждават мнозинство и опозиция да потърсят пък към 
разбирателство. През януари 2020 г. се създава общ Политически 
съвет за изборната реформа, в който участват представители и на 
мнозинството, и на опозицията14. След няколкомесечни усилия и в ус-
ловията на добронамерен външен натиск, на първо място от Брюксел 
и Вашингтон, на 5 юни е постигнато компромисно споразумение15. 
За съжаление, впоследствие страните тълкуват някои пунктове от 
споразумението по различен начин, което довежда необходимостта 
работата на Политическия съвет да продължи, като тя не е приключена 
и към края на месец септември 2020 г.

11 https://www.koha.net/arberi/167569/me-30-qershor-nuk-ka-zgjedhje-ne-shqiperi-
ilir-meta-shfuqizon-dekretin/ /18.06.2021/

12 PS печели 57 от 61 кметски места: https://www.24chasa.bg/novini/article/7539243 
/18.06.2021/

13 http://shekulli.com.al/raporti-mbi-korrupsionin-osbe-shqetesuese-rendit-
ja-e-shqiperise-kompletoni-reformen-zgjedhore/ /18.06.2021/

14 http://shekulli.com.al/raporti-mbi-korrupsionin-osbe-shqetesuese-rendit-
ja-e-shqiperise-kompletoni-reformen-zgjedhore/ /18.06.2021/

15 https://ata.gov.al/2020/06/05/keshilli-politik-arrin-konsensusin-per-reformen-zg-
jedhore/ /18.06.2021/
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От важно значение за функционирането на цялостния държавен 
организъм е взаимодействието между институциите. В наличното за 
албанските условия остро политическо противопоставяне и различната 
партийна принадлежност на президента и министър-председателя, 
респективно мнозинството, затруднява сътрудничеството между 
държавния глава и изпълнителната власт. През 2019 г., във връзка 
с посочената по-горе сложна ситуация около местните избори, 
отношенията между президента И. Мета и премиера Е. Рама се изострят 
до крайност. Стига се дотам в парламента да се създаде комисия и да се 
постави въпроса за отстраняване на държавния глава. Всичко това обаче 
е политическа демонстрация и вдигане на излишен шум, тъй като за 
импийчмънт на президента може да реши единствено Конституционния 
съд по искане на ¾ от общия брой на депутатите16. В онзи момент, а и 
до днес, в Албания не функционира Конституционен съд, което прави 
подобна инициатива неизпълнима. Парламентът отправя запитване до 
Венецианската комисия, която дава становище, че с решението си да от-
мени указа за изборите на 30 юни и да насрочи нова дата президентът И. 
Мета е нарушил Конституцията, но само Конституционният съд може 
да се произнесе доколко тежко е това нарушение и дали то е достатъчно 
основание за импийчмънт17.

Определено силното противопоставяне и разделение е най-тежкият 
и трудно решим проблем за вътрешната стабилност и цялостното 
състояние на страната. Не са далеч от подобни заключения както 
оценките от страна на Брюксел, така и интервюираните политици. 
Н. Докле говори за наличните взаимни обвинения, интриги и обиди 
между мнозинство и опозиция, за липсата на разбирателство и 
сътрудничество по проблемите на страната. П. Мило пък подчертава, 
че двете основни партии, СП и ДП, водят борбата помежду си с всич-
ки възможни средства и не си сътрудничат в името на общодържав-
ните интереси. Нещо повече, системното бойкотиране на парламента 
от опозицията, независимо от коя част на политическия спектър е тя, 
съсредоточава безпроблемно властта в ръцете на съответното мнозин-

16 https://bgnesagency.com/world/%d0%b0%d0%bb%d0%b1%d0%b0%d0%bd%
d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b-
c%d0%b8%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b-
0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82/ 
/18.06.2021/

17 https://www.koha.net/arberi/186241/komisioni-i-venecias-ilir-meta-shkeli-kushte-
tuten/ /18.06.2021/

Боби Бобев  Албания



Съвременните Балкани: предизвикателствата на XXI век

20

ството и създава условия за отстъпление от демократичните принципи 
и дори за управление с автократични средства. Противопоставянето 
и разделението са най-общият и генерален проблем, но именно той 
препятства успешното решаване на други наболели въпроси. Тяхното 
съществуване пречи на Албания и във вътрешен, и в международен план.

И периодичните доклади за напредъка на страната, подготвяни в 
Брюксел, и становищата на редица анализатори, посочват корупцията 
като един от най-важните нерешени проблеми в държавата и 
обществото. Интервюираните албански политици също виждат в 
това явление основна пречка за напредъка на Албания, срещу което 
не се води достатъчно сериозна и ефикасна борба. Според Н. Докле 
противопоставянето на това уродливо явление е все още само в сферата 
на пропагандата и препятства реализирането на по-сериозни чужди 
инвестиции. За П. Мило това е една от най-големите рани в албанското 
общество, налична и в сферата на държавната администрация до най-
високите ѝ нива, включително и в полицейските структури. Според 
него борбата с корупцията има реални измерения само в навечерието на 
избори, но и тогава засяга само най-ниските нива. Това е пряко свързано 
и с организираната престъпност, която напоследък понася някои удари, 
но те са крайно недостатъчни, особено в производството и търговията с 
наркотици – пряка заплаха за сигурността на гражданите.

Високите нива на корупцията и организираната престъпност 
са пряко свързани със състоянието и функционирането на 
правосъдната система и с неосъществената до сега необходимост да 
бъде наложено върховенство на закона. Изискванията за промените в 
законодателството и тяхното прилагане в практиката не се реализират 
и вината за това несъмнено е в политическата класа и периодично 
сменящите се парламентарни мнозинства и съответно правителства. 
Удивителен е фактът, че месеци наред в Албания не функционират 
Върховен и Конституционен съд, тъй като съставите им не са попълнени 
– това спъва цялостното нормално функциониране на съдебната 
система, застрашава устоите на демокрацията.

Слаборазвитата икономика и тежкото социално състояние 
неизбежно водят към песимизъм и усещане за липса на перспективи 
за пълноценна реализация. Именно в това се коренят причините 
за наистина масовата емиграция, осъществена в десетилетията на 
прехода, като към тях трябва да се прибави и липсата на политическа 
стабилност, и дълбокото разделение в обществото. През 90-те години, 
когато развитието на Албания е съпроводено от подчертано негативна 
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събитийност, над 500 000 души напускат страната. През двете първи 
десетилетия на ХХI век има известни признаци на стабилизация, но 
поради посочените по-горе причини емигрантският поток продължава 
да съществува в тревожно големи размери – така само в годините 
от 2011 до 2017 Албания е напусната от над 330 000 души. По обща 
преценка тази страна след 1990 г. е напусната от 40% от населението 
си и е истински емиграционен резервоар, на първо място в Европа 
по брой емигрирали на милион души, като това са в голяма степен 
образовани и квалифицирани хора18. Безспорно така се нанася удар 
върху потенциалните възможности за развитие, което е подчертано 
и от нашите събеседници. Според Н. Докле това е сериозен риск с 
непредвидими последици. За П. Мило тенденциите са тревожни, 
включително и поради неизбежните демографски последствия и 
застаряването на населението. Проблем съществува и той може да бъде 
преодолян единствено с позитивно икономическо и социално развитие.

Важно е да се отбележи и това, че сраженията в Близкия изток и 
оформилата се като тяхно последствие бежанска/мигрантска криза, 
ориентирана основно към Централна и Западна Европа, също оказва 
въздействие върху емигрантския поток от Албания – не е случаен 
фактът, че именно през 2016 г. броят на напусналите страната е най-
висок за второто десетилетие на века. Тези събития носят и риска за 
засилване влиянието на религиозния радикализъм, особено за страни 
с преобладаващо мюсюлманско вероизповедание, каквато е и Албания. 
Албанците обаче не са религиозен народ, конфесионалните общности 
в страната винаги са съжителствали безпроблемно и всеки религиозен 
фундаментализъм е чужд на обществото. А що се отнася до военните 
действия в Близкия изток, в редовете на Ал-Нусра и Ислямска държава 
с рекрутирани между 100 и 200 граждани на Албания, някои от тях 
със семействата си. Трябва да се подчертае, че това им действие не е 
предизвикано от религиозност – те са класически вид наемници, 
търсещи финансова изгода, принудени от лошото икономическо и 
социално положение в страната. Нужно е да се отбележи, че и държавата 
взема необходимите мерки, включително и чрез промени в Наказателния 

18 Подробно по темата вж.: БОБЕВ, Б. „ Албания и Косово: Емигрантската 
вълна след 1990 г. и влиянието на бежанската /мигрантска криза от 2015–2016 
г.“ – В: КОСТОВ, Ал., И. ОГНЯНОВА, Б. БАНЧЕВ (Съст.). Бежанската 
криза и Балканите 2015–2016 г. (София, 2018), 285–319. Също: БОБЕВ, Б. 
„Албания: Трудният път към напредъка“. – В: КОСТОВ, Ал. (Съст.). Новите 
предизвикателства пред Балканите (София, 2019), с. 75. 
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кодекс19. В становищата на интервюираните албански политици също 
се отчита теоретичното наличие на известен риск, но са категорични, 
че албанското общество не се поддава на религиозна пропаганда и 
фундаментализмът няма шанс за влияние и развитие.

Картината на вътрешното състояние на държавата и обществото 
в Албания няма да бъде пълна, ако не се отбележи още един важен 
факт: от март 2020 г. към напрегнатата политическа обстановка 
и недоброто икономическо и социално състояние се добавя нов 
усложняващ елемент – пандемичната обстановка, създала се 
от разпространението на КОВИД-19. Обективният анализ на 
обстановката показва, че властите реагират своевременно и дори 
на моменти изпреварващо – последователно се затварят магазините 
без тези за хранителни стоки и аптеките, въвежда се режим за 
движение на автомобилите и полицейски час, силно се ограничава 
градският и междуградският транспорт, разглеждат се икономически 
мерки и се определят средства за тази цел. Първоначално общата 
картина изглежда обнадеждаваща, но към началото на юни броят на 
заболелите достига 1143, при 33 смъртни случая. През лятото и в 
началото на есента редица от взетите мерки се облекчават, подобно 
на практически всички европейски страни, но през септември 
положението  постепенно се влошава и, за страна с население под 3 
милиона души, данните не са обнадеждаващи20.

Необходимо е тежката ситуация да се постави и в един друг контекст 
– на силното политическо противопоставяне в страната. Печален 
е фактът, че нито тежкото земетресение от ноември 2019 г., когато се 
дават човешки жертви и се предизвикват сериозни разрушения, нито 
пандемичната криза през 2020 г. успяват да подтикнат основните 
политически фактори към намиране на общ език и единодействие. 
Напротив, те сякаш използват тежката ситуация за изостряне на 
противопоставянето по оста мнозинство – опозиция и за разделение в 
обществото. 

По-горе в текста бяха очертани основните елементи от външната 
политика на тази балканска държава и присъствието ѝ в международния 

19 Подробно по всички тези въпроси вж.: BOBEV, B. "Albania: both a bridge and a 
barrier for Islamic radicalism". – In: KYUCHUKOV, L. (Edit), Balkan Islam, a Bar-
rier or a Bridge for Radicalization? (Sofia, 2018), 20–34.  

20 В самия край на месеца официалните данни сочат общ брой на тестовете 89 053, 
инфектирани 13 806, оздравели 8077, починали 388. https://new.shendetesia.
gov.al/covid-19-ministria-e-shendetesise-230-te-sheruar-157-raste-te-reja-dhe-1-
humbje-jete-ne-24-oret-e-fundit  /18.06.2021/



23

живот през 90-те години на ХХ век. Както бе казано, това е времето, в 
което Албания преодолява изоставането в тази сфера и се насочва към 
реализиране на основните приоритетни задачи. 

Важно е да се обърне внимание и на това как третират 
интервюираните събеседници от политическия елит на Албания 
темата за външната политика на страната и преди всичко за нейните 
приоритети.  П. Мило е категоричен: „Основните приоритети във 
външната политика са пълната интеграция в ЕС чрез отваряне на 
преговорите за членство през 2019 г., развиване на приятелски 
отношения със съседните държави и сътрудничество в регионален 
план, основано на взаимна изгода, осигуряване на мира и 
сигурността в района, развитие и засилване на сътрудничеството със 
стратегическите партньори и особено със САЩ“. Подобно мнение е 
от особена важност, като се вземе пред вид фактът, че именно Мило е 
външен министър в тежките години на косовската криза, а и води от 
албанска страна преговорите за интегриране в ЕС в период от четири 
години. По отношение на основните приоритети на същото мнение е и 
Н. Докле. Той нарича интеграционния процес „главен приоритет“, като 
веднага след него посочва добросъседството и наложилия се принцип 
на поведение „нито един проблем със съседите без намерено решение“.

Отношенията с НАТО в последното десетилетие на ХХ век, 
които вече бяха анализирани по-гори, са сериозна предпоставка за по-
нататъшния напредък в началото на новия век. Тогава светът е изправен 
пред сериозно изпитание – започналата борба срещу тероризма след 
атентатите от 11 септември 2001 г. в САЩ. Албания става част от 
световната антитерористична коалиция, като по-късно участва със 
свои контингенти в нейните действия в Афганистан и Ирак. Освен 
това има и допълнителни позитивни обстоятелства – реформиране на 
въоръжените сили в съответствие с изискванията на Алианса и принос 
към стабилността на региона. Трябва да се отбележи и друг един аргумент 
със сериозна стойност за напредъка – формирането под егидата на САЩ 
на т.н. Адриатическа тройка, заедно с Хърватия и Македония. Всичко 
това се отчита в централата на Алианса в Брюксел, както и от държавите 
– членки. Така се стига до един от най-значимите външнополитически 
успехи – на 1 април 2009 г. Албания е приета за пълноправен член на 
НАТО. По този начин е реализиран основен приоритет за външната 
политика на страната.

Добре известен е фактът, че изпълнението на критериите за членство 
в Северноатлантическия Алианс се реализира относително по-успешно, 
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отколкото тези за приобщаване към ЕС – това е правило без изключения 
и се отнася практически за всички държави, поели по интеграционния 
път. Албания също не прави изключение и когато става член на НАТО 
ѝ предстои още дълъг и труден път към постигане на подобен успех и по 
отношение на ЕС .

В началото на новия век Брюксел поставя редица изисквания в 
много сфери, за да започне преговорен процес с Албания. И държавните 
институции, и обществото полагат усилия и реализират задоволително 
немалка част от тях. При това положение Европейската комисия дава 
„зелена светлина“ и разговорите по оста Брюксел – Тирана стартират 
през януари 2003 г. Трябва да се подчертае, че и правителството на СП 
до 2005 г., и това на ДП впоследствие, работят целенасочено и упорито 
за покриването на изискуемите критерии и постигане на значимата цел. 
Това се случва през юни 2006 г., когато е подписано Споразумението 
за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Албания. То означава 
постигането на една цел, но това е само междинна стъпка напред – 
страната получава допълнително финансиране, но и повишаване на 
изискванията, тъй като вече става дума и за бъдещо либерализиране 
на визовия режим, и за постигане на статут на страна – кандидат за 
пълноправно членство. Прави впечатление и голямото забавяне за 
влизането в сила на Споразумението за стабилизиране и асоцииране – 
това се случва едва на 1 април 2009 г. В същия ден Албания е приета и 
за член на НАТО и това превръща тази дата в наистина историческа 
за интеграционния напредък. Все пак посоченото почти 3-годишно 
забавяне подсказва, че не всичко в извършваните реформи е наред и 
че в Брюксел все още имат резерви по отношение постигнатото от 
страната. Независимо от това правителството е силно въодушевено и 
на 28 април, само четири седмици по-късно, депозира официалното си 
искане за пълноправно членство. Подобен акт изглежда прибързан, но 
независимо от това Съветът на ЕС на 16 ноември приема официално 
апликацията.

 В Тирана се надяват на бърз успех, особено по така важния за 
обществените настроения въпрос за визовия режим, но през лятото 
на 2009 г. Брюксел дава отрицателно становище. Освен това през  
ноември 2010 година в свое становище, Европейската комисия посочва 
12 приоритетни направления, в които Албания трябва да продължи да 
напредва, за да получи кандидатски статут21. Очевидно в Брюксел не са 
доволни от цялостното вътрешно състояние на страната и Албания 
21 Става дума за работата на държавните институции, за постигане върховенство на 
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продължава да плаща данък на изоставането и конфронтацията. Все пак 
може да се каже, че първото десетилетие на ХХІ век завършва успешно 
– на 15 декември е получена дългоочакваната визова либерализация, 
която в албанските условия има много висока стойност. От този 
момент нататък усилията се насочват към придобиване на кандидатски 
статут.

През юни 2011 г. Европейската комисия изготвя конкретен план 
за действие в това направление с ясно очертани приоритети, които 
по същество съвпадат с тези от ноември предишната година. Малко 
по-късно, на 1 ноември, се случва нещо рядко срещано в албанските 
политически реалности – партиите от мнозинството и опозицията 
постигат споразумение за съвместни действия по отношение на 
европейската интеграция, като по-късно изработват и Национален 
план за действие. От март месец 2012 г. започват консултации с експерти 
от ЕС и реализация на поставените задачи. Постигнат е напредък и 
на 12 ноември 2013 г. започват разговори на високо равнище между  
Брюксел и Тирана. Те също дават конкретни резултати и така се стига 
до следващата ключова дата в интеграционния напредък – на 27 юни 
2014 г. Албания получава официално статута на страна – кандидат за 
членство в ЕС.

Разочарованиe в Тирана предизвиква заявеното от Европейската 
комисия през 2014 г., че в нейния мандат, т.е., до 2019 г., няма да се реа-
лизира ново разширяване. В това се вижда сигнал за цялостно спиране 
на интеграционния процес, но това е една неточна оценка. Всъщност 
по отношение на Албания може да се каже, че продължават разговорите 
и работата за изпълнение на критериите, които се изискват за начало 
на преговорите за пълноправно членство. По оценките на Тирана 
процесът върви изключително бавно, като постепенно се очертава 
движението напред да бъде реализирано заедно със Северна Македония.
Очакванията са през 2019 г. да се стигне до решение за начало на 
преговорите. Това обаче не се случва, тъй като има силни възражения 
от някои държави – членки, на първо място Франция и Холандия, и то 
при положение, че вече има позитивни становища и от ЕП, и от ЕК. 
Възраженията са насочени преди всичко в сферата на върховенството на 
закона, състоянието на правосъдната система и борбата с корупцията и 
организираната престъпност. В интерес на обективността трябва да се 

закона, за ефикасност на цялата съдебна система, за борбата с престъпността и 
корупцията, за спазването на човешките права. 

Боби Бобев  Албания
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посочи, че отрицателните становища са насочени повече към Албания, 
отколкото към Северна Македония.

 Разочарованието в Тирана и Скопие е силно, но те получават 
уверения, че решението е само отложено. Така то е дочакано и през 
пролетта на 2020 г. Албания и Северна Македония получават зелена 
светлина за започване на преговори за пълноправно членство22. Не е 
фиксирана точна дата, но се очаква това да стане до края на годината. 
Все пак не трябва да се изключва възможността да има усложнения и да 
се стигне до ново временно отлагане.

Направеното кратко изложение за движението на Албания напред по 
пътя на европейската интеграция показва недвусмислено, че той съвсем 
не е лесен. Преминавайки през Споразумението за стабилизиране и 
асоцииране и получаване на кандидатски статут, страната доближава 
възможността да навлезе в най-важния и труден етап – водене на 
преговори за пълноправно членство. 

Съществуват и редица външнополитически елементи с важно 
значение за воденето на преговорния процес и бъдещото пълно 
интегриране. Не става въпрос за поведението на официална Тирана в 
сериозни моменти с всеобщо значение – например в случаите с анексията 
на Крим  от Русия или борбата с Ислямска държава – там албанската 
позиция напълно съвпада с тази на ЕС. Става дума за отношенията със 
съседните държави, които са от съществена важност, включително и 
поради факта, че тяхното добро и безпроблемно състояние е изискване 
на Брюксел за интеграционния процес.

Връзките и контактите с Атина са на много добро равнище, 
независимо от някои нерешени въпроси – например разширяването на 
гръцките териториални води в Йонийско море или някои елементи от 
имотните права на гръцкото малцинство в Албания. По тях се разговаря 
и несъмнено ще бъде намерено приемливо решение.

Състоянието на отношенията с република Северна Македония 
позволява на нейния премиер Зоран Заев да определи Албания като 
най-близък приятел на страната му. Някои противоречия и спорове от 
90-те години на ХХ век очевидно остават в миналото.

Отношенията на Албания с Черна гора подлежат на окачествяване 
дори само с една дума – безпроблемни.

Стратегическото сътрудничество с Косово и близостта между 

22 https://ata.gov.al/2020/05/08/samiti-i-zagrebit-u-fokusua-tek-masat-ndaj-pande-
mise-procesi-i-integrimit-ne-be-po-vazhdon-me-dinamiken-e-duhur/
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двете страни са напълно логични и очаквани. Периодично се 
провеждат съвместни заседания на правителствата, подписани са 
десетки двустранни споразумения, а в сферата на външната политика 
поведението им е напълно еднакво.

Албания не граничи със Сърбия, но отношенията между двете страни  
са от особена важност за целия регион. Развитието им в последните 
няколко години дават надежда, че вековното противопоставяне между 
сърби и албанци може да бъде преодоляно в името на просперитета и 
стабилността. Това личи и в общата инициатива за създаване на един 
регионален мини-Шенген, независимо от сериозните различия по 
темата Косово.

България също не граничи с Албания, но се намира в региона, а е и 
член на НАТО и ЕС. Отношенията между двете страни се базират на 
подписания още през 1993 г. Договор за приятелство и сътрудничество, 
в тях няма открити проблеми и нерешими въпроси. Очевидно България 
може да бъде много полезна със своята активност в района на Западните 
Балкани и да оказва сериозно съдействиеза напредъка на Албания в 
европейската интеграция. Дори е препоръчително двете страни да 
активизират още повече своето сътрудничество, а ползата ще бъде 
несъмнена.

Този силно обобщен анализ на вътрешното състояние на Албания 
и присъствието ѝ в международния живот очевидно извежда на 
преден план основното предизвикателство пред страната. И то е да се 
преодолее разделението и противопоставянето в политическите среди 
и в обществото, за да се обединят усилия за постигане на наистина 
значимата общонационална цел – пълноправно членство в ЕС. Така 
Албания наистина може да се превърне във фактор на стабилността и 
просперитета за целия регион и в гаранция за позитивно въздействие 
на албанския фактор за по-добро европейско бъдеще.

Abstract: Albania embarked upon the transition from totalitarian socio-political 
system and centralised planned economy with the heaviest burden of its heritage 
compared to all former socialist states. This necessitated severe, but necessary socio-
economic reforms and overcoming of the serious lagging behind in the foreign policy 
sphere where the country had missed the détente stage and had remained away from 
the Helsinki process. 

The Albanian transition can be divided chronologically into two clearly 
outlined periods: the last decade of the 20th century and the subsequent two decades. 
The 1990s were the most difficult from an internal perspective. Not only the most 

Боби Бобев  Албания
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painful reforms took place then, but a clear tendency emerged of fierce internal 
political confrontation that continues to this day with the Albanian Socialist Party 
and the Democratic Party as principal participants. That was a time of deep turmoil 
that reached its culmination with the dramatic events in 1997 when the country 
was on the brink of civil war and international intervention became imperative for 
normalisation of the situation. 

At the same time, a positive observation needs to be noted: the correct and goal-
oriented identification of the foreign policy priorities followed to this day – striving 
towards European and Euro-Atlantic integration, active involvement in the regional 
cooperation and complete normalisation of the relations with the neighbouring 
states. 

The first two decades of the 21st century seem much more positive, irrespective of 
still existing problems. Albania left behind the time of the negative events, although 
the acute confrontation of the principal political forces continues to be a lasting 
tendency and often leads to severe clashes. This is the most serious internal political 
problem that does not allow unification and unity of action even on key issues of 
national significance. 

Serious successes can be seen in the foreign policy sphere: the signing of the 
Stabilisation and Association Agreement, visa liberalisation, accession to NATO and 
obtaining the status of candidate country for full EU membership. 

The principal aspects on which the efforts of the political class and society 
are to be concentrated comprise finding a common language on the key issues  
in society, the reform of the judiciary and election systems, socio-economic progress 
and completing the journey to full EU membership. 

Keywords: Historical heritage, political contradictions, corruption and justice, 
integration process, Albania and the Albanian factor 
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА: ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЕВРОЧЛЕНСТВО 
ИЛИ ЗА РЕГИОНАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ

Александър Костов

През 1995 г. е сложен край на войната в Босна и Херцеговина и 
оттогава светът наблюдава нейното развитие не само с любопитство, 
но и с тревога. Особен интерес представлява състоянието на  
вътрешноетническите  отношения и потенциалът им да предизвикат 
конфликти в страната и в региона1. И всичко това на фона на 
евентуалното ѝ доста химерично засега приемане в ЕС. 

Босна и Херцеговина е „специален случай“ за изследователи-
те по много причини. Родената след много мъки нова независима 
държава може да се определи като уникална по своето устройство и 
функциониране, независимо че „бащите“ на Дейтънската конституция 
(всъщност Анекс IV от договора, подписан в Париж) използват 
опита на редица „разделени“ страни, като напр. Ливан, Кипър и др. 
Представянето пред по-широка публика на развитието на Босна 
и Херцеговина през четвъртвековното ѝ съществуване е винаги 
предизвикателство пред учените, тъй като е почти задължително да 
са дават пояснения за уникалната ѝ политическа и административна 
система, гарантираща правата (само) на трите „народа“ – сърби, хървати 
и бошняци, за сложността при съставянето на двукамерния парламент и 
на многобройните правителства – едно държавно, две на т. нар. ентитети 
– Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина (по-нататък 
Федерацията), и на десетте кантона в последната, или за специалния 
Окръг Бръчко и др. Да не говорим за присъствието на т. нар. Върховен 
представител, назначаван от международната общност и ООН, което 
дава повод страната да бъде определяна като „протекторат“.

1 Върху развитието на Босна и Херцеговина през периода от 1995 до 2020 г. вж. 
публикациите на Белони, Картонаки,  Костов и други автори, цитирани по-
нататък.
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Анализът на досегашната история на Босна и Херцеговина  и 
обяснението на нейното развитие се затрудняват от съчетаването в нейния 
случай на много повече елементи от прословутия преход отколкото при 
другите страни в Източна Европа. Този процес започва след 1995 г., 
но води началото си още от смутните времена на гражданската война. 
Преходът в случая с Босна и Херцеговина има следните характеристики: 

- преход от една мултинационална република в рамките на 
комунистическа Югославия към независима държава;

- преход от „социализъм“, макар и в югославския му вариант, към 
„капитализъм“ или демократична политическа система и пазарна 
икономика;

- преход от остри междуетнически (превърнали се и в 
междурелигиозни) конфликти, достигнали до кървава гражданска 
война със 100 хиляди жертви и многократно повече прогонени от 
родните си места, към мирно съвместно съществуване между трите 
основни групи – сърби, хървати и бившите „югославски“ мюсюлмани, 
които след 1995 г. официално са преименувани в бошняци. 

Създаването на новата държава е резултат от усилията главно на т. 
нар. международна общност, и преди всичко на Запада (Европейския 
съюз и САЩ). Макар и със закъснение тя успява да наложи 
прекратяването на войната и намаляването на напрежението между 
враждуващите страни. С подписването на Дейтънското споразумение, 
с въвеждането последователно на умиротворителни и мироопазващи 
сили2, както и с предоставянето на солидна финансова помощ през 
първите години са направени главните стъпки в тази насока. Като цяло 
те са успешни и е постигнат желаната цел „минимум“. Много по-трудно 
обаче за международната общност се оказва постигането на нейната 
„стратегическа“ задача, а именно да се създаде една „нормална“ държава, 
функционираща по правилата на европейските страни или поне по 
„занижените“ стандарти на страните от балканския регион. Наред 
с не винаги последователната и адекватна политика на ЕС и САЩ 
проблемите имат и дълбоки вътрешни корени. Опитът от последния 
четвърт век показва, че за постигането на тази цел не може да се намери 
достатъчно подкрепа сред трите главни общности и техните елити за 
осъществяване на предложените мерки в тази насока. Това особено 
ясно проличава след средата на първото десетилетие на ХХI век, когато 
предлаганите по-радикални промени срещат сериозен отпор. В течение 

2  От 2004 г. досега в Босна и Херцеговина са разположени военни части в рамките 
на т. нар. Операция Алтеа на ЕС.
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Александър Костов Босна и Херцеговина

на времето и външни фактори допълнително усложняват ситуацията 
във и около Босна и Херцеговина.  Сред тях трябва да се отбележат 
изострянето  на геополитическото противопоставяне между Запада и 
Русия, миграционните и бежански вълни, международния тероризъм и 
др. Да не говорим за икономическата криза от 2008–2009 г. и нейните 
негативни последствия. Всички те, заедно и поотделно, макар и в различна 
степен, изместват фокуса на ЕС и САЩ от Балканите и в частност 
от Босна и Херцеговина и забавят процеса на евроинтеграцията на 
страните от  региона. Наистина, след 2014 г. са лансирани инициативи, 
целящи да компенсират забавянето от страна  на Брюксел към процеса 
на разширяване на Западните Балкани, в това число и по-сериозното 
му отношение към положението в страната. 

От друга страна, в самата Босна и Херцеговина влиятелни сили 
минират усилията на европейско мислещите хора да се преборят с 
изграденото статукво, което като цяло възниква в резултат от укрепването 
на икономическите и политическите позиции на „постюгославските“ 
елити сред трите „конститутивни народа“, независимо от някои 
различия и нюанси.

Наложеният в Дейтън край на гражданската война далеч не се 
приема с ентусиазъм  и от трите общности. Те са принудени, не по своя 
воля, да се примирят „със скърцане на зъби“ с компромиси, наложени 
им от международната общност. За босненските сърби това е отказът 
за обединение със събратята им в Република Сърбия, за бошняците 
– приемане на държавно устройство, което не ги задоволява. Най-
недоволни, може би, са хърватите, които не само не могат да се 
присъединят към Хърватия, но и се чувстват потиснати от мястото им 
във Федерацията, което им отрежда ролята на малцинство, подчинено 
на мюсюлманското мнозинство в този ентитет. 

Всичко това предопределя впоследствие отношението към 
„Дейтънска Босна“ от страна на елитите на трите етнически общности, 
особено след средата на първото десетилетие на ХХI век, когато вече 
са извършени някои важни реформи (като напр. военната) и на преден 
план излизат инициативи на ЕС и САЩ за нови сериозни промени 
в държавата. Босненските сърби действат преди всичко за укрепване 
на автономията на ентитета си, като в редица случаи дори излизат 
извън постановките на Дейтънската конституция, която ревностно 
защитават. Бошняците, които се чувстват държавотворно мнозинство 
и стабилизиращ фактор в Босна и Херцеговина, се обявяват за ново 
унитарно устройство. При тях липсват центробежните тенденции, 
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които са характерни, в различна степен, за сръбските и хърватските 
политически елити. За босненските хървати, от началото на новия век, 
основен приоритет е разделянето на Федерацията и обособяването 
на техен трети ентитет. Последното е сложна задача, тъй като те са 
мнозинство само в три от десетте ѝ кантона, а в други два населението 
е смесено.  Ето защо, като програма минимум се допуска и засилването 
на административната автономия на районите, населени предимно с 
босненски хървати.

След създаването на Босна и Херцеговина се утвърждават основните 
политически партии в страната, като войната и жертвите слагат силен 
отпечатък върху тяхното последвало развитие. Най-влиятелните 
политически партии са създадени и функционират на етнически 
принцип. Това се отнася както до началния период от съществуването 
на независимата Босна и Херцеговина, така и през последните десетина 
години. 

В лагера на бошняците най-влиятелната формация е основаната от 
Алия Изетбегович Партия за демократично действие (ПДД), чийто 
председател от 2014 г. е неговият син Бакир Изетбегович. В течение на 
изминалите 25 години тя успешно се справя с конкуренцията на партията 
на отцепилия се от нея известен политически деец Харис Силайджич 
Партия за Босна и Херцеговина, като през последното десетилетие сред 
бошняците неин основен конкурент е Съюзът за по-добро бъдеще на 
Босна и Херцеговина3.

Сред босненските хървати най-влиятелна е Хърватската демокра-
тична общност (ХДО-БиХ), която има силни  връзки с едноименната 
формация в Хърватия. Негов несменяем  председател е Драган Чович4. 
В Република Сръбска през последните петнадесeт години най-силни 
позиции има Съюзът на независимите социалдемократи (СНСД) с 
лидер Милорад Додик. Същият  първоначално е смятан в Европа за 
умерен политик и се ползва с подкрепата на международната общност, 
но, след настъпилата промяна в неговото поведение, вече е определян 

3 Съюзът за по-добро бъдеще на Босна и Херцеговина е създаден през октомври 
2009 г. и се самоопределя като дясноцентристка партия. негов основател 
организация е медийният магнат  Фахрудин Радончич, собственик на „Avaz" – 
най-голямата медийна група във Федерацията.

4 Поради вътрешен конфликт, през 2006 г. от нея се отделя Хърватската 
демократична общност 1990 (ХДО 1990) начело с Божо Любич. Като цяло двете 
партии нямат принципни различия и главната им цел е да спечелят колкото се 
може по-голямо влияние сред хърватите във Федерацията.
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като отявлен националист и хардлайнер. От 2006 г. М. Додик е 
постоянно във властта  като изкарва един четиригодишен мандат на 
премиер на Република Сръбска, два мандата е президент на ентитета, а 
от октомври 2018 г. е член на тристранното председателство на Босна 
и Херцеговина.

И останалите по-големи партии на босненските сърби като 
Сръбската демократическа партия (СДП) или Партията на 
демократичния прогрес (ПДП) не се различават значително от 
партията на Додик що се отнася до главното – защита на сръбската 
кауза и на Дейтънската конституция.

През първите години след Дейтън, известно изключение от 
доминиращия етнически  характер на основните политическите партии 
в страната представлява Социалдемократическата партия на Босна 
и Херцеговина (СДПБиХ)). Макар и доминирана от бошняците, тя 
дълго време е смятана за една от малкото мултиетнически партии в 
страната. В продължение на много години, лидерско място в нея заема 
бошнякът Златко Лагумджия. През 2013 г. обаче неговият заместник, 
хърватинът Желко Комшич, я напуска и основава своя партия, 
наречена Демократичен фронт. След това Социалдемократическата 
партия постепенно се ориентира към бошняшкия електорат и загърбва 
гражданския си характер, с което обаче губи голяма част от своите 
хърватски и сръбски избиратели. 

Най-важното е, че най-големите партии печелят и поддържат 
своето влияние благодарение на вътрешното разделение в обществото 
като постоянно (и особено в предизборна обстановка) използват  
етноориентирана реторика. Това пък от своя страна пречи за изграждане 
на държавата в духа на европейските норми и стандарти и съдейства за 
запазване на напрежението между основните етнически и религиозни 
групи.

Развитието на най-влиятелните партии в страната се случва под по-
гледа на различните „европейски“ и междунардни политически „семей-
ства“, които се опитват да повлияят на своите босненски партньори да 
възприемат съвременните демократически ценности. Ефектът обаче е 
малък, въпреки някои по-строги мерки взети по отношение на лидери 
или организации от тази страна5.

Така фунциониращата политическа система, съобразена и с „дейтън-
ското“ устройство на страната, поражда постоянна нестабилност. Има 

5  Така напр. през 2012 г. СНСД е изключен от Социалистическия интернационал 
за националистическа и екстремистка дейност.
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многобройни примери в това отношение. Един от най-явните примери 
е свързан с трудностите при съставянето на правителства. Прави 
впечатление, че проблемите се отнасят до излъчването на министерските 
кабинети  на държавата и на Федерацията, докато на този фон Република 
Сръбска остава на пръв поглед учудващо стабилна.

Перипетиите около съставянето на превителствата след 
последните три парламентарни избори говорят красноречиво. 
Трудности бележат този процес още след изборите от октомври 2010 г. 
Докато в Република Сръбска новото правителство е гласувано след около 
три месеца, то във Федерацията това става едва след шест месеца, 
а на държавно ниво чак през януари 2012 г. Да не говорим, че  
само четири месеца по-късно, през май с.г. се разгаря конфликт 
сред управляващата коалиция. Кризата този път е разрешена 
сравнително бързо. Направени са промени в правителствата на 
държавно и федерално ниво, както и в някои кантони. Всичко това 
предизвиква нови сътресения и пречи за рещаването на належащи 
въпроси от социално-икономическо естество, както и изпълнение 
на поети ангажименти към международни партньори. 

Поредните избори, проведени през октомври 2014 г., отново са 
последвани от тежки „дискусии“ между най-влиятелните политически 
сили и едва след заплахата от сериозни финансови проблеми и 
оказания външен натиск от страна ЕС правителствата на Босна и 
Херцеговина и на Федерацията са гласувани в последен възможен 
срок – 31 март 2015 г., докато новата управляваща коалиция в Баня 
Лука поема властта на 12 март  с.г.

Още по-сериозно е закъснението при този процес след 
парламентарните избори от октомври 2018 г.  След като в Република 
Сръбска отново в сравнително „нормален“ срок съставят своето 
правителство (на 18 декември с. г.), при формирането на управлението  на 
държавно ниво и във Федерацията се сблъскват със сериозни проблеми. 
Водени от интересите си политическите елити на трите общности по-
стигат трудно разбирателство след дълги преговори и преодоляване 
на конфликтни ситуации. На държавно ниво процесът по гласуване на 
новите управляващи завършва едва на 23 декември 2019 г., когато след 
договорка между тримата „големи“ – Додик, Чович и Б. Изетбегович – е 
съставено правителство, начело със сърбина Зоран Тегелтия от СНСД, 
бивш министърна финансите6.

6 Премиерът на държавата Зоран Тегелтия е гласуван в Дома (камарата) на 
представителите на Босна и Херцеговина на 5 декември, а цялото правителство 
– на 23 декември 2019.
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Във Федерацията обаче така и не се стига, дълго време след изборите, 
до съставяне на редовно правителство, и избраният на 31 март 2015 г. 
премиер Фадил Новалич продължава да изпълнява тези функции вече 
като шеф на служебен кабинет. Тук не могат да се опишат дори накратко 
и сериозните проблеми при съставяне на правителства на отделните 
кантони на федерацията.  

Всичко посочено дотук говори за един системен проблем, който, 
макар и да е само „върхът на айсберга“,  поражда перманентна нестабилност 
и оказва силно негативно отражение върху социалния и икономически 
живот. Някой може да каже, че и в една Белгия например също има 
дълги периоди на управление без редовно избрано правителство.  Да 
, но в тази добре уредена западноевропейска страна, въпреки някои 
специфични проблеми, това няма особено значение за обществото 
и икономиката. В Босна и Херцеговина, обаче,  закъснавянето със 
съставяне на правителства има силно негативни последици. В това 
отношение тук трябва да се има предвид дори само фактът, че в 
изключително раздутия административен  апарат на многобройните 
държавни, ентитетски и кантонални органи на управление е заета една 
доста голяма част от икономически активното население.  При това 
партийните назначения са по-скоро правило, отколкото изключение. 
Да не говорим за проблемите при избора на местни управи. В това 
отношение най-крещящ е примерът с Мостар. В този разделен град, 
поради съперничеството между представителите на двете етнически 
групи сред жителите му – бошняци и хървати – и недостатъците 
на конституцията и изборното законодателство, от 2008 г. няма 
редовно проведени избори за кмет. След дългогодишни перипетии  и 
противопоставяне, и преодоляване на проблеми със законодателството, 
едва през 2020 г. се стига до споразумение  за провеждане на кметски 
избори в града през декември с. г., или два месеца след редовните местни  
избори.

За потенциала от конфликти и нестабилност, с който е заредена 
дейтънската уредба на държавата, може да се даде пример и с последните 
избори за член на тричленното председателство, и по специално на 
хърватски представител в него.  През октомври 2018 г. в битката за това 
място лидерът ХДО-БиХ Драган Чович губи от Желко Комшич. Това 
поражение поражда изблик на негодувание сред босненската хърватска 
общност. При това този въпрос се интернационализира с изявената 
подкрепа от страна на властите в Загреб. В този план отново се заговаря за 
един от сериозните дефекти на Дейтънската конституция. Става въпрос 
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за предоставената възможност във Федерацията по-многобройните 
бошняци да гласуват не само за своите кандидати, но също и за тези на 
хърватите. Това налива допълнително вода в мелницата на противниците 
на принципа „един човек – един глас“ и, в по-широк план, на идеята за 
създаване на унитарна държава. Не само хърватските, но и сръбските 
партии изтъкват опасността за техните общности от въвеждането на 
този начин на гласуване, който би позволил бошняшкото мнозинство за 
завоюва властта и да управлява в техен ущърб. 

Споменатите по-горе случаи са само малка част от сложните 
проблеми за разрешаване, които имат доста голям потенциал за 
дестабилизация на страната. Доказателство за тях са поредицата 
конституционни и политически кризи през изминалото десетилетие. 
Те неизбежно се отрязяват и на социално-икономическото развитие 
и положението на гражданите във вътрешно разделената страна. 
Установеното статукво в политическата област има  за цел запазването 
на икономическата власт на постюгославските елити, постигната 
благодарение на опорочената приватизация на бившите държавни 
фирми и на вихрещата се политическа и икономическа корупция. 
Всичко това неизбежно създава предпоставки за конфликти от 
различно естество. Нека да си припомним за бунтовете по време 
на т. нар. „босненска пролет“ от 2014 г. Наистина през последните 
години, благодарение на благоприятната конюнктура, икономическото 
състояние се подобрява. Въпреки това обаче остава напр. сериозният 
проблем с високата безработица особено при младите хора. Единият 
изход за тях е емиграцията. Така например през 2019 г. над 60 хил. души 
са напуснали страната и са се установили трайно в чужбина. Влошаване-
то на икономическата ситуация в условията на Ковид пандемията или 
поради други причини в близко бъдеще крие риск не само да се повторят 
подобни социални конфликти. Социално-икономическите проблеми 
могат да активират и религиозното противопоставяне в страната. Това 
се отнася най-вече (но не само) до насочването на част от бошняците към 
радикалния ислям в търсене на изход от трудната ситуация. А последната 
се усложнява от незадоволителното състояние на правосъдната система, 
на правоохранителните органи и други проблеми. Може би най-кратка 
и точна оценка на актуалната ситуация в страната дава Върховният 
представител Валентин Инцко: „Преди всичко, Босна и Херцеговина 
трябва да подобри спазването на върховенството на закона и борбата 
срещу най-голямата пандемия – корупцията“7.
7 https://www.un.org/press/en/2020/sc14180.doc.htm Semi-annualreportof High 
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Наред с вътрешните аспекти, неблагополучията при съставянето 
на правителства и лошото функциониране на държавното управление 
на всички нива, и особено на централно, имат проекция и във 
външнополитически план. Тя е породена от мястото на малката 
балканска държава в полето на геополитическото противопоставяне 
между различните глобални и регионални сили. Пример в това 
отнощение може да се даде със съставянето на последното централно 
провителство  и с неразбирателството между тримата „големи“ – Додик, 
Чович и Изетбегович – при преговорите за него. Една от основните 
пречки е различието по отношение на членството в НАТО. И това 
може да се обясни с разминаването на интересите на елитите на трите 
„конституционни народа“. Докато бошнячките и хърватските партии 
се отнасят благосклонно по въпроса за приемането на страната в 
Североатлантическия алианс, то сърбите, под водачеството на  Додик, 
са силно негативно настроени, в унисон с политиката на Белград.

Във външнополитически план от изключително важно значение 
за страната са отношенията ѝ с ЕС и САЩ не само поради това, че 
те са главните гаранти за съществуването на „Дейтънска Босна“, а и 
заради поетите от тях ангажименти за нейното бъдещо развитие и 
приобщаването ѝ към Запада. 

Въз основа на опита от изминалите години може да се дискутира 
доколко управлявашите в Сараево  са активната страна, проявяваща 
инициативност по отношение  на европейската и евроатлантическа-
та интеграция на страната и в каква степен импулсите за това идват от 
Брюксел или Вашингтон. Очевидно е обаче, че държавното ръководство, 
и елитите като цяло, не полагат в достатъчна степен необходимите 
усилия за влизането на Босна и Херцеговина в ЕС и НАТО, пътят към 
които преминава през сериозни реформи в страната. Изминалите две 
десетилетия  показват, че опитите за такива промени, особено що се от-
нася до конституцията,  завършват предимно с неуспех.

След стабилизиране на страната от разрушителната война Западът, 
отчитайки и местните настроения, постепенно насочва усилията си 
към включване на Босна и Херцеговина в процеса на европейска и 
евроатлантическа интеграция. В началото на новия век са направени и 
първите стъпки в това отношение. Така например е отправена  покана  до 
нея да се присъедини към Програмата „Партньорство за мир“ на НАТО. 
Прието е и  решение по принцип за предоставяне на индивидуален план 

Representative Valentin Inzko during a 6 May 2020 video conference meeting of the 
Security Council.
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за членство, което обаче е обвързано с прогреса на демократизацията и 
стабилизацията на страната.

В началото на новото хилядолетие Босна и Херцеговина е включена 
в плановете на ЕС за разширяването му на Балканите и става „потен-
циален кандидат“. Нейната реална кандидатура обаче може да се окаже 
„вечна“, поради проблемите, свързани с неизпълнението на препоръки-
те и изискванията на Брюксел. Пример за пречките пред страната в това 
отношение може да се даде със Споразумението за стабилизиране и асо-
цииране между Босна и Херцеговина и ЕС. То е сключено на 16 юни 
2008 г. и до февруари 2011 г. е ратифицирано от всички държави-членки 
на ЕС и от парламента в Сараево. До влизането му в сила обаче трябва 
да изминат още няколко години, поради неизпълнение на редица изиск-
вания от страна на босненските управници. Междувременно се поставя 
и въпросът за кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в евро-
съюза. Още от началото Брюксел категорично изразява становището си, 
че главното условие да бъде приета тя е да е единна държава.

Като част от международната общност, пряко ангажирана с 
прилагането на Дейтънския договор,  ЕС се опитва и да допринесе за 
по-ефикасното функциониране на Босна и Херцеговина. По негова 
инициатива са предприети редица мерки за „неутрализиране“ на 
недостатъците на установения през 1995 г. модел и чрез реформирането 
му. В началото са постигнати някои успехи в това направление, като 
например  проведената през 2006 г. военна реформа8.

С оглед на перспективата на евентуално приемане в ЕС Брюксел 
поставя в  течение на времето редица условия на управляващите в 
Сараево. Едно от първите е закриването на Офиса на Върховния 
представител, след изпълнение на определени изисквания. 
Последното обаче не се постига и решаването на този въпрос се 
отлага, като се извеждат нови приоритети. Още оттогава обаче се 
започва една линия на поведение на Брюксел, която говори или за 
лоша оценка  на положението в страната или за неадекватни действия,  
или и за двете.

След средата на първото десетилетие на новия век ЕС, в редица 
случаи заедно със САЩ, се опитва да наложи (или подкрепя) още важни 
промени в държавното устройство и начин на функциониране, които 
обаче изискват промени в конституцията. За последното е необходим 
консенсус между политическите елити на трите конститутивни народа 

8 В резултат от реформата  е създадена  нова единна армия, съставена от  
професионални военнослужещи.
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и основните партии в страната. Както показва опита от последните две 
десетилетия това се оказва   почти „невъзможна мисия“.

Пример в това отношение може да се даде с т. нар. Априлски 
пакет от 2006 г., с който се предлагат  промени в Конституцията. 
Те включват въвеждане на непряк избор на президент вместо 
пряко избираното тричленно президентство и предаване на част от 
неговите функции на правителството, както и премахване на горната 
камара на парламента (Дома на народите). Сериозните  различия 
между основните етнически партии стават причина за неуспеха на 
инициативата. Две години по-късно трите главни политически 
партии в страната се опитват да договорят реформи чрез т. нар. 
Прудско споразумение. Тази инициатива „насърчена“ от външните 
фактори, отново е неуспешна поради противоположните позиции на 
участниците в проектите  за ново териториално-административно 
устройство на страната. След провала ѝ, през есента на 2009 г., ЕС 
и САЩ инициират преговори, известни  под името „Бутмирски 
процес“. Сред обсъжданите проекти е и предложението в Камарата 
на представителите на държавния парламент да се увеличат местата, 
като три от тях се предоставят на представителите на малцинствените 
етнически групи извън трите конститутивни народа. Дискусиите на  
международните посредници с лидерите на най-големите партии в 
Босна и Херцеговина отново не дават особен резултат. 

Междувременно, ЕС използва възникналия „казус Сейдич-
Финци“ и го издига на преден план в исканията си към босненски-
те политици за реформи и промени в конституцията. Брюксел смята 
този случай  като едва ли не conditio sine qua non  за ускоряване на 
„движението“  на страната по „европейския път“ чрез влизане в сила на 
Споразумението на стабилизиране и асоциация. Имплементирането 
на решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по 
този случай9 може да се реализира чрез поправки  в конституцията 
на Босна и Херцеговина. Това би дало възможност на представители 
от малцинствените групи да се кандидатират за държавни постове, 
както и представители на трите основни етнически общности да 
могат да заемат обществени постове във всички области, включително 
държавното председателство и парламента. Това би позволило напр. 
сърби да могат да заемат висши публични длъжности във Федерацията, 
а бошняци и хървати – в Република Сръбска. 

9 Решението на ЕСПЧ от 2009 г. е по жалбата за дискриминация от официалния 
представител на босненската еврейска общност Якоб Финци  и активиста на 
Съюза на босненските роми Дерво Сейдич.
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Под натиска на Брюксел през следващите години лидерите на 
основните партии в страната поемат на няколко пъти ангажименти да 
внесат предложения за конституционни промени, свързани с решенията 
по делото Сейдич-Финци, както и срокове за тяхното изпълнение. Тези 
опити завършват с неуспех поради „тихата съпротива“ на елитите в 
страната. И нещо повече, дават основание за песимистични прогнози за 
всякакви бъдещи реформи, инспирирани от Брюксел. 

Неуспехът на ЕС по този случай е явен и още повече подронва 
авторитета му, тъй като и към лятото на 2020 г. управляващите 
политически елити в Босна и Херцеговина не се съобразяват с 
препоръките по случая Сейдич-Финци. Междувременно, ЕСПЧ взима 
още няколко подобни решения10.

Осъзнавайки тази очевидно безрезултатна тактика, Брюксел  още 
през 2014 г. се опитва да излезе от нея. Още повече, че по това време 
редица събития като „Босненската пролет“, Украинската криза и др. го 
карат да потърси нови и по-бързи решения по отношение на Босна и 
Херцеговина.

Така в началото на 2015 г., под силен натиск,  лидерите на основните 
политически партии са принудени да поемат предложения от Брюксел 
писмен ангажимент, който обаче е доста общ и неконкретен и показва 
безсилието на ЕК да наложи своето виждане11. С неговото приемане 
обаче се дава възможност на ЕС да излезе от неудобното положение 
и въз основа на само едно обещание Брюксел приема решение, че 
Споразумението за стабилизиране и асоцииране със страната може да 
влезе в сила от 1 юни 2015 г.   

На следващата година, на 15 февруари 2016  г.,  Босна и Херцегови-
на отправя официалната кандидатура за членство в Европейския 
съюз. Скоро след това тръгва бавната и тромава процедура на 
комуникации между Брюксел и Сараево, започваща с въпросници и 
отговори. Последните документи на европейските институции, от 
лятото и есента на 2020 г., съдържат и много негативни констатации 
засъстоянието и развитието на страната и се отчита твърде скромен 
напредък по най-важните въпроси12.
10 Решенията са по делата на бошняците Азра Зорнич (2014) и Илияз Пилав 

(2016), както и на албанеца Самир Шлаку (2016). https://balkaninsight.
com/2019/10/15/taking-bosnias-constitution-to-court-an-unfinished-fight/ 
/05.06.2021/

11 Вместо поставяне на точни срокове за изпълнение е записано, че ангажиментите 
трябва да се изпълнят „колкото се може по-скоро“  http://europa.ba/documents/
delegacijaEU_2015022513454549eng.pdf  /05.06.2021/

12  В документите на ЕК, оценяващи напредъка на страната към есента на 2020 г. 
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Във външнополитически план от изключително важно значение 
за Босна и Херцеговина са връзките ѝ със съседите ѝ Сърбия и Хър-
ватия, при това не само на официално ниво. Отношенията на Сараево 
с  Белград и Загреб са доста сложни, тъй като тамошните власти имат 
привилегировани партньори в лицето на политическите елити и лидери 
сред  босненските сърби и хървати. И тук думата си казва „специфичната“ 
система на управление в Босна и Херцеговина, вкл. и на централно ниво, 
като съставянето и функционирането на правителството ѝ и особено на 
тричленното президентство. Към това трябва да се добави, че Република 
Сръбска води на практика самостоятелна външна политика, която 
често не съвпада с вижданията на представителите на останалите две 
общности от Федерацията. Под ръководството на Додик и неговите 
последователи се формират позициите към важни въпроси на външната 
политика на държавата. В много голяма степен те са повлияни от 
позицията на Белград към ключови въпроси като интеграцията на 
Босна и Херцеговина в ЕС и НАТО и отношенията с регионални 
играчи като Русия, Турция и Китай. От друга страна, установеното  в 
Дейтън устройство  на страната съдържа в себе си предпоставки, които 
позволяват на Белград и Загреб да се намесват във вътрешните работи 
и да оказват дестабилизиращо влияние, макар и в различна степен и 
различна форма. 

Отношенията на страната с Хърватия и Сърбия могат да бъдат 
определени като „специални“. От етноцентрична гледна точка 
управляващите елити в Загреб и Белград имат пълни основания да се 
интересуват от съдбата на сънародниците им в „близката чужбина“ и да 
ги подкрепят. Въпросът е докъде се простират „нормалните“ граници на 
политиката им по отношение на Босна и Херцеговина. Още повече, че 
Хърватия и Сърбия са гаранти за изпълнението на Дейтънското спора-
зумение. 

Поведението на двете съседни държави  към Босна и Херцеговина е 
различно и се определя до голяма степен от собственото им отношение 

по почти всички критерии (като напр. реформа на публичната администрация, 
борба срещу корупциата и организиранат престъпност, основни права и др.) се 
констатират доста скромни или дори никакви постижения. Повечето от тях, 
изразени на „брюкселски език“, се намират на early stage (ранен етап) или рядко 
на early stage/has some level of preparation (ранен етап/ има някакво ниво на 
подготовка) .  Вж. European Commission. Key findings of the Opinion on Bosnia 
and Herzegovina‘s EU membership application and analytical report. Brussels, 29 May 
2019. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/country_20_1793 
/05.06.2021/
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към Европейския съюз и НАТО. Като член и на двата „клуба“ Загреб 
съвсем естествено подкрепя присъединяването на страната към тях. През 
последните години Хърватия играе важна роля, например чрез лансиране 
на свои инициативи, за ускоряване на процеса на интегрирането на 
страната в ЕС13. Наред с тези положителни стъпки, някои действия на 
управляващите в Загреб преминават определени граници, които дават 
основания да бъдат обвинявани в намеса във вътрешните работи на 
Босна и Херцеговина. Така например, протестните акции срещу избора 
на Ж. Комшич през октомври 2018 г. и устройството на държавата, во-
дени от партията на загубилия Др. Чович преминават и границите на 
страната. В Загреб, където на власт е сродната ѝ формация CDU, пар-
ламентът приема декларация, с която подкрепя исканията ѝ, включи-
телно и за трети ентитет. С тази намеса всъщност се подкрепя тезата за 
неравноправното положение на хърватите. Тази позиция на премиера 
Андрей Пленкович и президентката Колинда Грабар-Китарович е 
критикувана от босненски политици, опозиционни сили в самата 
Хърватия, а също и от представители на международната общност. 
Така например бившите Върховни представители в Сараево Карл Билд, 
Падди Ашдаун и Кристиян Шварц-Шилинг изпращат писмо до ЕС, 
обвинявайки Загреб в намеса във вътрешните работи на своята съседка14.

От своя страна, Белград оказва всевъзможна помощ на Република 
Сръбска – дипломатическа, икономическа и пр. През изминалите 
години сръбските управляващи на най-високо ниво – президент, 
премиер, министри – подкрeпят управляващите в Баня Лука, макар да 
се дистанцират в редки случаи от някои по-крайни изказвания и прояви 
на М. Додик. Като цяло отношението на Белград към външнополити-
ческата ориентация на Босна и Херцеговина е в пряка зависимост от 
собствените му интереси  и цели. Неговите позиции се възприемат като 
цяло не само от партията на Додик, но и от повечето други формации 
в сръбския ентитет. А те накратко казано се изразяват в следното – 
13 Така напр. през есента на  2014 г. главно поради усилията на хърватската страна 

в лицето на външната министърка Vesna Pusić темата за Босна и Херцеговина е 
върната в дневния ред на ЕС. http://www.euinside.eu/en/analyses/eu-is-returning-
in-bosnia-and-herzegovina/05.06.2021/

14 На свой ред пък т. нар. Хърватско народно събрание, обединяващо партиите 
на тази общност в Босна и Херцеговина обвинява тримата „про-бошняшки 
лобисти“ в  неподходяща лобистка акция за подронване на истинската сила на 
Хърватия и нейната роля като страна, подписала Дейтънското споразумение. 
http://hr.n1info.com/English/NEWS/a354381/Bosnian-Croat-parties-The-ex-
High-Representatives-are-lobbying-for-Bosniaks /05.06.2021/
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положително отношение към ЕС и интегрирането в него с отчитане 
на сръбските интереси, и резервирано – към НАТО, оформено като 
деклариране на „неутралитет“ във военнополитически план. 

Активна политика по отношение на Босна и Херцеговина 
провеждат държави като Русия и Турция, сили, които имат амбициите 
да разширят или да запазят влиянието си в региона.  С оглед на своите 
глобални външнополитически цели, Москва поддържа тесни връзки 
с управляващите в Република Сръбска. За Русия подкрепата за М. 
Додик през последните десетина и повече години се вписва и в нейните 
отношения с най-близкия ѝ съюзник на Балканите – Сърбия. Връзката 
става още по-важна в контекста на изострящите се отношения със 
Запада след 2014 г. и развиващия се процес на разширяване на НАТО в 
региона. 

Руското влияние в Босна и Херцеговина, и преди всичко в сръб-
ската ѝ част, се осъществява посредством дипломатически действия, 
инвестиции, финансова помощ, пропаганда и по други начини. 
Интересното в случая е  отношението на босненските хървати, и най- 
вече на ХДО-БиХ и нейния лидер Др. Чович, към руската политика в 
страната. А то е по-скоро положително, като контрастира със заявяваната 
загриженост на официален Загреб към действията на Москва в региона15.

Утвърждаваща  се като важен регионален фактор, през последните 
двадесет и пет години Турция се опитва за засили влиянието и 
присъствието си в Босна и Херцеговина, както и в други балкански 
държави, влизащи в миналото в Османската империя. За тази цел тя 
използва религиозната си близост с бошняците. Активността ѝ е особен 
видна след началото на „ерата Ердоган“.

Влиянието на Анкара се осъществява посредством държавни 
структури, неправителствени организации  и неформални мрежи. 
Сред средствата на „меката сила“, които се използват за тази цел 
ключова роля играе т. нар. Дианет или Дирекцията по религиозните 
въпроси. Същата институция, по различни канали, оказва помощ за 
възстановяване на джамии, подготовка на ислямски свещенослужители 
и пр.16 Наред с насърчаването на турските инвестиции Анкара 
засилва присъствието си в страната чрезкултурни центрове, медии 
и образователни институции. Тази активна политика на Турция 

15 Вж. BECHEV, D. Rival Power. Russia’s Influence in Southeast Europe (London and 
New Haven, Yale University Press, 2017), 51–85.

16 ÖZTÜRK, A.E., İ. GÖZAYDIN. "A frame for Turkey’s foreign policy via the Diya-
net in the Balkans." – Journal of Muslims in Europe, 2018, 7, 3, 331–350.
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намира доста привърженици сред бошняците, включително и сред 
политическите им лидери17.

Успехите на Анкара в прокарването на нейното влияние в Босна 
и Херцеговина са безспорни, но след опита за преврат в Турция през 
2016 г. се появява една пречка пред  политиката на Ердоган. Той 
лично, както и правителство му, са принудени да се дистанцират от 
редица босненски поддържници на турската държава, тъй като те са 
подозирани във връзки с неговия голям враг Фетулах Гюлен.

Съществуват и твърдения, че са пресилени страховете в Европа от 
турската експанзия в Западните Балкани и,  че Анкара желае включването 
на всички страни от този регион в ЕС и НАТО18. Няма обаче никакво 
съмнение, че в „голямата игра“ Ердоган ще използва всички средства за 
прокарване на своите цели. А в  отношенията му с ЕС и НАТО, както и в 
други балкански страни, ситуацията в Босна и Херцеговина му разкрива 
доста възможности в тази връзка19.

Както се вижда, наред с вътрешните политически и икономически 
проблеми, влиянието на външните фактори като съседите, регионалните 
сили и други фактори, създават редица трудности пред европейската 
перспектива на Босна и Херцеговина. Те са сериозно предизвикателство 
към усилията на ЕС, който я подкрепя и насърчава, макар и невинаги 
последователно и адекватно.  

Именно влиянието на различните фактори, обуславя и редица 
особености на външната политика на Босна и Херцеговина. Така могат да 
се обяснят и някои позиции на страната, като например непризнаването 
на независимостта на Косово и нежеланието на Сараево да се присъедини 
към санкциите против Русия по повод на Крим и Донбас. 

Основания за безпокойство относно устойчивото развитие на 
Босна и Херцеговина безспорно има. Те са породени от етническото 

17 Красноречив пример в това отношение е поздравлението на члена на 
колективното Председателство на  Босна и Херцеговина Бакир Изетбегович до 
Ердоган след избора на последния за президент: „Господин президент Вие сте 
не само президент на Турция, Вие сте президент на всички нас“. https://www.
euronews.com/2018/04/26/insiders-foreign-influence-taking-over-bosnia-and-
herzegovina /05.06.2021/

18 Вж. напр. AYDINTAŞBAŞ, "A. From Myth to Reality: How to Understand Turkey’s 
Role in the Western Balkans." ECFR, March 2019. file:///C:/Users/My%20PC/
Desktop/from_myth_to_reality_how_to_understand_turkeys_role_in_the_west-
ern_balkans.pdf  (05.06.2021).

19 https://www.politico.eu/article/turkey-western-balkans-comeback-europe-
an-union-recep-tayyip-erdogan/ /05.06.2021/
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и религиозно разделение и конфронтация в страната, които, макар и 
по-слаби от времето преди 1995 г., продължават да излъчват тревожни 
сигнали. Босненските мюсюлмани се чувстват най-голямата жертва от 
войната и често се засягат, например,  от действия на сръбски православни 
националисти, които възприемат като умишлени провокации към 
тях, нараняващи религиозните им чувства. Трябва да се отчете, че не е 
липсват и подобни действия в обратната посока. 

Ярко изразеното социално-икономическо неравенство и голямата 
безработица, освен граждански протести, както през пролетта на 2014 г., 
несъмнено създават условия за мнозина мюсюлмани да потърсят изход 
в друга посока, включително чрез възприемане на радикални идеи. 
До голяма степен, тази мотивация обяснява и участието на десетки 
бошняци във войните в Ирак и Сирия на страната на „Ислямска дър-
жава“.  Важно е да се отбележи обаче, че в повечето случаи те са родени 
или живеещи в западни страни.

Успокоителното, според мнозина експерти, е че традиционният 
ислям в Босна е умерен и практикуващите го хора следват принципа 
на мирно общуване с други конфесионални групи. Съществуващата 
официална институция Ислямска общност на Босна и Херцеговина 
(ИОБиХ), също прокламира придържането към такова поведение. 
Този успокоителен прочит обаче е контриран с аргументи, които не 
трябва да бъдат пренебрегвани. Един от тях е, че през първата половина 
на 90-те години споменатите „мирни“ традиции са нарушени. По време 
на войната са избити хиляди мюсюлмани в страната, а десетки джамии 
са разрушени. Това неизбежно слага дълбок отпечатък в съзнанието 
на хората, включително и върху по-младото поколение, което и след 
Дейтън продължава да живее в едно разделено общество и върху което 
тегне безработицата и липсата на перспективи. 

Наред с това не трябва да се забравя и влиянието на външни 
фактори, които се опитват да се възползват от създалото се положение. 
Пример в това отношение може да се даде с дейността на редица 
организации от Саудитска Арабия и страните от Залива по време 
на войната 1992–1995 г., които оказват помощ на своите братя по 
религия, но и същевременно се опитват да прокарат своите крайни 
идеи. Такъв е случаят с навлизането на фундаменталния салафизъм, 
най-вече в неговата уахабитска форма. Неговите консервативни идеи, 
отричащи в голяма степен практиката на традиционния умерен ислям в 
страната са възприети от местни мюсюлмани, но техният брой наистина 
е сравнително ограничен20.

20  BEĆIREVIĆ, ED.  Salafism vs. Moderate Islam. A Rhetorical Fight for the Hearts and 
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Поради засиления външен натиск и вътрешни мотиви 
споменатата ИОБиХ се опитва да предприеме  мерки за борба срещу 
радикализацията. Предприемат са действия срещу „нелегалните“ 
джамии, в които има случаи на разпространение на крайни ислямистки 
идеи от чужди и местни проповедници21. Постигнати са и известни 
положителни резултати в изпълнение на взетите мерки.

След пораженията на „Ислямска държава“ в Близкия Изток на 
преден план излиза опасността от завърналите се „бойци“ джихадисти 
от Сирия и Ирак22. На пръв поглед техният брой (вариращ от 150 до 
300 души според различни оценки) не е особено голям, но веднъж 
пристигнали в Босна те биха могли да се свържат със свои „съидейници“ 
и да предприемат действия с висок и негативен социален ефект.

Изправени пред новите опасности, и под влияние на 
международната общност, властите в Сараево са принудени на направят 
промени в законодателството на страната и да предприемат  мерки за 
неутрализиране на завръщащите се джихадисти от Близкия изток.  
Така през април 2014 г. е увеличен срокът на присъдите за осъдените за 
тероризъм (до десет години затвор), на лицата, рекрутиращи терористи 
(до пет години) и участващите в зад граница „бойци“ (до три години). 
Малко по-късно е направена нова промяна и присъдата за терористична 
дейност стига вече до двадесет години23.

Опасностите от ислямски тероризъм в Босна и Херцеговина са не 
само потенциални. През последните години има няколко случая, вярно 
не много на брой, които са свързани с жертви и предизвикват сериозна 
тревога в обществото24.

Minds of Bosnian Muslims (Sarajevo, 2016).
21 Вж. КОБУРОВ, Т. „Ислямската религиозна общност в Босна и Херцеговина и 

борбата срещу международния тероризъм и радикалния ислям“. – В: Сборник в 
чест на 70-годишнината на проф. Емил Константинов (София, 2019), 78–105.

22 Според едно изследване от 2017 г. през периода 2012-2106  г. в Сирия и Ирак 
е имало 240 джихадисти от БиХ, от които 70 са убити, а 56 са се завърнали в 
родината си. Вж. AZINOVIĆ, V. "The foreign fighter phenomenon and radical-
ization in the Western Balkans: understanding the context, 2012–2016." – In: AZ-
INOVIĆ, V. (Ed.) Between Salvation and Terror: Radicalization and the Foreign 
Fighter Phenomenon in the Western Balkans (Sarajevo, 2017).  Вж. също статията на 
JUSIĆ, M. "The complex ecology of Islamic narratives and movements in Bosnia and 
Herzegovina" – in the same volume, 43–57. 

23 http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/Country%20Profiles/Legislation/BiH %20
Criminal%20Code%20Article%20162b%20-%20draft.pdf      /05.06.2021/      

24 Така например на 18 ноември 2015 г. роденият във Франция исмямист Енес 
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Новото предизвикателство става причина за повишената активност 
на властите. През последните пет-шест години са отбелязани редица 
акции по задържанe на лица, заподозрени в разпространение на 
радикален ислям и терористична дейност. След разследване мнозина от 
тях получават и присъди25.

Дали активността на разследващите и на съдебните власти ще 
продължи и до каква степен ще бъде успешна предстои да се види в бъдеще. 
Има обаче и обезпокоителни сигнали, че органите на сигурността не 
работят по най-ефективния начин, като една от причините е състоянието 
на службите в разделената по етнически и религиозен признак държава. 

Във връзка с този аспект обаче се очертава и друг проблем, 
който се явява вторичен, но също така важен в редица направления. 
Опасността от разпространение на  радикалния ислям и тероризма се 
използва за вътрешнополитически цели от основните партии на трите 
конститутивни народа. Тя става повод за спекулации и повишаване 
на напрежението в обществото. Нещо повече, често в тези вътрешни 
конфликти се намесват и чужди сили от близки и далечни държави.

Един публичен скандал може да бъде даден като пример в тази 
връзка. Така през март 2019 г. държавният министър на сигурността 
Драган Мектич (представител на СДП) обявява, че хърватските спе-
циални служби са се опитали да манипулират полицейска операция, 
като инсценират намирането на оръжия в няколко джамии в селища, 
в които има уахабити.  Според него те са искали да дадат по този на-
чин „доказателство“ за истинността на твърденията на властите в Загреб 
относно опасността от тероризъм в Босна и Херцеговина. Случаят, 
както и поведението на министъра, с който между другото се занимава и 
държавната прокуратура в Сараево, независимо от реалните основания, 
е показателен за чувствителността на темата и нейната „взривоопасност“ 
дори и само като част от обществения дебат26.

Омерагич застрелва двама войници в сараевското предградие Райловац. В 
неговия багаж са открити пропагандни материали на „Ислямска държава“. 
https://balkaninsight.com/2015/11/19/sarajevo-shooter-was-not-involved-with-
radical-islam-local-police-says-11-19-2015/  /05.06.2021/  

25 https://www.reuters.com/article/us-bosnia-syria-indictments/bosnia-charges-
two-men-with-fighting-for-islamic-state-idUSKBN21026Y?edition-redirect=in/  
/05.06.2021/  

26 https://balkaninsight.com/2019/03/15/mektic-attacks-bosnian-prosecution-in-cro-
atian-plot-row/ /05.06.2021/ През 2016 г. хърватската президентка К. Грабар-
Китарович заявява, че в Босна и Херцеговина  се намират десет хиляди терористи 
и поради това тази страна представлява заплаха за сигурността на региона.  

Александър Костов Босна и Херцеговина
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Засега усилията на държавните власти, както и на ИО БиХ имат 
определени успехи, но е пресилено да се каже, че опасността от 
радикалния ислям и тероризма е премахната. Напротив, при това 
състояние на социално-икономическите и политическите отношения в 
страната и на негативните влияния от чужбина, тя остава потенциално 
голяма. 

Четвъртвековната история на „дейтънска Босна и Херцеговина“ 
показва противоречивото ѝ развитие по пътя към демокрацията и 
евроинтеграцията. Накратко, то може да бъде определено с три думи 
– противопоставяне, напрежение, нестабилност. Тази характеристика 
се определя от сложната социално-икономическа и етнорелигиозна 
обстановка в страната. За да се преодолеят негативните явления и 
тенденции, е необходима сериозна намеса от страна на външни фактори 
и преди всичко ЕС.  В противен случай Босна и Херцеговина си остава 
голям потенциален източник за конфликти и нестабилност не само в 
Западните Балкани. За намалявене на рисковете и заплахите трябва да 
се проведат вътрешни реформи, но не по-малко важно е да се промени 
поведението на съседните ѝ страни. В тази връзка положителен ефект 
би имала евенталната интеграция на Сърбия в ЕС, а защо не и в НАТО. 
Тази комплексност и взаимообързаност на проблемите и намирането на 
подходящи решения в случая с Босна и Херцеговина  обаче не предвещава 
позитивно развитие в обозримо бъдеще без предприемането на бързи 
и решителни стъпкиот страна най-вече на Брюксел. В противен случай 
могат да се сбъднат някои от мрачните прогнози, стигащи дори до 
разпадане на държавата, със всичките страховити последствия не само 
за нейните жители, но и за балканския регион.

Abrstract: A quarter of a century after Dayton agreement, Bosnia and Herzegovina 
still cannot find the right path to democracy and European integration. The signals it 
sends to the international community can be described in three words - opposition, 
tension, instability. Explanations for this characteristic can be found in the complex 
socio-economic and ethno-religious situation in the country. Negative phenomena 
and trends in recent years have undoubtedly identified Bosnia and Herzegovina as a 
potential source of conflict and instability not only in the Western Balkans. Internal 
reforms need to be carried out to reduce risks and threats, but it is equally import-
ant to change the behavior of its neighbors. However, this complexity and intercon-
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nectedness of the problems and finding appropriate solutions in the case of Bosnia 
and Herzegovina does not portend positive developments in the foreseeable future 
without EU intervention. The passivity of internal and external factors in the case 
of Bosnia and Herzegovina could have a number of adverse, and even frightening, 
consequences for the country and the Balkan region as a whole.

Keywords: Bosnia and Herzegovina, ethnic and religious controversies, Dayton 
constitution, EU integration
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ГЪРЦИЯ: СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И 
ТРАДИЦИОННИ ПРОБЛЕМИ

Юра Константинова

През първото десетилетие на ХХI в. Гърция е най-успешно развива-
щата се държава в Югоизточна Европа, пример за подражание на про-
хождащите демокрации в съседни страни и „котва“ на стабилността, 
към която се насочват икономически имигранти от Балканите, Полша 
и бившите съветски републики. През този период гръцката държава 
предприема програма за политическа стабилизация и икономическо 
възстановяване на региона и влага целенасочени усилия, за да се 
изгради необходимата за целта транспортна и комуникационна 
инфраструктура. Тя подкрепя инвестиционния интерес на гръцките 
предприемачи към балканските пазари, където гръцките инвестиции 
следват логиката на евроинтеграцията, регионалната търговия и 
сътрудничество. Дали едно десетилетие по-късно Гърция все още 
е фактор на стабилност в региона и гарант за неговото европейско 
бъдеще са част от въпросите, на които се стреми на отговори 
настоящият текст. Негов акцент са балканските взаимоотношения и 
тяхното отражение върху динамиката на българо-гръцките връзки. 
Те обаче не могат да бъдат изцяло разбрани, без да се поставят в по-
широкия контекст на геостратегическото съперничество в района 
на Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие. Разбира 
се, междудържавните и регионални отношения са в известна степен 
резултат и от вътрешнополитическото, икономическото и дори 
духовно развитие но отделните страни, което прави неизбежно 
тяхното комплексно представяне.

Най-сериозното предизвикателство пред Гърция през второто 
десетилетие на ХХI в. е тежката икономическа, социална и политическа 
криза, която тя преживява в периода 2008–2018 г. Кризата доведе 
до хиляди фалити на дребни и средни бизнеси, главоломно спадане 
на брутния вътрешен продукт (с близо 25%), шокиращо нарастване 
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на безработицата (почти 4 пъти) и на хората, заплашени от бедност 
(почти 5 пъти), а броят на бездомните достигна плашещите 68%. За 
да спасят страната от банкрут, в периода 2010–2018 г. гръцките пра-
вителства взимат от Европейския съюз (ЕС), Международния валутен 
фонд (МВФ) и Европейската централна банка (ЕЦБ) кредити с общ 
размер над 241 млрд. евро. От своя страна, тези три институции, 
широко известни в Гърция като Тройката, налагат строг надзор върху 
финансите на страната и изискват провеждането на широки реформи1. 
Това предизвика масово недоволство сред гърците, почувствали се 
предадени от политиците си и унизени от чуждата намеса в упра-
влението на държавата им. Високата социална цена, която гръцките 
граждани трябваше да платят, довежда до многохилядни митинги, 
сблъсъци, погроми, пожари, а на политическо ниво – до отслабване и 
дори изчезване на някои традиционни политически играчи и възход 
на радикални партии.

Парламентарните избори през юни 2012 г. ясно очертават 
тази тенденция, при която двете основни до този момент партии – 
Общогръцкото социалистическо движение, по известно с абревиатурата 
си ПАСОК, ръководено от Евангелос Венизелос, и дясната „Нова 
демокрация“, начело с Андонис Самарас – едва успяват да съставят 
коалиционно правителство и то с помощта на малката „Демократична 
левица“. На тези избори на гръцкия политически небосклон изгрява нова 
формация – създадената през 2004 г. Коалиция на радикалната левица, 
широко известна като СИРИЗА. На изборите през юни 2012 г. тя печели 
близо 27% от гласовете на гърците и се превръща във втора политическа 
сила в страната. 

Само три години по-късно радикалната лява коалиция печели 
с над 35% два последователни парламентарни вота и лидерът ѝ 
четиридесетгодишният тогава Алексис Ципрас става най-младият 
министър-председател в историята на съвременна Гърция, оглавявайки 
две последователни правителства (2015–2019). И в двата случая 
негов коалиционен партньор е ръководената от Панос Каменос 
малка дясна партия „Независими гърци“ (АНЕЛ). Едновременно с 
възхода на радикалната левица започва и възходът на крайно дясната, 
профашистка партия „Златна зора“ основана през 1993 г. от Николаос 
Михалолиакос. В периода 2012–2015 г., в четири последователни вота 
тя печели доверието на между 6% и 7% от гласувалите, а на изборите 

1 European Commission, Assessment of the 2014 national reform programme for 
Greece.
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за европейски парламент през 2015 г. постига най-високия си резултат – 
над 9% подкрепа2.

СИРИЗА идва на власт с общението да предоговори с Тройката 
условията по втория кредитен пакет и да облекчи натиска на 
икономическата криза върху най-бедните слоеве от населението. В 
резултат на продължителни и мъчителни преговори е договорено 
прогресивно подоходно облагане (между 22% и 45%) и намаляване на 
лихвите по заемите. Едновременно с това международните кредитори 
на Гърция признават, че не е реалистично да се очаква страната да из-
плати взетите дългове, което наред с отлагането на изплащането им, е 
оценявано от някои коментатори като равностойно на четвърта (не-
официална) спасителна програма3. Екипът на А. Ципрас обаче не ус-
пява нито да намали дълга, нито да смекчи удара върху финансите 
на обикновения грък: пенсиите се намаляват чувствително (някои 
с до 50%), увеличават се данъците върху недвижимото имущество и 
доходите, както и осигуровките. В резултат от тези отстъпки най-левите 
кадри на СИРИЗА я напускат, общественото доверие в нея рязко 
спада и нова вълна от стачки, обвинения в популизъм и предателство 
залива страната. Въпреки това А. Ципрас успява да запази целостта на 
политическата формация, която оглавява, и през 2018 г. да изведе Гърция 
от осемгодишния цикъл на строг надзор, предвиден във финансовите 
споразумения с кредиторките ѝ. След изтичането на спасителните паке-
ти възстановяването на гръцката икономика е гарантирано от „десетго-
дишен мораториум, един вид парник, предпазващ я от външен атмос-
ферен натиск“, за чието успешно функциониране от ключово значение 
е стабилността4. 

Най-важното постижение на гръцкия политически елит е именно 
в това, че извеждайки страната от кризата, успява да възстанови 
стабилността, да запази демократичния характер на управление и да 
препотвърди бъдещето на Гърция в Европейския съюз и НАТО. Нито 
едно от тези постижения не изглежда сигурно в средата на второто 
десетилетие на XXI в. Тогава общественото недоволство от „дик-
тата на Брюксел“ и „игото на Тройката“ се въплъщава в призиви за 
национализация на имуществото на богатите, отказ от плащане на 

2 Подробно за корените, възникването и идеологията на Златна зора вж.: BISID, 
G. “Golden Dawn or democratic sunset: the rise of the far right in Greece.” – Medi-
terranean Quarterly, vol. 24. 3, (2013), 35–55. 

3 https://p.dw.com/p/311zg- 4.9.2020.  /08.07.2021/
4  Η Καθημερινή, 7.11.2018. 
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дългове, излизане от еврозоната, изгонване на всички чужденци, 
независимо дали това са имигранти или чужди кредитори, от 
Гърция. СИРИЗА обаче, от антисистемен играч бързо се превръща 
в класическа социалистическа партия, а лидерът ѝ за известен 
период дори се ангажира със защита на лявата кауза в европейското 
политическо пространство, ставайки вицепрезидент на Обединената 
европейската левица. Коалицията се дистанцира от най-радикалните 
си членове, заема освободено от ПАСОК място в лявото от центъра 
и в момента успешно се справя с ролята на най-голяма опозиционна, 
парламентарна партия в Гърция.

В последните няколко години дясното политическо пространство 
също успява да са реорганизира. През 2016 г. „Нова демокрация“ смени 
ръководството си, залагайки на ново лице от известна политическа 
фамилия. Новият ѝ лидер Кириякос Мицотакис е потомствен политик, 
син на Константинос Мицотакис– дългогодишен председател на „Нова 
демокрация“ и министър-председател на Гърция (1990–1993), чии-
то критски корени го свързват с големия гръцки политик Елефтериос 
Венизелос. Младият председател успява да обедини привържениците на 
десницата, възползва се от разочарованието на гърците от управлението 
на СИРИЗА и печели парламентарните избори през 2019 г. с обещание 
за повече професионализъм в управлението на страната. Към момента 
изглежда, че правителството му се справя успешно с предизвикателствата, 
пред които глобалната криза с COVID-19 изправи човечеството. За 
разлика от другите южноевропейски държави Гърция бързо въвеж-
да драконовски ограничения, благодарение на които избягва тежкия 
удар на първата вълна на заболяването и успява поне частично да спаси 
туристическия си сезон.

„Нова демокрация“ успява да се разграничи и от обвиненията, че 
нейни кадри стоят зад възхода на „Златна зора“5. През септември 2013 г. 
правителството на Андонис Самарас започва съдебно преследване срещу 
лидера, депутати и активисти на профашистката партия заради убийството 
на 34-годишния хип-хоп музикант и ляв активист Павлос Фиссас. А някол-
ко години по-късно, отново десен политик – Панос Каменос, тогава военен 
министър в правителството на СИРИЗА, иска наказателно преследване 
на депутат на „Златна зора“, който призова от парламентарната трибуна 
армията да превземе президентството, министерския съвет и военното 
министерство. Очевидно гръцката десница успешно се разграничава от 

5 ΒΑΛΝΤΕΝ, Σ. Ευρώπη, ελληνική κρίση και δημοκρατική Αριστερά (Αθήνα, Πόλις, 
2014), 208–209. 
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неофашистката партия, а нейните екстремистки прояви отблъскват 
избирателите, което свива подкрепата ѝ наполовина.

Така Гърция избягва опасността от радикализация на политическия 
живот и се връща към традиционния за нея модел, в който дясна и лява 
алтернатива се състезават за гласовете на гърците. По същия елегантен 
начин е разиграна картата с външнополитическата ориентация на 
страната. Малката дясна партия АНЕЛ вероятно е включена от А. Ципрас 
в управлението и поради партньорството ѝ с партията на Владимир 
Путин „Единна Русия“. Не закъсняват коментарите на П. Каменос, че ако 
европейските партньори на Гърция не отстъпят пред исканията на пра-
вителството за предоговаряне на условията по спасителните програми, то 
Гърция ще се обърне за помощ към САЩ, Русия и Китай6.

Атина обича да акцентира на особената си връзка с Москва и 
традиционно се въздържа от намеса в конфликти, касаещи Русия. 
Основните причини за това са важността на руската политическа 
подкрепа за гръцките интереси в Източното Средиземноморие, както 
и фактът, че Русия доставя близо половината от газа и нефта, използ-
вани в южната ни съседка. Не бива да се подценява и значението на 
многобройните руски туристи, носещи приходи в гръцката хазна, 
възможностите, които огромният руски пазар предоставя за пласиране 
на гръцката земеделска продукция, както и разбирането, че Русия 
единствена би могла да балансира влиянието на САЩ в региона. 
В резултат от водената умерена политика по отношение на Русия и 
направените успешни дипломатически маневри през 2014 г. Гърция 
договаря 15% отстъпка от цената на руския природен газ, която е в сила 
до 2026 г. и подписва договор за доставка на руски резервни части за 
зенитните системи, с които разполага гръцката армия. След анексията 
на Крим управляващите неохотно подкрепят международните 
санкции наложени на Русия, но опозиционната тогава СИРИЗА се 
обявява категорично срещу тях и ги характеризира като „абсолютно 
неприемливи“7.

В духа на това виждане, след като поема управлението на страната 
А. Ципрас заявява, че Атина ще играе ролята на „мост“ между ЕС и 

6 http://www.protothema.gr/politics/article/450169/kammenos-ehoume-plan-b/- 
30.9.2020. /08.07.2021/

7 За политиката на Гърция в украинската криза вж.: КОНСТАНТИНОВА, Ю. 
„Може Андонис Самарас да свърши като Янукович, но Гърция няма да свърши 
като Украйна“. – В: МАРИНКОВ, Б., БАНЧЕВ, Б. (Съст.) Украинската криза и 
Балканите (София, Парадигма, 2017), 149–164. 
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Русия. В периода 2014–2016 г. той три пъти посещава Москва, а през 
2016 г. – година на Русия в Гърция и на Гърция в Русия – официални 
посещения разменят и президентите на двете държави – Прокопис 
Павлопулос и Владимир Путин. В резултат на активизираната гръцка 
политика се постига възходящ развой на икономическите връзки между 
двете страни. Само за първите десет месеца на 2018 г, двустранната 
търговия нараства с 13%, потокът на руски туристи достига близо 
850  000 годишно и се увеличава руският инвестиционен интерес към 
Гърция8. Въпреки това правителството на А. Ципрас не попада в руската 
сфера на влияние, а запазва традиционната за Гърция прозападна 
позиция. Това става напълно очевидно във връзка с подписването 
на Преспанското споразумение (17 юни 2018 г.), което отвори пътя 
за присъединяване на Република Северна Македония към НАТО. 
Тогава Атина не се поколеба да изгони двама руски дипломати и да 
забрани влизането на други двама други руски граждани в страната, 
обвинявайки ги във финансиране на митингите в Северна Гърция и 
опити да подкупят висши административни и духовни служители, за да 
упражняват влияние срещу договора9.

Няма как лесно да бъде преодоляно и разделението между Москва 
и Атина по линия на православието. В Гърция съществува разбиране за 
особената роля на гърците в православния свят, което в исторически 
план се сблъсква с теорията за „Москва – трети Рим“, а на практическо 
ниво с факта, че независимо от гръцките претенции, най-много са 
православните именно в Русия, доходите на руската църква далеч 
надхвърлят финансовите възможности на другите патриаршии, а 
политическата ѝ подкрепа е равна на мощта на руската държава. Според 
гърците обаче след разпадането на СССР руската църква не успява да 
възстанови богословската си школа и остава единствено проводник на 
политиката на Кремъл с други средства. Москва пък определя решението 
на вселенският патриарх Вартоломей да признае автокефалия на 
украинската църква за антиканонично, което е ясен сигнал, че борбата 
за надмощие в православния свят продължава10.

Този развой на руско-гръцките отношения показва недвусмислено, 
че всички гръцки правителства от последните десетилетия предпочитат 
да гарантират сигурността и интересите на държавата си, разчитайки 
8 Η Καθημερινή, 20.12.2018.
9 Η Εφημερίδα των Συντακτών, 11.07.2018.
10 Проф. П. Китромилидис в предаването Ό,τι κόσμος Μπαμπά! на телевизия Аc-

tion24 от 23.11.2018 г. 
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на съюзническите си отношения със САЩ11. От създаването на съ-
временна Гърция през 1830 г. и до днес основният външнополити-
чески проблем на държавата, невралгична точка на балканската ѝ 
политика са гръцко-турските отношения12. Именно те определят по-
зицията на Атина по всички останали външнополитически въпроси, 
а често и вътрешнополитическите ѝ приоритети. Към историческите 
наслагвания и почти неспирните гранични инциденти, се добавят и 
няколко сериозни проблема, които трайно усложняват двустранните 
отношения, периодично ги довеждат до състояние на тежки кризи и 
правят сякаш невъзможно дълготрайното им подобряване.

Сред тях основен е въпросът за остров Кипър, където през лятото на 
1974 г. Турция осъществява военна инвазия, а през 1983 г. провъзгласява 
в северната му част Севернокипърска турска република, непризната от 
никоя държава, освен от самата Турция13. Въпреки множеството опи-
ти за международно посредничество и постъпките от страна на ООН, 
Кипърският въпрос не е решен и до днес. Той е пряко свързан и с гръц-
ко-турските проблеми в Егейско море – неразбирателства относно кон-
тиненталния шелф, териториалните води, въздушното пространство и 
„сивите зони“, в които реално няма установена гръцко-турска граница14. 
Безспорно обаче особеното нагнетяване на гръцко-турските отноше-
ния през последните месеци се дължи на игнорирането на Турция от 
проучвателните и сондажни дейности за петрол и газ в Източното Сре-
диземноморие.

През януари 2020 г. Гърция, Израел и Кипър подписват в Атина 
документ, полагащ основите на газопровод, свързващ Европа с 
откритите през последното десетилетие газови находища в Източното 
Средиземноморие. Очаква се присъединяването и на Италия към 
11 Η Καθημερινή, 29.09.2020.
12 Гръцко-турските отношения са обект на множество обобщаващи и конкретни 

разработки, някои цитирани при представянето на съответните проблеми в 
текста. Последното гръцко издание, което популярно, нагледно и с позоваване 
на основните заглавия по темата представя съвременните проблеми на 
двустранните отношения е: ΣΥΡΙΓΟΣ, Α., ΝΤΟΚΟΣ, Θ. 60 χάρτες που εξηγούν τις 
διαφορές Ελλάδας-Τουρκίας.Τουρκικές διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. 
Αλφαβηταρι των ελληνοτουρκικών σχέσεων (Αθήνα, Καθημερινές Εκδόσεις, 2020).

13 За кипърския проблем вж.: ГАРАБЕДЯН, А. Националноосвободителната борба 
в Кипър (1945–1960) (София, 1989); ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ε. Το κυπριακό ζήτημα 
1878–1960 (Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1998). 

14  Подробно тези въпроси са коментирани в: ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ, Α. Εθνικά θέματα και 
εθνοκεντρισμός: μία κριτική στην ελληνική εξωτερική πολιτική (Αθήνα, Ι. Σιδέρης, 2018).
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договора. Проектът, който трябва да се реализира до 2025 г., ще 
увеличи диверсификация на маршрутите за доставка на газ, поради 
което е подкрепян от САЩ и ЕС. Европейските лидери се надяват 
газопроводът да осигури около 10% от потреблението на Стария 
континент, а Гърция се стреми чрез него да се утвърди на картата на 
европейските тръбопроводи. Доказателство за това е дори само фактът, 
че година по-рано на нейна територия са свързани два стратегически 
газопровода, алтернативни на руските доставки – Трансадриатическият 
(ТAP) и Трансанадолският (TANAP). 

Турция обаче смята, че останалите държави с излаз на Средиземно 
море си поделят басейна му и ограничават икономическата зона на 
страната. Поради това още през 2018 г. Анкара изпраща сондажни 
кораби в оспорваните от нея води на Република Кипър. Предвижданият 
Източносредиземноморски газопровод, осъществяващ връзката по 
море на Израел и Кипър с континентална Гърция и Италия, обаче 
заобикаля Турция, която също работи за утвърждаването си като 
важна транзитна дестинация на природен газ. С цел да попречи на 
игнорирането на интересите ѝ през ноември 2019 г. Анкара подписва 
споразумение с правителството на Файез ас Сарадж в Триполи, с което 
се променят морските граници между двете държави. Делимитирането 
обаче засяга икономическата зона, породена от бреговата линия на 
остров Крит, през който трябва да минава Източносредиземноморският 
газопровод, и естествено предизвиква бурната негативна реакция на 
Атина.

Освен конкретните действия за осуетяването на този газопроводен 
проект, през последните години Турция променя из основи 
приоритетите и външнополитическите си цели, което неизбежно 
засилва и без това големите страховете на гръцкото общество от 
„заплахата от Изток“ и допълнително втвърдява позицията на 
Атина. Турският президент Реджеп Ердоган се отказва да търси 
проевропейска перспектива за страната си и заменя политиката на 
„мека сила“ с милитаризация и стъпване на териториите на съседни 
държави. Съотнесена към Гърция тази стратегия включва и периодично 
„заливане“ на гръцките острови и гранични райони в Тракия с бежанци 
и мигранти. Бежанските вълни и мигрантският приток към Стария 
континент, разбира се, са многопластови проблеми на международните 
отношения, но имат и специфична гръцко-турска проекция.

В края на февруари 2020 г., например, когато Турция отваря 
границите си с Гърция, хиляди бежанци се струпват в и около малкото 
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гранично градче Кастаниес. Това предизвиква напрежение, прераснало 
в гранични сблъсъци между военни части на двете държави. Не по-
малко сложна е и ситуацията на гръцките острови, някои от които 
са в непосредствена близост до Турция. По данни на Върховния 
комисариат на ООН за бежанците само през 2019 г. до тях достигат 
над 74  000 нелегални мигранти, които живеят в лоши условия и 
създават проблеми на местните власти. Опасенията на Гърция са, че 
политиката на Р. Ердоган може отново да хвърли страната в хаос и да 
я изправи пред хуманитарна катастрофа, каквото беше ситуацията 
през 2015 г. Тогава, основно по море, в Гърция влизат близо 860  000 
бежанци, които създават драматична ситуация на Егейските острови. 
Атина си поема глътка въздух благодарение на подписаното през 
март 2016 г. споразумение между Турция и ЕС, което предвижда 
връщането на незаконно преминали през Егейско море мигранти от 
Турция, легалното настаняване на сирийски бежанци от Турция в 
страни на ЕС и финансови стимули, мотивиращи Турция да изпълнява 
споразумението15. Няма как обаче гръцките политици да не се притес-
няват от сценарий, при който Анкара ще спре да изпълнява задължени-
ята си по това споразумение. В този контекст намирането на действащи 
международни решения и наличието на общоевропейска солидарност 
по проблемите на бежанците са от ключово значение за стабилността на 
Гърция и за отношенията с партньорите ѝ от ЕС и НАТО.

Още повече, че гръцко-турските отношения се развиват в 
парадигмата на нова студена война. Тя става очевидна след като през 
януари 2017 г. Върховният съд узакони отказа на Атина да предаде 
на Турция осем офицера, потърсили след опита за преврат от юли 
2016 г. политическо убежище в Гърция. Турският президент отговаря 
с изявлението, че Лозанският договор (1923) трябва да се ревизира и 
че защитата на правата на етническите турци в Гърция е приоритет на 
Анкара. Така той отваря едновременно историческата, териториалната 
и малцинствената тема в двустранните отношения. В следващите 
няколко години с изказванията и действията си президентът Р. Ердоган 
натрупва множество реални и фиктивни проблеми, които допълнително 
затормозяват и без това сложните гръцко-турски взаимоотношения. 

15 За проблемите на Гърция, свързани с миграционната криза от 2015 г., вж.: 
КОНСТАНТИНОВА, Ю. „Гърция – пътническо бюро, склад, затвор или 
убежище за бежанците?“ – В: КОСТОВ, Ал., ОГНЯНОВА, И., БАНЧЕВ, Б. 
(Съст.) Бежанската криза и Балканите (2015–2016) (ИБЦТ, София, 2018), 
147–164.
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Сред тях с най-малко практическо значение, но пък с най-силен 
обществен отзвук са историческите теми. Само за няколко месеца 
между май и август 2020 г. Анкара изважда едновременно три 
исторически теми на дневния ред на гръцкото общество. Акцията 
започва с колоритен спектакъл посветен на 567 г. от превземането 
на Константинопол от османците, продължава с показната промяна 
на статута на „Св. София“ от музей в действаща джамия и завършва 
с тържествено отбелязване на 98-та годишнина от победата на 
армията на Мустафа Кемал Ататюрк в Гръцко-турската война 
през 1922 г. Вътрешнополитическите цели, които президентът Р. 
Ердоган преследва с тези демонстрации, не отменят потресаващото 
впечатление, очевидно също търсено, което те правят на гръцкото 
общество. Нагнетяването на емоциите довежда до крайни изказвания 
в Гърция и затруднява още повече възможностите за диалог между 
двете страни.

Представяйки се за защитник на ислямските ценности, Р. Ердоган 
не само превръща храма „Св. София“ – паметник на световното 
културно наследство, с огромна историческа, архитектурна и 
художествена стойност – в действаща джамия, но и обвързва това 
си действие с въпроса за мюсюлманското малцинство в Гърция. 
То е признато по силата на Лозанския договор и съсредоточено 
основно в Западна Тракия (областите Родопи и Ксанти). Става дума 
за около 100  000 – 130  000 души – основно турци, помаци и роми, 
към които през последните години се прибавя малък брой мигранти 
мюсюлмани, живеещи в Атина. Традиционно политиката на Гърция 
към мюсюлманите в нейните граници следва развитието на гръцко-
турските отношения16. Разбира се, не бива да се пренебрегва и значе-
нието на българо-гръцките отношения, поне що се касае до помашка-
та част от малцинството17. В последните години изглежда, че гръцката 

16 Повече вж. в: ALEXANDRIS, A. The Greek Minority of Istanbul and Greek-
Turkish relations (1918–1974) (Athens, Centre for Asia Minor Studies, 1992); 
ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗΣ, Κ., ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. (Επιμ.) Το μειονοτικό φαινόμενο στην 
Ελλάδα. Μια συμ βουλή των κοινωνικών επιστημών (Αθήνα, Κριτική, 1997); VRYONIS, 
S. “The Mechanism of Catastrophe: The Turkish Pogrom of September 6–7, 1955, 
and the Destruction of the Greek Community of Istanbul,” – New York, Greekworks.
com, 2005; ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗΣ, Κ. (Επιμ.), Η Ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών. 
Πτυχές μιας εθνικής σύγκρουσης (Αθήνα, Κριτική, 2006).

17  Повече за гръцката политика спрямо помаците в Тракия вж.: ΚΩΣΤΟΠΟΥΟΣ, 
Τ. Το “Μακεδονικό” της Θράκης. Κρατικοί σχεδιασμοί για τους Πομάκους (1956–2008) 
(Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2009); САРЪЕВ, Я. Българоезичните мюсюлмани в Западна 
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политика се насочва основно към противодействие на инициативите 
на турското консулство в Комотини, които Атина разглежда като част 
от по-голямото предизвикателство – засилване на турското влияние 
сред мюсюлманските общности в региона.

Страхът от „дългата ръка на Турция“ прозира не само в 
отношението на Гърция към мюсюлманското малцинство в страната, 
но и в притесненията ѝ от засилването на албански национализъм 
и развитието на македонския въпрос18. В Атина се опасяват, че 
евентуална промяна на границите, свързана с възможността от 
създаване на Велика Албания, би увеличила нестабилността в региона 
и допълнително би засилила влиянието на Турция, която подозират, че 
стои зад надигането на албанския национализъм. Не бива да се забравя, 
че албанското население е поне ¼ от гражданите на Северна Македония, 
което прави реална опасността от появата на центробежни сили, които 
да дестабилизират и дори да доведат до разпад държавността в тази 
независима от 1991 г. страна19.

Именно опасността от такъв сценарий е изведена на преден 
план от Никос Кодзиас, министър на външните работи в прави-
телството на А. Ципрас, който от гръцка страна подписва договора 
от Преспа. Този договор поставя край на над четвъртвековния 
конфликт между Атина и Скопие, получил външен израз във въ-
проса за името на независимата македонска държава. На същност-
но ниво обаче става дума за спор за идентичността на населението в 
териториите, присъединени към Гърция през 1913 г., за заплахите 
за териториалната цялост на страната по време на Втората световна 
война и за „войните за историята“, които повече от 150 години се 

Тракия през втората половина на ХХ век (София, Тангра Танакра, 2018).
18 За различните аспекти на македонския въпрос и политиката на Гърция по него 

има множество изследвания, обобщени в:  ΓΟΥΝΑΡΗΣ, Β. Το Μακεδονικό ζήτημα 
τον 19ο έως τον 21ο αιώνα. Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις (Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2010). За 
българската гледна точка вж.: КОНСТАНТИНОВА, Ю. Българи и гърци в борба 
за османското наследство (В. Търново, Фабер, 2014 ) и КОНСТАНТИНОВА, 
Ю. „'Загубени родини': бежанци, преселници, малцинства в Гърция през ХХ век“. 
– В: ПРЕШЛЕНОВА, Р. (Съст.) Маски долу! Национализмът на Балканите през 
ХХ век (София, Парадигма, 2018), 115–159. 

19 За албанците в Македония виж: СТАМОВА, М. Албанският фактор в 
Социалистическа република Македония (1945–1981) (Кюстендил-Габрово, 2012) 
r СТАМОВА, М. Албанците в СР Македония през последното десетилетие в 
Титова Югославия (1981–1991) (Кюстендил, Иван Сапунджиев, 2017).
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водят в региона20. Решението да се загърбят тези проблеми и да се 
даде перспектива за развитие на гръцко-македонските отношения до-
вежда до масови протести и разпадане на правителствената коалиция 
в Гърция. Въпреки това правителството на А. Ципрас получи вот на 
доверие и на 25 януари 2019 г. след над 38 часа парламентарни дебати 
постига ратификация на споразумението от Преспа с гласовете на 153 
от общо 300 депутата21. 

В предговора към монографията „Модификациите на Македонския 
въпрос. Дългият път към Преспа“ на гръцкия историк Спиридон 
Сфетас, Никос Кодзиас обосновава защо според него този договор е 
политически правилен и полезен за Гърция. Той  изтъква, че без него 
Гърция би могла да се окаже „заклещена“ в „щипката на турския рак“ и 
настоява, че компромисът с името предпазва страната му от опасността 
да бъде затворена от север от Велика България и от Велика Албания22. По 
този начин гръцкият политик забележително точно изразява и свързва 
двете традиционни за Гърция заплахи – „от изток“ в лицето на Турция, 
в конкретния случай олицетворена от влиянието ѝ сред мюсюлманите 
в Югоизточна Европа, и „от север“ в лицето на България, признавайки 
историческото значение и роля на страната ни в развитието на 
македонския въпрос.

Действително още от втората половина на XIX в. именно пробле-
мът за националността на православното население в османската про-
винция Македония застава непреодолимо между българи и гърци. През 
следващите 100 години неговите политически измерения ги сблъск-
ват кърваво в четнически сражения и три военни конфликта, оставят 
трайно негативни обществени нагласи и болезнено сложни въпроси в 
двустранните отношения. От средата на 60-те години на ХХ в. обаче 
българо-гръцките отношения навлизат в нов етап на развитие – двете 
страни се отказват от териториалните и етническите си претенции 
20 За войните за историята с акцент върху Балканите вж.: ЛЯКОС, А. „Войните за 

историята. Бележки от бойното поле“. – В: КОНСТАНТИНОВА, Ю. (Съст.) 
Балканите – модернизация, идентичности, идеи. Сборник в чест на проф. Надя 
Данова (София, ИБЦТ, 2011), 778–795. За проявите им спрямо македонския 
въпрос в исторически и съвременен контекст виж съответно: ΚΑΡΑΒΑΣ, Σ. 
Μυστικά και παραμύθια από την ιστορία της Μακεδονίας. Αθήνα, Βιβλιόραμα 2014 and 
the interview of Sotiris Valden in https://www.youtube.com/watch?v=xp8R77-t1-c 
– 7.09.2020 (08.07.2021).

21 Η Kαθημερινή, 25.01.2019.
22 ΣΦΕΤΑΣ, Σ. Οι μεταλλάξεις του Μακεδονικού. Ο μακρύς δρόμος προς τις Πρέσπες. 

Πρόλογος: Νίκος Κοτζίας (Θεσσαλονίκη, 2018).   
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една към друга и подписват множество дългосрочни спогодби, станали 
основа на добросъседските отношения през следващите години. Две 
десетилетия по-късно Гърция официално променя отбранителната си 
доктрина, поставяйки акцента изцяло върху „опасността от изток“ и 
приемайки България за стратегически партньор в региона23.

Така историческите вражди са изместени на заден план, но българо-
гръцките отношения продължават да са силно повлияни от политиката 
на регионалната супер сила – Турция и отношението на политическите 
елити в двете държави към нея. София традиционно се стреми да 
не взема страна в гръцко-турските проблеми, които периодично 
причиняват кризи в отношенията на двете южни съседки на България. 
Това не се променя дори в периода на влошаване на българо-турските 
отношения в средата на 80-те години във връзка с т. нар. „възродителен 
процес“24. Протурският завой в българската политика през 90-те 
години на ХХ в. логично притеснява гръцките политици, които се 
опитват да го неутрализират с подкрепата си за приемането на България 
в двата големи външнополитически съюза, в които членува Атина – 
Северноатлантическия пакт и Европейския съюз. 

Добре подготвеният, високо ерудиран и често потомствен гръцки 
политически и икономически елит традиционно има по-голяма роля 
върху динамиката на българо-гръцките отношения. Активизирането 
му в началото на новото хилядолетие постига увеличение на българо-
гръцкия търговски обмен с 43% в периода 2009–2012 г. и превръщането 
на Гърция във втория най-голям инвеститор в България с дългосрочни 
вложения от около 2,8 млрд. евро25. Засилването на българо-гръцките 
контакти, особено в икономическата сфера и туризма, изглежда трайна 

23 За основните насоки в развитието на българо-гръцките отношения вж.: 
КОНСТАНТИНОВА, Ю. Балканската политика на Гърция в края на XIX 
и началото на XX в. (В. Търново, Фабер, 2008); ДАСКАЛОВ, Г. Участта на 
българите в Егейска Македония (1936–1946) (София, 1999); ΒΑΛΝΤΕΝ, Σ. Πα-
ράταιροι Εταίροι. Ελληνική δικτατορία, κομμουνιστικά καθεστώτα και Βαλκάνια 1967–
1974 (Αθήνα, Πόλις, 2009); TODOROV, V. The Relations between Bulgaria and 
Greece as Seen by Their Political Elites (ELIAMEP, Special Edition, Athens, 1995), p. 
58

24 Повече по темата виж в: АВРАМОВ, Р. Икономика на „възродителния процес“ 
(София, Рива, 2016 ) и цитираната там литература.

25 BOZHILOVA, D. “When Foreign Direct Investment is good for development. The 
case of Bulgaria’s Europeanization and Greek FDI.” – Social Issues in Focus. New Gen-
eration Research on Changing Greece (Kerkyra Publication, 2013), 35–59; Сп. Европа 
2001, бр. 2/2014, с. 7.
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тенденция в последните десетилетия, която не се повлиява чувствително 
от икономическата криза в Гърция. През последните години се поставя 
началото и на няколко важни инфраструктурни проекта, сред които 
с най-сериозно регионално значение са подписаният през септември 
2017 г. българо-гръцки меморандум за развитие на железопътната 
връзка „Солун–Кавала–Александруполис–Бургас–Варна–Русе“, стар-
тиралото през май 2019 г. изграждане на газов интерконектор край 
с. Кирково, което трябва да позволи преноса на между 3 и 5 млрд. 
кубични метра газ годишно и придобиването на 20% от капитала на 
фирмата-строител на терминала за втечнен природен газ край Алек-
сандруполис от българската държавна компания „Булгартрансгаз“ 
ЕАД. Всички тези проекти са резултат от европейски инициативи, 
целящи свързване на държавите членки и гарантиране на диверсифика-
ция на източниците на природен газ за Съюза.

Въпреки тези положителни сигнали от началото на 2020 година в 
двустранните българо-гръцки отношения настъпва видимо охлаждане. 
Сигнали за тази промяна идват и от двете страни на границата. 
Началото постави вицепремиерът и министър на отбраната Красимир 
Каракачанов, който през февруари говори за напрежение в двустранните 
отношения, провокирано от строеж на бежански лагер в близост до 
българската граница. Близо месец по-късно министър-председателят 
Бойко Борисов заявява, че нулевият пациент с коронавирус е дошъл в 
България именно от Гърция, без да посочва никакви факти в подкрепа 
на това си твърдение. Независимо от личните емоции и пристрастия 
българските политици би следвало да са по-предпазливи при оценките 
на действията на своя съсед и да се въздържат от опити за използване 
на средствата за пропаганда. В противен случай изграденото с много 
труд през последните 50 години може да бъде бързо пропиляно и да се 
възвърне позабравеното взаимно подозрение и недоверие между двата 
народа, което допълнително ще дестабилизира и без това усложнената 
обстановка на Балканите.

От подобен сценарий никой няма интерес, защото в основата 
му, както и в обтягането на българо-гръцките отношения днес, стои 
политиката на Турция. Демонстрираната през последните години 
близост между София и Анкара, както и личните приятелски 
взаимоотношения между Бойко Борисов и Реджеп Ердоган, 
предизвикват открито огорчение в Атина. Няма как в Гърция да не 
забележат, че в момент, когато турският президент отваря границата 
и започва да „залива“ Гърция с мигранти, българският премиер му 
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благодари, че спазва договорката с ЕС и не пропуска мигранти в 
България26. Обяснимо е разочарованието на гръцкото общество, което 
очаква от София повече солидарност поне в рамките на желаната 
общоевропейска политика по мигрантския въпрос.

Охлаждането на българо-гръцките отношения става видно и във 
връзка с пътуванията през летния туристически сезон. Българският 
политически елит заклеймява едва ли не като национални предатели 
сънародниците си, които се отправят на почивка в Гърция, и не 
прави нищо, за да защити интересите им от рестрикциите, свързани 
с корона вируса, които гръцките власти с удоволствие им налагат. В 
този политически климат дипломатическите служби на двете държави 
удобно „забравят“, че именно през 2020 г. се навършват 140 години от 
установяване на дипломатически отношения между България и Гърция. 
Факт, който би могъл да стане повод за изграждане на мостове, които да 
тушират политическите проблеми.

В модерната епоха стабилността на държавите зависи не само 
от тяхното собствено икономическо, политическо и духовно 
развитие, но и от развитието на региона, в който се намират, както 
и от цялостната геополитическа ситуация в света. В този смисъл 
вътрешнополитическото развитие на Гърция и препотвърждаване 
на стратегическата ѝ обвързаност с ЕС и НАТО я превръщат във 
фактор на стабилност в Югоизточна Европа. Едновременно с това 
нерешените ѝ проблеми с Турция, прибавени към очевидно агресивната 
политика на Анкара, създават опасна и дори взривоопасна динамика 
в региона. Тя съвпада с усложнена международна обстановка, в която 
вътрешните проблеми на големите държави създават силов вакуум в 
Източното Средиземноморие. Въпреки заявената и от турска, и от 
гръцка страна готовност за военен сблъсък, такъв е слабо вероятен, но 
дипломатическата война между двете държави вероятно ще продължи 
и ще бъдат нужни усилия както от страна на Атина и Анкара, така и от 
международните им партньори, за да се постигне компромис. 

Това изправя българската политика пред предизвикателството 
да балансира успешно между двете си южни съседки, защитавайки 
едновременно националните си интереси, демократичните ценности 
и хуманните принципи. Политиците от региона би трябвало да знаят, 
че единствено техните усилия могат да бъдат стабилизиращ фактор 
на Балканите, защото единствено представляваните от тях народи са 
принудени да живеят заедно въпреки различията си. Изграждането на 
26 Η Καθημερινή, 4.3.2020.

Юра Константинова Гърция
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балансирани отношения, основани на взаимно уважение, икономически 
интереси и културна близост, както и на разбирането, че общите 
предизвикателства трябва да се посрещат със съвместни усилия, е 
единственият полезен изход от сложния лабиринт на балканските 
взаимоотношения.

Abstract: During the second decade of the 21st century, Greece experienced a severe 
crisis that had economic, as well as serious social and political dimensions. The Greek 
political elite managed to take the country out of the economic crisis, to restore sta-
bility, to preserve the democratic character of governance and to reconfirm the future 
of Greece in the European Union and NATO. 

In 2018, Athens closed the 8-year cycle of strict supervision introduced in the fi-
nancial agreements with its European partners and again took autonomously the ini-
tiatives for its economic development. The Coalition of the Radical Left (SYRIZA) 
underwent a transition from anti-systemic player into a modern left party committed 
to defence of the left cause at European level. The political space on the Right also 
reorganised itself and New Democracy won the parliamentary elections in 2019. The 
Greek political elite succeeded in marginalising the Golden Dawn pro-fascist party 
and in avoiding the threat of radicalisation of political life.

All Greek governments during the past decades have guaranteed the security and 
the interests of their state, relying on their relations as allies with the USA. Greece 
balances successfully between its commitments to its partners from the European 
Union and Russia’s interests in the region. The country needs such a multilateral in-
surance due to the lasting deterioration of its relations with Turkey. The traditional 
bilateral problems – the Cyprus issue and the disputes on the continental shelf, the 
territorial waters and the airspace – were complemented in recent years with the am-
bitions of Greece to become energy hub, which would raise substantially its influence 
in international relations, but is perceived by Ankara as a threat to Turkey’s interests 
in the Eastern Mediterranean. Precisely the development of Greek-Turkish relations 
and the ensuing potential disturbances in the balance of powers (USA, Russia, EU 
and China) in the region are the most serious challenges that Greece can present 
before Bulgaria today.

Keywords: SYRIZA, Golden Dawn, Prespa agreement, Cyprus dispute, 
diversification of gas supply sources and routes.
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КОСОВО: МЕЖДУ ЖЕЛАНОТО И ВЪЗМОЖНОТО

Боби Бобев

 

На 17 февруари 2008 г. действащият парламент на Косово гласува с 
подавляващо мнозинство нарочна декларация, с която едностранно 
обявява независимостта на най-новия държавно-политически 
субект на Балканите. Това събитие е с основополагащо значение и 
слага началото на един продължителен процес за утвърждаване на 
държавността и международно признаване на страната. Целта на 
настоящата разработка е да очертае основните и най-главни проблеми 
пред Косово във вътрешен и международен план за времето от 
обявяването на независимостта до настоящия момент. 

При работата  са използвани информационни материали от 
различни източници, както и данни от официални сайтове на 
институции и партийни субекти. Проведени са и нарочни интервюта 
с няколко подбрани събеседници, които създават възможност да се 
представят и съпоставят позициите на представители на политическия 
елит в страната1. На тях са задавани еднотипни въпроси, свързани с 
вътрешното състояние на държавата и обществото, и с присъствието на 
страната в международния живот.

1  Интервютата са направени в периода 13–18 октомври 2018 г., при посещение 
в Косово и в тях участват – Фатмир Сейдиу, президент на страната в периода 
2006–2010 г., председател на най-старата партия – Демократична лига на Косово 
(ДЛК) след смъртта на Ибрахим Ругова, професор по право в Университета 
„Хасан Прищина“; Наталия Апостолова, ръководител на офиса на ЕС в Прищина 
до лятото на 2020 г.; Неджметин Спахиу, преподавател в Университета в 
Митровица, телевизионен водещ и политически анализатор; Лиридон Шурдани, 
преподавател в Университета по бизнес и технологии в Прищина; Албин Курти, 
лидер на националистически ориентираната партийна формация Ветвендосие 
(Самоопределение, ВВ) и за кратко през 2020 г. премиер на страната.
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Отличителен белег за вътрешнополитическото състояние на 
страната е почти непрекъснатата нестабилност, свързана до голяма 
степен със състоянието и функционирането на политическите 
субекти, но и с други важни фактори – резултатите от изборите, 
формиране на управляващи мнозинства и съответно правителства, 
функционирането на институциите и взаимоотношенията между тях, 
ролята на основен  фактор като Конституцията, въздействието на 
социалноикономическите условия.

Относно партийната система на Косово и в характеристиката 
на отделните формации, които авторът на настоящия текст изследва 
дългосрочно, е важно да се подчертае, че те са  различими като 
първоначален произход (свързаност или не с Армията за освобождение 
на Косово – АОК),  като етнически състав на членската маса (партиите 
определено се делят на албански, сръбски или други малцинствени) 
и влиянието им е съсредоточено в определени райони на страната2. 
Сходна е и оценката в интервюто с Наталия Апостолова, която заявява, 
че основните партии не са партии в истинския смисъл на думата, а по-
скоро общности, гравитиращи около определени личности, с малки 
изключения, на първо място Демократичната лига на Косово – ДЛК, 
най-старото партийно образувание в страната, създадено още от 
Ибрахим Ругова по югославско време. Трябва да се подчертае и това, че 
при сръбските партии въпросът за лидерството не е така ясно изразен, 
но това е лесно обяснимо с факта, че най-значимата от тях, Сръбска листа 
– СЛ, е в много тесни връзки с правителствените кръгове в Белград.

Когато се посочват партийните субекти със значимо въздействие 
върху политическато обстановка, трябва да се обърне нужното 
внимание на явление като националистическото движение Ветвендосие 
(ВВ). Тази формация заслужава внимание  не толкова със своите цели и 
методи на действие, а поради своите резултати – участвайки за първи 
път в парламентарни избори през 2010 г., тя неизменно подобрява 
своите резултати, за да стигне до победа през октомври 2019 г.3 Важно 
е да се подчертае, че две от основните партии, имащи относително 
широка електорална подкрепа и най-често участващи в управляващите 

2 По-подробно вж.: БОБЕВ, Б. „Косово между проблемите и напредъка“. – В: 
Балканите през второто десетилетие на XXI век (София, 2015), 185–192. 
Also: БОБЕВ, Б. „Косово в омагьосания кръг на проблемите“. – In: Новите 
предизвикателства пред Балканите (София, 2019), 140–143.

3 http://www.kosovapress.com/sq/lajme/kqz-shpall-rezultatet-perfundimtare-24-ore-
afat-per-ankesa-nga-subjektet-dhe-kandidatet-233587/ /12.06.2021/
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мнозинства, ДЛК и Демократическата партия на Косово (ДПК), се 
определят като десни. Що се отнася до ВВ, много е трудно тази формация 
да бъде позиционирана ясно в рамките на традиционния политически 
спектър, но наличните в програмата и намеренията ѝ социални 
елементи водят към възприемането ѝ по-скоро в пространството 
център-ляво.

Много характерна особеност за косовските политически реалности 
е фактът, че при провеждането на парламентарните избори първите 
две партии, независимо кои са те, винаги дават близки резултати, 
като победителят обикновено фиксира резултат около 30%. Изводът 
е съвършено ясен – страната редовно се управлява от коалиционни 
мнозинства, респективно правителства, като обикновено формирането 
им става доста трудно. 

Трябва обаче да отбележи и друга  подробност за косовските 
реалности. Дори един от основните субекти хипотетично да спечели 
много убедителна изборна победа, пак е невъзможно съставянето на 
чисто еднопартийно правителство. Причината е в Конституцията на 
страната, съобразно която малцинствените формации задължително 
имат своите представители не само в парламента, но и в изпълнителната 
власт. Ярък пример, доказващ нестабилност и в изпълнителната власт, 
и в цялостната политическа обстановка е вътрешно правителствената 
нестабилност. Тя се изразява в това, че коалиращите се в мнозинство 
и съответно в правителство партии създават някаква програма за 
управление и съответно съвместни действия, но сътрудничеството им 
невинаги е резултатно. Става дума за това, че принципът на партизиране 
на политическия и обществен живот е много силно действащ и в общите 
формати. Този извод се споделя и от анкетираните лица, посочени 
по-горе в текста. Така Лиридон Шурдани говори за „политическо и 
партийно влияние във всички сфери“, а Наталия Апостолова заявява, че 
дори министрите често се държат не като такива, а като представители 
на своите партии.

Така очертаната нестабилност резонира и в друго много важно 
направление – състоянието и функционирането на основните държавни 
институции като президентството и парламента. От обявяването 
на независимостта на Косово два пъти се стигна до предсрочно 
прекратяване на президентските правомощия. Първо, през септември 
2010 г. тогавашният държавен глава Фатмир Сейдиу подава оставка, 
поради внесено в Конституционния съд (КС) питане от група депутати 
за това, че като президент той формално не е освободил заемания 
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председателски пост в ДЛК – нещо, което действително се изисква 
от Конституцията. Когато на 22 февруари 2011 г. парламентът избира 
Беджет Пацоли за държавен глава, опозицията се противопоставя 
на кандидатурата и бойкотира вота. Затова в залата присъстват 67 
депутати – на третото предвидено гласуване се изисква обикновено 
мнозинство от 61 гласа – и изборният процес е реализиран4. 
Опозицията обаче внася питане в КС за съобразността с основния 
закон и при отрицателното становище Беджет Пацоли подава оставка, 
заемайки поста само 36 дни.

През лятото на 2020 г. отново се създават условия за сериозен 
проблем в президентската институция. Функциониращият в Хага 
Специален съд за разследване на престъпления в Косово във времето 
на войната от 1999 г. и непосредствено след нея, заявява намерения 
да бъдат повдигнати обвинения срещу няколко души, сред които е и 
действащият президент Хашим Тачи. Той е призован да се яви на разпит 
и този факт предизвика истински шок в обществото и се обсъждат 
различни варианти за по-нататъшни действия, включително оставка на 
държавния глава. В нарочно обръщение на 29 юни президентът обявява 
намерението си да се оттегли от поста, ако обвинението бъде потвърдено 
и официализирано5.

Много важно значение за цялостната стабилност на обществено 
политическия живот има състоянието и функционирането на 
парламента. Както във всяка съвременна парламентарна република и в 
Косово законодателното събрание е основна и решаваща по стойността 
си институция. Несъмнено всяко блокиране на дейността му е сериозен 
прецедент, който неизбежно се отразява негативно и на другите 
институции, като затормозява работата на правителството. В косовските 
условия това се случва неведнъж, но проличава особено ясно в кризата 
след изборите през 2014 г., когато повече от шест месеца парламентът не 
е в състояние да се конституира с излъчване  на ръководство и съответно 
с оформяне на мнозинство6. 

4 Според тълкувателните текстове проблемът е в това, че при първите два тура 
на гласуването в парламента, когато е необходимо квалифицирано мнозинство 
от 80 гласа, в залата са присъствали по-малък брой депутати и реализацията е 
била и теоретично невъзможна. http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjkk_
ko_29_11_shq.pdf  /12.06.2021/

5 https://zeri.info/aktuale/355229/thaci-jap-doreheqje-nese-konfirmohet-aktakuza/ 
/12.06.2021/

6  По-подробно за тази криза вж.: БОБЕВ, Б. „Косово между“, 197–199.
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Безспорна е основополагащата роля на всяка Конституция 
за утвърждаване на държавността и правилното и пълноценно 
функциониране на държавните и обществени механизми. Косовският 
основен закон е приет от парламента на страната на 7 април 2008 г. и влиза 
в сила на 15 юни с.г.7 Вече повече от десетилетие тази Конституция 
проявява редица слабости и несъвършенства и в някои моменти дори 
препятства правилното развитие на процеси от различен характер. 
На няколко пъти на КС се налага да отговаря на питания и да дава 
разяснения по елементарни въпроси, като например реда, по който 
се внасят за разглеждане кандидатурите за председател на парламент 
и премиер. Вече бе споменато за предсрочното прекратяване на 
правомощията на държавния глава, като отново КС трябваше да се 
произнася8. Всеки законотворчески акт може да покаже слабости 
и дефекти, но в случая те са очевидни. Това налага час по-скоро 
основният закон на Косово да бъде преразгледан и в него да се направят 
нужните корекции, още повече, че подобна опция е заложена още при 
приемането му.

В политическите реалности в Косово често липсва и координиране 
на дейността на институциите. В проведеното интервю с Фатмир 
Сейдиу експрезидентът заявява като основна слабост в политическия 
живот на страната „липсата на хармонизиране между основните 
институции, което води до функциониране на различните власти 
отделно една от друга, без взаимодействие“. Получава се така, че по 
фундаментални въпроси от различен характер основните институции 
не само не взаимодействат, но дори се противопоставят една на друга. 
Примери в това отношение има много – например различията и 
противоречията между правителството на Хашим Тачи и президента 
Сейдиу през 2010 г. или острото противопоставяне между кабинета 
на Албин Курти и държавния глава Хашим Тачи през 2020 г., което 
стига до искане за отстраняване на последния9.

7  Много подробно за предисторията и създаването на Конституцията , влиянието 
на международния фактор и анализ на конституционните текстове вж.: http://
en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Kosovo#Second_constitution.2C_1989.
E2.80.931990 /12.06.2021/

8  Подробности около задаваните питания и решенията на съда могат да се видят 
на официалния му сайт: http://www.gjk-ks.org/ /12.06.2021/

9 http://focus-news.net/news/2020/02/27/2751746/mkd-makedoniya-albin-kurti-
iska-osvobozhdavaneto-na-hashim-tachi-ot-prezidentskiya-post-poradi-tayno-
sporazumenie-za-severno-kosovo.html  /12.06.2021/

Боби Бобев  Косово



Съвременните Балкани: предизвикателствата на XXI век

72

Силно влияние върху стойността, функционирането и 
взаимодействието на основните институции има и състоянието на 
държавната администрация, критика към която има и в посочените 
по-горе интервюта. Така Лиридон Шурдани говори за „непотизма 
в администрацията и назначаването на партийни дейци“, а според 
Неджметин Спахиу „администрацията е невероятно раздута в сравнение 
със стандартите на ЕС“. Тези мнения показват, че и представители 
на политическия елит на Косово открояват определени слабости 
в държавната администрация. Могат да се посочат и много други 
примери за потвърждаване на подобни тези10. 

Направеният до тук анализ на някои политически елементи в 
косовските реалности, въздействащи пряко върху стабилността на 
държавата и обществото, е силно обобщен, заради ограничения обем 
на настоящия текст. Могат обаче да се маркират и други фактори, 
които имат значение и влияят в същите посоки. Такъв е въпросът 
за северните райони на страната, който има пряко отношение към 
цялостната ѝ стабилност, защото централната власт все още не може 
да упражнява 100% контрол в тях. Сериозен проблем е и състоянието 
и функционирането на правосъдната система, която не е в добро 
състояние, не гарантира върховенство на закона и е обект на постоянно 
внимание и препоръки от страна на ЕС. Развитието на икономиката 
също е крайно незадоволително, това има пряко отношение към 
стабилността и крайно лошия социален статут на огромното мнозинство 
от гражданите на страната, както и към наличните сериозни нагласи за 
емигриране. В последните няколко години актуален става и проблемът 
за влиянието на исляма и рискът от радикализация на косовското 
общество. Въпреки сравнително адекватното поведение на държавните 
структури опасността не е отминала и рисковете остават11.

Факт, който през 2020 г. има дестабилизиращо въздействие върху 
ситуацията в Косово, е пандемията от КОВИД-19. Важно е да се 
подчертае, че Косово и Черна гора са последните европейски страни, 
в които се констатират случаи на заболяване от новия коронавирус. 
Първото официално съобщение за двама инфектирани се прави в 
Прищина на 13 март. Трябва да се отбележи, че седмици наред процесът 
на нарастване на заболелите е бавен и случаите са малко12. Така към 

10  По-подробно вж.: БОБЕВ, Б. „Косово в омагьосания кръг“, 147–148. . 
11  Подробно вж.: БОБЕВ, Б. Косово: „Сблъсък между традиционната толерантност 

и радикализма“. – В: Балканският ислям, бариера или мост за радикализма 
(София, 2018), 68–81.

12 Трябва да се има предвид, че населението на Косово е около 1 850 000 души и 
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1 април са констатирани 125 заболели13, а към 3 май те са 85114. В 
този период много ниска е и смъртността15. Ситуацията изглежда 
насърчителна и правителството обявява отслабване на мерките на 31 
май. Това се оказва прибързано – за времето от 31 май до 30 юни броят 
на заболелите нараства почти три пъти – от 1083 до 2878, а активните 
случаи са 6 пъти повече и стават 125016. В средата на август данните 
вече сочат 10 419 заболели, при 4020 активни случая и 341 починали17. 
Тенденцията е очевидно неблагоприятна – от края на юни до средата на 
август броят на инфектираните нараства за месец и половина над 3 пъти. 
В края на август Косово се оказва на второ място в региона по скалата на 
смъртността спрямо броя на заболелите18. Нещо повече, според някои 
чужди информации страната е сред тези с най-голям брой починали на 
1 милион души население, има данни, че дори е на второ място по този 
показател19. Според Блумбърг Косово дори изпреварва Колумбия и е с 
най-лоши данни за периода 19–26 август20.

От основна важност е поведението на правителството и останалите 
държавни институции в тази неблагоприятна обстановка. Трябва да се 
подчертае, че то е адекватно, особено в началото, и на моменти е дори 
изпреварващо събитията. Така на 9 март, т.е., още преди появата на 
първите случаи, Съвета по сигурността към правителството набелязва 

данните трябва да се съобразяват с него.
13 https://kosovapress.com/shkon-ne-125-raste-numri-i-rasteve-me-koronavirus/ 

/12.06.2021/
14 https://kosovapress.com/18-te-sheruar-dhe-11-raste-te-reja-me-koronavirus-ne-

kosove/  /12.06.2021/
15 Към 12 май по показател брой починали на 100 000 души Косово е на 4 място 

в Европа, след Литва, Словакия и Украйна, и преди Белорусия и България,  
https://kosovapress.com/24-raste-me-covid-19-dhe-14-te-sheruar/ /12.06.2021/

16 https://www.koha.net/arberi/227814/per-nje-muaj-ne-kosove-thuajse-jane-
trefishuar-rastet-me-covid-19/ /12.06.2021/

17 http://focus-news.net/news/2020/08/11/2797018/gazeta-express-kosovo-
saobshti-za-172-novi-sluchaya-na-koronavirus-za-poslednoto-denonoshtie.html 
/12.06.2021/

18 https://zeri.info/aktuale/364760/krasniqi-deri-tani-ne-kosove-mbi-96-per-qind-e-
te-infektuarve-jane-sheruar/ /12.06.2021/

19 https://kosovapress.com/kurti-qeveria-koti-nuk-eshte-akademia-e-kosoves-por-
pandemia-e-saj/ /12.06.2021/

20 https://zeri.info/aktuale/364972/bloomberg-zi-e-terr-per-kosoven-e-varfer-e-
korruptuar-e-para-ne-bote-per-vdekje-nga-covid-19/ /12.06.2021/
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мерки с оглед създалата се в Европа обстановка21. Веднага след първите 
два случая на заболяване се въвеждат и допълнителни мерки22. По-
нататък във времето се въвежда и задължително носене на маски, 
и ограничения в движението на хора и автомобили. И политици, и 
анализатори си дават ясна сметка, че пандемията и мерките срещу нея 
ще нанесат тежък удар по и без това намиращата се в незадоволително 
състояние икономика на страната, а следователно и върху социалния 
статус на мнозинството от косовските граждани. Със специален 
фискален пакет от над 170 млн. евро, в края на март се гарантира 
поне минимално заплащане на труда за следващите два месеца на 
предприятия и фирми, които са принудени да ограничат или спрат 
дейността си23. Към края на май от Министерство на финансите вече 
съобщават, че икономиката се свива и брутният вътрешен продукт 
за 2020 г. ще намалее с поне 5%24. Три месеца по-късно подобна 
прогноза изглежда дори оптимистична. От началото на пандемичната 
обстановка през март до края на август са закрити 447 бизнеса. 
Експертни прогнози сочат, че очакванията са за цялото времетраене 
на кризата да пострадат около 5000 бизнеса – фалирали, закрити или 
ограничили дейността си25.

Когато се анализира цялостното състояние на Косово, 
задължително трябва да бъде разгледан и въпросът за водената от 

21 Затварят се училищата, забранява се присъствие на публика на събития от всякакъв 
характер в затворени помещения, установява се здравен контрол в граничните 
пунктове, блокират се някои линии на въздушния и сухопътен транспорт към и 
от рискови дестинации и карантиниране на лицата, пристигащи от тях https://
zeri.info/aktuale/333318/mesimi-ne-kosove-pezullohet-deri-me-27-mars-keto-jane-
masat-tjera-qe-ka-marre-qeveria-kunder-koronavirusit/ /12.06.2021/

22 Карантиниране на съответните населени пунктове, спиране на междуградския 
транспорт, забрана за функционирането на ресторанти, кафенета и барове, 
както и за провеждането на културни и спортни събития, ограничава се 
дейността на държавните институции, призовават се частните компании да 
създадат при възможност условия за дистанционна работа https://www.koha.
net/arberi/213240/10-masat-shtese-te-qeverise-pas-konfirmimit-te-dy-rasteve-me-
koronavirus/ /12.06.2021/ 

23 https://www.koha.net/arberi/215041/qeveria-do-ti-ndihmoje-kompanite-e-
afektuara-per-pagat-e-punetoreve-ne-dy-muajt-e-ardhshem/  /12.06.2021/

24 https://zeri.info/ekonomia/349984/kosova-pa-te-dhena-te-sakta-per-demet-ekonomike-
nga-covid-19/ /12.06.2021/

25 https://zeri.info/aktuale/364507/covid-19-mbylli-mbi-400-biznese-ne-kosove/ 
/12.06.2021/
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страната външна политика и нейното присъствие в международния 
живот. Още повече когато става дума за нововъзникнал държавно 
политически субект, и то в традиционно невралгична зона на 
европейския континент. В тази посока могат да се посочат няколко 
ясно очертани приоритета, чиято реализация се следва с нужната 
последователност от косовските институции. Тук трябва да се включи 
процесът на признаване на независимостта; активните отношения с 
ЕС и НАТО със стремеж към задълбочаването им; полаганите усилия 
за нормализиране на отношенията със Сърбия посредством диалог 
между двете страни, включително и на най-високи политически 
равнища; сътрудничеството и добросъседството с останалите 
съседни държави; максимално възможно участие в различни формати 
на международно сътрудничество както в регионален, така и в по-
широк мащаб. Задължително трябва да се отбележи и това, че за 
Косово „близките и специални отношения със САЩ“ са от особена 
важност26.

Несъмнен интерес представлява фактът как интервюираните 
представители на политическия елит посочват приоритетите във 
външната политика на Косово. За Неджметин Спахиу най-важна е 
интеграцията в ЕС и НАТО, за която има и обществен, и политически 
консенсус. Фатмир Сейдиу и Лиридон Шурдани акцентират върху 
осъществяването на нови признания, както и напредък в разговорите 
със Сърбия. За Наталия Апостолова основният акцент трябва да бъде 
диалогът с Белград, а Албин Курти отдава първостепенно значение на 
увеличаване броя на признаванията на независимостта от държави-
членки на ООН.

Тъй като Косово е новопоявил се държавно политически субект 
на картата на европейския континент, въпросът за признаване на 
независимостта е основен приоритет за външната политика на страната 
още от момента на нейното обявяване. През 2008 г. този акт е извършен 
от 53 държави, като броят им постепенно нараства, за да достигне 108 
страни през 2014 г. и 116 през 2018 г.27 Напълно обяснимо е известното 
забавяне в процеса, но, така или иначе, Косово е признато от 82% от 
членовете на ЕС и 86% от членуващите в НАТО, от 60% от страните 
в Организацията за ислямско сътрудничество, като общият брой на 
призналите независимостта държави-членки на ООН, надхвърля 50%. 
Разбира се, има и негативно въздействащи фактори – на първо място 
26 http://www.mfa-ks.net/?page=1,98  /12.06.2021/
27  По-подробно вж.: БОБЕВ, Б. „Косово в омагьосания кръг“, с. 156. 
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това, че 5 държави – членки на ЕС и НАТО, не са извършили акта на 
признаване. В последно време се забелязва и активизиране на сръбската 
дипломация в посока оттегляне на извършени вече признавания, главно 
в страни от африканския континент28. 

От ключова важност се явяват отношенията с ЕС, още повече, че 
бъдещото членство в него е заявено от Прищина като основен приоритет. 
Несъмнено много активни и значими са контактите в периода 2012–
2014 г.29 Именно тогава стартират диалозите за визова либерализация и 
върховенство на закона, взето е решението за започване на разговори за 
подписване на ССА и се стига до сключване на това изключително важно 
споразумение на 25 юли 2014 г. Така Косово се превръща в последната 
държава от региона на Западните Балкани, станала асоцииран член на ЕС.

Не бива обаче да се счита, че отношенията по оста Брюксел – 
Прищина са лесни и безпроблемни. Все още не е осъществена визовата 
либерализация, което предизвиква видимо недоволство в Косово, чиито 
представители твърдят, че всички изисквания са изпълнени. Основание 
за недоволство има, тъй като и ЕК, и ЕП в нарочни резолюции са 
препоръчали отмяната на визите, но упорството на няколко държави-
членки пречат на взимането на окончателното решение от страна на 
Съвета на ЕС.

През годините страната поддържа постоянен контакт и добри 
отношения с НАТО – бъдещото членство в Алианса също е сред 
заявените от Прищина външнополитически намерения. Голяма роля 
за тези позитивни връзки има продължаващото присъствие на КФОР в 
Косово и ролята, която играе в осигуряване стабилността на страната. 
По отделни теми понякога има разминавания във вижданията30, но 
НАТО се ползва с много голям авторитет. 

Взаимоотношенията със САЩ също са с изключителна тежест, 
особено в гледната точка на косовската политическа класа. Практически 
Вашингтон подкрепя през годините косовската кауза навсякъде и във 
всичко, включително при обсъждане на редовните доклади за страната 
в СС на ООН.

Важно значение имат отношенията със съседните страни. По 
разбираеми причини тези с Албания са напълно безпроблемни, докато 

28  Данните за броя на тези страни се разминава в сведенията, идващи съответно от 
Белград или Прищина

29  По-подробно за тези отношения в посочения период вж.: БОБЕВ, Б. „ Косово 
между“, 211–212. 

30  По-подробно вж.:  БОБЕВ, Б. „Косово в омагьосания кръг“, с. 158. 
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контактите и връзките със Северна Македония и Черна гора на моменти 
изпитват някои затруднения, но като цяло са активни и взаимно 
полезни. Едно интересно изследване на НПО Косовски институт за 
изследване и развитие на политиките (KIPRED), озаглавено „Косово 
в регионалния контекст – двустранни политически отношения“, ги 
определя по следния начин: отлични с Албания и Турция, много добри 
със Словения и Северна Македония, добри с България и Хърватия, 
слаби с Румъния, Гърция, Сърбия и Босна и Херцеговина31.

В Прищина отдават важно значение и на присъствието на Косово 
в различните формати на международно сътрудничество, особено 
в регионален план. През последното десетилетие усилията в тази 
насока, подкрепяни от ЕС и САЩ, дават осезаеми резултати. И ако 
през 2010 г. Косово членува само в 2 международни структури, към 
2020 г. броят има надхвърля 35.

Разглеждайки външната политика на Косово и присъствието му в 
международния живот, неизбежно стигаме до най-ключовия момент 
– отношенията със съседна Сърбия и водения диалог за тяхното 
нормализиране.

Този изключително важен за Косово, Сърбия и района на Балканите 
процес стартира през март 2011 г. като разговори на експертно равнище 
по първоначална инициатива на ООН. Постепенно координационните 
функции и цялостната реализация преминават в ръцете на ЕС, диалогът 
става политически и се води на ниво министър-председатели. Така се 
стига до финалния момент на това, което можем да наречем начален 
етап – подписване от Хашим Тачи и Ивица Дачич на политическо 
споразумение от 19 април 2013 г. Постепенно се стига до договаряния 
и подписване на документи по редица конкретни въпроси. Не всичко 
върви гладко, появяват се противоречия, разнопосочни тълкувания 
на споразуменията, бавене на реализирането им. Но, така или иначе, 
диалогът при посредничеството на ЕС и конкретно на върховните 
представители за външната политика и политиката за сигурност, 
последователно Катрин Ащън и Федерика Могерини, напредва и се 
движи в правилната посока.

Така се стига до есента на 2018 г., когато в диалога настъпва 
тежък срив. Още от лятото, когато актуална стана темата за 
промяната на границите и евентуална размяна на територии, се 
започна истинска словесна война, но върхът на напрежението идва 
в края на ноември, когато Косово за трети пореден път не успява да 
31 Kosova ne kontekst Rajonal: Marredheniet Politike Bilaterale (Prishtine, 2014), p. 9. 
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стане член на Интерпол. Тогавашното правителство, ръководено от 
Рамуш Харадинай, обвинява за този неуспех сръбската пропаганда 
и като контрамярка налага допълнителни 100% мита върху вноса от 
Сърбия, който е основен елемент във външната търговия. Прищина 
обявява, че ще отмени наказателните такси, ако Белград признае 
независимостта, докато Вучич заявява, че Сърбия ще се върне към 
преговорния процес само при отмяна на митата. Създава се наистина 
омагьосан кръг, без светлина в тунела и след 7-годишни усилия 
диалогът е прекратен.

Този драстичен ход  несъмнено е замислен като наказателна 
акция срещу Сърбия. Трябва да се подчертае, че той има търговско-
икономически ефект – Белград е най-големият вносител в Косово 
и според достоверни източници загубите от създалата се ситуация 
на фактически прекъсната търговия се изчисляват на около 1.5 млн. 
евро дневно32. По същество по-тежки са последствията за Косово – 
не само някои затруднения в снабдяването и повишаването на цени 
на стоки от първа необходимост, а чисто политическите измерения.

Именно в тази критична ситуация става ясно до каква степен ЕС, 
НАТО и САЩ държат диалогът Прищина–Белград да продължи. 
Практически никой, с изключение на Албания, не одобрява 
поведението на кабинета. Сигналите и от Брюксел, и от Вашингтон 
са идентични – искане за отмяна на извънредните мита и връщане 
на масата за преговори. Харадинай упорства, но позицията му е 
изложена наистина на кръстосан огън, към който се присъединяват 
и вътрешнополитическите му опоненти, обвинявайки го в действия, 
влошаващи отношенията на Косово с ЕС и САЩ и поставящи на 
карта реализацията на приоритетните задачи. В Прищина просто 
не могат да проумеят как се стига до ситуация, в която Вашингтон 
предупреждава за възможността на страната да бъдат наложени 
санкции от различен характер33. От своя страна ЕС настоява, че 
поведението с таксите противоречи както на ЦЕФТА, така и на духа 
на Споразумението за стабилизиране и асоцииране34.

При твърдо следваната линия на поведение от Брюксел и Вашингтон 
и при наличните обществени настроения бързо става ясно, че 

32 https://zeri.info/aktuale/236864/ljajiq-nese-nuk-hiqet-taksa-tregun-e-kosoves-do-
e-zene-te-tjeret  /12.06.2021/

33 https://zeri.info/aktuale/237370/shba-fillon-me-sanksione-ndaj-kosoves-a-mund-
te-ashpersohen-me-tutje-raportet/ /12.06.2021/

34 https://zeri.info/aktuale/249665/apostolova-taksa-e-kosoves-ndaj-serbise-eshte-
kunder-frymes-se-msa-se/ /12.06.2021/
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правителството на Харадинай няма да устои и ще трябва или да отмени 
извънредните мита, или да се оттегли от власт. Призоваването му като 
свидетел от Специалния съд в Хага довежда до оставката му и страната 
отива към избори. Те са проведени на 6 октомври 2019 г. и довеждат 
до победа на националистическата формация ВВ, при малка разлика 
с резултата на ДЛК. След дълги и мъчителни преговори, в последния 
възможен според Конституцията момент, на 3 февруари 2020 г. страната 
се сдобива с коалиционно правителство на двете политически формации 
плюс малцинствени представители, ръководено от лидера на ВВ Албин 
Курти. То просъществува само около 50 дни, като на 25 март е свалено 
с убедителен като резултат вот на недоверие. Кабинетът продължи да 
управлява в оставка.

Задължително трябва да се отбележи, че и САЩ, и ЕС дават ясни 
доказателства за все по-голямата си ангажираност с диалога Прищина–
Белград и желанието си да се постигнат конкретни резултати и да се 
върви към окончателно решение. През есента на 2019 г. и зимата на 
2020 г. Вашингтон и Брюксел назначават свои специални представители 
по този въпрос – съответно Ричард Гренел, известно време американски 
посланик в Берлин и приближен до президента Доналд Тръмп, и 
Мирослав Лайчак, бивш външен министър на Словакия.

Разбира се, за разглежданата тема интерес представлява поведението 
на кабинета по отношение на диалога със Сърбия. Нееднократно 
декларативно е заявявано, че разговорите трябва да бъдат продължени, 
и дори се поема инициативата да бъде изпълнено сръбското условие 
за отмяна на таксите. Те са премахнати на 1 април, но са заменени с 
изискване за пълна реципрочност в двустранните отношения. Това не 
удовлетворява Белград и преговорите не са възстановени. Реакциите и 
на САЩ, и на ЕС са остри и категорични – иска се безусловна отмяна 
на извънредните мита.

След дълги спорове и противоречия дали страната трябва да отиде 
към предсрочни избори или да се състави ново правителство в рамките 
на този парламентарен мандат, решение на КС от 29 май постановява 
втория вариант. На 3 юни парламентът гласува коалиционното 
правителство с премиер Авдула Хоти35. Именно този кабинет поема 
ангажимента да премахне всички пречки пред диалога и с едно от 
първите си решения отменя принципа на пълната реципрочност. Това е 
оценено в Брюксел, Вашингтон и Белград и усилията са съсредоточени 

35 https://kosovapress.com/%e2%80%8bkuvendi-konfirmon-61-votat-per-qeverine-hoti/ 
/12.06.2021/
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към възстановяване на диалога. Основен преговарящ от сръбска страна 
трябва да е президентът Александър Вучич, а съгласно решение на КС на 
Косово делегацията на страната трябва да бъде оглавявана от министър-
председателя Авдула Хоти.

Американската страна обаче действа изпреварващо и е насрочена 
среща за края на юни във Вашингтон, която е провалена от поредно 
политическо сътресение – призоваването на косовския президент 
Хашим Тачи в Специалния съд в Хага. Междувременно през юли се 
провежда среща на Вучич и Хоти, вече в Брюксел. Диалогът е възстановен, 
въпреки че оценките за този  контакт не са особено насърчителни.

През есента на 2020 г. може да се констатира значителен напредък. 
На 4 септември в Белия дом е проведена отложената среща от юни. 
В присъствието на президента на САЩ Доналд Тръмп Александър 
Вучич и Авдула Хоти подписват споразумение за нормализиране 
на икономическото сътрудничество36. Двете страни официално се 
изказват позитивно за постигнатите договорености и перспективите 
за икономическо сътрудничество. САЩ от своя страна оценяват 
постигането на това споразумение като крачка напред към намиране на 
политически решения37.

Броени дни след това, на 7 септември, се провежда нова среща на 
високо равнище, този път в Брюксел. Разисквани са отново темите 
за икономическото сътрудничество, но и за безследно изчезналите и 
разселени лица. Договорена е и следваща среща за края на септември, 
както и продължаване на работата на експертно равнище. Темите, по 
които се предвижда да се дискутира са малцинствата, финансовите и 
имуществени взаимни претенции. Мирослав Лайчак определя срещата 
като много успешна38. Очевидно може категорично да се заключи, че 
към септември 2020 г. диалогът Прищина–Белград е възстановен и 
бележи известен напредък.

36  То включва изграждане на шосейна и железопътна инфраструктура, финансиране 
на малкия и среден бизнес, отваряне на съвместен граничен пункт в Мердаре, 
членство на Косово в  регионалния минишенген, съвместно използване на водата 
и електроенергията от язовира Газивода/Уйман и др. Текстът на споразумението 
виж в:  https://zeri.info/aktuale/366225/pas-marreveshjes-hoti-thote-se-synimi-i-
kosoves-eshte-arritja-e-njohjes-reciproke/ /12.06.2021/ 

37 https ://www.koha .net/arberi/236080/pompeo -shba-ja-e-gatshme-per-
normalizimin-e-plote-te-marredhenieve-kosove-serbi/  /12.06.2021/

38 http://focus-news.net/news/2020/09/07/2803764/es-belgrad-i-prishtina-
postignaha-golyam-napredak-na-pregovorite-v-bryuksel.html  /12.06.2021/
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Направеният кратък преглед на рамката на преговорите между 
Прищина и Белград, на етапите в тяхното развитие, на напредъка 
и нерешените въпроси дава основание за определен извод – 
че успешното завършване на диалога с финален и юридически 
обвързващ документ е най-главната задача за косовските политици 
и за обществото и във вътрешен, и в международен план. Във 
вътрешен аспект това ще означава постигане на единомислие между 
мнозинството политически фактори, успокояване на обстановката, 
окончателно изясняване на отношенията със сръбските партийни 
субекти, установяване на правителствен контрол върху проблемните 
северни райони. Неизмеримо голямо значение би имало постигането 
на споразумение и за външната политика и присъствието на Косово 
в международния живот. Регулирането на отношенията със Сърбия 
би отворило възможността и за реализиране на другите приоритетни 
задачи: окончателно признаване на независимостта и членство в ООН, 
напредък в европейската и евроатлантическа интеграция, трайна 
стабилност в региона. Съвършено ясно е, че за Косово просто не може 
да има по-важен приоритет от нормализацията на отношенията със 
Сърбия.

Това заключение означава и много сериозен ангажимент за 
международната общност. И ЕС, и държавите-членки – включително 
България, и НАТО, и САЩ, и всички страни в региона трябва да 
обединят усилията си и да правят всичко възможно в тази посока, ако 
искат да осигурят спокойствие и стабилност в Западните Балкани и 
цяла Европа.

Abstract: After 2008, when the youngest state in the Balkan region declared 
unilaterally its independence, it faced very serious problems practically in all possible 
spheres: both of internal political and of foreign policy nature. The building and the 
consolidation of statehood constituted undoubtedly the most important issue.

The inner state of the country and society is characterised by almost uninterrupted 
instability connected to a great extent with the state and functioning of the political 
parties, as well as with other important factors: the results of the elections held, 
the formation of ruling majorities and governments accordingly, the functioning 
of the institutions and their interaction, as well as the role and significance of the 
Constitution. Another characteristic specificity is also the fact that the principal 
political entities showed close election results, which led to complicated negotiations 
and formation of unprincipled and unstable majorities. It is noteworthy that since 
2008 to this day not one majority or government accordingly had a full term in office 
and all parliamentary elections were held prematurely. Another factor of importance 
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for the instability was also the early termination of the terms in office of the President, 
following decisions to that effect of the Constitutional Court. This leads to the role 
of the fundamental law – the Constitution is imperfect, with lack of clarity and legal 
loopholes, and it need to be revised and complemented as soon as possible.

The internal instability affects the country’s foreign policy as well. Its important 
task is the recognising of Kosovo’s independence by an increasing number of states 
worldwide, but it is becoming clearer over time that the dialogue with Belgrade on 
the normalisation of the relations between the two countries acquires an ever growing 
significance. Without results from that dialogue it is not possible to expect positive 
development of all remaining foreign policy priorities, above all the efforts to attain 
European and Euro-Atlantic integration. 

It is perfectly clear that there is still a lot of work ahead of Kosovo for 
consolidating statehood and for attaining internal political stability, as well as for the 
implementation of the foreign policy priorities.

Keywords: Political instability, contradictions between institutions, recognizing of 
the state, integration process, dialogue with Belgrade
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РУМЪНИЯ: ЕВРОПЕЙСКА ПЕРИФЕРИЯ ИЛИ 
РЕГИОНАЛЕН ФАКТОР НА СТАБИЛНОСТ

Анета Михайлова

 

Румъния е единствената източноевропейска страна, в която краят на 
комунизма е съпроводен с проливането на кръв – над хиляда убити при 
неясни обстоятелства по време на сблъсъците между демонстрантите 
и властите през декември 1989 г., които предшестват падането на 
тоталитарния режим и последвалата екзекуция на Чаушеску и съпругата 
му. Развитието на Румъния след 1989 г. обаче е свързано с един твърде 
странен парадокс: страната, която скъсва по най-радикален начин със 
стария режим, се забавя най-много в осъществяването на прехода. 

Първото посткомунистическо десетилетие – времето на големите 
надежди и благородни мечти за свобода и справедливост е и време 
на напрежение и тежки социални разочарования. След падането на 
режима на Чаушеску в Румъния настъпва политически вакуум. Властта 
е поета от новосъздадения Фронт за национално спасение (ФНС), 
доминиран от представители на бившата комунистическа партия, 
начело с комунистическия апаратчик Йон Илиеску. Слаба и раздирана 
от противоречия опозиция, ширеща се корупция, неефективност на 
държавата, орязана частна инициатива, слаба гражданска активност – 
това е равносметката от началото на румънския преход. Не успява да 
отговори на обществените очаквания и първото дясно-центристко 
правителство, което поема властта през 1996 г.  

През първото десетилетие на ХХI век политическата нестабилност, 
корупцията по високите етажи на властта и честите политически скандали 
се налагат като трайна черта на румънския политически живот, което е и 
сериозна пречка за извършване на истинска демократична промяна. След 
кабинета „Нъстасе“, който поема властта през 2000 г. и изкарва пълен 
мандат, в управлението на страната се изреждат серия от нестабилни 
коалиционни правителства. Въпреки че на парламентарните избори 
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през 2004 г. ръководената от Адриан Нъстасе Социалдемократическа 
партия (СДП) се представя пред избирателите като партията, вкарала 
Румъния в НАТО и издействала дата за приемането на страната в ЕС, 
тя не успява да получи необходимата електорална подкрепа, за да остане 
във властта, а през декември с.г. нейният лидер губи президентската 
надпревара срещу кандидата на десницата – бившия кмет на Букурещ 
Траян Бъсеску. Това бележи началото на ерата „Бъсеску“, който изкарва 
два президентски мандата, като на два пъти (през 2007 и 2012 г.) успява 
да се задържи на поста след процедура по импийчмънт. По време 
на неговото управление ясно се откроява противоборството между 
президентската институция и правителството, което става още една 
характерна черта на румънския политически живот. 

Глобалната икономическа криза през 2009 г. също допринася за 
засилване на политическата нестабилност в страната. Ефектът ѝ се 
усеща много силно в  Румъния и макар че към 2011 г. тя бавно започва 
да излиза от икономическата криза,  през януари 2012 г. вълна от 
протести срещу предприетите драстични мерки в икономиката води до 
премиерски оставки и криза във властта. Проведените през декември 
2012 г. парламентарни избори донасят решителна победа на водената 
от Виктор Понта коалиция Социал-либерален съюз (СЛС), която 
идва на власт с обещания за прекратяване на антикризисните мерки 
и повишаване на доходите на населението и затова и обществените 
очаквания са големи. В икономически план 2013 г. действително е много 
успешна за Румъния, но не така стоят нещата в политически план и 
постепенно става ясно, че прогнозираната стабилност е всъщност само 
привидна. Още през май 2013 г. управляващата коалиция се пропуква, 
през следващите месеци противоречията в нея се задълбочават и в 
началото на 2014 г. тя на практика се разпада. Лидерът на СДП Виктор 
Понта е начело на още две коалиционни правителства до ноември 
2015 г., когато след 20-хиляден протест, предизвикан от трагедията в 
нощния клуб „Колектив“, при която загиват над 30 души, а 140 биват 
тежко ранени, той подава оставка и властта е поета от технократско 
правителство начело с бившия еврокомисар Дачиан Чолош.

Междувременно президентските избори през 2014 г. са спечелени 
от бившия кмет на Сибиу и лидер на Национал-либералната партия 
(НЛП) Клаус Йоханис и така за първи път в своята политическа история 
Румъния има президент етнически германец от Трансилвания. Победата 
на Йоханис и оттеглянето на СДП от властта през ноември следващата 
година пораждат надежди у най-голямата румънска партия вдясно – 
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НЛП, че ще успее да си върне доверието на хората. Но обещанията за 
високи заплати и пенсии отново донасят убедителна победа на левицата 
на парламентарните избори през декември 2016 г. Далеч след нея е 
НЛП, а голямата изненада на тези избори е създаденият само няколко 
месеца по-рано Съюз за спасение на Румъния (ССР), който става трета 
политическа сила в страната. Младши коалиционен партньор на СДП в 
правителството става Алиансът на либералите и демократите (АЛДЕ), 
който осигурява необходимото за стабилно управление парламентарно 
мнозинство. 

Но и този път голямата изборна победа на социалдемократите не 
носи така желаната политическа стабилност. Лидерът на СДП Ливиу 
Драгня, който сменя на поста оттеглилия се от ръководството ѝ през 
лятото на 2016 г. Виктор Понта, не може да заеме премиерския пост, 
защото има двугодишна условна присъда. Драгня обаче е председател 
на Горната камара на Парламента и става сивият кардинал, който на 
практика управлява страната като дирижира цялостната политика на 
СДП и правителството. 

В същото време СДП е раздирана от вътрешни проблеми и 
противоречия. По-малко от шест месеца след като поема властта 
пада правителството на Сорин Гръндяну след оставка, поискана от 
собствената му партия, което е прецедент в политическата история на 
страната. Само седем месеца по-късно, след вътрешни борби в СДП, 
подава оставка и сменилият го на премиерския пост Михай Тудосе. Така 
през януари 2018 г. Виорика Дънчила става първата жена министър-
председател на Румъния. При нейното първо посещение в Брюксел, 
председателят на Европейската комисия (ЕК) Жан Клод Юнкер ѝ 
казва, че тя е петият поред румънски министър-председател, с когото 
се среща от началото на мандата си – знак, че Брюксел следи с тревога 
случващото се на румънската политическа сцена. През ноември с.г. 
има нови рокади в правителството, които водят до политическа криза, 
защото на няколко пъти президентът Йоханис отхвърля предложените 
от правителството кандидатури за министри. През февруари 2019 г. 
румънският президент най-после подписва указ за назначаването на 
предложените двама министри и слага край на политическатата криза. 

На изборите за Европейски парламент през май 2019 г. СДП 
печели девет депутатски места в сравнение с 16 през 2014 г. Нов удар за 
партията идва в края на същия месец, когато лидерът ѝ Ливиу Драгня 
е осъден за корупция и влиза в затвора. Няколко месеца по-късно, при 
вот на недоверие, пада правителството на Дънчила, а на президентските 
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избори през ноември с.г. СДП бележи рекордно нисък резултат и Клаус 
Йоханис става новият стар президент на страната. Междувременно, 
след като на европейските избори през май НЛП печели най-много 
гласове, в следващите месеци тя продължава да набира популярност сред 
избирателите и към началото на 2020 г. социологическите проучвания 
отбелязват удвояване но политическия ѝ рейтинг в сравнение с 
изборите през 2016 г. От началото на ноември 2019 г. лидерът на НЛП 
Людовик Орбан оглавява правителство на малцинството (неговата 
партия притежава само 96 от 464-те места в двете камери), но той не 
крие амбициите на НЛП да се наложи като първостепенна политическа 
сила в страната.  

Падането на кабинета Орбан само три месеца след всъпването му в 
длъжност след вот на недоверие, внесен от СДП, отново демонстрира 
колорита на румънската  политика. Според някои анализатори 
либералите умишлено са прокарали неизгодната за социалистите 
промяна в избирателния закон, за да предизвикат падането на 
правителството и предсрочни избори. В разгара на епидемията от 
коронавирус политиците решават, че повече от всякога е нужна 
политическа стабилност и в крайна сметка на 14 март 2020 г. на власт 
идва вторият кабинет на Людовик Орбан, който получава подкрепата 
на същите хора, които му я отнемат само месец по-рано. През август 
2020 г. социалдемократите готвят внасянето на нов вот на недоверие 
срещу кабинета на Орбан на основание несправянето на кабинета 
с пандемията от коронавирус. Този път липсата на кворум спасява 
центристкото правителство на Румъния от вота на недоверие, който 
опозицията е имала всички шансове да спечели. 

На проведените на 27 септември 2020 г. местни избори (отложени 
от месец юни заради пандемията от КОВИД-19) СДП отстъпват 
позиции, НЛП отново бележи ръст, същото се наблюдава и при съюза 
ССР-ПЛЮС, а в Букурещ НЛП и ССР-ПЛЮС подкрепят един и 
същи кандидат – независимият Никушор Дан, който печели срещу 
действащия кмет от СДП Габриела Фиря. Местният вот е тест за 
популярността на правителството на премиера Людовик Орбан преди 
насрочените за 6 декември 2020 г. и индикатор за това, което може да се 
случи на тях. 

И след приемането на Румъния в ЕС правосъдната система и 
ширещата се корупция продължават да са постоянен обект на критика от 
Брюксел. Румъния и България са единствените държави-членки, чието 
правосъдие и напредък в борбата с корупцията са обект на специално 
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наблюдение от страна на ЕС чрез специално създаден Механизъм за 
сътрудничество и проверка (МСП). До средата на 2011 г. докладите 
на ЕК по МСП са като цяло негативни. На няколко пъти – през 2007, 
2008 и 2009 г. страната е изправена пред опасността да ѝ бъде наложена 
предпазна клауза. Много критичен е и първият петгодишен обобщаващ 
доклад по МСП,  който излиза през лятото на 2012 г.

Недостатъчната борба с корупцията и организираната престъпност 
се използува като аргумент за отлагане на присъединяването на 
Румъния и България към Шенгенското пространство. След приемането 
им в ЕС през 2007 г. двете държави очакват да се присъединят към 
европейската безвизова зона през март 2011 г. Франция, Германия, 
Финландия и Холандия, обаче се противопоставят на това и осуетяват 
намеренията им. Впоследствие първите три държави отстъпват, но 
позицията на Холандия остава непроменена и заради съпротивата на 
правителството в Хага приемането на България и Румъния в зоната без 
граничен контрол многократно се отлага. Въпреки, че двете държави 
са изпълнили всички технически критерии, Холандия настоява за два 
последователни положителни доклада по МСП за влизането им в 
шенгенското пространство. 

През декември 2013 г., само месец преди излизането на поредния 
мониторингов доклад, Румъния отново предизвиква критики 
от страна на европейските институции. Този път във фокуса на 
вниманието са гласуваните от румънския парламент изненадващи 
промени в Наказателния кодекс, които предоставят „супер имунитет“ 
на някои категории лица на изборни длъжности по отношение на дела 
за корупция, включително на членовете на парламента, кметовете и 
окръжните съветници. На 11 декември 2013 г. румънските вестници 
пишат за „най-черния ден в борбата срещу корупцията“ в страната. 
Два дни по-късно президентът Бъсеску иска оставката на премиера 
Понта и на председателите на двете камари на парламента, а на 15 
декември 2013 г. има улични протести срещу гласуваните изменения 
в Наказателния кодекс и закона за амнистията. Не закъсняват и 
предупрежденията от Брюксел1. В крайна сметка Конституционният 
съд отменя закона за депутатски „имунитет за корупция“, а 
мониторинговият доклад за Румъния от януари 2014 г. е доста по-
благоприятен в сравнение с този за България и констатира, че страната е 
предприела значителни стъпки в борбата с корупцията и показва реален 
ангажимент да се реформира. 

1 MARIN, I. “Comisarul UE pentru Justiţie: 'În România, lucrurile merg în direcţia 
greşită pe frontul combaterii corupţiei.'” – Adevarul, 16 December 2013. 
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Тази положителна оценка не е случайна. През 2013 г. Националната 
дирекция за борба с корупцията (НДБК) докладва за голям брой 
присъди срещу високопоставени държавни служители, включително 
бивши министри и депутати от целия политически спектър. Всъщност 
осъждането за корупцията и арестуването на бившия премиер Адриан 
Нъстасе през юли 2012 г. е сигнал за края на усещането за безнаказаност 
по отношение на високопоставени политици. През следващите години 
дейността на антикорупционната дирекция и нейният главен прокурор 
Лаура Кьовеши получават много хвалби от страна на европейските 
институции, а докладите на ЕК по МСП като цяло отбелязват, че 
Румъния е постигнала значителен напредък в борбата с корупцията. 

Инициираните от коалиционното правителство на СДП-АЛДЕ 
промени в правосъдното законодателство веднага след встъпването 
му в длъжност в началото на 2017 г., обаче отново предизвикват 
раздразнение от страна на ЕС. Вълна от протести, най-мащабният от 
които е през февруари 2017 г., заливат страната след като правителството 
приема извънредно постановление, което декриминализира някои 
случаи на корупция. Подозренията са, че тази наредба облагодетелства 
в най-голяма степен самият лидер на СДП Ливиу Драгня, за да избегне 
основната точка от обвиненията срещу него2. От ЕК характеризират 
новото законодателство като отстъпление от постигнатия през 
последните десет години напредък и предупреждават, че може да бъдат 
спрени средствата на ЕС за Букурещ. В специален дебат в Европейския 
парламент заместник-председателят на ЕК Франс Тимерманс призовава 
румънското правителство да преразгледа промените в областта на 
правосъдието. 

Парадоксално е, че това се случва само няколко дни след като в 
доклада си по МСП от януари 2017 г. ЕК оповестява, че дава последни 
препоръки на Букурещ и ако реформите продължат в същия дух, 
наблюдението може да бъде премахнато. В крайна сметка правителството 
оттегля постановлението, а министърът на правосъдието подава оставка, 
но управляващата коалиция СДП-АЛДЕ продължава усилията си да 
прокара замислените промени в румънската съдебна система. Приетите 
през декември 2017 г. три важни закона за съдебната система отново 
извеждат хората на протест и предизвикват засилени предупреждения от 
страна на ЕС. В следващите месеци румънското правителство е в  тежък 
диалог с институциите на ЕС, а в изказванията на водещи политици 

2 OLTEANU, T. “In defence of democracy – the Romanian protests in 2017.” – Südos-
teuropa Mitteilungen, 03/2017, 6–15.
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в управлението на страната се забелязва нарастващ патос в защита на 
националния интерес срещу неправомерното отношение от страна на 
ЕС към Румъния. 

Правителствената коалиция започва и кампания срещу румънската 
антикорупционна прокуратура и срещу Лаура Кьовеши, която през 
2016 г. е преизбрана на поста главен прокурор на НДБК. Управляващите 
обвиняват институцията в злоупотреби и незаконно сътрудничество 
с Румънската служба за разузнаване, както и в натиск върху съдиите и 
твърдят, че Кьовеши е част от така наречената структура на властта в 
сянка, която има за цел да поеме контрола върху политическата власт в 
Румъния. Много хора са убедени, че движеща сила в кампанията срещу 
НДБК и Кьовеши е лидерът на СДП Драгня, осъден за изборни измами 
през 2015 г., след разследване на НДБК, и набелязан от няколко други 
разследвания за корупция. Същевременно, през 2017 г. изтичат записи, 
които хвърлят сянка върху дейността на антикорупционната прокуратура 
и нейния главен прокурор. В крайна сметка, въпреки застъпничеството 
на европейските институции и обществената подкрепа в страната за 
Кьовеши, през юли 2018 г. тя е уволнена от поста си.  

През август 2018 г. улиците на Букурещ и други големи румънски 
градове отново са залети от протестиращи срещу корупцията с призиви 
за оставка на правителството. Този път протестите са организирани в 
социалните мрежи от румънците живеещи извън пределите на страната. 
Правителството се опитва да осуети провеждането на протеста и 
твърди, че той е инспириран от външни сили, а стотиците ранени в 
сблъсъците с полицията отново приковават международното внимание 
върху Румъния3. На 13 ноември 2018 г. ЕК публикува изключително 
негативен доклад за Румъния по МСП, в който се посочва, че като цяло 
импулсът за реформи в страната е загубен и развитието на процесите в 
страната са довели до обрат в напредъка. 

В сянката на обтегнати отношения с Брюксел, протести и 
вътрешнополитически противоречия, започва и румънското 
председателство на Съвета на ЕС. Само половин месец преди 
Румъния да поеме ротационното председателство за първи път след 
присъединяването си към ЕС, по време на национален съвет на 
управляващата СДП, нейният лидер Ливиу Драгня произнася реч, в 
която обвинява Брюксел в дискриминационно отношение към страната 
му и заявява, че Румъния никога няма да приеме да бъде третирана 

3 “Romania: second night of protests after 450 injured in clashes.” – The Guardian, 11 
August 2018. 
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като второкласна държава4. В същото време, дни преди началото на 
председателството, председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер поставя 
под въпрос дали румънското правителство е разбрало какво всъщност 
означава да оглави ЕС през следващите шест месеца5. 

В началото на 2019 г. Румъния отново е разтърсена от политическа 
драма, в центъра на която е бившата главна антикорупционна 
прокурорка Лаура Кьовеши. След като през декември 2018 г. тя 
представя кандидатурата си за главен прокурор на новосъздаващата 
се Европейска прокуратура, управляващата коалиция в Букурещ 
подновява атаките си срещу нея, опитвайки се да блокира назначаването 
ѝ. Новият епизод около Кьовеши отново разделя румънското 
общество, а тенденциозното поведение от страна на правителството 
спрямо нея предизвиква протести в нейна подкрепа. Обществената 
подкрепа за Кьовеши съвпада и с протестите срещу влизането в сила 
на нова извънредна наредба на правителството, с която се намаляват 
правомощията на магистратите6. 

През февруари 2019 г. отношенията на Румъния с европейските 
институции достигат най-ниската си точка, когато Румъния 
изпълнява заканата си от ноември 2018 г. и повдига обвинения срещу 
първия заместник-председател на ЕК Франс Тимерманс и комисаря 
по правосъдието по повод Вера Йоурова за „фалшифициране“ на 
последния доклад от МСП7. В същото време различни европейски 
институции продължават да изразяват сериозна загриженост за 
съдебната система в Румъния и отправят предупреждения към 
правителството да не променя повече правосъдните закони чрез 
извънредни наредби. Управляващите от своя страна продължават да 
твърдят, че отношението на ЕС към страната им е дискриминационно 
и да поставят акцент в публичните си изяви върху националното 
достойнство и защитата на националните интереси. 

След влизането на Драгня в затвора има смекчаване на тона към ЕС 
от страна на управляващите, а веднага след встъпването си в длъжност 
Людовик Орбан заявява своята решимост да поправи безобразията в 

4 “Discursul integral al lui Liviu Dragnea în faţa partidului: Abuzuri în justiţie, dubla 
măsură a UE, multinaţionalele şi statul paralel.” – Mediafax.ro, 17 December 2018. 

5 “Juncker zweifelt an Führungs fähigkeit Rumäniens.” – Die Welt, 29 December 2018.
6 “Proteste în București față de OUG pentru modificarea legilor justiției. În Piața Victo-

riei au manifestat aproximativ 8.000 de persoane.” – Hot News.ro, 24 February 2019. 
7 GOTEV, G. “Romania investigates Timmermans and Jourova, Commission says they 

have immunity.” – Euractiv.com, 21 February 2019. 
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правосъдното законодателство и да възстанови добрите отношения 
с ЕС. Последният доклад на ЕК за върховенството на закона от 
октомври 2020 г. отчита тази решимост на румънското правителство, 
но продължава да е много критичен. В тази връзка кабинетът на Орбан 
излиза с предложение за конкретни мерки в сферата на правосъдието, с 
които да бъдат отменени спорните реформи, направени от предишното 
СДП правителство8. 

Липсата на административен капацитет и ширещата се корупция 
пречат на страната да се възползва в максимална степен от членството 
си в ЕС. Румъния показва по-ниско ниво на усвояване на европейските 
фондове от средното за евросъюза, а в същото време ежегодните доклади 
на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) нареждат страната 
на челно място по измами с европейски фондове в ЕС. Постепенно 
въпросът за присъединяването към еврозоната остава встрани от 
дневния ред на страната. След като през есента на 2017 г. Румъния се 
отказва от първоначално приетото решение присъединяването да 
стане на 1 януари 2019 г., към началото на 2020 г. и новата цел – това да 
стане през 2024 г., е отчетена като твърде амбициозна. Същевременно 
публикуваният от ЕК на 10 юни 2020 г. Доклад за конвергенцията 
посочва, че към този момент Румъния не покрива нито един от четирите 
икономически критерия за приемане на еврото9. 

С присъединяването си към ЕС през януари 2007 г. и към НАТО 
три години преди това Румъния постига една от водещите цели в своята 
външна политика след падането на режима на Чаушеску – интеграция 
в европейските и евроатлантическите структури. В следващите години 
нейната външна политика е пряко свързана с членството ѝ в тези две 
обединения. Географското положение на страната като външна граница 
и на двата съюза, разположена на източния фланг на НАТО, предмостие 
към Близкия изток, мащабите ѝ (седма по територия в ЕС) и промяната 
на баланса на силите в района на Черно море предопределят стремежа ѝ 
да играе все по-голяма стратегическа роля. 

Стратегическото  партньорство със САЩ и активна роля в 
рамките на НАТО с фокус върху сигурността на черноморския 
регион са приоритетно направление на румънската външна политика. 
Румъния е един от най-силните поддръжници на САЩ сред бившите 

8 BARBERÁ, M. “Romania advances drive to scrap former govt’s justice laws.” – Bal-
kan Insight, 1 October 2020.

9  EC Convergence Report, 2020. Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/info/
files/economy-finance/ip129_en.pdf  /20.06.2021/
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комунистически страни от Източна Европа и важен стратегически 
партньор на НАТО. Още през 2007 г. летище „Михаил Когълничану“, 
намиращо се в близост до Черно море, става голяма американска военна 
база, а през февруари 2010 г. Вашингтон отправя официална покана към 
Букурещ да се присъедини към противоракетния щит, разполагайки 
земни прехващачи от типа SM-3. По време на посещението си в 
САЩ през септември 2011 г. румънският президент Траян Бъсеску 
и американският президент Барак Обама подписват съвместна 
декларация за стратегическо партньорство през ХХI век, а паралелно с 
това е подписана и междуправителствена спогодба за разполагането на 
елементи на ПРО на територията на военновъздушната база Девеселу 
в южна Румъния. Символичната първа копка е направена в края на 
октомври 2013 г., а през май 2016 г. тя става действаща. 

През лятото на 2017 г. Букурещ договаря с Вашингтон покупка на 
7 системи за ракетна зенитна защита „Пейтриът“ на обща стойност от 
3.9 млрд. долара, както и 10 бронетранспортьора „Пираня“. Първата 
доставка американски ракети земя-въздух „Пейтриът“ е получена през 
септември 2020 г. и те стават част от интегрирана система за въздушна 
отбрана, включваща закупените от Португалия бойни самолети F-1610.

През септември 2019 г. САЩ и Румъния подписват Меморандум 
за разбирателство за сътрудничество в областта на гражданската ядрена 
енергия. Скоро след това Румъния прекратява споразумението си с 
China General Nuclear Power Corporation за разработване на третия и 
четвъртия блок на АЕЦ „Черна вода“, а през октомври 2020 г. е подписано 
споразумение за междуправителстевно сътрудничество, с което САЩ 
се ангажират да финансират обновяването на първия реактор в АЕЦ 
„Черна вода“ и изграждането на блокове 3 и 4. Това е проект на стойност 
8 милиарда щатски долара и се оценява най-големият финансов пакет, 
получаван някога от Румъния, показателен за доверието, което САЩ 
имат в своя дългогодишен партньор и съюзник11.

Румъния се изявява като лоялен съюзник на НАТО, следвайки 
стриктно политиката на алианса в регона, участва и е домакин 
на съвместни военни учения, като едновременно с това полага 
последователни усилия да подобри военния си капацитет. Тя активно 
и последователно работи за засилване на присъствието на НАТО в 

10 DIAC, M. “Program militar de 3,9 miliarde de dolari. De astăzi, România are rachete 
americane Patriot.”  – Romania libera, 17 September 2020.

11 CHIRILEASA, A. “US will finance USD 8 bln project for expanding Romania’s 
Cernavoda nuclear power plant.” – Romania Insider, 9 October 2020.
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Черно море, особено след руското анексиране на Крим и засилването на 
ролята на Русия в региона, считана за основна заплаха за националната 
сигурност на Румъния12. След срещата на високо равнище на НАТО 
в Уелс от септември 2014 г., Румъния става една от първите страни 
в Европа, които увеличават бюджета си за отбрана до 2% от БВП. По 
време на сесията на Парламентарната асамблея на НАТО през октомври 
2017 г., която се провежда в Букурещ, е обявено създаването на нови 
многонационални сили на НАТО в Румъния. Новата многонационална 
бригада в Крайова, съставена от около 4000 румънски военнослужещи, 
подкрепени от техни колеги от няколко държави от НАТО, както и от 
900 американски военнослужещи, е създадена като част от адаптираното 
предно присъствие на Алианса на югоизток. 

Сред водещите приоритети на румънската Национална стратегия за 
отбрана за периода 2015–2019 г. е задълбочаване на сътрудничеството 
със съседните държави и държавите от източния фланг на НАТО. В 
тази връзка специално трябва да се посочи видимото задълбочаване на 
стратегическото партньорство с Полша. През март 2015 г. е подписана 
съвместна декларация за засилване на стратегическото партньорство 
между двете държави като част от стратегическото партньорство със 
САЩ и солидарността в рамките на НАТО. Съвместна инициатива на 
Румъния и Полша е форматът Букурещ 9 (Б9), замислен като платформа, 
предназначена за засилване на диалога и сътрудничеството между 
съюзниците по Източния фланг на НАТО. Отново плод на съвместна 
инициатива на Румъния и Полша е решението за провеждане в Букурещ 
през март 2018 г. на среща на министрите на отбраната на държавите от 
източния фланг на НАТО като продължение на формата Б9. Румъния 
взема активно участие и в Инициативата „Три морета“ и е домакин на 
третата поред среща, проведена през септември 2018 г. 

Сигурност и стабилност в Източното съседство, решаване на 
„замразените конфликти“, подкрепа за европейската перспектива на 
страните в този район, с особен акцент върху Република Молдова, с 
която Румъния има „специални отношения“, е също приоритетна насока 
на румънската външна политика. Румъния е първата страна, признала 
независимостта на Молдова през 1991 г., след което отношенията 
между дветe държави се колебаят в зависимост от това каква е 
партията в правителството на Молдова – про-руска или про-румънска. 
На 8 ноември 2010 г. Румъния и Молдова подписват в Букурещ 

12 WEZEMAN, S., A. KUIMOVA, “Romania and Black Sea security.” – SIPRI 
Background Paper, December, 2018. 
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исторически Договор за държавния граничен режим, сътрудничество и 
взаимопомощ по граничните въпроси13. Посещението на новоизбрания 
молдовски президент през май 2012 г. в Букурещ бележи промяна 
в дипломатическите отношения между двете страни, помрачени от 
напрежение за повече от десетилетие по време на комунистическата 
администрация в Кишинев. По време на срещите си двамата президенти 
Траян Бъсеску и Николае Тимофти се договарят да ускорят съвместните 
енергийни проекти, включително трансграничния газопровод за 
свързване на румънския град Яш и Унгени в Молдова с цел да се намали 
зависимостта на Молдова от руския внос на газ. В лицето на Румъния 
Молдова има най-силният поддръжник на европейските си стремежи, 
позиция, която е отстоявана още по-ревностно по време на събитията 
в Украйна. 

В хода на кризата в Украйна отново на преден план излиза и 
въпросът за възможното обединение на Румъния с Молдова. Призивите 
за обединение между двете държави съществуват още от времето, 
когато Молдова става независима държава. Те обаче традиционно 
се посрещат със скептицизъм в Румъния и с още по-голям скепсис в 
Молдова. С присъщият си недипломатичен тон румънският президент 
Бъсеску нееднократно е заявявал подобно желание, което предизвиква 
недоволство от страна на Молдова и Русия, а нерядко и на политици 
в самата Румъния. По последни анкети около 20% от молдовците 
подкрепят обединение. Молдовските власти обаче отхвърлят такава 
възможност, но все пак те разчитат на подкрепа на Румъния за членство 
в ЕС. Обединението на „двете румънски държави“ остава цел за много 
румънци от двете страни на река Прут, но официалната и реалистична 
позиция е, че двете държави могат да бъдат обединени в общия 
европейски дом.

Кризата в Украйна влошава и без това традиционно враждебните 
отношения между Румъния и Русия. Румъния се обявява твърдо в 
защита на териториалната цялост на Украйна и изразява силна подкрепа 
за санкциите срещу Русия, като настоява за засилено военно присъствие 
на НАТО в района на Черно море14. Враждата между двете държави е 

13 ALEXE, D., CL. PADUREAN, “Romania and Moldova sign historic border treaty.” 
– EUobserver, 11 November 2010. 

14 За румънската позиция по време на кризата в Украйна вж.:  МИХАЙЛОВА, 
А. „Румъния и украинската криза: в търсене на нова стратегическа роля“. – В: 
МАРИНКОВ, Б., Б. БАНЧЕВ, (Съст.) Балканите и украинската криза (София: 
Парадигма, 2017), 65–93.
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историческа, като в основата ѝ стои проблемът за Бесарабия (дн. 
Молдова), но, разбира се, най-сериозната причина за съвременния 
руски гняв е румънското членство в НАТО и последвалото тясно 
сътрудничество със САЩ. През 2017 г. тя обозначава Румъния като 
„ясна заплаха“ за своята сигурност и като преден пост на НАТО, 
поради факта, че страната е домакин на елементи на противоракетна 
система на САЩ15. Година по-късно руският президент Владимир 
Путин прави изявление, че Русия трябва да следи внимателно какво се 
случва в близост до нейните граници и да реагира на разширяването 
на военната инфраструктура на НАТО, включително разгръщането 
на ракетни системи в съседните страни16. През септември 2018 г. 
от руското външно министерство предупреждават, че ако дилемата 
за противоракетната отбрана на САЩ в Източна Европа остане 
неразрешена, това може да сложи край на Договора за ракетите със 
среден и малък обсег на действие, като изрично се посочва, че такива 
американски ракети-носители са разположени в Румъния и скоро 
ще се появят в Полша17. Само няколко дни след като в началото на 
февруари 2019 г. Русия действително се отказва от този договор, 
руското министерство на отбраната заявява, че САЩ трябва да 
унищожат ракетните си установки МК-41, разположени в Румъния. В 
отговор Румъния за пореден път изтъква, че съоръжението „Девеселу“ 
има строго отбранителна роля, а твърденията за възможността да се 
използва тази база за изстрелване на ядрени ракети са „измислица“, 
използвана от Русия за оправдаване на производството на нови 
ракети. В същото време ситуацията отново поражда страхове в 
румънското общество, че при създалата се ситуация Румъния може 
да стане „военна мишена“ за Русия. Когато в средата на април 2019 
г. от НАТО обявяват за планираното модернизиране на системата 
за противоракетна отбрана в Румъния и временното разполагане на 
системата THAAD в базата Девеселу, Русия реагира с недоверие и 
посочва, че „следи отблизо“ този ход на САЩ18. 

15 “Russia calls Romania ‘a clear threat’ and NATO outpost: Ifax.” – Reuters, 9 February, 
2017.

16 DRAGHICI, M. “Vladimir Putin: Rusia trebuie să reacţioneze la sistemele 
antibalistice construite în ţări vecine.” – Mediafax.ro, 22 August 2018. 

17 LUPU, V. “US missile defense in Romania and Poland may ruin INF treaty, Russian 
Foreign Ministry warns.” – The Romania Journal, 25 September 2018. 

18 “Russia is “closely following” THAAD system deployment to Romania, Russian offi-
cial says.” – Romania Insider, 15 April 2019. 
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Войната на думи между Румъния и Русия от лятото на следващата 
година отново може да се възприеме като симптом за повишаване на 
напрежението в района на Черно море. В Националната отбранителна 
стратегия на Румъния за периода 2020–2024, одобрена от парламента 
в края на юни 2020 г. се споменава „агресивното“ поведение на Русия 
в региона като една от основните стратегически заплахи, пред които 
е изправена страната. Министерството на външните работи на Русия 
реагира на документа, казвайки, че Румъния планира да го използва за 
увеличаване на присъствието на НАТО и САЩ в региона на Черно море. 
С ясна препратка към САЩ, Русия обвинява Букурещ, че е подчинен на 
трети страни и техните програми за сметка на собствения си интерес. 
В края на юли 2020 г., само няколко часа след като Вашингтон обявява, 
че 11 900 американски войски в Германия ще бъдат предислоцирани 
за укрепване на югоизточния фланг на НАТО, румънският президент 
Клаус Йоханис изразява готовност те да бъдат приети в Румъния.  От 
руското външно министерство отправят критики към плановете на 
САЩ да разположат част от изтеглените от Германия военни части в 
Румъния, в което те виждат доказателство, че САЩ и техните съюзници 
в НАТО се стремят да създадат „дъга на напрежение“ по линията на 
контакт с Русия, за сметка на интересите на европейската сигурност“19.

Отношенията с Унгария са друг болезнен проблем за Румъния, 
който отново има своите корени в историята – това е проблемът за 
Трансилвания. Въпреки че през 1996 г. Румъния подписва основен 
Договор за сътрудничество с Унгария, който разрешава съществуващите 
разногласия в двустранните отношения, през следващите години 
Трансилвания и възможните искания за автономия на части от 
провинцията, където унгарците съставляват мнозинство (областите 
Харгита и Ковасна, населени с унгарската малцинствена група секуи, 
както и част от съседния окръг Муреш), които вече неколкократно след 
1989 г. са излизали с искане за автономия, са постоянен източник на 
безпокойство сред румънските политици20. Именно това е и причината, 

19 BARBERÁ, M. “Russia, Romania war of words a symptom of growing Black Sea 
tensions.” – Balkan Insight, 29 July 2020.

20 Според резултатите от преброяването през октомври 2011 г. населението 
от унгарски етнически произход е 1 227 623 души, което представлява 6,5% 
от населението на Румъния. 73% от населението на окръг Ковасна, 84% от 
населението на област Харгита и 37% от населението на област Муреш се 
обявяват за етнически унгарци: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ 
/20.07.2021/
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поради която Румъния се нарежда сред малкото страни в Европа, които 
не подкрепят обявената презц февруари 2008 г. независимост на Косово. 
Страхът, че Косово може да се използва като прецедент от унгарците в 
Трансилвания, кара румънските политици да заемат позиция, рзалична 
от тази на съюзниците си от НАТО и ЕС. 

Ситуацията се усложнява допълнително от политиката на унгарския 
премиер Виктор Орбан за обединение на унгарците „извън границата“. 
Правителството на Орбан приема поправки в закона за гражданството, 
които улесняват премането на унгарско гражданство от етнически 
унгарци живеещи извън територията на страната и им дава право да 
участват в избори в Унгария. След като през май 2014 г. е официално 
утвърден от парламента за втори пореден мандат като премиер на 
Унгария, Виктор Орбан директно заявява, че Унгария ще защитава 
правата си в ЕС и иска автономия за етническите унгарци, живеещи 
извън нейните граници. Властите в Букурещ са сериозно обезпокоени 
от силната подкрепа от страна на Унгария унгарците в Румъния да 
изградят своя автономна област. 

И през следващите години в румънско-унгарските отношения 
продължават да прехвърчат искри, подклаждани от националистическа 
кампания в медиите и дори на няколко пъти те са на прага на 
дипломатическа война21. Изостряне в отношенията между двете 
държави има и в разгара на бежанската криза от 2015–2016 г. във връзка 
със заплахите от страна на Унгария, че ще построи стена по границата 
си с Румъния. През лятото на 2018 г. различни икономически интереси 
сблъскват позициите на Румъния и Унгария във връзка с проекта БРУА за 
пренос на газ от Черно море към Европа, включващ България, Румъния, 
Унгария и Австрия22. В началото на 2019 г.  раздори между румънци 
и етнически унгарци относно едно военно гробище в Трансилвания 
отново водят до скандал на дипломатическо ниво, а напрежението 
между двете държави достига нови висоти след като в началото на 
май 2020 г. унгарският премиер Виктор Орбан публикува в профила 
си във Фейсбук историческа карта на „Велика Унгария“, а румънският 
парламент от своя страна гласува законопроект, с който обявява 4 
юни – датата на подписването на Трианонския договор, за национален 
празник. 

21 Вж. МИХАЙЛОВА, А. „Румъния в началото на 21. век: трудното „завръщане“ 
в Европа“. – В: КОСТОВ, А., Е. НИКОВА (Съст.) Балканите през първото 
десетилетие на 21. век (София: Парадигма, 2012), 287–288.   

22   VERSECK, K. “Disputa intre Romania si Ungaria pe tema gazului din Marea Neagra. 
Care e interesul real al lui Orban”. – Ziare.com, 18 July 2018.
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Румъния провежда активна политика по отношение на 
румънското малцинство в съседните държави, като през 2012 г. 
дори заплашва да блокира процеса на присъединяване на Сърбия 
към ЕС заради отношението ѝ към власите23. В същото време тя 
подкрепя присъединяването на Западните Балкани към европейските 
и евроатлантическите структури и води конструктивна политика 
на Балканите като участва в различни формати на регионално 
сътрудничество. 

След рухването на комунизма в Румъния през 1989 г. „завръщането в 
Европа“, интеграцията в европейските и евроатлантическите структури 
се превръща в основен приоритет на румънската външна политика. До 
края на второто посткомунистическо десетилетие тази задача е успешно 
решена. Много скоро обаче, страната разбира, че членството носи не само 
предимства, но крие и множество предизвикателства. Румъния успява да 
се превърне в първостепенен стратегически партньор на САЩ в региона 
на Черно море, но отношенията ѝ с институциите на ЕС далеч не са 
безпроблемни и въпреки мащабите си тя продължава да играе ролята 
на европейска периферия. Трудно постижима се оказва и ефективната 
борба с корупцията и установяването на вътрешнополитическа 
стабилност, а обществото неизменно се люшка между надеждата и 
розочарованието. Три десетилетия след края на комунизма, корупцията 
по високите етажи на властта, честите политически скандали и войната 
между институциите продължават да се пречка за истинска демократична 
промяна. В същото време, нарастващата обществена активност, която 
намира израз в гражданските протести, служи като реален коректив на 
властта и дава надежда за бъдещето.    

Abstract: During the first decade of the 21st century Romania succeeded in attain-
ing its foreign policy goal after the collapse of communism: integration in the Euro-
pean and Euro-Atlantic structures. However, the real “return” to Europe proved to 
be very difficult and faced the country with numerous challenges. The political insta-
bility, the corruption at the high levels of power and the frequent political scandals 
became lasting characteristics of Romanian political life, which is also a serious obsta-
cle before real democratic change. The permanent conflict between the presidential 
institution and the government was an additional factor in that respect. The fight 
against corruption became a dominant theme of the Romanian transition and the in-
sufficient efforts aimed at coping with it served as the source of permanent criticism 

23  Вж. БАНЧЕВ, Б. „Власите в Сърбия и позицията на Букурещ“. – Геополитика и 
геостратегия, 2015/1, 40–50. 
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by Brussels. At the same time, the country’s geographic location as external border 
of the EU, on the eastern flank of NATO, its scale and natural resources predeter-
mined its aspirations to play an ever increasing strategic role in international politics. 
And if within the EU the role of periphery from which a way out is difficult to find 
has been attributed to Romania, it sees in its strategic partnership with the USA 
an opportunity to turn into a leading power in the Black Sea region. Security and 
stability in the Eastern Partnership, resolving the “frozen conflicts,” support for the 
European prospects of the countries in that region, with special emphasis on the Re-
public of Moldova with which Romania has “special relations” are likewise priorities 
in the Romanian foreign policy. Romania participates in different forms of regional 
cooperation and supports the accession of the Western Balkans to the European and 
Euro-Atlantic structures. 

Keywords:  Romania, politics, anti-corruption policies, foreign policy, EU 
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РЕПУБЛИКА (СЕВЕРНА) МАКЕДОНИЯ:
 ОЧАКВАНИЯ И РЕАЛНОСТИ ПО ПЪТЯ КЪМ 

СТАБИЛИЗАЦИЯ

Марияна Стамова

Докато последното десетилетие на 20 век се свързва основно с 
международното утвърждаване на Република Македония, то през 
първото десетилетие на 21 век страната се изправя както пред тежки 
междунационални проблеми и противопоставяния между македонската 
и албанската общности, така и пред дилемата за по нататъшните ѝ 
стъпки за членство в европейските и северноатлантическите структури.

На прага на новото столетие държавата се сблъсква с многобройни 
вътрешнополитически проблеми и ескалиране на междунационалните 
конфликти. С помощта на международната общност опасността от 
разширяването на етническия сблъсък и превръщането му в гражданска 
война се осуетява успешно1. Във външнополитически аспект през 
първото десетилетие на 21 век страната е със статут на кандидат за 
членство в ЕС и отворени врати за НАТО. Но основният проблем пред 
успешната интеграция е в намирането на решение на въпроса за името 
на страната в спора ѝ с Гърция.

Въпреки сериозните усилия на Република Македония, в началото на 
второто десетилетие на 21 век, ЕС не дава дата за начало на преговорите 
за пълноправно членство в съюза. От своя страна, НАТО е с готовност 
бързо да приеме балканската държава в своята структура, но само 
след решаване на спора за името ѝ. Тази позиция е ясно откроена на 
срещата на високо равнище в Букурещ през 2008 г. когато Албания и 
Хърватия получават покана за членство, а Македония не. Така страната 
остава с изцяло блокиран диалог с НАТО и ЕС заради исканията на 
Гърция за името и реализацията на политиката на добросъседство. Това 

1 По тези въпроси вж. в: СТАМОВА, М. „Република Македония: реални или 
надценени амбиции“. – В: Балканите през второто десетилетие на 21 век 
(София, Парадигма, 2015), 221–254.
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от своя страна създава опасност за сигурността и води до ескалация 
на междуетническото напрежение2. За нарастващата дестабилизация 
на страната силно влияние оказва задълбочаващата се криза във 
вътрешнополитически план през есента на 2012 г., предизвикана от 
т.нар. „бюджетна криза“. Тя е свързана със затрудненията за приемане 
на новия бюджет след като той е блокиран в Събранието от страна на 
опозицията. „Политическата криза“ продължава и през 2013 г. и за това 
активно допринася опозицията в лицето на лявоориетирания СДСМ, 
който многократно бойкотира работата на Събранието по различни 
въпроси. Тези процеси се задълбочават през 2014 г. след поредицата 
от избори в страната – пети президентски и осми парламентарни или 
трети предсрочни. За втори мандат е избран президента Георге Иванов, 
а парламентарните избори отново печели дясноориентираната ВМРО-
ДПМНЕ. Според СДСМ изборите са фалшифицирани и тя отказва да 
участва в работата на Събранието като настоява за избор на техническо 
правителство. В тази връзка, опозицията в страната обявява за поредна 
година „гореща политическа есен“. Тя се характеризира с повдигането на 
важни въпроси и проблеми пред страната като липсата на политически 
диалог, спора за името, срещата на НАТО в Кардиф, след поредния 
неуспех за прием на страната на срещата в Чикаго през 2012 г., очаквания 
ежегоден доклад на ЕК, икономически въпроси като задлъжнялостта, 
крехките междуетниески отношения и др.3 

Особено динамична е ситуацията в страната през 2015 г., тъй 
като тогава и през следващата 2016 г., тенденциите към промяна на 
властта в Република Македония стават все по-видими. В резултат 
на вътрешнополитическите събития в държавата, а също така и с 
помощта на външни структури в лицето на различни неправителствени 
организации, финансирани от центрове отвън, се активизира процесът, 
насочен към промяна на управлението4. Той се характеризира с три 

2 Неизбежното се случва през пролетта на 2012 г. с разгарянето на етнически 
размирици след убийството на петима македонски граждани навръх Великден 
на Смилковското езеро.

3 За тези събития виж в анализа на Пелагиjа Стоjанчова: „Дебела сенка во 
наjавуваната жешка политичка есен“, Радио Слободна Европа, 6.09.2014 <http://
www.makdenes.org/content/article/26569605.html> (29.06.2021).

4 За тези вътрешнополитически процеси виж по-подробно в: СТАМОВА, М. 
„Република (Северна) Македония: трънливият път към евроатлантическата 
интеграция“. – In: КОСТОВ, Ал. (Съст.) Новите предизвикателства пред 
Балканите (София, Парадигма, 2019), 197–222. 
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основни и значими промени: на властта в страната, на нейното име в 
Република Северна Македония5, както и на конституцията на държавата. 
Всичко това се случва с голям натиск за „успешен“ референдум, както и 
с натиск върху депутатите в Събранието да гласуват за тези промени6. 
Гражданите с албанска принадлежност се вписват добре в този процес и 
приемат много по-лесно промените, за разлика от македонската общност. 
Тя отхвърля най-вече новото име на държавата, въпреки, че то е важно 
условие за приемането в НАТО и ЕС. Също така управляващата до 
началото на 2016 г. ВМРО-ДПМНЕ, ръководена от Никола Груевски, 
е категорично срещу промяната на името на държавата под външен 
натиск. Това разбира се не се приема добре от ЕС и НАТО. Тези, които 
се застъпват за промяна на името и подписването на Преспанския 
договор с Гърция7, са най-вече представителите на албанската общност. В 
същото време се забелязва разделение по този въпрос сред македонците. 
Албанците използват това за разширяване на правата им и така се 
стига до възможността албанският език да бъде официален на цялата 
територия, а не само където са мнозинство.  

Промяната на властта става през месец май 2017 г. с правителство 
от СДСМ – македонската партия, която не печели мнозинство и 
управлява в коалиция с представителите от албанския политически 
спектър. Това обаче не води до съществени промени в икономическия 
и социалния живот на страната. Новото управление е разтърсвано от 
постоянни и многобройни скандали. Премиерът Зоран Заев е осъден и 
впоследствие помилван от двама президенти – Бранко Цървенковски 
и Георге Иванов. Заев, който управлява държавата с тясно мнозинство 
в парламента, всъщност не прави никакви съществени реформи, 
особено в правосъдната система, която е определяна като корумпирана. 
Наистина, не се доказва неговото участие в конкретни корупционни 
схеми, но съмненията в това остават. От друга страна, обещанието за 
прием в НАТО се реализира, но това е малък успех, тъй като още през 

5  На 12.02.2019 г. влизат в сила конституционните промени, с което са изпълнени 
всички условия за прилагане на името „Република Северна Македония“, 
съкратено „Северна Македония“. В текста за по-лесно се използва новото име на 
държавата с неговото съкращение – РСМ.   

6  На 27 април 2016 г. се организира нахлуване в Събранието в момента когато по 
доста според начин за негов председател е номиниран и избран Талат Джафери 
от албанската партия ДСИ.

7 За договорът с Гърция вж.: https://vmacedonia.com/politics/macedonia-greece-agree-
ment.html. /29.06.2021/
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2008 г. има ясно становище по това, както вече беше споменато по-
горе.

СДСМ е партията, чийто председател Зоран Заев се застъпва открито 
за промяна на името, отговаряйки на исканията на Гърция. Неговата 
теза, че трябва „да си свием гръбнака в това отношение“ е приемлива за 
повечето държави на ЕС, които подкрепят идването му на власт. В тази 
насока, на 2 юни 2015 г., в разгара на политическата криза в страната, 
Западът инициира подписването на т.нар. „Пържински договор“. От 
страна на ВМРО-ДПМНЕ има съмнения, че това довежда до различни 
манипулации с избирателния списък, а с отлагането и разсрочването на 
датите за изборите се създава атмосфера за победа на СДСМ и водещата 
албанска партия ДСИ.  

Република Северна Македония е разделена държава не само в 
етнически смисъл, но и в политически, между двете основни общности. 
Това е видимо особено сред македонските партии и се проявява още 
по-отчетливо след свалянето от власт на ВМРО-ДПМНЕ. Тя печели 
мнозинство депутати на парламентарните избори през 2016 г., но не ѝ 
е дадено правото да сформира правителство, защото албанският блок, 
най-вероятно под външна препоръка и натиск, отхвърля възможността 
да влезе в коалиция с нея. При това, въпреки че съществува договореност 
от преди да се състави правителство на победител с победител от двете 
страни (македонски с албански). Неспазилата този принцип партия 
ДСИ на Али Ахмети през 2016 г. излиза с изявлението и „оправданието“, 
че в настоящия момент „условията са били други“. От македонска страна 
СДСМ е водеща в коалицията партии, която формира правителство 
начело с нейния лидер – Зоран Заев. Много набързо се създава и 
Специалната прокуратура, която трябва да се бори с престъпността и 
криминалните действия на ВМРО-ДПМНЕ, начело със специален 
прокурор зависим от СДСМ8. Бившият премиер Никола Груевски е 
обвинен и осъден на затвор по случая „Танк“ защото закупува превозно 
средство за нуждите на правителството, но не с прозрачна процедура, 
а в пакет с поръчка за осигуряването на полицейски коли. Той напуска 
държавата заради публичните заплахи от физическа разправа и намира 
убежище в Унгария. Остава неясно как и с помощта на кого той успява 
да избяга в чужбина, където му е предоставена политическа закрила.

Оказва се, че и Специалната прокуратура, респективно нейният 
ръководител Катица Янева, а и някои други прокурори, са обект на 
публични скандали. Тя създава огромна администрация и, обградена от 
8 СТАМОВА, М. „Република (Северна) Македония: трънливият път“, 200–201. 



105

нейни роднини и приятели, става обект на подозрения за обвързване 
с някои криминални структури, свързвани с рекетирането на известни 
македонски бизнесмени. Има подозрения за тяхната връзка с лица 
от правителството, както и със самият премиер Зоран Заев, което се 
отразява частично върху резултатите от новите избори. Правителството 
на Зоран Заев е разтърсено и от други скандали, свързани със съмнения 
за корупция (получаването от фирми близки до управляващите на 
финансови бонуси от различни фондове) и то не може да издържи на 
натиска за предсрочни парламентарни избори.

Трябва да се отбележи, че в рамките на първото правителство 
на Зоран Заев, на 21 април и 5 май 2019 г., в два тура, се провеждат и 
редовните президентски избори в страната9. Почти всички подобни 
избори, независимо от предложената програма, се печелят от кандидата 
на партията, която има мнозинство в Събранието. И в този случай, 
предложеният от СДСМ и управляващата коалиция Стево Пендаровски 
печели пред издигнатата от ВМРО-ДПМНЕ Гордана Давкова-
Силяновска. Потвърждава се и неписаното правило, че кандидатът за 
когото масово гласува албанският етнос има предимство.

Все по-напрегнатата политическа обстановка в РСМ в края на 
2019 г. довежда до нови предсрочни избори. Следвайки постановките 
на „Пържинския договор“, на 3 януари 2020 г. е избрано служебно 
правителство, начело с бившия вътрешен министър от листата на 
СДСМ Оливер Спасовски. То трябва да изпълнява функциите си до 
предсрочните парламентарни избори, които първоначално са насрочени 
за 12 април. На 17 март лидерите на политическите партии в страната 
се срещат с президента Стево Пендаровски и се решава те да бъдат 
отложени поради разпространението на коронавирусната инфекция в 
РСМ.

Предсрочните парламентарни избори се провеждат на 15 юли 
2020 г. и донасят интересна развръзка на политическата сцена в 
Република Северна Македония. Резултатите от тях са изненадващи за 
почти всички политически партии. Още по време на предизборната 
кампания двете най-големи партии, които са в предходното правителство, 
т.е. македонската СДСМ и албанската ДСИ се обвиняват взаимно за 
корупция и неспособност за управление на държавата. В тази връзка, 

9 „Џафери распиша претседателски избори за 21 април“, – Макфакс, 8.02.2019. 
– „Џафери распиша претседателски избори за 21 април“ (makfax.com.mk). 
(29.06.2021).

Марияна Стамова Република (Северна) Македония
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двете партии не очакват, че отново ще седнат заедно в правителството. 
СДСМ се надява да спечели над 61 депутатски места в 120-членния 
парламент и по този начин да си осигури парламентарно мнозинство. 
Поради това и социалдемократическият съюз прави предизборна 
коалиция с една от по-малките албанска политически партии – БЕСА, 
начело с Билал Касами. Така победата на доскорошните управляващи 
СДСМ се осъществява с подкрепата на албанските гласове в лицето на 
коалиционния партньор БЕСА.

Това може да се оцени и като грешка на управляващата македонска 
партия, тъй като тази коалиция не получава достатъчно гласове от 
страна на албанците, защото повечето от тях отиват в другите албански 
политически партии – в ДСИ и в коалицията на Алианса на албанците 
на Зинадин Села с откъсналото се крило от БЕСА – Алтернатива на 
Африм Гаши. Този факт показва, че албанските партии се обединяват 
по национален признак и не се интересуват много от коалиция с 
македонските. Случва се така, че албанските партии получават най-
голям брой гласове от всички досегашни избори и закономерно 
получават по-голяма увереност. Към това трябва задължително да се 
добави, че СДСМ, начело със Зоран Заев, продължава да е обект на 
съмнения за корупция, защото насърчава намесата на правителствените 
структури в действията на специалната прокуратура, както и с други 
незаконни практики10. Може да се констатира, че СДСМ, както в 
досегашните изборни кампании, и в последната има доста самоуверено 
поведение към населението. Това се наказва от част от избирателите и 
партията получава по-малък брой гласове от очакванията. Погрешната 
комуникация с електората продължава и след изборите.

Най-голямата опозиционна партия – ВМРО-ДПМНЕ не успява 
да се стабилизира след напускането на нейния председател Никола 
Груевски. Много са очакванията новото ръководство да се разграничи 
от политиката на старото. Но това не се случва, поради авторитета на 
бившия премиер Никола Груевски, от една страна, и поради това, че 
правоохранителните органи не успяват да намерят неопровержими 
доказателства за държавна корупция при неговото управление. Друга 
причина е, че новото ръководство на ВМРО-ДПМНЕ не успява да 
изрази ясното си становище за договорите за промяна на името и 
сътрудничеството с Гърция и България. Така нейните гласоподаватели не 

10 „Фридом хаус: Корупцијата, селективната правда, сериозен проблем во 
Македонија“. – Експрес, 13.06.2020. https://expres.mk/fridom-haus-korupcijata-
selektivnata-pravda-seriozen-problem-vo-makedonija/ (29.06.2021).
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получават очакваното ясно послание и не са мотивирани да гласуват на 
изборите. Съществуват и някои несъгласия в ръководството на партията 
и открити опити от видни нейни членове, заподозрени в корупция и 
изправени пред обвинения, тайно да си сътрудничат с конкурентния 
СДСМ11. В тази връзка трябва да се отбележи, че след изборите на 15 
юли 2020 г. започва да се говори за създаването на движението „Промяна 
във ВМРО-ДПМНЕ“12. Тук трябва да се отбележи и ролята на външния 
министър в първото правителство на Зоран Заев, произлизащ от 
редовете на ВМРО-ДПМНЕ, който в недалечното минало е главен 
преговарящ за името във Вашингтон – Никола Димитров. Той именно 
е един от тези с непоследователно поведение в политическия и партиен 
живот на страната.

В такава политическа обстановка водещият албански ДСИ изтъква 
въпроса, че е време за премиер-албанец и го превръща в основен лозунг 
за политически действия13. Той донася на ДСИ 15 депутатски места и 
я превръща в незаобиколим фактор.  Трудно е да се предположи дали 
партията вярва в лозунга за премиер албанец, но той привлича гласове в 
нейна подкрепа и тя печели с пет депутатски места повече от предходните 
избори. ДСИ утвърждава своята позиция и заради това, че и двете най-
големи македонски партии правят много грешки в управлението и се 
създават нагласи, че е време албанският блок все по-открито да излезе 
на вътрешнополитическата сцена. Броят на депутатите, които ДСИ 
печели дават необходимата смелост на партията да поставя невъзможни 
условия за формирането на бъдещето правителство. Те обаче се оказват 
приемливи за лидера на СДСМ Зоран Заев, чиято цел е да направи 
каквото и да е било правителство с неговия мандат. 

Има съмнения от фалшификация на изборите, тъй като те се 
провеждат в условия наложени от пандемията. Времето за гласуване е 
удължено с два дни. Контролът отсъства и за определен период от време 
е възможно неконтролирано пълнене на изборните кутии. Към това се 

11 Като пример за това може да се даде случаят с бившият директор на УБК 
(Управление за сигурност и контраразузнаване) Сашо Миялков, кметът на 
Кавадарци Митко Янчев и някои др.   

12 „Бараат оставки во ВМРО-ДПМНЕ кога јавноста чека влада“. – Експрес, 
21.08.2020, https://expres.mk/baraat-ostavki-vo-vmro-dpmne-koga-javnosta-cheka-
vlada/ (29.06.2021).

13 „Ахмети: Нашата следна цел е да го избереме првиот премиер албанец на 
Македониjа“, 5.06.2020. https://a1on.mk/macedonia/ahmeti-nashata-sledna-cel-e-da-go-
izbereme-prviot-premier-albanec-na-makedonija/ (29.06.2021).
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добавя и невероятната избирателна активност в някои западни общини 
в последните часове за гласуване. Подозрение буди и големият брой на 
невалидните бюлетини. Така например, много от гласоподавателите, 
особено привържениците на ВМРО-ДПМНЕ, не приемат името 
Северна Македония и поради това го зачеркват и дописват „Република 
Македония“. От Държавната избирателна комисия тези бюлетини 
са определени за невалидни и по този начин ВМРО-ДПМНЕ губи 
няколко депутати14. 

Характерно за изборите в държавата в последните години е 
ръководната позиция на двете основни партии в македонския 
политически спектър – СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ, и на една партия 
в албанския – ДСИ, като към тях трябва се добавят и по-малки 
политически партии15. От последните избори се вижда макар и скромно, 
появявата и утвърждаването и на други политически субекти, които 
влизат в Събранието – македонската Левица на Димитар Апасиев и 
албанските БЕСА, Алианса на албанците и Алтернатива.

Трябва да се отбележи, че и след изборите не може да се говори за 
стабилизация на Република Северна Македония и това е в резултат 
от съвкупността на вътрешни и външни влияния. Първите се дължат 
най-вече на слабите политически елити и икономическите проблеми, 
а външните – на действията на съседите, преди всичко на Гърция, 
но и на България. София предупреждава неведнъж за блокиране на 
процеса на европейската интеграция на страната, заради неизпълнение 
на двустранния договор и трудностите при функционирането на 
съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите 
и образователните въпроси16. Така рамката за преговори с ЕС, е повлияна 
от позицията на България и Гърция, които наблюдават стриктно за 
изпълнението на двата договора.

14 За официалнире резултати от изборите в РС Македония през 2020 г. виж повече 
на сайта на Държавната изборна комисия: https://www.sec.mk/parlamentarni-
izbori-2020/?_thumbnail_id=6946#. /29.06.2021/

15 За политическите и икономическите процеси в Р Македония от 1991 г. вж. в: 
СТАМОВА, М. „Република Македония: консолидация и евроинтеграция“. – В: 
Балканите през първото десетилетие на 21. век (София, Парадигма, 2012), 244–
267; СТАМОВА, М. „Република Македония: реални или надценени амбиции“, 
221–254.     

16  По тези въпроси виж по-подробно в: Вонредна вест: „Вонредна вест: Бугарија 
почна со блокадата на македонските преговори со ЕУ “. – Експрес, 15.09.2020. See 
also „Меморандум в ЕС: 28 г. България подкрепя Македония, Скопие не спазва 
договора, мълчи за избиването на десетки хиляди“. – БГНЕС, 17.09.2020. 
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При формирането на новото коалиционно правителство в Северна 
Македония през 2020 г. трябва да се обърне особено внимание върху 
поведението на ръководения от Али Ахмети ДСИ. За какво всъщност 
става дума – не е изминал голям период от 2016 г., когато същата тази 
партия не спазва устойчиво защитавания от нея принцип коалиция 
за съставяне на правителство да се прави само с победилата партия 
от македонския политически блок. Тогава ДСИ отказва да сформира 
правителство с ВМРО-ДПМНЕ, победила с две депутатски места 
повече от опонента си СДСМ. През 2020 г. обаче тя „спазва“ принципа 
си за коалиционно правителство с победилата СДСМ – отново с 
двама депутати повече. Новото правителство става факт, независимо 
че в предизборната борба и агитация СДСМ се впуска в политически 
обвинения и обиди, както към Али Ахмети, така и към неговата партия 
ДСИ като корумпирана и мафиотска. 

Така очертаните реалности повдигат въпроса дали всичките тези 
решения не са повлияни и от външния фактор, който е особено активен 
през последните години – посолството на САЩ в Скопие и политиката 
на Вашингтон, в чиито приоритети албанците си остават стратегическия 
партньор на Балканите. В тази връзка трябва да се обърне специално 
внимание и на обстоятелството, че още не е изминал и един ден след 
връчването на мандата за съставяне на новото правителство на лидера 
на СДСМ Зоран Заев, на 13 август 2020 г., от страна на президента 
Стево Пендаровски, когато американският посланик в Скопие Кейт 
Мери Бърнс изпраща поздравления до него. От това ясно личи, че 
САЩ се надяват именно чрез Зоран Заев да продължат да работят за 
евроатлантическата интеграция на най-новия, 30-ти член на НАТО 
– Северна Македония17. Обичайно е поздравленията да се отправят 
след избора на премиер, а не по време на получаването на мандата. С 
този акт е насърчен и президентът на държавата Стево Пендаровски, 
който според конституционните разпоредби трябва да разполага с 
доказателства, че има парламентарно мнозинство, както се случва през 
2016 г. Този път е направен прецедент, който дава ясно да се разбере, че 
международният фактор е заинтересован правителството да се формира 
от същите коалиционни партньори и да не се даде шанс на ВМРО-
ДПМНЕ и нейните коалиционни партньори да управляват.  

В този контекст е необходимо да се отбележи, че Република Северна 
Македония не играе важна роля на Балканите. Много по-силните и 

17 „Американската амбасадорка му го честита мандатот на Заев“. – Макфакс, 
13.08.2020. 
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стабилни държави гледат на нея като фактор за дестабилизация, особено, 
заради действията на албанците и постоянните опасения от поредно 
избухването на междуетническо напрежение. В тази връзка, може да се 
каже че за него допринася и това, че правителството на Зоран Заев при 
първия му мандат, в коалиция с ДСИ, провъзгласява албанския език 
за служебен език в страната. Това се приема от страна на Събранието 
на 14 март 2018 г. и се публикува в „Служебен вестник“ в началото на 
2019 г.18 Естествено обаче предизвиква недоволство сред македонското 
население, но и сред другите етнически групи в държавата. Нелогичното 
се състои в това, че албанското малцинство, които са може би под 25% 
от населението, се ползва с равни права като мнозинството. Но именно 
албанците са тези, които в последните години отказват да се направи 
преброяване на населението или пък поставят много условия във връзка 
с това.  

Като обобщение може да се подчертае, че изборите от 15 юли 2020 г. 
показват, че и в междунационалните отношения има напрежение. 
Преговорите за съставянето на ново парламентарно мнозинство и 
формирането на ново правителство ясно очертават, че амбициите 
на албанските елити нарастват. Изтъкването, макар и трудно да се 
реализира на този етап, на идеята за премиер-албанец не е въпрос 
за подценяване. С това албанските политици искат да покажат, че 
албанската общност е зряла, готова и трябва вече да поеме своята 
отговорност и със заемането на най-важните държавни функции. 
Вероятно в тази идея се крие известно недоверие към македонските 
политици, т.е. към премиерите, които произлизат от македонския блок. 

Идеята за премиер-албанец, която се отстоява от водещия ДСИ, 
може да бъде приета и като общоалбанска, а тази партия я използва с 
оглед на връзките, които има с ръководството в Тирана19. Не трябва да се 
забравя и перманенността на техните искания за обединението на всички 
албанци в една държава, която поне в културен и икономически план все 
повече набира сила. Албанците, както в Република Северна Македония, 
така и в другите части на Балканите, осъзнават трудностите по пътя към 

18 „Службен весник го обjави Законите за употребата на jазиците и за ратификациjа 
на Договорот од Преспа“, 15.01.2019. https://a1on.mk/macedonia/sluzh-
ben-vesnik-gi-objavi-zakonite-za-upotreba-na-jazicite-i-za-ratifikacija-na-dogovo-
rot-od-prespa/  (29.06.2021).

19 За ролята на Албания сред албанците в съседните държави виж повече в: БОБЕВ, 
Б. „Албания: трудният път към напредъка“. – В: КОСТОВ, Ал. (Съст.) Новите 
предизвикателства пред Балканите, (София, 2019), 83–86. 
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приемането им в ЕС и затова активизират и други политически опции. 
Затова и след като получават исканите ресори в новото правителство 
на Зоран Заев (Министерство за външните работи и пръв заместник-
премиер албанец) те продължават да настояват за албанец премиер. 
Последното решение може би няма да има много практическо значение, 
но пък има и ще има важно психологическо влияние сред албанците. То 
се приема като преминаване на политическия рубикон в управлението 
на страната спрямо отношението към албанците и отношението на 
самите тях.

При оценката на основните събития във вътрешнополитически и 
външнополитически план на Северна Македония, които имат най-силно 
регионално значение без съмнение трябва да се отбележат следните.

Първо – това е постоянното влошаване на икономическата 
ситуация, която продължава и може да предизвика дестабилизация, а 
в най-лошият случай загуба на държавността и разпадане на държавата.

Второто събитие е свързано с междунационалните отношения и 
скритото недоверие от страна на албанската общност и обратно. Заради 
него само един малък политически или икономически проблем може да 
предизвика напрежение и ескалация на етническа основа. 

Северна Македония, поради вътрешнополитическата ситуация, 
по принцип подкрепя независимостта на Косово20 и го признава като 
международен субект. Това не се приема добре от съседна Сърбия21 и 
тя по различни начини извършва натиск върху Скопие. Той се оценява 
като потенциално огнище за дестабилизация не само за страната, но и за 
общобалканските отношения.   

Съвсем ясно е, че приоритетите на Северна Македония през 
годините са променливи. Основните от тях са свързани със сигурността 
на държавата и евроатлантическата интеграция и проведените последни 
избори не ги нарушават същественно. В самата предизборна обстановка 
всички обещават растеж на икономиката и осигуряването на работни 
20 За Косово и нейната външната политика и балканският ѝ аспект вж. в: БОБЕВ, 

Б. „Косово между проблемите и напредъка“. – В: Балканите през второто 
десетилетие на 21 век (София, Парадигма, 2015), 185–220; BOYADJIEVA, 
N. “The Kosovo crisis (1999) and its consequences for Russian security policy and 
Russian-NATO Relations.„ – В: Доклади от годишна университетска научна 
конференция 28-29 Май 2020 г. Велико Търново, НВУ „Васил Левски“, 2020, Том 9, 
186–196.   

21 За обвързаността на сръбската и македонска политика вж.: БАНЧЕВ, Б. 
„Сърбия: дискретното търсене на регионално влияние“. – В: КОСТОВ, Ал. 
(Съст.) Новите предизвикателства пред Балканите (София, 2019), 239–240.
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места с цел да се намали емиграцията на населението в търсене на работа 
и достоен начин на живот в чужбина. Резултатите показват обратното. 
Икономиката не се подобрява, което кара младото поколение да обърне 
поглед към Запада. Трябва да се отбележи, че след установяването 
на независимостта през 1991 г. и при управлението на наследника 
на комунистическата партия – СДСМ, се извършва една порочна 
приватизация в страната. Такива примери има и когато на власт е 
ВМРО-ДПМНЕ22. Предприятията преминават в ръцете на хора, близки 
до властта, и впоследствие голяма част от тях се затварят, като парите 
се влагат в печеливши акции или се прехвърлят в чуждестрани банки. 
По този начин не се създава солидна база за растеж на икономиката. 
В стремежа си да намерят работа в държави от ЕС, младите хора по 
различни начини се опитват да придобият паспорти на различни 
страни-членки на интеграционната общност. В този смисъл е и натискът 
върху България за получаване на гражданство, с което се злоупотребява 
и от двете държави. Очертаните реалности показват, че социално-
икономическите проблеми оказват силно влияние върху стабилността 
на междуетническите отношения и доверието в политиката. Дават и 
достатъчно основание за извода, че основният приоритет на Северна 
Македония трябва да бъде не само в сферата на сигурността (външна и 
вътрешна), но и в една силна икономика, която ще даде възможност да 
се предолее постоянната нестабилност. 

Още в началото на независимостта на Македония като 
външнополитически приоритет е заложено сътрудничеството със 
Запада и бъдещата интеграция в структурите на НАТО и ЕС23. За това 
настоява и мнозинството от гражданите и по този въпрос няма никаква 
алтернатива. Въпросът за промяната на името под външен натиск обаче 
създава поводи за недоволство. Голяма част от населението смята, че 
това не е демократична практика. На референдума на 30 септември 
2018 г. се поставя и недостатъчно ясно формулиран въпрос. В него не 
се подчертава конкретно промяната на името, а акцент е приемът на 
страната в НАТО и ЕС. Независимо от засилената агитация да се гласува 
масово на референдума, в него не участват необходимият брой хора, за 
да се зачете той като успешен. Според официалния доклад на Държавна 

22 За приватизацията в Република Македония в първите години на нейната 
независимост вж. в: СТАМОВА, М. „Република Македония: консолидация и 
евроинтеграция“, 246–247.    

23 Повече вж. в: СТАМОВА, М. „Република Македония: консолидация и 
евроинтеграция“, 244–267.      
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избирателна комисия, решението не се приема, тъй като повечето от 
половината избиратели не гласуват24. Но независимо от това решение, 
правителството по свой начин интерпретира референдума като успешен. 

При приемането на новата конституция, с промененото име, трудно 
е осигурено мнозинство от две-трети на депутатите и това става чрез 
натиск и обещания за постове или чрез освобождаване от наказателно 
преследване и отговорност на някои депутати от опозицията. Вследствие 
на това се формира и нова парламентарна група – „независимата“ ВМРО-
ДПМНЕ от 8 депутати, някои от които никога не са били в тази партия. 
Налагането на такъв подход се приема с недоволство от македонската 
общественост. Но една от причините за наложената промяна на името е 
обещанието от западните държави, че след това страната задължително 
ще получи дата за преговори за членство в ЕС. То кара управляващите 
широко да разгласяват, че са постигнали много по пътя към НАТО и 
ЕС. Оказва се, че не е точно така, независимо че последните доклади на 
ЕК като цяло са по-скоро позитивни25. И според тях обаче проблемите 
в правосъдната система остават нерешени, а наяве излизат и много 
обвинения за нейната корумпираност. Те са свързани и с факта, че лично 
премиерът Заев се намесва в някои съдебни решения. ВМРО-ДПМНЕ 
го обвинява и за много други недемократични практики. Трябва да 
се отбележи, че и самата опозиционна партия получава негативно 
наследство заради бягството на Н. Груевски зад граница. СДСМ от своя 
страна популяризира тезата, че бившият шеф Никола Груевски ръководи 
все още партията, а не наследникът му Християн Мицкоски. 

В крайна сметка може да се направи изводът, че след приемането ѝ за 
член на НАТО на 27 март 2020 г., влизането на Северна Македония в ЕС 
се откроява като водещ национален приоритет на всички политически 
фактори в държавата. Силен подтик и надежда за това дава политическото 
съгласие на министрите по европейските въпроси за започване на 
преговори за присъединяване с Албания и Северна Македония на 24 
март с.г. Ден по-късно заключенията относно разширяването и процеса 

24 За официалния доклад на ДИК виж: Службен весник на РМ, No. 186, 8.10.2018, с. 
12. 

25 Вж.: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT North Macedonia 2019 
Report Accompanying the Document Communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions 2019 Communication on EU Enlargement Policy. 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-
north-macedonia-report.pdf.  /29.06.2021/
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на стабилизиране и асоцииране са официално приети, а на 26 март те са 
одобрени от членовете на Европейския съвет26. 

Като важно условие и изискване за началото на преговорите с 
Брюксел се поставя въпросът за подобряване на отношенията със 
съседните държави. В тази връзка, правителството на Зоран Заев ускорява 
сключването на договорите за добросъседство с България и Гърция. 
Договорът с Гърция, който налага промяна на конституционното име, 
не се приема от по-голямата част от населението според социологически 
проучвания. Създадената съвместна гръцко-македонска комисия има 
задача да съгласува отделни въпроси и да съдейства за премахване на 
неразбирателствата между двете държави27.

Отношенията на Скопие със София са доста деликатни. Договорът 
за приятелство, добросъседство и сътрудничество и формирането на 
съвместна мултидисциплинарна експертна комисия по историческите 
и образователните въпроси28 не дават очакваните резултати до края 
на второто десетилетие, дори напротив по много обсъждани въпроси 
нещата се усложняват. В тълкуването на мандата на комисията 
двете страни имат различни подходи. Според македонската страна, 
създаването ѝ се възприема като формално условие за приема в НАТО 
и началото на преговорите с ЕС. В София се очаква тя да има съществен 
принос в промяната на историографията и учебниците, там където се 
откроява определена антибългарска насоченост. Скопие обаче няма 
намерение да се променя нещо в тълкуването на историята и езика, и 
тяхното приложение. Че това е така, говори едностранното прекъсване 
от македонска страна на работа на комисията в края на 2019 г., като това 
се обяснява с провеждането на предсрочните избори29. На практика, 

26 За последните решения на Съвета на ЕС относно РС Македония виж повече в: 
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/enlargement/republic-north-mace-
donia/.  /29.06.2021/

27 Повече за официалната гръцка политика към съседна РС Македония 
вж. в: КОНСТАНТИНОВА, Ю. „'Съвременната одисея' на Гърция: 
предизвикателства и нови възможности“. – В: КОСТОВ, Ал. (Съст.) Новите 
предизвикателства пред Балканите (София, Парадигма, 2019), 128–131. 

28 Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество между 
Република България и Република Македония е подписан на 1 август 2017 г. и 
официално влиза в сила на 14 февруари 2018 г.  https://www.mfa.bg/uploads/
files/1501093350Dogovor-RM-RB.pdf. /29.06.2021/

29 „Българо-македонската комисия зацикли, чака изборите в Македония“, 
29.11.2019. https://news.bg/politics/balgaro-makedonskata-komisiya-zatsikli-cha-
ka-izborite-v-makedoniya.html   (29.06.2021).
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комисията спира своята работа след последното заседание, което се 
провежда на 28 и 29 ноември 2019 г.  в София. Прекъсването на нейната 
дейност може да бъде обяснено и като резултат от поставените от 
българската страна някои съществени искания, на които е трудно да се 
намери взаимноприемливо решение. В тази връзка, истинската причина 
не са изборите, те са само претекст. Самата комисия не е създадена 
като политически орган, но доближаването до тези теми, на които тя 
не можа да предложи съгласуван отговор за историческите въпроси 
в действителност я превръща в такава. От това може да се направят 
заключения, че проблемът с Договора и Комисията се политизира, т.е. 
той се трансформира от научен в политически. Може да се каже, че дори 
не е добре обмислено формирането на комисиите, защото в състава им 
влизат хора близки на политиката и независимо, че са специалисти в 
отделните области от историята и езика, не може да се очаква съществен 
успех в тяхната работа. 

Така се стига до сериозни усложнения в двустранния диалог 
и Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество 
определено не съдейства за напредък в икономическата сфера. 
Дори се наблюдава влошаване на двустранните отношения в 
резултат на предизвикателствата, които поставят историческите 
и лингвистичните въпроси. Фокусът на работата на съвместната 
българо-македонска комисия се насочва към личности и дати, които и 
за двете държави са много важни, но не се постига съгласие по тях. Това 
всъщност са научни въпроси, които са разглеждани и преди, защото 
заемат определено място в съответните историографии. По-конкретно, 
българската част от комисията настоява за признаване на научни тези 
в историческата и лингвистичната област, които отричат македонския 
език и самостоятелната македонска история преди 1945 г. Македонската 
част от комисията възразява срещу това и учените от двете страни все 
по-категорично защитават своите тези и аргументи като единствено 
правдиви, от което работата по много въпроси не напредва.  

В българското публично пространство не рядко се обвинява и 
македонизмът като причина за създаване на недоверие между двете 
съседни страни. Той определено изиграва такава роля и дори създаването 
на независима Македония е резултат на неговото активно застъпване, 
защото македонистичните тези противостоят на сближаването с 
България. В същото това време, някои от другите съседни страни 
подкрепят независимостта на новата държава, но и изграждат своя 
стратегия, как да влияят на македонците чрез културно взаимодействие 
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– чрез музика, филми, отваряне на културни центрове в Скопие и др. 
Така процесите при разпадането на бившата СФР Югославия също 
спомагат за укрепването на македонизма. Ако този процес в Северна 
Македония и в другите бивши югославски републики е оценяван като 
позитивен, в България той се приема нееднозначно, с преобладаващо 
съмнение и негативно отношение. Като последица, в края на второто 
десетилетие преобладава противопоставянето между двете съседни 
страни. В двустранните отношения между София и Скопие няма и 
нарастващо икономическо сътрудничество, нито инфраструктурно 
строителство по основните транспортни коридори30. Тези реалности 
трябва да бъдат отчетени от политиците от двете страни, ако желаят 
процесът на добросъседство да се развива и противоречията да бъдат 
преодоляни. 

В последните месеци на 2020 г. политическата и икономическата 
обстановка в Северна Македония е повлияна и от коронокризата. За 
да спаси икономиката, правителството взема заеми и външният дълг 
достига до 60% от БВП. Управляващите полагат допълнителни усилия 
чрез средства, получени като кредити от МВФ и Световната банка, 
да се покрие дефицитът и да се решават социални проблеми. Част 
от получените пари се изразходват и в поредицата от предсрочни и 
редовни избори. Те обаче, въпреки големите обещания на победилата 
СДСМ и коалиция, не водят бързо до значими промени в положителна 
посока. Това дава основание на опозицията около националистическата 
и дясноориентирана ВМРО-ДПМНЕ устойчиво да работи за 
дестабилизиране на управлението на СДСМ, като се възползва от 
управленските грешки и обвиненията за несправяне с корупцията и 
прилагането на законови мерки.  

В края на второто десетилетие наистина е трудно да се говори за 
устойчива демократизация в Северна Македония, тъй като всички по-
важни медии са подложени на увеличаващ се контрол от властта31. На 
обществеността се поднася информацията, че правителството влага 
големи усилия и има успех в справянето с пандемията, но в голяма степен 
се прикрива истинското положение. Тъй като пандемията, свързана 

30 „Георгиевски: Шах-мат од Белград за македонско-бугарските дискусии“, 
3.08.2020. https://expres.mk/georgievski-shah-mat-od-belgrad-za-makedonsko-
bugarskite-diskusii/ (29.06.2021).

31 „Нов прогон на новинар од обвинителството за објава од јавен интерес“. – 
Експрес, 27.08.2020; „Златев: Милијарда евра СДСМ ги задолжи граѓаните за да 
ги искористи за предизборен поткуп“. – Курир, 17.08.2020.
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с коронавируса продължава, все още е рано да се предвиди какви ще 
са икономическите и най-вече политическите последици от нея. По-
скоро пандемичната динамика може да се оцени като един дългосрочен 
процес, с все още непредвидимо развитие и многопосочни влияния – и 
в икономиката, и в политиката и в социалните и етнически отношения.

В заключение може да се направи изводът, че на македонската 
политическа сцена трудно се постига помирение, недоволството и 
реваншизмът присъстват и дори нарастват, а от крехкото парламентарно 
мнозинство не може да се очакват реални реформи, въпреки че 
правителството обявява такива ежедневно. В част от македонското 
общество присъства и убеждението, че на ръководни длъжности в 
управлението на държавата са поставени дискредитирани и преди 
всичко корумпирани кадри, които по всяка вероятност няма да се 
задържат дълго време на тези позиции. Така нoвoто прaвитeлcтвo на 
СДСМ още в началото на своето управление неизбежно се сблъсква със 
cтaрите прoблeми и заедно с албанския ДСИ управляващата кoaлиция е 
изправена пред сериозни предизвикателства. В тази връзка кoнфликтитe 
и пoлитичecкaтa нecтaбилнocт в страната неизбежно ще продължават да 
бъдат част от нейното всекидневие. 

Abstract: Processes of political changes escalated in the Republic of (North) Mace-
donia in recent years, and especially after 2015. With the help of the external factor 
and as a result of the internal political events during those years, the situation in the 
RNM is characterised with three key changes: of the power, name and Constitution 
of the state. The ten years during which the IMRO-DPMNU and Prime Minister 
Nikola Gruevski were in power (2006–2016) generated tension among some of the 
leading political parties, notably the SDUM. They accused him of corruption and of 
stopping the processes of NATO and EU accession. A real opportunity for change 
of the rule in the RNM was created with the Pržino Agreement (2015) and with 
the active assistance of the EU representatives. Prime Minister Gruevski’s firm stand 
against the change of the country’s name under pressure and on its evaluation with 
a view to NATO and EU accession was not well received in the Western world. On 
its part, precisely SDUM was the party whose leader Zoran Zaev openly and clearly 
supported the name change. That was a painful issue for a large part of the population 
of the RNM, but real conditions for a change of the name existed on account of the 
country’s ethnic composition. The Albanian community took a firm stand in support 
of the new name. They skilfully used the signing of the Prespa Agreement between 
the RNM and Greece in 2018 to expand their rights and to make the Albanian lan-
guage official over the entire territory of the country. Improved relations with the 
neighbours were an important prerequisite for NATO accession and for the start of 
the EU negotiations. In this connection, the agreement with Greece was preceded by 
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an agreement between the Republic of Macedonia and Bulgaria. A serious challenge 
before the stabilisation and the process of EU integration of the RNM is perceived 
not only in the internal influence expressed with weak political elites, enormous eco-
nomic problems, constant tension in the inter-ethnic relations, failure to cope with 
the corruption and the existing political revenge seeking, but also in the external in-
fluence, complying with the implementation of the agreements with the neighbours. 
However, later events clearly showed that the RNM was not ready for EU accession 
under the new government as well, whereas its NATO membership, which was to 
happen in 2008 in Bucharest, became a fact years later after the country’s name was 
changed.  

Keywords: Confrontation, corruption, stabilisation, NATO, EU.
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СЪРБИЯ: ФАКТОР ИЛИ ЗАПЛАХА 
ЗА РЕГИОНАЛНАТА СТАБИЛНОСТ?

Бисер Банчев

Политическите процеси в Сърбия, които могат да окажат определено 
въздействие върху регионалната стабилност на Балканите, имат своите 
исторически корени в близкото минало. Актуалните им прояви 
разкриват дълбоката геополитическа обвързаност, която Белград има 
със страните в Западните Балкани. 

В края на ХХ и началото на ХХІ век сръбското общество е изправено 
пред предизвикателството да преосмисли историческото си наследство1. 
Разделянето с миналото е много сложен, продължителен, противоречив 
и мъчителен процес. Той понякога се обяснява с „характерния“ сръбски 
травматичен национализъм и неговите претенции за историческа 
уникалност2. Много по-обосновани са анализите, които разглеждат 
патерналистическата традиция и колективистичната политическа 
култура като общо наследство от социалистическа Югославия3. Старите 
и новите играчи на политическата сцена си съперничат в апела към 
традиционните ценности на нацията и религията. 

Всичко това поставя сръбското общество „между травмата и 
катарзиса“. До 2000 г. страната се управлява от Социалистическата 
партия на Сърбия (СПС), начело със Слободан Милошевич. 
Демократическата опозиция се самоидентифицира като носител на 

1 БАНЧЕВ, Б. „Сърбия – трудното разделяне с историята“. – В: КОСТОВ, Ал., 
НИКОВА, Ек. (съст.) Балканите през първото десетилетие на ХХI век (София, 
Парадигма, 2012), 318–349.

2 RAMET, S. P. “The Sirens and the Guslar. An afterword.” – In: RAMET, S. P., 
PAVLAKOVIĆ V., LYON, J. (eds.). Serbia since 1989: Politics and Society under 
Milošević and After (University of Washington Press, 2006), 395–413.

3 DULIĆ, D. “Serbia after Milosevic: The rebirth of a nation.” – In: LISTHAUG, 
O., RAMET, S. P., DULIĆ, D. (eds.). Civic and Uncivic values.  Serbia in the Post-
Milošević Era (Budapest, CEU Press, 2011), p. 21.
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европейските ценности. Нейните масови митинги поставят началото 
на една своеобразна „култура на протести“, която ще се проявява и 
през следващите десетилетия. Вътрешните разделения на Сърбия са 
допълнително усложнени от конфликта с НАТО. След 78-дневни 
бомбардировки се стига до фактическата загуба на Косово, която се 
превръща в пореден източник на травматичност, защото се накърнява 
основополагащ „свещен мит“ в сръбската колективната памет.

След падането на Милошевич, управлението е поето от 
Демократическа опозиция на Сърбия. Страната запазва за няколко 
години държавен съюз с Черна гора, който започва подготовка за влизане 
в ЕС. През 2006 г. съюзът се разделя. В началото на 2008 г. е обявена 
независимостта на Косово. Сърбия реагира отрицателно и провежда 
целенасочена кампания сред всички членове на ООН, за да ги убеди 
да не признават новата държава. Позицията на Белград има шанса да 
получи практическа подкрепа от пет страни в ЕС, които са мотивирани 
от собствените си териториално-етнически проблеми. 

„Завръщането“ в Европа е основното легитимиращо послание 
за включване и изключване в политическата система през периода 
от 2000 до 2012 г. „Проевропейските“ партии са толкова уверени 
в своята неоспоримост и външна подкрепа, че не се притесняват да 
прилагат и някои не съвсем демократични практики4. След 2008 г. 
страната се управлява от премиер-технократ, а реалната власт е в ръцете 
на президента, включително и контрола върху специалните служби. 
Моделът е познат още при Слободан Милошевич, но се прилага и през 
второто десетилетие на ХХІ век. Проевропейската политика се оказва 
шанс за бившата партия на Милошевич – СПС, ръководена от Ивица 
Дачич. Радикалната партия също преминава през трансформация 
под знака на Европа. Мнозинството от активисти и избиратели на 
радикалната партия, начело с Томислав Николич и Александър Вучич, се 
е разделят със стария си лидер Воислав Шешел и създават новата Сръбска 
прогресивна партия. Тя се стреми към сътрудничество с Русия, но 
подкрепя интеграцията в ЕС като инструмент за икономически възход. 
Двойствената ориентация на страната не е чужда и на управляващите, 
които провъзгласяват концепцията за „четирите стълба“ на външната 
политика. Тя напомня за „равната отдалеченост“ от времето на Тито. 

4 STANOJEVIĆ, D., BABOVIĆ, M., GUNDOGAN, D. “Actors, resources and 
mechanisms of clientelism in Serbia.” – In: CVEJIĆ, S. (ed.) Informal Power Networks, 
Political Patronage and Clientelism in Serbia and Kosovo (Belgrade, SeConS, 2016), 
44–64.
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Стълбовете са Европейския съюз, Русия, САЩ и Китай5. Концепцията 
се вписва органично в политиката на неприсъединяване към военни 
съюзи, провъзгласена през 2007 г. в навечерието на косовската 
независимост.

През декември 2009 г. Сърбия подава документи за членство в 
ЕС. На 1 март 2012 г. страната получава статут на кандидат-членка, с 
което официално започва пътят на присъединяването към съюза. През 
следващите месеци се извършва дълбока промяна в управлението6. 
Сръбската прогресивна партия печели президентските и парламентарни 
избори. Томислав Николич заема поста на държавен глава. Лидерът на 
социалистите Ивица Дачич оглавява правителството. Вторият човек 
в СПП Александър Вучич става военен министър и вицепремиер, 
отговарящ за силовите структури. Координацията на ключовата за 
преговорите с ЕС правителствена политика към Косово е поверена на 
Александър Вулин, бивш младежки лидер на партията на съпругата на 
Слободан Милошевич. Съсредоточаването на цялата власт в ръцете 
на наследниците на Милошевич и Шешел предизвиква вълна от 
притеснения. Много външни наблюдатели и сръбски интелектуалци 
изразяват недоверие в прогласеното преобразяване на бившите радикали 
от ултранационалисти в пламенни поддръжници на евроинтеграцията7. 

За външния свят и особено за Брюксел второто „сръбско“ десетилетие 
на ХХІ век изглежда като движение към стабилизация. Опасенията от 
спиране на проевропейските реформи през 2012 г. са опровергани със 
запазването на двама министри от отиващото си правителство, които 
са лидери на мюсюлманите в Санджак. Практическите действия на 
правителството по приемственост в политиката на етнически мир 
надделяват над задължителните в съвременната политика, и не само на 
Балканите, популистки изявления. Демонстрирани са различни жестове 
на помирение по отношение на съседни страни като Хърватия и Босна 
и Херцеговина. Най-значително е споразумението за нормализиране на 
отношенията с Косово от 2013 г.

5 БАРАКОВ, Ст. „Стълбовете“ на сръбската външна политика. – Международни 
отношения № 3, (2015), 89–114.

6 БАНЧЕВ, Б. „Сърбия – завръщането в Европа като бягане с препятствия“. – В: 
КОСТОВ, Ал., (съст.) Балканите през второто десетилетие на XXI век (София, 
Парадигма, 2015), 282–309.

7 SCHNEIDER, M. “Tomislav Nikolić positioniert sich in Europa. Bündnis mit 
Österreichs Rechtspopulisten?” – Perspektive, FES Belgrad, Juli 2011; “Serbia’s 
presidential election. The gravedigger’s victory.” – The Economist, 26.05.2012.
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Много символично се подхожда по отношение на друга важна тема 
в процеса на разширяване на ЕС – върховенство на закона. Борбата 
срещу престъпността и корупцията се свързва персонално с личността 
на Александър Вучич като вицепремиер и координатор на специалните 
служби. Още от есента на 2012 г. започват шумни арести и процеси 
по високите нива на икономиката и политиката, което удовлетворява 
очакванията на ЕС в тази посока. 

Всичко това позволява на СПП и лично на Александър Вучич да 
овладяват все повече властови позиции в периода до 2020 г. През март 
2014 г. Сръбската прогресивна партия печели убедително следващите 
парламентарни избори. Тези резултати осигуряват спокойствие 
за провеждане на реформи, но крият и опасност от залитане към 
авторитарност8. Вучич може да управлява сам, но включва в 
правителството партиите на социалистите и на етическите унгарци. 
Дотогавашният премиер и коалиционен партньор Ивица Дачич 
става вицепремиер и външен министър. Същата конфигурация е 
запазена и след извънредните парламентарни избори през 2016 г. 
Александър Вучич печели с голяма мнозинство и президентските 
избори през 2017 г., с което утвърждава статута си на доминираща 
политическа фигура. Неговата партия печели победа в местните избори 
от март 2018 г., като и в редовните парламентарни избори през юни 
2020 г. Не може да се отрече, че управляващата коалиция успява да 
постигне известни успехи в управлението на икономиката. Страната 
постепенно преодолява последиците от световната финансова криза и 
проблематична приватизация. Към края на десетилетието се отчитат 
три поредни години, завършили с бюджетен излишък. 

Нещата изглеждат малко по-различно, когато се наблюдават 
отвътре. Много лесно могат да се констатират проблеми като нарастващ 
контрол върху медиите и тенденции към авторитаризъм9. Примерът 
с многото кметове, преизбрани през 2020 г. за трети, четвърти или 
пети мандат, със сигурност не покрива идеалния модел за демокрация. 
Опозицията се разкъсва от тежки вътрешни конфликти и не успява 
да предложи респектираща алтернатива. Обществото става свидетел 
на парламентарни бойкоти и продължителни улични протести, които 
преливат един в друг през годините10.
8 BIEBER, F. The Rise of Authoritarianism in the Western Balkans (Palgrave Macmillan, 

2020), 42–53.
9 Ibid, 109–121, 124–127.
10 Parliamentary Boycotts in the Western Balkans (Westminster Foundation for Democ-
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Доминиращият вътрешнополитически приоритет е да се постигне 
по-високо ниво на стабилност в управлението, което да позволи на 
страната да се включи по-авторитетно в международната среда и да 
налага собствените решения за проблемите в Западните Балкани. 

Сръбската прогресивна партия се налага като всепоглъщащ център 
на обществения живот. Тя системно увеличава контрола си върху 
управлението и сигурността, което води като следствие и контрол 
върху икономиката и медиите. През 2014, 2016 и 2020 г. изборните 
успехи дават възможност на партията да се ориентира към еднолично 
управление. Въпреки това ръководството на партията не се отказва 
от започналото през 2012 г. партньорство със СПС, ръководена от 
Ивица Дачич. Прогресивната партия показва, че може да сподели 
властта, че има коалиционна култура, което е израз на модерни 
европейски ценности. Социалистите са подходяща патерица и след 
като относителната им тежест намалява през годините. Ивица Дачич 
започва началото на периода като премиер, преминава през поста 
на вицепремиер и министър на външните работи и завършва като 
председател на парламента. Промените не намаляват желанието му за 
участие във властта. Възможно е така да се удовлетвори един от външните 
фактори, намесени в сръбската политика. В белградските медии се 
срещат твърдения, че преди всяко формиране на правителство е имало 
посещение в Москва на водещи сръбски политици. Посещенията са 
представяни пред външния свят като частни пътувания, понякога като 
извършване на медицински прегледи, а за някои изобщо не сигурно, 
че са се провели. На тези срещи обикновено е договаряно влизането 
на СПС в различните правителства. Такава намеса не бива да се 
изключва, но не трябва и да се преекспонира. Все пак следва да се отчете 
едно многозначително съображение. От дълги години ръководител 
на ключовото за икономиката и за външната политика предприятие 
„Сърбиягаз“ е един от заместник – председателите на социалистическата 
партия. 

В самата Прогресивна партия се наблюдава постепенно укрепване 
на водещата роля на Александър Вучич. Той се издига от вицепремиер 
през премиер до президент и дори успява, без видим външен конфликт, 
да измести от ръководството на партията бившия държавен глава 
Томислав Николич. Образът на Вучич се представя в обществото 
с елементи на култ към личността и е свързан с трайно налагащи се 
авторитарни тенденции. Като един от най-успешните му ходове може да 

racy, 2019), 114–124.
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бъде посочен изборът му на Ана Бърнабич за министър-председател. Тя 
е фигура, която много находчиво покрива изискванията на Брюксел за 
толерантност и за демокрация. От друга страна, поради своята сексуална 
ориентация, премиерката не би могла да получи голяма лична подкрепа 
в сръбското общество и не може да формира собствена фракция в 
управляващата партия, която да застраши позицията на Вучич. По тази 
причина Бърнабич запазва поста и след изборите от 2020 г.

Не по-малко полезен е изборът и на третия коалиционен партньор 
– Съюзът на унгарците във Войводина. Партията на унгарското 
малцинство традиционно се явява свързващо звено между Белград 
и Будапеща. Не случайно Виктор Орбан открито демонстрира 
близки отношения с Вучич. Твърдението, че малцинствата са добре 
интегрирани в политическата система на Сърбия е важен елемент от 
правителствената пропаганда. През 2010, 2014 и 2018 г. те избират 
пряко свои Национални съвети, които на практика се превръщат в 
дъщерни структури на управляващите партии. Съветите са пример за 
модела, при който малцинствените водачи са интегрирани успешно 
в управляващите елити, а в замяна получават приоритетен достъп 
до държавно финансиране. Независимо от смените на властта след 
2000 г. в сръбското правителство и в управляващата коалиция 
винаги има представители на унгарското малцинство, както и на 
бошняците от Санджак. Особено важна е политиката на приобщаване 
на мюсюлманската общност към държавата. При формирането на 
местните органи на властта големите национални партии винаги се 
стремят да влязат в коалиции с регионалните политически лидери в 
съответната община. Те от своя страна успешно се инкорпорират в 
местните и националните структури на властта. Изявени представители 
на мюсюлманската общност получават постове в правителството и 
парламента, а други биват изпращани като посланици в арабския свят. 

Изборните резултати на малцинствата видимо се подобряват през 
годините. Парламентът, избран на 21 юни 2020 г. има най-голям брой 
малцинствени депутати през последните две десетилетия. Те се радват 
на благоприятна атмосфера за провеждане на избирателна кампания, а 
законовата формула за изчисляване на крайните резултати е изменена с 
допълнителен коефициент в тяхна полза. На албанското малцинство 
специално се осигурят добри условия за участие в изборите. 
Раздираните от междуособици албански партии от долината на 
Прешево в Южна Сърбия формират коалиция „Обединена долина“, 
която печели немислимите дотогава 3 мандата. 
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Поставя се въпросът дали може да се постигне пореден 12 годишен 
цикъл в сръбския политически живот. Той започва през 2012 г. с  
формирането на управляваща коалиция между сръбската прогресивна 
партия и социалистите. Тази цикличност е поставена на изпитание, 
според прогнозите на самия Александър Вучич. Той предварително 
обявява, че парламентът ще работи само две години, защото през 
2022 г. се планират извънредни избори, които да бъдат едновременни 
с редовните президентски. С подобна комбинация Вучич се надява да си 
осигури допълнителна подкрепа за преизбиране на президентския пост. 
По тази причина е дадено министерско място на Сръбския патриотичен 
съюз, с което парламентът остава без опозиция.

Във всички парламенти след 2012 г. депутатите от управляващото 
мнозинство винаги са били достатъчно за промяна на конституцията. 
Тя наистина ще има нужда от ревизия при евентуално постигане на 
споразумение за Косово и влизане в ЕС, но точно в такива случаи се 
изисква не аритметично мнозинство в парламента, а широка обществена 
подкрепа. На този фон не може да се пренебрегне, че разгромната 
победа през 2020 г. демонстрира потискаща политическа мощ, която 
не създава добър облик за една държава, кандидатстваща за член на 
ЕС. Прави се сравнението, че само в Белорусия могат да се получат по-
впечатляващи изборни успехи. Кампанията протича в атмосфера на 
призиви за бойкот, пропагандирани от водещи опозиционни лидери. 
Официалните международни наблюдатели докладват, че изборите са 
преминали законно и редовно, но „избирателите са имали ограничен 
избор“ поради липсата на „медийно разнообразие“. Сръбският 
президент и неговата партия попадат в „параграф 22“ – нямат нужда 
да спечелят толкова, но имат нужда да се повиши избирателната 
активност. Бойкотът постига известен успех само в Белград. Наред с 
него, за по-слабото участие в изборите влияние оказват коронавирусът 
и дъждовното време. Бойкотът не се реализира напълно поради 
съчетанието на избори за парламент и за локално самоуправление. Част 
от опозиционните политици са мотивирани да участват, за да защитят 
своите интереси на местно ниво. Не е коректно да се обяснява изборният 
резултат на управляващите само с различни форми на принуда. Мнозина 
избиратели са позитивно мотивирани с някои от икономическите 
мерки за справяне на проблемите, породени от „коронакризата“ като 
раздаване по 100 евро на всеки пълнолетен гражданин, осигуряване на 
ваучери за вътрешен туризъм на студенти и пенсионери, повишаване на 
заплатите в системата на здравеопазването с 10%.
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Ключовият въпрос от лятото на 2020 г. е дали полученото 
мнозинство е стабилизиращ или дестабилизиращ фактор. Изборната 
победа може да изиграе лоша шега на победителите, защото успех 
с над 60% не води автоматично до по-голяма стабилност. Мерките 
за ограничаване на коронавирусната пандемия създават психично 
напрежение след големи групи хора. То се съчетава взривоопасно с 
натрупани социални проблеми и политически противопоставяния. 
Въвеждането на по-строги карантинни мерки след приключване на 
изборите извежда хиляди протестиращи по улиците. Победилата 
партия и персонално президентът Вучич са обвинявани, че са 
прекъснали карантината заради изборите, което е създало заплаха 
за здравето на населението. Когато темата се изчерпва, на протестите 
се издигат нови обвинения – за предателство по въпроса за Косово. В 
сръбското общество има достатъчно недоволство срещу управляващите 
и само крайното разделение в редиците на опозицията осигурява 
известен комфорт на властта.

Базисен формиращ ефект върху поведението на страната на 
международната сцена е старата югославска парадигма за равната 
отдалеченост от големите световни играчи. Тя  има дълбоко присъствие 
в обществена памет в Сърбия. В хода на украинската криза сръбски 
политолози активно дискутират нуждата от решение по модела, 
„които изработваше Тито“11.  С това послание се припомня моделът 
на ухажване от страна на двата враждуващи блока, извоюван по 
време на Студената война. Подобна нагласа позволява да се избегне 
вътрешното напрежение между двете дълбоко вкоренени колективни 
идентичности на сръбското общество – за принадлежност към Европа 
и за братство с Русия. Сръбските държавници успяват да присвоят 
югославското външнополитическо наследство с неговата идея за 
необвързване с основните международни играчи12. Оттук произтичат 
както двойственото отношение към държави като Австрия, Германия 
и Русия, така и опита на Сърбия да поддържа „деликатния си баланс“ 
между Запада, Русия и Китай. 

Сърбия има амбицията да използва опита на титовата дипломация 
за постигане на влияния сред страните от Третия свят. Възстановените 
връзки от времето на Студената война позволяват на Белград да убеди 

11 CEROVINA, J. BACOVIĆ, B. “Imamo li titovski odgovor na ukrajinsku krizu.” – 
Politika, 26.03.2014.

12 EJDUS, F. “Beyond national interests: identity confict and Serbia’s neutrality toward 
the crisis in Ukraine.” – Südosteuropa 3, (2014), 348–362.
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почти две десетки държави от Тихоокеанския и Карибския регион да 
оттеглят решенията си за признаване на косовската независимост. В 
някой от случаите може да се предполага, че дипломатическият успех е 
постигнат със задкулисна китайска подкрепа.

Друг специфичен инструмент за външната политика на Белград са 
договорите за „стратегическо партньорство“. Страната има сключени 
такива с Италия (2009), Франция (2011), Обединените арабски 
емирства (2013), Русия (2013),  Китай (2016) и Азербайджан (2018).  

Особено характерен е начинът, по който Сърбия се вписва в 
противоречията Русия–НАТО. Сърбия традиционно получава руска 
подкрепа по въпроса за Косово в Съвета за сигурност на ООН. В 
икономическата област Белград няколко пъти се радва на „свежи пари“ 
под формата на преки заеми от Русия, наред с гарантирани доставки 
на природен газ и подкрепа за модернизацията на железопътния 
транспорт. Поддържа се и военнотехническо сътрудничество на високо 
ниво. В град Ниш работи Руско-сръбски хуманитарен център за 
координиране на реакциите при природни бедствия. През октомври 
2014 г. Владимир Путин е почетен гост на грандиозен парад по повод 
70-та годишнина от освобождението на Белград от германска окупация. 
Твърдението за много близка обвързаност между Белград и Москва се 
насърчава открито от сръбското държавно ръководство. При следващо 
посещението на Путин в Белград, през януари 2019 г., на преден план се 
експонират плакати: „Сърбите и руснаците – братя завинаги“. Сръбското 
русофилство може да се разглежда като особен вид славянофилство. То не 
е израз на някакво абстрактно преклонение, а на разбирането, че Сърбия 
е неразделна част от славянската общност, на която Русия е естествен 
лидер. През 2020 г. Александър Вучич е официален гост на парада на 
победата в Москва. Придобиването на модерни зенитно-ракетни 
комплекси е съпроводено с публичната благодарност на президента 
Вучич към „руските приятели“ за драстичното засилване на сръбските 
възможности в сферата на отбраната13. Присъединяването на Сърбия 
към Евразийския икономически съюз придобива особена символика на 
фона на решението на ЕС за забавяне на присъединителните процеси от 
Западните Балкани.

В отношението към САЩ важно място заемат травматичният спомен 
от бомбардировките през 1999 г. Особено показателна е една дискусия, 
развила се през 2017 г. Заместник-помощник държавния секретар на 
САЩ Брайън Хойт Ий заявява, че Сърбия трябва да направи избор 
13 “Medvedev u Beogradu, vatromet u Moskvi.” – Politika, 19.10.2019.
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между Русия и Запада, а не да „седи на два стола“, ако иска да стане членка 
на ЕС. От сръбската столица определят изявлението като „враждебно“. 
Налага се Хойт Ий да пояснява, че е дал съвет, а не ултиматум. В края на 
годината е представен доклад на неправителствения Атлантически съвет 
за новата американска стратегия към Западните Балкани. Докладът 
препоръчва на САЩ да се опитат да постигнат историческо помирение 
със Сърбия и да искат в замяна Белград да започне да се разграничава от 
Русия14. 

Пълният преглед на фактите показва, че през цялото последно 
десетилетие Сърбия провежда повече съвместни военни учения 
със САЩ, отколкото с Русия. Дори американските военнослужещи 
разполагат с пълен имунитет в Сърбия, а руските специалисти 
от хуманитарния център в Ниш – само частичен15. Сърбия има 
Индивидуален план за партньорство с НАТО, който се подновява на 
всеки две години. Много въпросителни остават около „шпионската 
афера“, разразила се в края на ноември 2019 г., при която е разкрит 
сръбски гражданин да предава информация и да получава пари от 
руски разузнавач. И в този случай сръбските управляващи следват 
традиционния модел на търсене на баланс. Признава се за шпионажа, 
но се заявява, че няма да се повтори 1948 г., когато отношенията между 
Белград и Москва са замразени за дълги години16.

Сърбия е активен участник в сътрудничеството на Китай със 
страните от Централна и Източна Европа. Първи практически израз 
става китайското участие във възстановяването на мостовете на р. Дунав. 
Белград е определен за домакин на тридневна среща на лидерите на 
„Формат 16+1“ през декември 2014 г., когато посреща като гост китайски 
премиер за пръв път след 1986 г. Срещата завършва с подписване на 
серия от споразумения, сред които – за изграждането на жп линията 
Белград–Будапеща като скоростен участък и за модернизирането 
на сръбския телекомуникационен оператор17. Особено символично 
е приватизирането на металургичния комбинат в Смедерево през 
2016 г. от китайския гигант Hebei Iron and Steel Group. Това е 

14 MARUSIĆ, D., BEDENBAUGH, S. and D. WILSON. Balkans Forward: A New 
US Strategy for the Region (Washington, DC: Atlantic Council, 2017).

15 BECHEV, D. Rival Power: Russia in Southeast Europe. Yale University Press, 2017, 
189–190; БОНДАРЕВ, Н. Две программы и два лица Александра Вучича. – 
Балканист, 26.06.2018.

16  “Neće biti nove 1948.” – Politika, 22.11.2019.
17  “Posle 28 godina: Kineski premijer stigao u Beograd!” – Kurir, 15.12.2014.
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една от най-крупните китайски инвестиции на европейския пазар. 
Китайски заеми и фирми имат принос при развитие на сръбската пътна 
инфраструктура и минната промишленост. След като Александър 
Вучич заема президентския пост, неговият предшественик Т. Николич 
е назначен за председател на специално създадения нов държавен орган 
– Съветът за сътрудничество с Русия и Китай.

Във времето Вучич разчита на трима основни партньора в ЕС – 
Ангела Меркел (Германия), Себастиян Курц (Австрия) и Виктор Орбан 
(Унгария). Последните двама все пак не могат да бъдат възприети като 
лидери в общоевропейски план, както поради големината на техните 
държави, така и поради някои специфики в тяхната политика. Дълго 
време Сърбия се ориентира към Германия, но нещата се променят по 
причини извън сръбско-германските отношения. В момент, когато 
предстои оттеглянето на Меркел от властта, Берлин не може да предложи 
солидна подкрепа за никого от Западните Балкани. Не се променя обаче 
формулата, според която повече от половин век френско-германското 
сътрудничество е традиционният стълб на европейската политика. След 
като Германия вече не може да бъде водещ и значим европейски играч в 
Западните Балкани, остава Франция. 

Белград се оказва подходящо място, което президентът Еманюел 
Макрон избира да демонстрира амбицията на страната си за водеща 
роля в ЕС. В хода на двудневно посещение през юли 2019 г. се 
прокламира френската позиция за цялостното преосмисляне на 
политиката към Западните Балкани по модела – първо да се извършат 
реформи в ЕС и тогава да се говори за разширяване. Париж се завръща 
на Балканите. Особеното в случая е, че тази нова роля преминава през 
Сърбия. Страната е избрана заради старите традиционни отношения и 
заради влиянието, което има запазено от времето на бивша Югославия. 
По време на посещението протоколът е видимо разчупен, за да се 
демонстрира, че общите посоки датират повече от столетие.18 Извън 
протоколните любезности, декларираното приятелство е подплатено с 
22 споразумения по широк спектър от теми. Пет от договорите са във 
военната област19. 

Значимостта на ЕС в сръбското обществено съзнание понася 
известни поражения поради трудностите на съюза в началния етап на 

18 “Sporazumi Francuske i Srbije – stižu “mistrali”, partnerstvo za izgradnju metroa.” – 
RTS, 15.07.2019.

19 Agreements in the Field of Defence Signed with Representatives of France. Ministry of 
Defence, Republic of Serbia, 15.07.2019.
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коронакризата през пролетта на 2020 г. Брюксел не успява да окаже 
ефективно помощ на страните кандидат-членки, което контрастира с 
демонстративните жестове на Китай и Русия. Сръбският политическия 
елит за втори път е разколебан в способността на Евросъюза да 
предлага успешни решения на големи предизвикателства. Широк 
отзвук придобива коментарът на военния министър Ал. Вулин: 
„Мигрантската криза разклати силно идеята за европейска 
солидарност, а коронакризата я уби“20. Реакциите от Брюксел по повод 
на изборите от лятото на 2020 г. също не допринасят за авторитета на 
европейската интеграция. Сред първите, които поздравяват Вучич за 
победата, се нареждат много видни фигури от групата на Европейската 
народна партия. При европейските социалисти реакцията е напълно 
противоположна. Те обявяват изборите за нелегитимни, а Сърбия – 
за недемократична държава. Тези видими белези на двоен стандарт 
откриват широко възможност за лавиране. 

Могат да бъдат очертани три основни процеса, които оказват 
деструктивно влияние в регионален план: решаването на Косовския 
въпрос, отражението на значими външни кризи и дискретния стремеж 
на Сърбия за регионална доминация.

Сърбия не признава независимостта на Косово, но трябва да 
намери модел на „мирно съвместно съществуване“. Парадоксално, 
социалистите и бившите радикали от прогресивната партия, поради 
своята историческа обремененост, по-лесно могат да предлагат 
решения, защото по-трудно могат да бъдат обвинени в национално 
предателство, което е важен фактор в сръбското общество. От гледна 
точка на регионалната стабилност следва да се отбележи, че във всички 
предизборни дебати след 2008 г. в Сърбия се отдава по-малко значение 
на косовския проблем, а вниманието е съсредоточено основно върху 
вътрешнополитически теми, свързани със икономическите и социални 
проблеми в страната. 

Посредничеството на ЕС позволява през 2013 г. да бъде подписано 
споразумение в Брюксел, с което се нормализират отношенията между 
двете страни, без да стигат до формално признаване21. Документът 
предвижда плавно оттегляне на Белград. Като компенсация сръбското 
малцинство получава елементи на разширена автономия. Тя включва 

20 Minister Vulin: Serbian Armed Forces have made Serbia proud. Ministry of Defence, 
Republic of Serbia, 17.04.2020.

21 “Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa,” Brisel, 13.04.2013; 
POND, E. “Serbia reinvents itself.” – Survival, 2013, 4, 7–30. 
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право на общините с преобладаващо сръбско население да се сдружават 
в асоциация, която има представителна роля пред централните власти. 
През следващите години, под формата на „технически преговори“, се 
урегулират редица въпроси, сред които телекомуникации, признаване 
на дипломи, автомобилни регистрации и съдебна система. Обсъжда 
се дори възможността за размяна на територии, представено като 
корекция на границата. 

Постепенно различията нарастват, генерират се нови напрежения. 
Диалогът е преустановен през ноември 2018 г., когато косовското 
правителство налага 100 процентови мита на стоките от Сърбия. Белград 
убеждава някои страни от Третия свят да оттеглят признанието си за 
Прищина. Напрежението се отразява върху сръбската евроинтеграция. 
Страната не би могла да се присъедини към Европейския съюз, преди да 
реши споровете си с Косово. Но и забавянето на преговорния процес на 
Сърбия дава обратен ефект върху перспективите пред Прищина. Едва 
след енергичната намеса на френския президент през ноември 2019 г. е 
организирана среща между Александър Вучич и Хашим Тачи в Париж. 

Необходимостта от възобновяване на диалога поставят Белград в 
центъра на вниманието като на ЕС, така и на САЩ. Въпросът влиза в 
дневния ред веднага след изборите от лятото на 2020 г. Наблюдава се 
своеобразно съперничество между ЕС и САЩ. От САЩ се опитват да 
присвоят инициативата, като организират среща във Вашингтон. Тя е 
отложена след като Специалната прокуратура за военните престъпления 
в Косово предяви обвинения срещу президента Хашим Тачи и още 
няколко души във военни престъпления и престъпления срещу 
човечеството. Диалогът е официално възобновен с посредничеството 
на ЕС през юли 2020 г. Тачи е заменен от премиера Абдулах Хоти. 
Последният, като положение и опит не равностоен опонент на Вучич22. 
Вътрешните противници на президента Тръмп от Демократическата 
партия и външните му противници от ЕС са видимо доволни, че 
са му попречили да си припише ролята на световен миротворец23. 
Срещата във Вашингтон все пак се провежда в началото на септември. 
Резултатите, които са шумно прокламирани от екипа на Донълд Тръмп, 
се изчерпват с подписване на писма за добри намерения. Перспективни 
са само плановете за масирани американски инвестиции в  Западните 
Балкани.

22  “Džuda: Hoti je za Vučića politički patuljak.” – RTS, 30.06.2020.
23 SPALOVIĆ, D., “Tramp na udaru Brisela, Berlina i duboke države.” – Politika, 

22.06.2020.
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Белград има сериозни притеснения за сръбското културно-
историческо наследство в Косово, което става обект на различни 
провокации през годините. Официалното сръбско наименование 
на областта е Косово и Метохия. Името подчертава значимостта на 
метосите (манастирите) за сръбската национална памет. По тази 
причина сръбският патриарх настоява да бъде приет като пълноправен 
участник в дебатите за решавана на проблема. Реалните гаранции за 
опазването на културните и религиозни обекти може да се окажат 
много по-сериозен препъни камък в преговорите от правата на 
косовските сърби. 

През второто десетилетие на ХХІ век Сърбия търпи последиците 
на няколко значими външни кризи – украинската, бежанската и 
близкоизточната.  

В хода на украинската криза Сърбия се оказва единственият 
кандидат-член на ЕС, който отказва да въведе санкции срещу Русия. 
Сериозен проблем за сръбското обществено мнение представлява 
включването на косовския прецедент в аргументацията на Москва. 
Възникна и въпросът за отражението на Кримската криза върху 
териториалната цялост на Сърбия, когато албанците от Южна Сърбия 
обявяват, че те имат същото право като Крим да се присъединят към 
Косово, защото са провели референдум още през 1992 г. Позицията 
на Белград е допълнително затруднена от обстоятелството, че Украйна 
винаги е подкрепяла принадлежността на Косово към Сърбия24. 

При другата голяма криза – бежанската – Сърбия има сложни 
отношения със съседите си, членуващи в Евросъюза. С Хърватия е 
на ръба на „търговска война“, спрямо Унгария се отправят критики 
за нехуманно отношение към бежанците, България наред с Гърция 
е обвинявана, че свободно пропуска мигранти през границата си на 
запад. Сърбия се стреми да изгради образ на сравнително толерантна 
държава, като не издига стени по своите граници и не допуска 
значително обществено напрежение в отношението към мигрантите. 
Целта е страната да не се превърне в буферна зона и „паркинг за 
мигранти“25.

24 БАНЧЕВ, Б. Сърбия и украинската криза. – В: МАРИНКОВ, Б., БАНЧЕВ, Б. 
(съст.) Украинската криза и Балканите. София, Парадигма, 2017, 165–183.

25 БАНЧЕВ, Б. „Сърбия: Ние се намираме между две части на ЕС – едната, която 
пропуска бежанците, и другата, която затваря границите и издига огради“. – 
В: КОСТОВ, Ал., ОГНЯНОВА, И., БАНЧЕВ, Б. (съст.) Бежанската криза и 
Балканите 2015–2016 (София, ИБЦТ–Парадигма, 2018), 181–207.
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В хода на близкоизточната криза се появяват данни за сръбски 
граждани, които са заминали да се бият на страната на „Ислямска 
държава“. Част от младите мюсюлмани в Санджак показват склонност 
към възприемане на радикалните политически становища26. 

В рамките на Западните Балкани Сърбия заявява дискретно 
претенции за регионално влияние. Подходящ инструмент са нейните 
малцинства в съседните държави. Те са податливи на посланието за 
необходимостта от единство на сърбите, живеещи в Босна и Херцеговина, 
в Хърватия и в Черна гора. Сърбите търсят свои малцинства и диаспора 
в Македония, в Словения, в Албания, в Румъния и Унгария. Особено 
характерно е отношението към „втората“ сръбска държава – Република 
Сръбска в Босна и Херцеговина. Нейните лидери биват максимално 
приобщени към външнополитическите инициативи на Белград.

Определящ елемент за връзките между Сърбия и (Северна) 
Македония е тяхната историческа основа, която в Белград се 
разглежда и като историческа доминация. По време на бежанската 
криза Сърбия успешно изнася „горещия картоф“ към македонско-
гръцката граница както чрез изпращане на обучени служители, така 
и чрез оказване на политически натиск. Генератор на постоянна 
нестабилност в отношенията е участието на албански политици 
в правителството в Скопие, както и македонската политика по 
отношение на Косово27. В разгара на политическата криза в Скопие 
през 2017 г. сръбските управляващи открито подкрепят Никола 
Груевски. Сръбски офицер от службите за сигурност е посочен като 
един от организаторите на погрома в македонския парламент. От 
своя страна Белград обвинява, че в Скопие е базиран международен 
шпионски център, който работи срещу Сърбия. Александър 
Вучич постоянно твърди, че протестите срещу него следват 
модела на „македонския сценарий“ и имат същите организатори. 
Същевременно Сърбия не се отказва от задълбочаване на 
инфраструктурната обвързаност. Строежът на магистрала на юг 
протича успоредно с модернизацията на железопътната линия 
Будапеща–Белград–Скопие.

26 BANCHEV, B. “Muslim communities in Serbia: between integration and radicalisa-
tion.” – В: KYUCHUKOV, L. (ed.) Balkan Islam – a Barrier or a Bridge for Radical-
isation? Sofia (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2018), 86–98.

27 СТАМОВА, М. „Република (Северна) Македония: трънливият път към 
евроатлантическата интеграция“. – В: КОСТОВ, Ал. (съст.) Новите 
предизвикателства пред Балканите (София, Парадигма, 2019), с. 211.
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Върху отношенията на Сърбия с мюсюлманската част на Босна и 
Херцеговина пада сянката на войната за разделянето на югославското 
наследство от 90-те години на ХХ век. През 2013 г. президентът 
Николич моли официално да бъде простено на Сърбия за 
„престъплението, извършено в Сребреница“28. През 2015 г. премиерът 
Вучич отива в многострадалния град, за да отдаде почит пред жертвите 
на войната, но е нападнат с камъни от провокатори. На международната 
общност постоянно се напомня, че Сърбия е единствената пречка за 
отцепване на Република Сръбска от Босна и Херцеговина.

Историческото наследство тежи и в отношенията на Черна гора 
със Сърбия. От Белград твърдят, че в Черна гора се утвърждава нова 
национална идентичност на антисръбска основа. Белград официално 
подкрепя бойкотите и протестите на просръбските партии в Черна 
гора. Особено голямо напрежение предизвиква опита за конфискуване 
на имотите на Сръбската православна църква на територията на малката 
държава. Александър Вучич понякога е обвиняван от противниците си 
у дома, че е прекалено толерантен към черногорския президент и дори е 
обвързан финансово с него.

Разпределянето на югославското наследство е проблем и в 
отношенията с Албания. Етническите албанци, който населяват 
т.нар. долина на Прешево са насърчавани от Тирана да искат по-
голяма самостоятелност. Европейската перспектива мотивира 
сръбските власти да организират първото от 68 години посещение на 
албански премиер в Сърбия. В Белград приемат Тирана за легитимен 
представител на албанците в Западните Балкани, за разлика от 
Косово29.

Сърбия се опитва да се утвърди като лидер в процеса на 
възстановяване на икономическите връзки от югославско време. 
Александър Вучич многократно предлага формирането на общ пазар на 
Западните Балкани. Практическа крачка в тази посока е създаването на 
т.нар „Транспортна общност“ в Западните Балкани, на която Белград е 
избран за административно седалище.

Двойственост характеризира отношенията с Хърватия. Тя е член на 
ЕС, но същевременно е страна, с която е воден военен конфликт при 
драматичното разделяне на старата федерация. Особено драстични са 

28 McELROY, D. “Serbian president in historic Srebrenica massacre apolog.” – The 
Telegraph, 25.04.2013.

29 DEDOVIĆ, D. “Opinion: After 100 years, it’s time to lead the way!” – Deutsche 
Welle, 11.11.2014.



135

различията между двете страни при оценките на Втората световна война 
(например за усташкия концлагер „Ясеновац“ и за масовите разстрели 
на хърватски националисти в Блайбург от партизаните на Тито). Не са 
решение и въпросите за окончателното демаркиране на границата и за 
статута на националните малцинства30.

Малцинствените въпроси са важен елемент и в отношенията на 
Сърбия с Румъния. Букурещ периодично обвинява сръбските власти, че 
нарушават правата на етнически румънци от региона на Тимочка Крайна 
– т.нар. влашко малцинство. Спазването на протокола на Смесената 
междуправителствена комисия за националните малцинства от 2012 г. е 
условие за румънската подкрепа в евроинтеграцията на Сърбия31. 

Бежанската криза става повод за известно прехвърчане на искри 
между Сърбия и България. През 2016 г. сръбското правителство 
обвинява България, че държи напълно отворени своите граници 
за незаконното влизане на мигранти32. Периодично се коментират 
бележките на София за нуждата от по-пълноценни гаранции за 
правата на българското малцинство по отношение на образованието 
и културата. Не са преодолени и някои противоположни оценки 
за исторически събития. През 2017 г. е организирана официална 
държавна церемония по повод 100-годишнината от потушаването на 
т.нар. Топличко въстание от българските войски през Първата световна 
война. Същевременно сръбските власти не позволяват официалното 
отбелязване на 100-годишнината от т.нар. Босилеградско клане на 
цивилно българско население от сръбски паравоенни формации. Извън 
тези моменти преобладават икономическите теми като бъдещето на 
газовите коридори и оползотворяването на трансграничните програми 
на ЕС33. Българската подкрепа е важна за Белград, който възлага големи 
надежди за пълноценната реализация на сътрудничеството в рамките 

30 ОГНЯНОВА-КРИВОШИЕВА, И. „Република Хърватия: от националната до 
европейската идея“. – В: КОСТОВ, Ал. (съст.) Новите предизвикателства пред 
Балканите (София, Парадигма, 2019), 265–266.

31 BANCHEV, B. “Rumania’s position on Serbia’s EU admission negotiations in Febru-
ary-March 2012 and its reflection in the Bulgarian media.” – Revue des Études Sud-Est 
Européennes (LIV), 1–4, 2016, 315–326.

32 “Vulin: Smanjuje se broj ilegalnih migranata.” –Tanjug, 25.07.2016; BEZNEC, B., 
SPEER, M., STOJIĆ, MITROVIĆ, M. Governing the Balkan Route: Macedonia, 
Serbia and the European Border Regime (Beograd, Rosa Luxemburg Stiftung Southeast 
Europe, 2016). 55–60.

33  “Orban: Budućnost EU će biti odlučena na bugarskoj granici.” – Politika, 14.09.2016.
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на Съвета за сътрудничество на Сърбия, България, Румъния и Гърция 
(т.нар. Квадрилатер).

Отношенията между Сърбия и Турция се характеризират с особена 
деликатност. Белград не допуска турско посредничество при решаване 
на споровете кой да ръководи  сръбските мюсюлмани, но приема 
инвестиции от Анкара за възстановяване на обекти на османското 
културно-историческо наследство. Водещи са икономическите теми. 
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган посещава Сърбия през 
2017 г. и през 2019 г., начело на делегации, включващи значителен брой 
бизнесмени. Второто посещение първоначално е планирано за лятото, 
но е отложено за първия ден след провеждането на извънредните 
парламентарни избори в Косово, като показа колко са заплетени 
различните геополитически интереси в и около Сърбия.

Преодоляването на последиците от световната финансово-
икономическа криза след 2012 г. извежда на преден план въпроса за 
мястото на страната сред другите европейски държави. Перспективата 
за интегриране на Сърбия в ЕС продължава да бъде силно зависима от 
динамиката на вътрешното развитие на Евросъюза. Всичко това мотивира 
Белград да търси баланс между сближаването с отделните страни от 
ЕС и запазване на добри отношения с Русия, Китай и САЩ в духа на 
югославската традиция на външнополитическа равноотдалеченост. На 
този фон военният неутралитет успешно се съчетава със сътрудничество 
с НАТО. Съвременните сръбски държавници се опитват да се завърнат 
към политиката на бившия югославски лидер Йосип Броз Тито и вярват 
в неговия дипломатически модел. Стремежът на Белград да доминира 
върху процесите в Западните Балкани не е инцидентен, нито е частно 
решение на отделен политик. Това е целенасочен опит на една страна, 
която е по-малък играч, да постигне по-високи нива на съпоставимост 
с големите играчи, балансирайки между тях и извличайки максимална 
печалба. 

Важните външнополитически решения са обвързани с 
политическото лидерство, което се основава на запазване на модела 
на патерналистична демокрация със значима роля на лидерите на 
парламентарните партии. След спечелването на парламентарните 
избори през 2020 г. управляващите в Сърбия се радват на интереса на 
големите държави и имат пред себе си слаби и разединени вътрешни 
противници. Всичко това им развързва ръцете за активна регионална 
политика. Заявената готовност за уреждането на косовския въпрос 
носи допълнителни преимущества. Евентуалното разрешаване на такъв 
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гордиев възел устройва външните играчи, но и цялото сръбско общество. 
То е безкрайно уморено от тази тема през последните десетилетия. От 
Белград очакват да разберат какво ще им бъде предложено в замяна. 
Посланието е, че в един диалог не трябва да има губеща страна и за всеки 
участник трябва да има поне минимално удовлетворение. Влиятелни 
сръбски анализатори изразяват открито разочарование от неумението и 
нежеланието на ЕС да се ангажира по-сериозно с процесите в Западните 
Балкани и да предложи ефективни формули за решени34. Скептични 
наблюдатели напомнят, че Брюксел няма какво да предложи на Белград 
освен теоретично членство в ЕС35. Всеки неуспех на посредническите 
усилия на ЕС в краткосрочен план се използва и от САЩ и от Русия. 
Сърбия остава открито поле за геополитическо съперничество, което 
може да даде неблагоприятно отражение върху регионалната стабилност. 

Abstract: The “return” to Europe is the principal legitimising message after 2000. 
Serbia’s political system can be defined as paternalistic democracy with a significant 
role of the leaders of the parliamentary parties. The election results in 2014, 2016 and 
2020 give an opportunity to the Serbian Progressive Party to exercise absolute power. 
The party surprisingly gave an example of European coalition culture. Naturally, the 
smaller coalition partners also have a smaller relative weight in the country’s gover-
nance. The figure of Aleksandar Vučić dominates, after he rose from Deputy Prime 
Minister via Prime Minister to President. In that latter function he resurrected the 
model under which the country is ruled by a technocratic Prime Minister and the real 
power is in the President’s hand. 

The EU is a priority in Serbian foreign policy, but it competes with Russia, Chi-
na and the USA. The image of the EU in the Serbian public mind sustained damage 
due to the EU’s difficulty in coping first with the refugee crisis and then with the 
COVID-19 pandemic. The traumatic memory of the bomb raids in 1999 features 
very prominently in the attitude to the USA. The military neutrality is successfully 
combined with cooperation with NATO. Serbian statesmen are aspiring towards the 
Yugoslav foreign policy heritage with its idea of balance between the key interna-
tional players. Three principal processes with destructive influence in a regional per-
spective can be outlined. The first among them is the unresolved Kosovo issue. The 
second process comprises the influence of major foreign crises: Ukrainian, refugees 
and the Middle East. The third process is Serbia’s discreetly announced claim of influ-
ence within the Western Balkans by using the Serbian minorities in the neighbouring 
states, the shared Yugoslav past and the process of restoring the economic contacts 
from Yugoslav times. 

34   BACOVIĆ, B. “Evropski put bez jasne perspektive.” – Politika, 26.02.2019.
35   “EU has nothing to offer to Serbia.” – B92, 16.07.2020.
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ТУРЦИЯ: АМБИЦИИ В БУРНО МОРЕ

Мариян Карагьозов

Управляващата в Турция от 2002 г. насам Партия на справедливостта 
и развитието (ПСР, известна още с абревиатурата си на турски език 
АКР1), навлиза в настоящото десетилетие с нараснало самочувствие 
и обществена подкрепа. Това се дължи на факта, че през първите си 
два мандата (2002–2011 г.) партията стабилизира икономиката на 
страната, премахва опеката на военните и цивилната бюрокрация над 
политическия живот на страната, увеличава авторитета на Турция в 
международните отношения, извежда страната сравнително бързо и 
успешно през световната финансово-икономическа криза, започнала 
през 2008 г.

След 2011 г. обаче във вътрешен план Турция се изправя пред 
сериозни предизвикателства в политически, икономически и плана на 
сигурността, което води до разделяне на обществото на две половини, 
които съответно силно одобряват и неодобряват управлението на 
президента Реджеп Тайип Ердоган. В международната политика стра-
ната желае да се превърне в регионалeн лидер и глобален фактор и да 
разпростре своето влияние в обширни региони – Близкия изток, 
Източното Средиземноморие и други. Това води до ключови промени 
във външната политика на страната, сред които засилване на активността 
на Анкара и замяната на инструментите на „меката сила“ с директни 
военни интервенции в една нестабилната конюнктура, породена от 
гражданската война в съседна Сирия и други регионални и глобални 
фактори. 

Всички тези процеси водят до това, че вътрешнополитическото 
развитие на Турция в последното десетилетие е белязано от политическа 
нестабилност. Знак за това е, че всяка от последните осем години е 
под знака на поне едно значимо събитие във вътрешно или външно-

1 Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP
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политически план. През 2013 г. избухват масови протести в цялата 
страна, започнали в истанбулския парк „Гези“; през 2014 г. се провеждат 
местни и президентски избори (март и август); през 2015 г. турците два 
пъти отиват до урните, за да гласуват на редовни и извънредни парла-
ментарни избори (юни и ноември); през следващата година страната за 
пръв път от десетилетия се сблъсква с опит за насилствен военен пре-
врат; през 2017 г. се провежда изключително оспорван референдум за 
въвеждане на президентска система. Тя влиза в сила след предсрочните 
парламентарни и президентски избори година по-късно. През 2019 г. се 
провежда последният засега вот в Турция – избори за местни органи на 
властта.

Без съмнение, централната фигура в политическия живот на 
страната не само в последното десетилетие, но от 2002 г. насам, е Р. Т. 
Ердоган. Оттогава досега като партиен лидер, премиер или президент 
той печели последователно 6 парламентарни, 4 местни, 2 президентски 
избори и 3 референдума (2007, 2010 и 2017 г.), т.е. за период от 18 
години Р. Т. Ердоган печели 15 пъти избори и претърпява неуспех само 
на един вот – местните избори през март 2019 г. Една от водещите 
тенденции в развитието на Турция в последното десетилетие е 
концентрацията на властта в ръцете на една силна политическа фигура.

Р. Т. Ердоган и ПСР успяват да изградят по-дълготрайна и здрава 
власт от предходни партии, имали дълго присъствие в турския 
политически живот. Нито Демократическата през 50-те, нито Партията 
на справедливостта през 60-те, нито Отечествената партия през 80-те 
и нач. на 90-те год. не удържа кормилото на властта за повече от десе-
тилетие. Единствената формация, управлявала по-дълго от ПСР, е 
Народнорепубликанската партия2 (НРП) по време на периода на ед-
нопартийно управление от основаването на Републиката през 1923 г. 
до 1950 г. Условията тогава и сега обаче са несравними, тъй като в този 
период за пръв път многопартийни избори се провеждат чак през 1946 г. 
На 27 март 2018 г. Р. Т. Ердоган задминава продължителността, в която е 
бил начело на Турция, на основателя и първи президент на Републиката 
Мустафа Кемал Ататюрк.

За изборните успехи на ПСР допринасят различни фактори. До 
2011 г. основен принос имат икономическите, социални и обществени 
постижения по време на управлението на формацията. Стабилизирани 
са държавните финанси, значително е разширен обхватът на държавното 
здравеопазване и социални системи, стартира мащабно строителство 
2 На турски език Cumhuriyet Halk Partisi, CHP
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на жилища на достъпни цени за бедните и средните слоеве. Също 
така е прекратена опеката на военно-цивилната бюрокрация над 
политическия живот и са удовлетворени очакванията на потискани до 
момента обществени групи, сред които религиозно-консервативните 
сегменти от обществото. Част от тези реформи са отмяната на забраната 
за носене на забрадки в образователната система, изравняване на статута 
на випускниците на религиозните училища, които подготвят имами3 с 
тези на завършващите другите средни училища в страната и други. 

Постепенно обаче след 2011–2013 г. вместо на подкрепата за-
ради тези постижения, ПСР започва да разчита на други сред-
ства, за да поддържа популярността си. Сред тях основно място 
заемат щедри държавни търгове и обществени поръчки, печелени 
от близки до властта фирми, които осигуряват заетост в големите 
публични проекти, а парите от държавните търгове и кредити се 
използват за изкупуване и поставяне под контрол на повечето от 
електронните и печатните медии4. ПСР започва изграждането на 
клиентелистки мрежи, като доставя помощи (храни, отоплителни 
материали, финансови средства) и услуги (изграждане и ремонт на 
инфраструктура, осигуряване на назначения и други) в замяна на 
подкрепа по време на избори5. Използването на такива мрежи в 
турската политика не е новост, но те невинаги са устойчиви. ПСР 
преодоля тяхната „чупливост“ чрез използването на обществена 
мобилизация около националните ценности, която да допълни иконо-
мическите фактори. Около 2010–2011 г. в периода на IV-тия редовен 
конгрес на ПСР, партията изоставя първоначално възприетия 
либерален език и концепцията за „консервативна демокрация“. Той 
е заменен от отчетлив поврат към цивилизационен дискурс. Според 
тази реторика Турция е отделна световна цивилизация и тя трябва 
да се бори с нейните вътрешни и външни врагове. Част от тази 
политическа стратегия е и въвеждането в употреба на концепцията 
за „Нова Турция“ – визия за икономическо, политическо, 
дипломатическо, индустриално и обществено развитие на страната, 

3 İmam-hatipo kulu.
4 GÜRAKAR, E. Politics of Favoritism in Public Procurement in Turkey (Palgrave Mac-

millan, 2016). 
5 CAMMET, Melani and David LUCA. “Unfair play: Central government spending 

under Turkey’s AK Party,” June 20, 2018, https://www.brookings.edu/blog/futu-
re-development/2018/06/20/unfair-play-central-government-spending-under-tur-
keys-ak-party/ (9.07.2021).
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в която ключово място заемат датите 2023 г., 2054 г. и 2071 г.6 Това 
съответно са стогодишнината от основаването на Република Турция, 
600-годишнината от завладяването на Константинопол от османците 
и 1000 години от битката при Манцикерт, която отваря пътя на 
селджуките към Анатолия. Този интелектуален климат подготвя 
почвата за възприемането малко по-късно (около 2017 г.) на акцента 
върху „местното и националното“ (yerli ve milli) –продукти, индус-
триално производство, ценности.

Сред основните фактори за идеологическия завой на ПСР са 
следните, които ще бъдат разгледани един по един по-долу:

1. Отхвърлянето на ПСР от страна на светските партии;
2. Наличието на силен лидер;
3. Събитията във външнополитически план.
От самото си създаване елитът на ПСР смята, че има реален 

риск кемалисткият истаблишмънт дори да забрани партията, 
както и в миналото се е случвало с други проислямски формации. 
Срещу партията е водено дело за закриването ѝ, като само един 
глас в Конституционния съд не достига това да се случи; армията се 
противопоставя срещу кандидатурата на Абдуллах Гюл за президент 
през 2007 г. и пр. Всичко това създава усещане, че политиката е поле за 
битка на живот и смърт.

На следващо място, от „пръв между равни“ при основаването на 
партията, постепенно Р. Т. Ердоган се превръща в неин едноличен и 
неоспорим лидер. Това става след маргинализирането на президента 
А. Гюл през 2014 г., а други видни фигури като Абдуллятиф Шенер и 
Али Бабаджан губят ключовите позиции, които са заемали. 

Оттеглянето или отстраняването от обществения живот на големи 
групи интелектуалци също намалява възможностите за корекции на 
политиката на партията. В първите години на управлението си ПСР 
привлича либералната интелигенция чрез провежданите проевропейски 
реформи и усилията си да постави военните под граждански контрол. 
Либералите са разочаровани от „втвърдяването“ на курса на ПСР 
след застоя в евроинтеграцията след 2007 г. и особено след 2011 г. 
Същевременно с натрупването на политически опит и обществена 
подкрепа, Р. Т. Ердоган се еманципира в голяма степен и от редица 
проислямски интелектуалци. 

6 МАРИНКОВ, Б. „2071 година – какво означава това за Турция “. – Поглед.инфо, 
02.10.2012., https://pogled.info/avtorski/Boiko-Marinkov/2071-godina-kakvo-oz-
nachava-tova-za-turtsiya.39495 (9.07.2021).



143

Постепенно отпадат и съществувалите в предишния период фактори 
за „смекчаване“ на курса на партията – силните позиции на армията, на 
цивилната бюрокрация и съдебната система. Усилва се и постепенната 
централизация на държавния апарат около президентската институция.

Избухналите конфликти след Арабската пролет довеждат до 
намаляване на значението на т. нар. „мека сила“. С това намалява и 
влиянието на деловите среди върху вземаните решения. 

Сред основните външнополитически фактори за промяна 
на политиките на ПСР във вътрешен план е отдалечаването на 
европейската перспектива на страната. Не по-малко значима е и ролята 
на Арабската пролет. Тя променя регионалната динамика, като довежда 
до избухване на гражданска война непосредствено до границите на 
Турция (в Сирия), военен преврат в Египет, избуяването на значителна 
заплаха за сигурността в лицето на „Ислямска държава“ и цялостно 
дестабилизиране на региона на Близкия изток7.

Поредицата от изборни победи на ПСР под ръководството на Р. 
Т. Ердоган е изключително впечатляващо постижение, но тя води и до 
значителна умора в турското общество от постоянния изборен цикъл, 
съпътстван с враждебна политическа реторика и породената от нея 
поляризация сред гражданите.

Също така трябва да се отбележи, че само в последните пет години 
два парламентарни вота и един референдум не са част от редовния 
политически календар. Става дума за парламентарните избори през 
ноември 2015 г., до които се стига след като на редовните избори през 
юни същата година ПСР за пръв път от 2002 г. губи мнозинството си 
в Меджлиса и не успява да състави еднопартийно правителство, както 
и изборите през лятото на 2018 г. Референдумът за въвеждане на су-
пер-президентска система „ала турка“ през април 2017 г. също е резултат 
от желанието на турския президент Р. Т. Ердоган за централизиране на 
властта и засилване на правомощията на държавния глава след опита за 
военен преврат на 15 юли 2016 г. 

От гледна точка на политическата система тенденциите, които се 
утвърждават, са много високата избирателна активност, която е свързана 
до голяма степен и с поляризацията между различните сегменти 
(светски и ислямисти; леви и десни; турски и кюрдски националисти) 
в обществото, както и концентрирането на около 95% от гласовете в 

7 ÇINAR, M. “From moderation to de-moderation: democratic backsliding of the 
AKP in Turkey.” – In: J. L. ESPOSITO et al. (eds.). The Politics of Islamism (Palgrave 
Macmillan, 2018), 127–157.
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четири водещи партии, които преодоляват най-високия в света – 10% – 
избирателен праг за влизане в Меджлиса. 

Друга водеща вътрешнополитическа тенденция е засилването на 
национализма. Това засилване едновременно e причина и резултат 
от партньорството между ПСР и Партията на националистическото 
действие8. Понастоящем крайният дискурс на двете партии е навлязъл 
във всички сфери на живота, сред които политиката („оцеляване на 
нацията“, „местно и национално“), популярната култура (сериали като 
„Ертугрул“ (Ertuğrul), „Абдулхамид“ (Payitaht: Abdülhamid), медии-
те, ежедневния живот. Това обаче води до нови разделения в турското 
общество, тъй като изключва практически всички, които не са съгласни 
с курса на управляващите – светските кръгове, градската средна класа, 
либералната интелигенция, хората от кюрдски произход и други9.

Друга важна характеристика на последното десетилетие в Турция са 
опитите за контролирана ислямизация на обществения и политическия 
живот. Тя личи в увеличаващия се бюджет на Управлението по 
религиозни дела10, (който надхвърля общите средства на няколко 
министерства), окуражаването на консерватизма в обществения 
и личния живот, ислямизирането на образованието като цяло и 
развиването на мрежата от училища имам-хатип, разширяването на 
възможностите за завършилите ислямските училища и жените, носещи 
забрадки, налагането на определен прочит на турската история през 
османско-религиозна призма11, както и по символични ходове като 
превръщането на различни музеи в джамии, сред които най-много 
нашумя новото отваряне за ислямско богослужение на базиликата „Св. 
София“ в Истанбул.

Често обект на дискусия е дали авторитаризмът на ПСР в последните 
години е свързан с нейните корени в политическия ислям. Обстойно 
разглеждане на въпроса тук е невъзможно, но преди да се пристъпи 
към ориенталистки или есенциалистки твърдения следва да се отчетат 
слабите и незрели демократични институции в Турция, авторитарната 

8 Milliyetçi Hareket Partisi, MHP. 
9 По COŞKUN, V. “Türkiye’de Demokrasi Muhalefetin İdeolojisidir.” – Perspektif, 

12.09.2020, https://www.perspektif.online/turkiyede-demokrasi-muhalefetin-ideolo-
jisidir/ (9.07.2021).

10 Diyanet İşleri Başkanlığı.
11 CORNELL, S. “Headed east: Turkey’s education system.” – Turkish Policy Quarterly, 

Vol. 16, No. 4, 47–56. http://turkishpolicy.com/article/895/headed-east-turkeys-e-
ducation-system (9.07.2021).
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политическа култура, дългата традиция на силни лидери (М. К. Ататюрк, 
Исмет Иньоню, Аднан Мендерес, Сюлейман Демирел, Бюлент Еджевит, 
Тургут Йозал12.

От 2014 г. насам в Турция не са проведени избори или референ-
дум, за който да не съществуват съмнения за честността им13, като 
опозицията се оплаква от почти пълната доминация на правителството 
върху медиите в страната, използването на държавните ресурси от 
президента Р. Т. Ердоган и ПСР за партийни кампании и други. 
Въпреки това, от президентските избори през лятото на 2018 г. насам 
подкрепата за управляващата партия стагнира. В последните години 
тайната на успеха ѝ е в поддържане на разединеността на опозицията. 
Единственият път, в който тази стратегия не проработи, беше на 
местния вот през март 2019 г. и тогава ПСР загуби контрола върху 
четири от петте най-големи града в страната, включително столицата 
Анкара и мегаполиса Истанбул.

Президентът Р. Т. Ердоган все още може да разчита на подкрепата на 
широки слоеве от турското общество. Същевременно обаче той напълно 
изчерпва резерва си от потенциални съюзници, след като в течение 
на времето първо загуби подкрепата на либералните интелектуалци 
и всички други, които виждат в ПСР инструмент за демократизация. 
От около 2015 г. засилващите се националистически тежнения на ПСР 
постепенно отблъскват все повече от нейните кюрдски избиратели, 
докато традиционно религиозните хора са разочаровани от корупцията 
и лукса, в който върхушката живее. За пръв път Р. Т. Ердоган е изправен 
и пред предизвикателство, отправено от отцепници от собствената 
му партия – бившият външен министър и премиер Ахмет Давутоглу 
и бившият вицепремиер, отговарящ за икономиката А. Бабаджан. 
Въпреки това, Р. Т. Ердоган остава централната фигура в турския 
политически живот, но занапред ще бъде изправен пред още по-големи 
предизвикателства.

Независимо от успехите си в редица сфери в първото десетилетие на 
управлението си, ПСР не успява да разреши други ключови за турското 
общество въпроси – кюрдския проблем; постигането на функционира-
ща и устойчива демокрация и плурализъм; справедливо и неутрално ре-
гулиране на отношенията държава – религия. 

12 KARAVELİ, H. Why Turkey is Authoritarian: From Atatürk to Erdogan (Pluto Press, 
2018).  

13 EISSENSTAT, H. “After the June elections: no brakes on Turkey’s authoritarian 
slide.” – POMED, August 2018, https://pomed.org/snapshot-after-the-june-elec-
tions-no-brakes-on-turkeys-authoritarian-slide/ (9.07.2021).
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В този смисъл може да се обобщи, че като цяло в последните 
години ПСР се е придвижила от демократизация към авторитаризъм; 
от либерализиране на обществения живот към налагане на забрани; 
от толерантност към различните групи в общество към натиск спрямо 
тях14.

В последното десетилетие се оформя неразривна връзка между 
политиката, икономиката и сигурността на страната, които формират 
доминантните вътрешнополитически приоритети. Това преплитане 
се създава поради динамиката на събитията в страната и региона и 
провеждащите се в последното десетилетие (почти) всяка година избори 
в Турция.

В плана на сигурността една от основните заплахи за турското 
правителство е вътрешна. Макар в исторически план отношенията между 
движението на живеещия в САЩ противоречив проповедник Фетулах 
Гюлен и турските проислямски партии да са обтегнати, след като ПСР 
печели властта, постепенно между нея и организацията на духовника се 
формира своеобразен неформален алианс. Около 2010 г. обаче между тях 
започват да се натрупват проблеми, свързани с различните им интереси 
в международната и вътрешната политика, включително по отношение 
опитите за намиране на решение на кюрдския въпрос. Противоречията 
ескалират и през декември 2013 г. довеждат до избухването на 
вероятно най-големия корупционен скандал в турската история. При 
претърсвания в домовете на четирима министри, извършени от полицаи 
и прокурори, свързани с движението на Ф. Гюлен, са открити крупни 
суми пари, публикувани са аудио-записи, за които се твърди, че са на 
премиера Р. Т. Ердоган, в които той дава указания на сина си да изнесе от 
дома им евентуални доказателства. Скандалните разкрития от 17 и 24 
декември 2013 г. са направени в навечерието на местните избори през 
март 2014 г. 

Премиерът Ердоган определя операцията като опит за съдебен 
преврат. В отговор изпълнителната власт предприема мащабни 
размествания и чистки на привърженици на Ф. Гюлен в полицията 
и съдебната система. Въпреки разкритията, премиерът Р. Т. Ердоган 
и ПСР печелят местните избори три месеца по-късно и продължават 
борбата с движението, което властите в Турция започват да определят 
първо като „паралелна държава“, а по-късно и като Фетуллахистка 
терористична организация15.
14  COŞKUN, V. Op. cit. 
15 Fethullahçı Terör Örgütü, FETÖ.
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Кулминацията на този процес е най-кървавият опит за преврат в 
цялата турска история – на 15 юли 2016 г. На този ден вечерта група 
военни, мнозинството от които свързани с движението на Ф. Гюлен, 
започват метеж. Висшето командване и по-голямата част от армията и 
цялата полиция обаче запазват лоялността си към законната власт. Също 
така основните политически фигури – президент, премиер, министри 
– не са арестувани, а след призив от президента Ердоган на улиците в 
големите градове излизат неговите привърженици, за да окажат отпор 
на метежа. Опитът за насилствена смяна на властта е осъден от всички 
политически партии и за него липсва обществена подкрепа. Вследствие 
на всички тези фактори опитът за преврат се проваля. В сблъсъците 
загиват неизвестен брой превратаджии16, както и 251 цивилни и служи-
тели на силите за сигурност, други 2200 души са ранени. И до днес обаче 
редица ключови въпроси за случилото се в онази трагична нощ остават 
без официален отговор17.

Последиците от опита за преврат са осезаеми и до днес. Първо, 
властите ожесточават кампанията си за прочистване на армията, 
държавните и службите за сигурност от всички, подозирани във връзки 
с движението на Ф. Гюлен. Широка известност добиват думите на Р. Т. 
Ердоган, че опитът за преврат е „дар от Аллах“, тъй като ще бъде причи-
на за прочистване на въоръжените сили от предателите. Поне 152 000 
държавни служители, сред които лекари, учители, съдии, прокурори, 
полицаи, военни, университетски преподаватели и други са уволнени, 
а често пъти впоследствие и разследвани и задържани или осъдени за 
членство или подпомагане на организацията на Ф. Гюлен.

На следващо място, радикално е променена и ролята на армията. 
Политическата ѝ роля е елиминирана чрез поредица от арести, публични 
процеси, преформатиране на политическото поле и ограничаване 
на съюзниците на армията в цивилния живот още в периода 2007–
2010 г. След опита за преврат обаче са въведени структурни промени в 
организацията ѝ, подменени са мнозина членове на висшия ѝ команден 
състав и контролът на президента над нея е засилен, а в идеологически 
план в армията вместо защита на светските принципи на преден план 
излизат националистически тенденции18.

16 Властите отказват да ги включат в статистиките на загиналите.
17 Вж. например GURCAN, M. “Turkey trial seeks to account for six critical hours 

during coup,” – Al-Monitor, 30.05.2017, https://www.al-monitor.com/pulse/orig-
inals/2017/05/turkey-trial-to-uncover-what-happened-failed-coup-night.html 
(9.07.2021).

18 КАРАГЬОЗОВ, М. Политици в униформа: ролята на военните в турския 

Мариян Карагьозов Турция



Съвременните Балкани: предизвикателствата на XXI век

148

Междувременно Турция води още една сериозна схватка – срещу 
атаките на терористичната групировка „Ислямска държава в Ирак 
и Леванта“ (ИДИЛ), която от юни 2014 г. приема името „Ислямска 
държава“.

През първите няколко години на гражданската война в Сирия през 
Турция преминават огромно количество бойци, които се присъединяват 
към различни антиправителствени групировки в арабската страна. 
Различни организации, включително ислямистки, изграждат свои 
мрежи за вербовка, почивка, лечение и логистика в Турция. Атаките от 
страна на ИДИЛ срещу турски цели през 2013 и 2014 г. са само две, но 
те рязко нарастват и достигат пик през 2015 и 2016 г. 

Сраженията в Сирия между кюрдски милиции и ислямистите 
първоначално превръщат именно кюрдски цели в Турция в обект на 
атаки. На 20 юли 2015 г. атентатор-самоубиец от „Ислямска държава“ 
отнема живота на 34 и ранява други 104 кюрдски активисти в град 
Суруч. На 10 октомври 2015 г. пред ж.п.-гарата в Анкара е извършено 
най-кървавото терористично нападение в новата история на страната. 
Загиват 104 души, около 500 са ранени. Целта на терористичния акт 
е митинг под надслов „Труд, мир и демокрация“ в знак на протест 
срещу ескалиращия конфликт между турските сили за сигурност и 
кюрдски бойци след подновяването на въоръжените сблъсъци между 
тях в югоизточна Турция. Никоя организация официално не поема 
отговорност за кървавата баня, но единият от двамата атентатори-
самоубийци е идентифициран като брат на извършителя на атентата в 
Суруч, като и двамата са свързани с „Ислямска държава“.

На следващата година терористичната групировка започва атаки 
срещу Турция като цяло. Във важна мишена се превръща туристическата 
индустрия, която генерира сериозни приходи. Извършени са две 
бомбени атаки на ключови места в Истанбул – на площад „Султанахмед“ 
срещу немски туристи (12 януари 2016 г.) и на централния пешеходен 
булевард „Истиклял“ (19 март 2016 г.). По-късно на два пъти със се-
риозен брой убити са атакувани и обекти в южния град Газиантеп (1 
май и 20 август 2016 г.). Глобален отзвук получават нападението срещу 
международното летище „Ататюрк“ (28 юни 2016 г., загиват 45 души, 
163 са ранени) и дискотека „Рейна“ в Истанбул (1 януари 2017 г., 39 уби-
ти, 79 ранени).

Постепенно операциите на турските служби за сигурност срещу 
клетките на „Ислямска държава“, както и упадъкът на организациятана 

политически живот в миналото и понастоящем. – Международни отношения, 
2021, No. 1, 47–70.
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терен в Сирия и Ирак, водят до намаляване на нейната въоръжена 
активност срещу Турция.

Третият основен проблем в сферата на сигурността за Анкара в 
разглеждания период също е вътрешен. Той е свързан с провала на един 
от най-сериозните опити за намиране на мирно решение на кюрдския 
въпрос в Турция. В периода 2009 – 2011 г. е първата фаза на мирния 
процес. През 2012 г. е сложено началото на втората, по-добре подготвена 
фаза на процеса, като комисия от политици, общественици и учени е 
натоварена със задачата да изработи демократична конституция. В 
навечерието на празника Невруз през 2013 г. намиращият се в затвора 
лидер на Кюрдската работническа партия19 (ПКК) Абдуллах Йо-
джалан отправя призив за слагане на край на въоръжената борба, а 
междувременно турските тайни служби преговарят с представители 
на ПКК в норвежката столица Осло. Постепенно обаче атаките на 
ислямисти срещу районите, населени с кюрди в съседна Сирия, и 
нежеланието на Турция да се намеси, довеждат до мобилизация сред 
кюрдското малцинство в Турция. Сблъсъците между протестиращи 
и силите за сигурност заради турската позиция по обсадата от страна 
на „Ислямска държава“ на гр. Кобане на 6–8 октомври 2014 г. водят до 
смъртта на 42-ма демонстранти. 

Междувременно пробивът на прокюрдската Демократична партия 
на народите20 (ДПН), с 80 мандата на парламентарните избори на 7 юни 
2015 г., не позволява на ПСР да състави самостоятелно правителство. 
Успехът на формацията е значим, тъй като за пръв път прокюрдска 
формация успява самостоятелно да влезе в турския парламент. 
Резултатът на ДПН се дължи на това, че тя обединява гласовете на 
множество кюрдски избиратели в източните райони на страната с тези 
на представители на левицата и всички политическинепредставени до 
момента малцинства (религиозни, културни и сексуални) от западните 
райони. Този успех обезпокоява турските власти и след убийството на 
двама полицаи при неясни обстоятелства през лятото на 2015 г. мирният 
процес е прекратен. Това довежда до нова вълна от сблъсъци между 
кюрдски бойци и силите за сигурност. Те ескалират до тежки сражения 
в градове в турския югоизток с издигане на барикади и окопи в периода 
август 2015 – март 2016 г. Също така ПКК организира няколко атентата 
срещу турски военни и полицейски сили, сред които срещу автобус с 
военни в Анкара (17 февруари, 29 убити) и срещу полицейски автобус 
19 На кюрдски език Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK.
20 Halkların Demokrasi Partisi, HDP.
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край стадиона на „Бешикташ“ в Истанбул (10 декември 2016 г., загинали 
39 полицаи и 8 цивилни), както и срещу цивилни (17 февруари и 13 
март в Анкара, общо 66 убити, 187 ранени).  

Тези процеси – опитът за преврат, борбата с тероризма и отново 
активизиралият се кюрдски конфликт – довеждат до изключителна 
„секюритизация“ на всички аспекти на живота. В резултат на това 
опозиционни медии са затворени, стотици турски и чуждестранни 
журналисти, правозащитници, активисти – арестувани, всеки, 
проявяващ и най-малка склонност да критикува правителството – 
обявяван за враг, предател или действащ в подкрепа на организацията 
на Ф. Гюлен или ПКК. 

Политическите сътресения и нестабилната ситуация в сферата на 
сигурността неминуемо се отразяват и на икономиката на страната. 
В първото десетилетие от управлението на ПСР Турция се възползва 
от множеството свободни пари по света, резултат от политиката на 
„количествени облекчения“ на Федералния резерв на САЩ. Освен 
благоприятната международна конюнктура, страната предприема 
мащабна приватизация, вследствие на която в нея се вливат средства, а 
високите лихвени проценти също привличат чужди капитали. 

Въпреки това Турция страда от някои структурни проблеми, сред 
които силната зависимост от внос на енергийни ресурси, технологичната 
ѝ зависимост от Запада, зависимостта от чужди капитали поради 
ниските нива на спестявания в страната. Други предизвикателства 
са липсата на достатъчно образована работна ръка, географското 
положение в близост до конфликтни зони като Близкия изток21.

Сирийската гражданска война затруднява много турския 
сухопътен износ към арабските страни. Политическата несигурност, 
конфискациите на фирми, проблемите с независимостта на съдебната 
система след началото на конфликта между движението на Гюлен и тур-
ските власти, особено изострени след опита за преврат през 2016 г., водят 
до несигурност сред чуждите инвеститори. Към негативното отражение 
върху туризма на атаките на групировката „Ислямска държава“ се добавя 
и кризата в руско-турските отношения в края на 2015 г. и бойкота 
на турски стоки и отказа от почивки на руски граждани в Турция. 
Към тези фактори се добавят и увеличените разходи за сигурност, за 
издръжка на сирийските бежанци в Турция, както и предизборните 
харчове на турското правителство. Допълнителна несигурност прибавя 

21 ARSLAN, E. “İktisadi Krizimiz ve Geleceğimiz,” – Perspektif, 18.09.2020, https://
www.perspektif.online/iktisadi-krizimiz-ve-gelecegimiz/ (9.07.2021).
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и обтягането на политическите отношения със Съединените щати (вж. 
по-долу). Последната капка е указът на американския президент Доналд 
Тръмп, с който митата за турски метални продукти са удвоени. Сборът 
от всички тези условия води до криза на валутния курс на турската лира 
през август 2018 г.

Турският президент Р. Т. Ердоган изповядва възгледа, че лихвените 
нива трябва да са ниски, за да не се увеличава инфлацията. Пряката 
му намеса в управлението на икономиката в следващите две години 
не подобрява положението, като през 2020 г., частично вследствие и 
на пандемията от КОВИД-19, в Турция растат инфлацията, безра-
ботицата и бюджетният дефицит. От началото на годината до къс-
ната есен на 2020 г. турската лира губи около 30% от стойността 
си спрямо основните валути. В резултат на това на 7 и 8 ноември са 
сменени управителят на Централната банка и финансовият министър. 
Смяната на икономическия екип не довежда до положителна промяна в 
икономическата ситуация в Турция.

Обективността обаче изисква да се подчертае, че политическите 
фактори и решенията на управляващите имат своето значение, но при 
обясняване на проблемите на турската икономика предвид трябва да се 
вземат и огромното влияние на структурните предпоставки и глобалната 
конюнктура22.

***
Водещата външнополитическа цел на Турция през изминалото 

десетилетие е разширяване на влиянието на Анкара в съседните региони 
и постигане на по-голяма независимост при определянето на турската 
външна политика. Най-важни в нея остават отношенията със ЕС, САЩ 
и Русия, но се появяват и нови оси и направления.

Във външната политика на страната се наблюдават няколко 
отчетливи тенденции. 

Първо, милитаризацията измества концепциите за „нулеви проблеми 
със съседите“ и „мека сила“, както други използвани в предходното 
десетилетие методи, сред които дипломатическото посредничество и 
представянето на Турция като страна-модел. Някои от примерите за 
милитаризацията на турската външна политика са действията спрямо 
Сирия, Ирак, Либия, Източното Средиземноморие и Кавказ.

22 GÜNGEN, A. Turkey’s Authoritarianism and Crisis Management: It’s Complicat-
ed!, https://publicseminar.org/essays/turkeys-authoritarianism-and-crisis-manage-
ment/(9.07.2021).
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В Сирия първоначалната цел на Турция е да подкрепи смяната на 
властта в Дамаск с по-близки до Анкара сили, а когато става ясно, че 
това не е възможно, да не допусне сирийските кюрдски сили да създадат 
квази-държава в близост до границата с Турция. Такова развитие 
Анкара оценява като сериозна заплаха за териториалната си цялост и 
националната си сигурност. За да предотврати това, Турция провежда 
три военни операции – „Щитът на Ефрат“, „Маслинова клонка“ и 
„Извор на мира“. Целта за изтласкване на кюрдските отряди от цялото 
протежение на границата частично не е постигната единствено заради 
руското и американско военно присъствие в определени райони в 
Северна Сирия. Същевременно Анкара изгражда около 60 свои военни 
поста в последната контролирана от бунтовниците в Сирия област – 
Идлиб.

В Северен Ирак, освен на присъствието на свои военни, Турция 
разчита и на активно провежданите от нея въздушни удари и рейдове 
на командоси и сухопътни военни операции срещу базите на ПКК в 
планините Кандил.

Военното присъствие на Турция в Либия е тристепенно. Първо, 
Анкара осигурява дронове, муниции и други доставки на силите на 
Правителството на националното съгласие (ПНС) в Триполи, считано 
за близко до организацията „Мюсюлмански братя“. Второ, когато това 
се оказва недостатъчно, Анкара изпраща част от намиращите се в зоните 
под турски контрол в Сирия бойци в северноафриканската страна. 
Трето, тя официално изпраща турски военни, които имат командни, 
координиращи, обучителни и съветнически функции към ПНС.

Страната активно използва флота си в Източното 
Средиземноморие, рискувайки в последните месеци сблъсък не само 
с гръцките, но и с френските военноморски сили, което по-подробно 
ще бъде разгледано по-долу.

Турската дипломатическа, логистична и военна подкрепа е един от 
главните фактори, насърчили Азербайджан при операцията в Нагорни 
Карабах през есента на 2020 г. 

Тези факти показват, че дори и през 90-те години, когато военните 
имат много по-силно влияние и контрол върху турската вътрешна и 
външна политика, последната никога не е била толкова милитаризирана, 
колкото понастоящем. 

Друга значителна промяна е изнасянето на отбраната отвъд 
границите на страната. По време на цялата история на Републиката до 
момента Турция като цяло следва политика на защита на границите си. 
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Сега тя започва да прилага концепция за изнесена отбрана, включваща 
военно присъствие и изграждане на военни бази не само в съседни, но 
дори и в по-отдалечени страни и региони като Либия, Катар, Сирия, 
Северен Ирак, Севернокипърската турска република, Сомалия и други.

На трето място, започва изграждането на турски военно-промишлен 
комплекс. Емблематичен символ са бойните дронове, произвеждани от 
компанията на един от зетьовете на президента Р. Т. Ердоган – Селчук 
Байрактар23.

Освен чисто военните средства, някои наблюдатели започват 
да говорят за „изнудването“ като за един от най-често прилаганите 
инструменти в турската външна политика в последните години. 
В подкрепа на тази теза се дават примери на индивидуално ниво с 
арестите на граждани на страни като Съединените щати, Германия, 
Франция и Гърция – хора с двойно гражданство, журналисти, местни 
консулски служители и други24. Същевременно след 2015 г. за натиск 
срещу страните от ЕС се използва въпросът за намиращите се в Турция 
сирийски бежанци25. На критики от страна на европейски държави за 
ситуацията с правата на човека в Турция Р. Т. Ердоган отговаря, че Европа 
е лицемерна, позовавайки се на отношението към бежанците на Стария 
континент, и заплашва да отвори вратите на Турция за емигрантите.

Пето, новата турска външнополитическа доктрина се отнася с 
недоверие към мултилатерализма и поставя акцент върху едностранните 
действия, когато е необходимо. Също така тя разчита на антизападна 
реторика и се противопоставя на настоящия световен ред, доминиран 
от западните страни26.

Шесто, наблюдава се твърде голяма персонализация на турската 
външна политика. До голяма степен тя вече отразява единствено 

23 КАРАГЬОЗОВ, М. „ Напрежението в Източното Средиземноморие нараства“, 
БНР, 04.07.2020, https://bnr.bg/horizont/post/101304742/naprejenieto-v-iztoch-
noto-sredizemnomorie-narastva-ot-meseci (9.07.2021).

24 ERDEMIR, A., EDELMAN, E. Erdogan’s Hostage Diplomacy. Western Nationals 
in Turkish Prisons (Foundation for Defense of Democracies), 31.05.2018, https://
www.fdd.org/analysis/2018/05/31/erdogans-hostage-diplomacy-western-nation-
als-in-turkish-prisons/ (9.07.2021).

25 UZGEL, I.  “A new policy tool in Turkish foreign policy: Blackmailing,” –  Duvar En-
glish, 25.11.2019, https://www.duvarenglish.com/columns/2019/11/25/a-new-pol-
icy-tool-in-foreign-policy-blackmailing/  (9.07.2021).

26 TOL, G. “Viewpoint: Why Turkey is flexing its muscles abroad”, BBC, 15.10.2020, 
https://www.bbc.com/news/world-europe-54547304 (9.07.2021).
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мнението на президента Р. Т. Ердоган. Често пъти на важни 
външнополитически постове се назначават партийни кадри на ПСР, 
външното министерство е политизирано и нерядко маргинализирано 
при вземането на решения. До голяма степен липсва цялостен процес 
на оценка на политиките от различните институции, което води до 
вземането на непоследователни и непредвидими външнополитически 
решения27.

Тези общи характеристики на външната ѝ политика проличават 
и в отношенията на Анкара с три стратегически играчи, с които тя си 
взаимодейства – Европейският съюз (ЕС), Русия и САЩ. 

Отношенията на ЕС и Турция се развиват възходящо в първите 
няколко години на управлението на ПСР, тъй като партията провеж-
да реформи, насочени към евроинтеграция на страната. Около 2007 г. 
обаче този импулс е загубен, като за това важна роля има и приемането 
само на Република Кипър в Съюза, като кипърските турци не стават 
част от ЕС. Въпреки проблемите, които отношенията започват да 
изпитват, Анкара продължава да декларира, че членството в ЕС остава 
нейна стратегическа цел. Макар че делът му в турската външна търговия 
и износ се свива за сметка на други страни, Съюзът остава най-важният 
търговски партньор и основен източник на чуждестранни инвестиции 
за турската икономика. 

В последното десетилетие обаче във връзките на Анкара с ЕС се 
появяват структурни проблеми.

Вследствие на войната в Сирия, в Турция се натрупва голям брой 
сирийски бежанци, които през лятото на 2015 г. масово се отправят 
към Европа, предизвиквайки незапомнена от десетилетия хуманитарна 
криза на прага на Стария континент. Вследствие на кризата през март 
2016 г. ЕС и Турция сключват споразумение, което предвижда Анкара 
да получи 6 млрд. евро за подпомагане на сирийските бежанци на 
своя територия, да се активизират преговорите за присъединяване, да 
отпаднат визите за нейни граждани и да бъде обновен действащият 
между страните от 1996 г. Митнически съюз (МС). В замяна Турция 
се ангажира да охранява по-добре границите си и да спре наплива 
на бежанци и емигранти към Европа. Впоследствие обаче, поради 
нарушенията на правата на човека в Турция, особено след опита за 
преврат на 15 юли 2016 г., западноевропейски правителства отказват 

27 GURCAN, M. “Turkey’s foreign policy becoming alarmingly militarized,” – Al-Mo-
nitor, 22.09.2020, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/09/tur-
key-libya-syria-six-problems-aggressive-foreign-policy.html (9.07.2021).
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да отворят нови преговорни глави или да разгледат въпроса за 
актуализиране на МС. 

Отношенията допълнително деградират в следващите години. В реч 
преди референдума през 2017 г. турският президент Р. Т. Ердоган нарича 
холандското правителство „нацистки останки“ и „фашисти“, след като 
те забраняват на двама турски министри да проведат митинги преди 
вота на холандска територия. По-късно Ердоган заявява, че порочният 
характер на Нидерландия е известен от Сребреница заради ролята на 
холандските „сини каски“, които е трябвало да охраняват цивилните 
босненци. Турският лидер отправя остри реплики и по адрес на 
Германия също заради забраната на масови прояви преди вота в Турция 
на нейна територия. Австрия обвинява турски имами, че са шпионирали 
представители на местната мюсюлманска общност, а срещата на Р. Т. 
Ердоган с френския президент Еманюел Макрон през януари 2018 г. в 
Париж завършва със словесна престрелка между двамата пред камерите. 
През март същата година френският президент се среща в Елисейския 
дворец с делегация на сирийската кюрдска Партия Демократичен 
съюз28(PYD). Тя и свързаните с нея организации са считани от Анкара 
за разклонения на водещата въоръжена борба против Турция ПКК и, 
следователно, терористи.

Дори и бежанското споразумение не може да придвижи диалога 
между ЕС и Турция напред, тъй като според Брюксел Анкара не 
изпълнява последните няколко условия, за да отпаднат визите за 
турски граждани, сред които е реформа на антитерористичното 
законодателство. От своя страна Турция обвинява ЕС в прилагане на 
двойни стандарти по отношение на кандидатурата ѝ за членство, както 
и в неизпълнение на дадените финансови обещания. 

Може да се обобщи, че основната промяна в отношенията между 
Съюза и Турция в последното десетилетие е провалът на политиката 
на ЕС за поставяне на условия в замяна на постигане на пълноправно 
членство (conditionality). Европейската интеграция на Турция губи 
привлекателността си за големи части от турското и европейските 
общества. Перспективата за членство вече не може да се използва 
нито от Брюксел, нито от определени държави-членки за натиск срещу 
Анкара за постигане на отстъпки в двустранните или многостранните 
отношения. Въпреки че членството на Турция в ЕС към момента не 
изглежда постижимо, нито една от страните не обявява, че това не е 
реална цел, тъй като би носила политическата отговорност за краха 
28 На кюрдски език Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD.
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на отношенията. И за двете страни отношенията до голяма степен са 
инструментални и транзакционни.

Турция и САЩ навлизат във второто десетилетие на века с отлични 
отношения, които обаче през следващите няколко години също 
постепенно се влошават. 

След встъпването си в длъжност през януари 2009 г. новият 
американски президент Барак Обама избира Турция и Египет за 
първата си задгранична визита. По време на пресконференцията си с 
А. Гюл американският лидер говори за „модел за партньорство“ (mod-
el partnership) между преобладаващо християнска и преобладаващо 
мюсюлманска държава и впоследствие терминът е употребяван 
многократно от турския външен министър А. Давутоглу. Към онзи 
момент Турция е „партньорът-модел“ за САЩ в Близкия изток, тъй като 
съчетава пазарна икономика и про-неолиберален и приватизационен 
курс, демокрация и умерен ислям(изъм).

Първоначално сирийската криза дава нов импулс на отношенията, 
тъй като позициите и на двете страни съвпадат и те настояват за сваляне 
на сирийския президент Башар Асад. Това обаче рязко се променя след 
метеоритния възход на „Ислямска държава“, който я превръща в цел 
номер едно на Вашингтон. Търсейки съюзници на терен, Вашингтон 
се ориентира към сътрудничество със сирийските кюрдски сили. 
Американската помощ за тях обаче се оказва сериозен проблем, който 
в продължение на години трови отношенията с Турция. Р. Т. Ердоган в 
десетки свои речи яростно критикува Вашингтон, обвинявайки го, че 
е доставил хиляди камиони и самолети, пълни с оръжие, боеприпаси и 
други материали на „терористи“, т.е. PYD. Допълнително напрежение 
в отношенията внасят и ред други въпроси, сред които сделката 
Турция да закупи руски ПВО-комплекси С-400, поради което тя е 
изключена от програмата на Пентагона за производство и доставки 
на самолетите от пето поколение Ф-35. Други нерешени въпроси са 
свързани с арестуваните в Турция американски граждани и местни 
турски служители в американските консулства, искането на Турция за 
екстрадиране на Ф. Гюлен от САЩ, делото в Ню Йорк срещу турската 
държавна банка „Халкбанк“ заради нарушаване на санкциите срещу 
Иран.

Понастоящем връзките на Турция със Съединените щати са силно 
разклатени, като критичните спрямо турското ръководство гласове 
във Вашингтон са все повече. До края на 2020 г. стабилизираща роля 
в двустранните отношения играе доброто разбирателство между 
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лидерите Р. Т. Ердоган и Доналд Тръмп, но се смята, че това ще се 
промени с идването на власт на новия президент Джоузеф Байдън и 
администрацията му във Вашингтон. Отношенията ще се развиват на 
две нива, първото от които е многостранното. Още като кандидат за 
президент Дж. Байдън декларира, че ще работи за засилване на НАТО, 
за да не бъде тласната Турция към Русия. Същевременно акцентът 
в неговите изказвания пада върху въпросите за правата на човека в 
глобален план, което буди тревога в Анкара, поради опасенията, че 
това може да бъде използвано като средство за натиск срещу Турция. 
Второто ниво са двустранните отношения, в които остават нерешени 
тежките въпроси, споменати по-горе. Въпреки това обаче не може да се 
очаква, че отношенията на Вашингтон с Анкара в следващите години ще 
достигнат до разрив. Напрежението по редица въпроси ще се запази, но 
Турция няма намерение да напуска НАТО или да се ангажира в открит 
конфликт с Вашингтон по всички направления.

През разглеждания период не по-малко динамични са отношенията 
на Турция и с Русия. Връзките между двете страни имат редица 
измерения, сред които най-важни са политико-стратегическото, 
икономическото и военното. 

Въпреки конкуриращите им се интереси на Балканите, в Кавказ и 
Централна Азия, Анкара и Москва навлязоха в последното десетилетие 
без между тях да съществуват нерешени въпроси. През 2010 г. Турция и 
Русия създават Съвет за стратегическо сътрудничество на високо ниво, 
състоящ се в провеждането на съвместни заседания на правителствата на 
двете страни два пъти годишно. Търговията между тях отбелязва стабилен 
растеж и стокооборотът от 5 млрд. долара през 2002 г. достига до 
рекордните 37,8 млрд. долара през 2008 г.29 Важна роля в него има руският 
енергиен износ за Турция, както и два стратегически инфраструктурни 
проекта – строената от руската държавна компания „Росатом“ АЕЦ 
„Аккую“ и газопроводът „Турски поток“. За Турция важно значение имат 
и приходите от руски туристи, посещаващи страната, които през 2019 г. 
са на първо място по брой– около 7 млн. души.

Пряката руска намеса в Сирия през есента на 2015 г. обаче 
сериозно обтяга отношенията между Анкара и Москва. Напрежението 
ескалира опасно, когато на 24 ноември 2015 г. турски изтребител 
сваля край турско-сирийската граница руски бомбардировач Су-
24. Руският президент Владимир Путин нарича случилото се „удар в 
гърба“ от съучастници на терористи. Русия налага на Турция широка 
29 За 2018 г. стойността е 25,7 млрд. долара, а за 2019 г. – 26,5 млрд. долара.

Мариян Карагьозов Турция



Съвременните Балкани: предизвикателствата на XXI век

158

гама от икономически санкции и активизира контактите си с кюрдски 
представители.

Междувременно на терен през февруари 2016 г. Сирийските 
демократични сили (СДС), в които водеща роля имат кюрдските отряди 
и които са подкрепяни от редица страни, включително САЩ, започват 
широко настъпление. На фона на засилващото се сътрудничество 
на САЩ и Русия със сирийските кюрди Анкара е принудена да 
преориентира политиката си. Показателно е, че при встъпването си 
в длъжност като министър-председател в края на май 2016 г. Бинали 
Йълдъръм заявява, че правителството му ще се стреми към печелене 
на повече приятели и намаляване на неприятелите. На 27 юни с.г. 
президентът Р. Т. Ердоган изпраща писмо на руския лидер Вл. Путин, 
съдържащо извинение за смъртта на пилота при свалянето на самолета 
миналата година. На 9 август с.г. при визита в Санкт Петербург – 
първата задгранична поява на турския лидер след опита за преврат - Р. Т. 
Ердоган разговаря с Вл. Путин и получава уверения, че Б. Асад няма да 
попречи на турска военна офанзива срещу кюрдските формирования в 
Северна Сирия. В резултат на това, на 24 август 2016 г., Турция започва 
операция „Щитът на Ефрат“, която към март 2017 г. се увенчава с успех. 

Новата ситуация поражда и нова международна инициатива. На 
20 декември 2017 г. с т. нар. Московска декларация Иран, Русия и 
Турция обявяват създаването на тристранен формат за консултации 
по отношение Сирия. Поради това, че преговорите започват в 
казахстанската столица Астана, форматът получава нейното име. Това е 
един от основните, макар и несъвършен, механизми на руско-турското 
сътрудничество по отношение на Сирия. Основа на споразумението е 
общото разбиране за нуждата от запазване на териториалната цялост на 
арабската страна – за Иран и Русия то е продиктувано от желание за 
съхраняване на съюзника им, а за Турция – да не се позволи създаване на 
кюрдски автономни райони, подобни на този в Северен Ирак. 

Вследствие на поредица от споразумения с Москва, Анкара също 
така има ангажименти и към сдържането на бунтовниците в област 
Идлиб. Ситуацията там обаче запазва голям потенциал за конфронтация 
със Сирия и с Русия, както показват поредица по-малки или по-големи 
ескалации на напрежението в района през 2020 г. 

Сделката между Анкара и Москва за закупуване на ракетните 
комплекси С-400 е ключовият компонент от военното им 
сътрудничество. Чрез нея Турция цели да си осигури по-голяма 
стратегическа автономия и да даде сигнал към западните си съюзници, 
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че разполага и с други опции, за да защити националните си интереси. 
За Русия реализирането на сделката от страна на Турция, въпреки запла-
хата от американски санкции, е сериозна реклама за нейната оръжейна 
индустрия, а също така сътрудничеството с Анкара по въпроса създава 
разцепления в НАТО. 

Същевременно обаче Турция се стреми да контрабалансира Русия 
в съседните на двете страни региони. В кавказко-черноморската зона 
Анкара не признава анексирането на Крим и развива активни отношения 
с Украйна, включително и мащабно военно сътрудничество в областта 
на авиацията, ракетните системи и други. Турция активно насърчава и 
подкрепя Азербайджан по време на въоръжения конфликт с Армения 
през есента на 2020 г. Анкара и Москва се конкурират за влияние и в 
Централна Азия. 

Отношенията на Турция с Русия се характеризират със ситуационно 
партньорство, съчетано с противопоставяне, коренящо се в различните 
стратегически интереси на двете страни, въпреки че често пъти те имат 
общи тактически цели. Сред тях е и недопускането на други глобални 
играчи в решаването на регионални проблеми непосредствено край 
границите им. Институционализацията на отношенията е недостатъчна, 
за което свидетелства фактът, че често пъти единствено пряката намеса 
на двамата президенти в изтощителни дълги лични преговори води до 
достигане на компромис. 

Външната политика на Турция по тези три стратегически оси – с 
Европейския съюз, Русия и САЩ – може картинно да бъде обобщена с 
думите на известния изследовател на страната Норман Стоун, че „Тур-
ция пише имената на приятелите си с молив, тези на враговете си – с 
мастило.“

Въпреки ангажиментите в Близкия изток и други региони, турската 
политика по отношение на Югоизточна Европа остава активна. Важни 
компоненти от нея са отношенията на най-високо политическо ниво 
между президента Р. Т. Ердоган и лидери от региона като сръбския 
президент Александър Вучич, българския премиер Бойко Борисов, и 
други, активното изграждане на връзки с местни политически партии 
(в България, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, 
областта Санджак в Сърбия) и икономическото проникване и 
реализирането на стратегически инфраструктурни проекти. 

Други елементи от турската външна политика обаче имат по-
скоро деструктивно въздействие върху отношенията на Анкара с 
балканските страни с предимно православно население. Сред тях са 
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строежът на джамии и религиозната дипломация, като чрез структури 
като Управлението за външните турци30 и Диянета Турция „изнася“ 
държавен турски национализъм, базирайки се на етническата турска 
и религиозната мюсюлманска идентичност на различни общности 
в Европа и Балканите31. Исканията на турското правителство за 
екстрадиране на членове на организацията на Ф. Гюлен в някои случаи 
водят до противоречия на двустранно ниво или обществени скандали 
(България, Косово, Република Северна Македония). 

На следващо място, дестабилизиращо влияние има и бежанският 
натиск през лятото на 2015 г. и март 2020 г. В последния случай 
натискът на Турция не успява, тъй като Гърция е добре подготвена 
за нова бежанска вълна и силите ѝ за сигурност почти не допускат на 
гръцка територия проникването на бежанци и нелегални емигранти. 
Голямо значение има и фактът, че Европейският съюз твърдо застава зад 
страните-членки, давайки да се разбере, че този път границите ще бъдат 
защитавани.

На трето място, в последните години Източното Средиземноморие 
се превръща в отделно направление във външнат аполитика на Турция, 
съдържащо голям конфликтен потенциал. В него също така проличава 
и стратегическата самота на Анкара. След като през август 2015 
г. италианската енергийна компания „Ени“ открива значителното 
находище Зор и предлага проект, предвиждащ египетските, израелските 
и кипърските газови залежи да бъдат обединени и в египетски инсталации 
да се произвежда втечнен природен газ (LNG). Атина, Кайро, Никозия 
и Тел Авив – всяка от които има собствени спорове с Турция - започват 
координация на действията си, свързани с енергоресурсите в региона, от 
която борещата се да заеме мястото на регионален енергиен хъб Турция 
е изключена, въпреки че е страната с най-дълга средиземноморска 
крайбрежна ивица. 

В отговор на това Анкара отговоря с три хода, които значително ус-
ложняват международната обстановка в региона. Със създадения от нея 
флот от кораби за сеизмични проучвания и сондажи Турция започва 
собствени проучвания за нефт и газ в Източното Средиземноморие; 
през февруари 2018 г. с военни кораби блокира сондажите, предприети 
в оспорваните морски зони край Острова на Афродита от компанията 
„Ени“; на 29 ноември 2019 г. сключва споразумения за делимитиране на 

30  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, YTB.
31 КЮЧУКОВ, Л. „Българо-турските отношения: еднопосочно ли е движението“. 

– Международни отношения, 2018, No. 1, 27–32. 
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морските юрисдикции, както и военно споразумение с Правителството 
на националното съгласие в Триполи. Основният проблем пред него от 
международноправна гледна точка е, че то напълно игнорира гръцката 
изключителна  икономическа зона, породена от остров Крит. 

През цялата 2020 г. напрежението в Източното 
Средиземноморие остава високо.  Регионалните страни създават 
Източносредиземноморския газов форум, а гръцката стратегия 
за отговор на действията на Турция включва няколко елемента, 
сред които са: ангажиране по въпроса на страните от Евросъюза; 
засилване на външнополитическите контакти с Никозия и Тел Авив 
и други заинтересовани столици; подписване в началото на август на 
споразумение с Египет за демаркация на морските граници32. Въпреки 
че ЕС осъжда турските едностранни действия и провокации, до 
завършването на текста сред страните-членки липсва консенсус за 
налагане на санкции срещу Турция. 

Може да се заключи, че демонстрирайки нарасналата мощ на 
въоръжените си сили (модернизиран флот, възможности да създава 
и поддържа въздушни коридори до по-отдалечени точки и твърдо 
отстоявайки позициите си, Турция се старае да си осигури по-изгодно 
място на масата на преговорите относно енергийните ресурси в региона. 
По-голямата активност на военния компонент в стратегията на Анкара 
обаче не може да компенсира външнополитическата ѝ изолация. Чрез 
военния си потенциал Турция може да саботира усилията на другите 
регионални играчи в региона, но това засега не е достатъчно, за да се 
превърне самата тя в енергиен хъб. 

В средносрочна перспектива може да се очаква, че Турция ще 
запази стремежа си сама да определя външната си политика. Турското 
ръководство ясно формулира промененото си разбиране за ролята 
на страната в света. Ако по време на Студената война тя е била 
функционален съюзник за Запада, т.е. стратегическите решения не са 
били консултирани с нея, в момента Анкара настоява пред тях за статут 
на стратегически партньор33.

Друга ключова промяна на регионално и глобално ниво е турското 
усещане за източника на стратегическата заплаха. Ако през Студената вой-
на това е Съветският съюз, понастоящем немалко хора в Турция смятат, 

32 Вж. повече по въпроса в главата за Гърция от настоящото издание.mnbv cvb
33 AYBET, G. “Turkey and the West: Functional ally to strategic partner,” – Daily Sa-

bah, 22.09.2017, https://www.dailysabah.com/columns/aybet-gulnur/2017/09/22/
turkey-and-the-west-functional-ally-to-strategic-partner  (9.07.2021).
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че основният риск идва от кюрдския иредентизъм и от нестабилността в 
Близкия изток. Следователно, до падането на Желязната завеса Турция 
е длъжна да докаже ценността си на западния алианс – основен гарант 
срещу съветските амбиции, докато в наши дни съществува възприятие, 
че основните проблеми за турската териториална цялост са последица 
от американската политика в Близкия изток. По тази причина в Турция 
се формират кръгове, които смятат, че тя има независими от Запада 
интереси.

В международен план слоганът на турския президент „Светът е по-
голям от пет“ (визирайки петте страни-постоянни членки на Съвета 
за сигурност на ООН) е предизвикателство към цялата съществуваща 
система на международни отношения. Понастоящем обаче Турция 
трудно би могла да играе ролята не само на световен, но и на водещ реги-
онален играч поради обтегнатите си отношения с множество държави. 
Сред тях са както арабски (Саудитска Арабия, Обединените арабски 
емирства, Египет, Сирия, Ирак), така и средиземноморски страни 
(Гърция, Кипър, Израел, Франция).  Освен това в последните години 
Турция предприема стъпки в Сирия и Източното Средиземноморие, 
които се оценяват като нарушаващи международното право, и разчита 
преимуществено на военната си сила, което притеснява съседите 
ѝ. Анкара няма и надеждни съюзници сред глобалните играчи като 
Европейския съюз, САЩ и Русия. Допълнителни фактори, които 
затрудняват турските амбиции, са икономическите трудности и липсата 
на вътрешнополитическа стабилност. 

****
Анализът на основните тенденции във вътрешно- и външно- 

политически план води до няколко основни извода. Сред основните 
фактори за продължителността на управлението на ПСР в първото 
десетилетие са икономическите и външнополитически успехи, докато 
във второто десетилетие водеща роля има предложената консервативно-
националистическа визия, чрез която партията успява да сплоти големи 
части от турското общество. Същевременно обаче тази идеологическа 
линия отблъсква големи групи граждани, води до секюритизация на по-
литиката и засилващи се авторитарни тенденции, което има негативно 
отражение по отношение демокрацията, икономиката и правата на 
човека. 

Активността на Анкара, тласкана от желанието Турция да разпростре 
своето влияние в съседните региони, съчетана със засилен лидерски 
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елемент, национализма и използването на външнополитически каузи 
във вътрешната политика, води до дълбоки промени във външната по-
литика на страната. Сред тях са ревизионизъм и милитаризация, които 
обаче значително обтягат отношенията с редица регионални и глобални 
фактори в динамична външнополитическа среда и създават предпоставки 
за създаване на нови и задълбочаване на вече съществуващи конфликти. 

В следващото десетилетие Турция е изправена пред решаването на 
ключови въпроси, сред които: ще бъдат ли възстановени върховенството 
на закона и демокрацията в страната; ще се запази ли действащата 
президентска система на управление или страната ще се завърне към 
действалата до момента парламентарна; как би изглеждала турската 
политическа система, ако във властта не участва Р. Т. Ердоган; ще се 
преодолее ли поляризацията и ще се намери ли обединителна фигура за 
обществото; как ще се развие кюрдският въпрос в страната и региона; как 
ще се развива турската икономика; какъв ще бъде външнополитическият 
курс на Анкара и ще бъдат ли възстановени доверието в отношенията с 
ЕС, САЩ и други ключови глобални и регионални играчи? Сложността 
на тези въпроси в тяхната съвкупност предвещава най-вероятно 
продължаване на изключително високата динамика в турската вътрешна 
и външна политика. 

Abstract: This chapter focuses on domestic and foreign policy developments in 
Turkey over the last decade.

The steps leading to a strong concentration of power in the hands of President 
Recep Tayyip Erdoğan have been analyzed. However, the introduction of a super-
presidential system in which „the winner takes it all“ causes a strong polarization in 
society. It is divided into two halves, which support the ruling or opposition bloc of 
parties.

The internal and external factors that lead to the growing authoritarianism in 
Turkey, as well as the challenges of its consolidation, have been studied.

There is also a tendency to strengthen nationalism in its various manifestations - 
the vision of „New Turkey“ in economic, political and value terms and the emphasis 
on „local and national“. In the period under review, there has been an intensification 
of attempts for controlled Islamization of public and political life.

The text addresses the main external and internal security challenges of the 
country related to the aftermath of the conflict in Syria, the fight against the PKK, 
the Islamic State group and the secret movement of the preacher Fethullah Gulen. 
They lead to a very high „securitization“ of all aspects of life.

In foreign policy terms, the previous concept of “zero problems with neighbors” 
has been replaced by Turkish unilateral action and militarization, combined with the 
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construction of a Turkish military base abroad and forward defense doctrine. Foreign 
policy is also concentrated in the hands of the head of state and is combined with 
efforts to build own Turkish military-industrial complex. Emphasis is placed on Tur-
key’s complex relations with the EU, Russia and the United States, as well as with the 
Balkans and the Eastern Mediterranean.
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ХЪРВАТИЯ: ОТ НАЦИОНАЛИЗМА ДО ЕВРОПЕИЗМА

 Ирина Огнянова-Кривошиева

Хърватия се появява на политическата карта на Югоизточна Европа 
след разпадането на Югославия и преминава през тежка война за 
независимост през 90-те години на ХХ век. Преходът към демокрация и 
пазарна икономика се утежнява от военните последици и реформите в 
страната се извършват по-бавно в сравнение с други посткомунистически 
държави. Едва след 2000 г. хърватското общество тръгва по пътя 
на демократизацията и икономическата либерализация, както и 
интеграция в ЕС и НАТО. Хърватия обаче бързо се възстановява и 
днес, редом със Словения, е една от най-проспериращите държави от 
бивша  Югославия. Тя е единствената от „Западните Балкани“, която 
успява да се присъедини към Европейския съюз  през 2013 г. 

***
След 1945 г. наднационалната идеология на югославизма не успява 

да измести нито хърватския, нито сръбския национализъм и сблъсъкът 
между тях допринася за колапса на федеративна Югославия в началото 
на 90-те години на ХХ в. Оказва се, че национализмът събаря монопола 
на Югославската комунистическа партия (ЮКП) в Югославия, но това 
в перспектива води до конфронтация и въоръжени конфликти. 

В резултат на въвеждането на партийния плурализъм в Хърватия 
през 1989–1990 г. се появяват различни националистически партии 
и движения, най-важното и популярното от които е Хърватската 
демократична общност (ХДО)1 с лидер Франьо Туджман, известен 
хърватски дисидент и националист. Програмата на ХДО е изцяло 
национална – базирана е на идеята за нацията и държавата. Тя се 
превръща в най-голямата и силна дясна политическа партия в страната, 
която печели първите демократични избори в следвоенната хърватска 
история през 1990 г., а Туджман става първият демократично избран 

1 На хърватски език Hrvatska demokratska zajednica (HDZ). 



Съвременните Балкани: предизвикателствата на XXI век

166

президент на страната. Партията остава на власт цели 10 години – до 
2000 г. Това е т.нар. „ера Туджман“, която дава своето отражение върху 
политическия живот на Хърватия и до днес2.

Словения първа и безпроблемно напуска Югославия, но с Хърватия 
въпросът е по-сложен, тъй като на нейна територия живее голямо 
сръбско малцинство (около 12% от цялото население). Тези сърби са 
т.нар. „вътрешни“ или пречански сърби – те нямат друга родина освен 
Хърватия. При това те са силно концентрирани – в Крайна, Западна 
Славония и Северна Далмация. И когато Туджман разпалва хърватския 
национализъм, който традиционно има антисръбски характер, това 
неминуемо вещае военен сблъсък. Вместо да наложи един нов и модерен 
национализъм, хърватската пропаганда залага на старата етническа 
карта и се опитва да „разграничи“ хърватите от сърбите, да наблегне 
на езиковите, културните и религиозните разлики между тях. Новата 
конституция от 1990 г. определя държавата като еднонационална. 
Целта е ексклузивно да се защитят интересите на хърватската етническа 
общност, т.е. колективните, а не индивидуалните граждански или 
малцинствени права. Пропагандираният от ХДО национализъм е 
етнически по характер, при който местните сърби се изключват от 
хърватската политическа нация и са подложени на дискриминация3. 

Това дава шанс на сръбския лидер и националист Слободан 
Милошевич да се обяви за „защитник“ на сръбското малцинство в 
Хърватия. Имайки подкрепата му, местните сърби действат като „пета 
колона“ и настояват за отцепване и суверенитет. През 1991 г. те обявяват 
създаването на Република Сръбска Крайна, която през м. април с.г. 
взема решение за откъсване от Хърватия и присъединяване към Сърбия. 
В отговор на всичко това на 25 юни 1991 г. Хърватия обявява своята 
независимост4. 

Войната започва на територията на Хърватия като гражданска 
война между хърватите и местните сърби. Последните създават свои 
въоръжени групи, снабдявани с оръжие от Сърбия, и завземат близо една 
трета от територията на страната, защитавани от югославската армия, 
контролирана от Белград. В този момент решаващо се оказва решението 

2 GOLDSTEIN, I. Dvadeset godina samostalne Hrvatske (Zagreb: Novi Liber, 2010), 
p. 62.

3 OGNYANOVA, I. “Croatian nationalism and the breakup of Yugoslavia.” – 
Etudes Balkaniques 1, 2005, p. 8.

4 JOVIĆ, D. “Croatia and the European Union: a Long Delayed Journey.” – Journal of 
Southern Europe and the Balkans, vol. 8, No. 1, 2006, p. 88.
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на международната общност в началото на 1992 г. да признае Хърватия, 
което я превръща в напълно независима и суверенна държава5. 

С военната помощ на Запада, и най-вече САЩ, през 1995 г. хър-
ватската армия успява да осъществи военните операции „Светкавица“ и 
„Буря“, по време на които си връща контрола над загубените територии. 
Пред настъпващите хърватски военни части и подлъгани от обещанията 
на Милошевич, близо 300  000 сърби напускат родните си места, 
изтегляйки се към Босна и Сърбия6. За съжаление, това е съпроводено 
от много случаи на насилие. Именно събитията от лятото на 1995 г. по-
късно стават причина за редица съдебни процеси пред Международния 
трибунал в Хага. 

ХДО е представител на крайния национализъм – партията иска не 
просто независимост, а новата хърватска държава да обедини всички 
хърватски етнически територии, включително и части от Босна и 
Херцеговина. Затова Туджман вкарва страната си в кръвопролитния 
военен конфликт на нейна територия през 1992–1995 г., мотивирайки 
се с необходимостта да защити хърватското население там7. Краят на 
войната официално се слага с Дейтънския договор през есента на 1995 г. 

Национализмът и демокрацията обаче не вървят ръка за ръка. По 
време на войни, окупация и бежанска вълна хърватите се нуждаят от „силна 
ръка“. ХДО монополизира цялата политическа власт, представяйки 
себе си за единственствения защитник на  хърватските национални и 
държавни интереси. Това създава условия за корупционни практики 
сред политическия и административния ѝ елит. От втората половина 
на 90-те години вече е очевидно, че Туджман налага авторитарен стил 
на управление, базиран на хърватския национализъм. На фона на цяла 
Източна Европа страната изостава с провеждането на икономическите, 
политическите и социалните реформи.

Едва след смъртта на Туджман през 1999 г. започва истинският 
преход към демократизация и икономическа либерализация в Хърватия. 
От 2000 г. новото правителство на Социалдемократическата партия 
на Хърватия (СДП), начело с Ивица Рачан, повежда страната през 

5 RAMET, S. Balkan Babel. Politics, Culture, and Religion in Yugoslavia (Boulder, 
Westview Press, 1996), p. 124. 

6 BIDELEUX, R. The Balkans: a Post-Communist History (London, New York: Rout-
ledge, 2007), p. 183. 

7 Босненските хървати представляват 17% от цялото население. Те са 
концентрирани предимно в Западна Херцеговина – главно в региона около 
Мостар.
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новото десетилетие – „компесаторното“, в което трябва да се навакса 
изоставането от 90-те години на ХХ век8. През следващия четвърт 
век ХДО и СДП имат монопол в управлението на Хърватия, което му 
придава известна стабилност и предвидимост, а политическата система 
придобива ясно изразен двуполюсен характер. 

На първо време правителството на Рачан се изправя пред 
предизвикателството да сложи край на етническия национализъм. 
Кабинетът приема програма за преодоляване на противоречията 
с местните сърби, решаване на въпроса с бежанците от войната, 
сътрудничество с трибунала в Хага и т.н. През мандата на СДП 
започва извършването на закъснелите реформи във всички сфери на 
обществения живот в Хърватия. Постепенно социалните проблеми 
започват да изместват националните. 

Както навсякъде в Източна Европа, така и в Хърватия, бившите 
комунисти не успяват на извършат радикалните реформи, от които 
се нуждае обществото. Парламентарните избори през 2003 г. връщат 
на власт ХДО начело с новия ѝ лидер Иво Санадер. Следва ново 
десетилетие на управление на десницата в Хърватия (два мандата на 
Иво Санадер – 2003–2007 г. и 2007–2009 г., и един на Ядранка Косор 
– 2009–2011 г.). Първоначално това създава известна тревога както в 
страната, така и извън нея. Новите управляващи обаче правят всичко 
възможно да се разграничат от наследството на Туджман, да превърнат 
ХДО от крайнонационалистическа в модерна дясна, консервативнa 
партия. Те вече тръгват по пътя на европейската интеграция, като 
прегръщат идеята за сътрудничество с НАТО, ЕС и съда в Хага, 
предприемат мерки за намаляване на етническото напрежение в страната 
и т.н. Санадер продължава нормализацията на отношенията с местните 
сърби. Той апелира към сръбските бежанци да се завърнат в страната, 
което обаче се случва трудно и бавно9. 

В началото на XXI в. хърватският национализъм преживява своята 
нормализация и се изявява в едно много по-умерена форма. Най-
големите политически партии в страната – ХДО (част от Европейската 

8 ОГНЯНОВА, И. „'Компенсаторното десетилетие' – Хърватия след Туджман  
(2000–2012 г.)“. – В: КОСТОВ, Ал., Ек. НИКОВА (Съст.) Балканите през 
първото десетилетие на 21. век (София, 2012), 403–430. 

9 По официални данни от 2005 г. само около 100 000 сърби (т.е. една трета от 
напусналите) се завръщат по домовете си, но за голяма част от тях това е само 
временно. (Вж. Serbo-Croatian Relations. Knowledge towards the Protection of Identi-
ty (Novi Sad, 2016), p.129).
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народна партия) и СДП (част от Партията на европейските социалисти) 
стоят на либерални позиции, т.е. те са за членството на Хърватия в ЕС, 
за спазване на правата и свободите на гражданите и малцинствата и т.н., 
което не поставя под въпрос европейското бъдеще на страната. 

Колкото и да е овладян национализмът в Хърватия, той е в едно 
латентно състояние и при всеки удобен случай избуява отново. Нито 
отминаващото време, нито глобализацията, нито икономическият 
напредък могат лесно да излекуват раните от войните при разпада на 
Югославия. Всеки опит на сръбското малцинство да наложи двуезичие 
в Източен Срем предизвиква ответна реакция сред хърватското 
население в региона. Това само показва, че „раната Вуковар“ не е 
зараснала близо 20 години след края на войната10. Днес поствоенното 
хърватското общество носи белезите и раните на всичко онова, което 
се случва в края на ХХ в. в региона. Хърватският национализъм е един 
траен, местен и традиционен феномен, при който темите за Втората 
световна война и войните от 90-те години не отпадат от дневния ред 
на обществото.

Наследство от „Туджмановото минало“ е сериозната съпротива 
на националистическите среди в Хърватия срещу предаването на 
издирваните за военни престъпления от Международния трибунал за 
бивша Югославия в Хага. Така практически на страната ѝ се налага 
да „сдаде“ суверенитет, като предаде на международното правосъдие 
нейни граждани, мнозина от които се възприемат като национални 
герои. Това се прави под натиска на ЕС и в името на европейската 
интеграция на страната. Това е и една от причините в Хърватия да 
има нейни открити противници - повечето с националистически 
възгледи. 

Въпросът с военните престъпления е най-голямото предизвикател-
ство пред европейската перспектива на страната. „Препъникамъкът“ 
се оказва случаят с издирвания от 2001 г. ген. Анте Готовина, който 
ръководи операция „Буря“ през лятото на 1995 г. В Хърватия той е 
считан за „военен герой“, а на сътрудничеството с трибунала се гледа 
като на „национално предателство“. Когато правителството на ХДО 
вече няма избор, в края на 2005 г., в името на европейската интеграция 

10 Всяка година на 18 ноември, когато се отбелязва годишнината от разрушаването 
на града от югославската армия през 1991 г., там се провеждат многохилядни 
митинги. (Вж. ČERMÁK, P. “Reintegration of local communities divided by ethnic 
conflict: ethnically mixed municipalities in the Western Balkans.” – Croatian Political 
Science Review, Vol. 53, 2016, 4, 219–222).

Ирина Огнянова-Кривошиева Хърватия
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на страната си, то помага за залавянето на Готовина и за неговото 
екстрадиране в Хага11. 

Управлението на ХДО е белязано и от корупционни скандали. 
Това принуждава министър-председателя И. Санадер през 2009 г. да 
подаде оставка, а мястото му в кабинета да се заеме от Ядранка Косор. 
За да изпълни критериите за еврочленство на Хърватия, правителството 
поема ангажимент за борба с корупцията. Тя се води и по високите 
етажи на властта и дава някои непосредствени резултати12.

Именно заради корупционните скандали и икономическата криза 
от 2008-2009 г. правителството на ХДО пада от власт. Парламентарните 
избори през 2011 г. се печелят от СДП, а лидерът ѝ Зоран Миланович 
става министър-председател на страната. Новото правителство идва на 
власт с амбициозна програма за реформи, с която се надява да съживи 
икономиката. Тя обаче не се реализира на практика. През 2015 г. 
икономическият растеж е нищожен, безработицата е висока,  външнитя 
дълг достига 85% от БВП. Корупционните скандали продължават с 
нестихваща сила. Спорна фигура е и кметът на Загреб – Милан Бандич13. 
Ново дело се води и срещу бившия министър-председател Санадер. 
Присъда получава и самата партия ХДО14.

Правителствотото на Миланович не успява нито с провеждането на 
обещаните реформи, нито с борбата с корупцията и постепенно губи 
подкрепа. Това засилва позициите на опозиционната ХДО. Нейният 
кандидат Колинда Грабар-Китарович печели президентските избори 
в началото на 2015 г., а десницата, водена от новия си лидер Томислав 
Карамарко – следващите парламентарни избори, проведени през есента 
на същата година.

11 KULENOVIĆ, E., K. PETKOVIĆ. “The Croatian princes: power, politics and vi-
sion (1990–2011).” – Croatian Political Science Review, Vol. 53, 2016, 4, p. 114. 

12 Осъдителни присъди получават няколко висши държавни служители, 
включително и бивш министър-председател Иво Санадер, който през 2012 г. 
е изпратен в затвора с ефективна 10-годишна присъда, бившият вицепремиер 
Дамир Поланчец и бившият министър на отбраната Берислав Рончевич. (вж. 
BUDIMIR, D. “Hrvatska politička elita na početku demokratske tranzicije.” – Anali, 
VII, 2010, 89–91).

13 Той управлява Загреб от 2005 г. до 2021 г..
14 Партията трябва да плати глоба от 658 000 евро и да върне в държавната хазна 

незаконно присвоените 3.5 млн. евро. Това е първият случай в хърватската 
история, когато политическа партия е призната за виновна в корупция. (Вж. KU-
LENOVIĆ, E., К. PETKOVIĆ. “The Croatian Princes,” 127–129).
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Повечето граждани на Хърватия обаче са уморени от антагонизма 
между СДП и ХДО и от биполярния модел на управление, който 
доминира в хърватския политически живот от 1991 г. насетне. 
Електоратът на големите политически партии постепенно се топи. Ясно 
е, че двата политически мастодонта не могат да управляват сами, което 
налага да търсят коалиционни партньори. Създалият се политически 
вакуум се изпълва с нови политически субекти, които на този етап сами 
едва могат да прескочат прага от 5% за влизане в парламента, но бързо 
печелят влияние – като дясноцентристката партия МОСТ, зелените 
„Орех“, популистите „Жива стена“ и други, които практически разбиват 
двуполюсния модел15.

От 2015 г. в Хърватия се наблюдава трайна политическа нестабилност 
и страната попада в спиралата на предсрочните избори и коалиционните 
правителства. Старите политически партии изпадат в тежка вътрешна 
криза. В ХДО Карамарко втвърдява националистическите позиции на 
партията, което е доста неадекватно при намаляването на електората 
ѝ и нуждата от „отварянето“ ѝ към нови симпатизанти. Затова той е 
заменен на лидерския пост от Андрей Пленкович, който успява да 
върне партията в десния център на политическия спектър. Сходни 
процеси се наблюдават и в СДП, която също топи електоралната си 
база. Миланович пък е сменен от младия Давор Бернардич. 

За разлика от своя предшественик Пленкович е много по-умерен. 
Той оглавява второто дясноцентристко коалиционно правителство 
начело с ХДО през есента на 2016 г., както и третото, след извънредни 
парламентарни избори през юли 2020 г. ХДО печели и двата тура на 
местните избори през 2017 г. Тези успехи за десницата се дължат не 
толкова на добрата ѝ управленска програма или на нейната популярност 
в страната, а по-скоро е резултат от факта, че СДП потвърждава 
тенденцията в Европа за упадък на левите сили. Така ХДО отново 
концентрира в свои ръце цялата политическа власт – на национално и 
регионално ниво, което е голямо предизвикателство както за нея, така и 
за опозицията в страната16. 

Една от съществените причини за успехите на ХДО в Хърватия 
се дължи на нейното „скъсване“ с крайния национализъм от времето 

15 CIPEK, T., M. MACAN, T. TRUBIĆ. “Parliamentary elections in Croatia 2015: 
victory without actual winners.” – Contemporary Southeastern Europe 2(2) (2015), 
102–105..

16 МАРИНИ, А. „Още несигурност в Хърватия и след втория кръг на местните 
избори“. http://www.euinside.eu, 6 June 2017. (25.07.2021).

Ирина Огнянова-Кривошиева Хърватия
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на Туджман. Към редовете на популистите-националисти в страната 
могат да се отнесат само маргинални политически сили, като „Жива 
стена“, както и фолк изпълнителят Мирослав Шкоро, който участва 
доста успешно в последните президентски и парламентарни избори. 
Фактът обаче, че ги има и че зад Шкоро застават различни десни и 
десноцентристки формации показва, че хърватският национализъм 
не е ликвидиран и оставя дълбока диря в съзнанието на поствоенното 
хърватско общество. Той обаче не е част от онази нова популистка вълна, 
която залива Западна Европа и изправя ЕС пред най-голямото му досега 
предизвикателство, не е част и от новите тенденции в Централна Европа, 
въпреки че хърватите в много отношения се солидаризат с региона 
и чувстват своята идентичност по-скоро като централноевропейска, 
отколкото балканска. Национализмът в Хърватия вече е доста 
„опитомен“ и за всички остава надеждата, че местният политически елит 
ще търси основно политически контакт с Брюксел и ще остане верен на 
идеята за единна и обединена Европа. 

Още от 80-те години на ХХ в. от общо шестте републики, които 
съставляват комунистическа Югославия, Хърватия и Словения са 
много по-напреднали в икономическо отношение и по-интегрирани в 
европейския пазар, отколкото останалите. Така страната практически 
е сред най-подготвените от Източния блок да стане част от нова, 
обединена Европа. На Хърватия винаги се гледа в тандем със Словения, 
но ако последната бързо успява да се присъедини към ЕС с групата 
на страните от Централна Европа през 2004 г., то Хърватия изостава 
драматично през 90-те години, като по пътя ѝ към обединена Европа я 
изпреварват дори България и Румъния.

Страната извървява един дълъг и труден път до Европейския съюз. 
С присъединяването си към него на 1 юли 2013 г. тя става втората 
(след Словения) бивша югославска република член на съюза, но това се 
случва близо две десетилетия след отделянето ѝ от бивша Югославия и 
9 години след Словения. Национализмът, доминиращ на хърватската 
политическа сцена през 90-те години на ХХ в., е враждебен на самата 
идея за обединена Европа.

В края на 1991 г., когато огромна част от територията на Хърватия 
е под сръбски контрол, западните лидери гледат на нея като на млада 
държава, която трябва да бъде защитена от агресията на сръбския 
диктатор Милошевич. Но този позитивен имидж бързо се променя 
поради включването на Хърватия във войната в Босна и Херцеговина 
през 1992–1995 г. Отношението към нея рязко охладнява след операция 
„Буря“, когато пред настъпващата ѝ армия  много сърби напускат 
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родните си места. И макар че Туджман подписва мирния договор в 
Дейтън, през 1997 г. европейските политици не поканват страната да 
започне преговори за присъединяване към ЕС17. 

Туджман налага широко подкрепяната от хърватите и до днес теза, 
че с геополитическото си положение, с многовековната си история, 
цивилизация и култура Хърватия се числи към Централна Европа 
и Средиземноморието. Основният политически разказ дефинира 
страната като „европейска“, а не като „балканска“. Хърватите не искат 
Западните Балкани да се разглеждат като един цялостен регион, т.е те да 
бъдат третирани наравно със сърбите18. 

Хърватският президент Туджман се чувства победител в юговойните 
и отхвърля онова, което смята за несправедливи изисквания на ЕС. Той 
игнорира многобройните обвинения на Международния трибунал 
за бивша Югославия срещу членове на хърватския военен елит, както 
и европейските призиви за завръщане на бежанците по домовете, за 
разрешаване на регионалните проблеми и т.н. Така страната изпада 
в тежка международна изолация и в очите на западните дипломати 
Хърватия е малка, маргинална и авторитарна държава с далечни 
перспективи за присъединяване към ЕС и НАТО19. 

Промяната в хърватската външната политика настъпва едва след 
смяната на властта в Хърватия през 2000 г. Преориентацията се провежда 
от новия кабинтет на Рачан и е вече проевропейска и проатлантическа. 
На членството в ЕС започва да се гледа като на приоритет във външната 
политика на страната. 

ЕС и НАТО подкрепят политическата промяна в Загреб, вярвайки, 
че  това ще донесе стабилност в региона. През 2003 г. Хърватия подава 
молба за членство в Европейския съюз, която е удовлетворена на 
следващата година, когато Европейската комисия (EК) официално я 
кани да започне преговори. Брюксел определя март 2005 г. като дата за 
началото им, но то се отлага до есента на с.г., когато хърватската държава 
съдейства за залавянето на издирвания от Международния трибунал в 
Хага генерал Анте Готовина20.

17 RAZSA, M., N. LINDSTROM. “Balkan is beautiful: Balkanism in the political dis-
course of Tudman’s Croatia.” – East European Politics and Societies, Vol. 18 (2004),  p. 
2, 7.

18 UZELAC, G. “Franjo Tudjman’s nationalist ideology.” – East European Quarterly, 31 
(1998), 4, 449–472.  

19 JOVIĆ, D. “Croatia and the European Union,” р. 85, 103. 
20 LUKIĆ, R., S. RAMET, K. CLEWING. Hrvatska od osamostaljenja (Zagreb, 2013), 
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След опита от разширяването през 2004 и 2007 г., и особено 
след икономическата криза, разтърсила еврозоната, ЕС е вече по-
рестриктивен в новия прием. Европейските правителства искат да са 
сигурни, че новите членки няма да създават проблеми. За тях не е тайна, 
че в Хърватия има корупция и се забавят нужните реформи. Освен това 
тя трябва да реши и спорните си въпроси със Словения и да сътрудничи 
по-активно на трибунала в Хага. 

През 2008–2009 г. хърватската външна политика преследва 
усилено целта за  членство в НАТО. От страна, в която са провеждани 
военни операции, тя се превръща във фактор на стабилност в региона. 
Хърватия и Албания се присъединяват анблок към НАТО на 1 април 
2009 г. За сигурността на Хърватия това е изключително важно, имайки 
предвид американската военна помощ при отстояване на хърватската 
независимост и опитите на Русия за противодействие на НАТО в Босна, 
Сърбия и Косово21.

Преговорите за еврочленството на Хърватия се протакат близо 
шест години. Текстът на договора за присъединяването на страната 
към ЕС е одобрен от Европейския парламент на 1 декември 2011 г., 
а на 9 декември с. г., на заседание на Европейския съвет в Брюксел, 
се извършва официалната церемония по подписването му. Договорът 
влиза в сила на 1 юли 2013 г. и с него Хърватия става 28-ия пълноправен 
член на ЕС. За разлика от договорите на България и Румъния, в този 
на Хърватия няма предпазни клаузи, но се предвижда страната да 
бъде подложена на три мониторингови доклади от страна на ЕК. Тя 
е първата страна от Източния блок, която се присъединява към съюза 
сама, индивидуално.

Присъединителният договор е подложен на референдум в 
страната, който се провежда на 22 януари 2012 г. Въпреки че хърватите 
са разочаровани от трудно изпълнимите критерии, определени от 
Брюксел в процеса на преговорите, и въпреки икономическата криза, 
която разтърсва еврозоната, 66% (т.е. около две трети) дават позитивен 
вот. Това доказва, че мнозинството от хърватите са убедени, че страната 
им не може да постигне социален и икономически просперитет сама и 
извън Европейската общност. 

Хърватите приемат еврочленството от 1 юли 2013 г. като начин 
да загърбят проблемите от войните, през които минават след 1991 
г. С присъединяването си към ЕС те очакват в региона да се смегчи 
силния национализъм, да се предотврати по-нататъшна територи-
21  https://www.state.gov/u-s-relations-with-croatia/  /25.07.2021/
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ална фрагментация и да се наложи европейската политическа кул-
тура22.

Хърватия „напуска“ Западните Балкани и става първата държава от 
този регион, която успешно извървява пътя до пълноправно членство в 
ЕС. С встъпването си в съюза тя вижда шанс да се превърне в „лидер“ 
на Западните Балкани и да ги поведе по пътя на евроинтеграцията. 
Това особено се отнася до Босна и Херцеговина, където Хърватия има 
сериозни интереси и може да изиграе ролята на стабилизиращ фактор. 
Членството на страната в ЕС има положителен ефект върху босненските 
хървати (около 600 000 души) – те вече могат да кандидатстват за 
хърватски паспорт и да пътуват свободно в страните от ЕС23.

От 2000 г. целта на Хърватия за членството в ЕС започва да 
измества „националния въпрос”, за който се вярва, че през 90-те години 
може да реши всички останали проблеми. Важността ѝ се сравнява 
с постигането на хърватската независимост през 1991 г., правейки 
я втората най-важна национална стратегическа цел. Така Хърватия 
превръща евроинтеграцията в приоритет във външната си политика 
повече от едно десетилетие – от  2000 до 2013 г. Влизането ѝ в НАТО 
(2009 г.) и в ЕС (2013 г.) символично завършва дългия процес на 
социален и политически преход, през който страната се трансформира 
от тоталитарна комунистическа държава в такава с многопартийна 
демокрация и пазарна икономика.

След 2013 г. пред Хърватия стои въпросът за присъединяване 
към еврозоната и Шенген – задачи, пред които са изправени също 
България и Румъния. През юли 2019 г. страната подава официална 
молба за присъединяване към Европейския валутен механизъм (ERM-
2), известен като „чакалнята на еврозоната“.  Една година по-късно тя, 
заедно с България, е приета в нея, където през следващите три години 
ще се подготвя за въвеждането на единната европейска валута. Това 
означава, че Хърватия може да стане част от валутния съюз най-рано 
през 2023 година. През октомври 2019 г. страната получава покана и за 
Шенген, тъй като според ЕК Загреб е изпълнил условията за влизане, 
защото е доказал, че е в състояние ефективно да пази външната граница 
на съюза. Против такова решение на въпроса обаче са както Словения, 
така и Холандия, Германия и Франция24.

22 MALDINI, P., D. PAUKOVIĆ (eds.). Croatia and the European Union. Changes and 
Development (Routledge: Ashgate, 2015), p. 3.

23 ЙОВИЧ, Д. „Западните Балкани без Хърватия – какво следва?“ – Капитал, 
07.06.2013. 

24 https://www.capital.bg, 9.07.2019; https://www.capital.bg, 22.10.2019.  /25.07.2021/
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Когато на 1 януари 2020 г. Хърватия поема за шест месеца 
ротационното председателство на Съвета на ЕС, негово мото е „Силна 
Европа в свят, пълен с предизвикателства“. Сред тях са процесът на 
оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз в резултат 
на Брекзит, неравномерното икономическо развитие на съюза, 
изменението на климата, засилената миграция, нарастващият 
популизъм, както и  въпросите на сигурността и разширяването на ЕС в 
посока на Западните Балкани, очакващи покана за преговори. 

Почти веднага след поемането на председателството на Съвета на 
ЕС от Хърватия, още в началото на март 2020 г., светът се изправя пред 
пандемията от КОВИД-19. С въвеждането на извънредното положение 
в цяла Европа се прекратява възможността да се работи по предварително 
обявената в Загреб програма. От нея се изпълнява една съвсем малка 
част и то под формата на отделни онлайн срещи и конференции. Всичко 
това променя и дневния ред на хърватското председателство, като 
разговорите се изместват главно в сферата на икономическите мерки за 
справяне с пандемията.

Строгите мерки за социално дистанциране и ранното откриване 
на заразата са сред факторите, които благоприятстват овладяването на 
пандемията в началния етап на разпространението ѝ. В Хърватия се 
вземат и адекватни краткосрочни икономически мерки, които да спасят 
редица бизнеси от фалит. Към края на април с.г. случаите на заразени 
намаляват, а социалната и икономическата активност постепенно 
се засилва при спазване на определени противоепидемични мерки. 
Като туристическа дестинация страната отново очаква своите гости. 
Туристическият сектор е много важен, тъй като дава 25% от БВП. В 
средата на юни 2020 г. над 130 хиляди туристи  посещават хърватските 
курорти, но бройката е само 20% от туристите от предишната година за 
същия месец25. 

Туристическият поток обаче води да засилване на пандемията 
в Хърватия през летните месеци. В края на юни дори се въвежда 
14-дневна карантина за влизащите от Босна и Херцеговина, Сърбия, 
Северна Македония, и Косово. Като цяло Хърватия стои добре на фона 
на Балканите, където три от страните – Румъния, Сърбия и Босна и 
Херцеговина са в челото по общия брой заразени, следвани от България, 
Гърция и Северна Македония, а едва след тях се нарежда Хърватия с над 
16 хиляди случая на заразени до края на септември 2020 г.26

25 https://www.atptour.com/en/news/covid-19-adria-tour  /25.07.2021/
26 https://www.worldometers.info/coronavirus/country/croatia/ /25.07.2021/
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След 2000 г. страната е отворена и към регионалното 
сътрудничество, включително и със съседни държави, с които има най-
сложни следвоенни отношения (като Сърбия и Босна и Херцеговина). 
Настъпва процес на нормализацията им и успокояване на турбулентния 
регион. Президентите на Хърватия, тогавашната Съюзна република 
Югославия и Босна и Херцеговина се срещат в Сараево през 2002 г. 
Тогава, за първи път от получаване на независимостта си, Загреб показва, 
че иска да играе конструктивна роля в региона. 

Първостепенни за Хърватия са отношенията ѝ с Босна и 
Херцеговина, поради наличието на хърватско малцинство в нея. Тя 
вече следва европейската политика, като подкрепя международните 
институции, а не етническите хървати. Загреб декларира официално, 
че възприема новата държава като независима република, в чийто 
вътрешни работи не се намесва и я счита за равностоен партньор във 
външната си политика27. Мнозина босненски хървати са с двойно 
гражданство и след 1 юли 2013 г. ползват хърватското, за да пътуват и да 
имат достъп до европейския трудов пазар. Хърватското правителство 
гледа благосклонно на тях. През май 2020 г. то им оказва помощ в 
борбата с пандемията от корона-вируса под формата на доставка на 
маски, защитни облекла, и т.н., както и директна парична помощ за 
болницата в Мостар28. 

Страната одобрява и демократичните промени в Сърбия след 
2000 г. Хърватите не само признават, че са част от Югоизточна Европа, но 
подкрепят и идеята за присъединяване на целия регион към ЕС. Когато 
през април 2013 г. сръбският вицепремиер Александър Вучич прави 
първото си официално посещение в Загреб, домакините декларират, 
че подкрепят европейската интеграция на Сърбия и че двете държави 
са „гръбнакът на региона“. Това показва, че прагматизмът успява да се 
наложи над историческото наследство в контактите с Белград29.

Отношенията на Хърватия със съседните балкански страни обаче 
се обтягат по време на мигрантската криза през есента на 2015 г. 
По границите със Сърбия и Словения се създава напрежение, те се 
блокират, издигат се огради от бодлива тел. Едва след срещата във Виена 
през февруари 2016 г. повечето балкански държави и Австрия стигат до 

27 PEJOVIĆ, A. “Varijabilna realnost Zapadnog Balkana u kontekstu evropske 
integracije.” – Politička misao, god. 55, 1  (2018), 77–78. 

28 https://www.slobodnaevropa.org/, 17.04.2020 /25.07.2021/
29 STANIČIĆ, M. Dugo putovanje Hrvatske u Europsku uniju (Zagreb, 2005), p. 155, 
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договореност през региона да преминават само бежанците от войната в 
Сирия и Ирак, а икономическите мигранти да се връщат обратно. Така 
балканският маршрут официално е затворен, а бежанският поток към 
Европа практически е спрян30.

Отношенията на Хърватия с балканските ѝ съседи, и без проявите на 
мигрантската криза, не са идилични, а са по-скоро „добри“ под натиска 
на международната общност. Като млада държава на политическата 
карта на Европа Хърватия има все още нерешени проблеми с почти 
всичките си съседи. 

Най-трудни и многоаспектни си остават отношенията със 
Сърбия. Белград не спира да обвинява хърватите, че пречат на 
сърби с бежански статут да се върнат по родните си места и да им 
се възстановят имотите. Сред нерешените двустранни проблеми е 
и установяването на съдбата на изчезналите и убитите по време на 
войните от 90-те години на ХХ в., разследването и осъждането на 
обвинените за военни престъпления и др. Изобщо, неизживеният 
национализъм на хърватския и сръбския елит е сериозно препятствие 
пред нормализирането на хърватско-сръбските отношения в 
началото на ХХI век31.

Един от големите проблеми пред евроинтеграцията на Хърватия 
години наред е тлеещият ѝ конфликт със Словения. Именно последната 
блокира преговорите за еврочленство на Хърватия през 2008–2009 г. 
Близо 30 години Любляна и Загреб не могат да постигнат споразумение 
за общата си граница както по суша, така и по море, дори с помощта на 
международен арбитраж32.  Словения се опитва да блокира и влизането 
на Хърватия в Шенген, тъй като решението трябва да се вземе от 
всичките 27 страни-членки на ЕС.

Хърватия все още има нерешени териториални спорове и с 
Босна и Херцеговина. Хърватската автомагистрала, която трябва да 
свърже Сплит с Дубровник, не може с години да се построи, тъй като 
територията на Хърватия има малко прекъсване, което е босненска 
земя, т. нар. коридор „Неум“. Хърватите искат да го заобиколят, като 
построят мост на полуостров Пелешац, но той се бави дълго време. 

Присъединяването на Хърватия към ЕС открива нови възможности 
за сътрудничество и с България. Провеждат се регулярни срещи на 

30 PEJOVIĆ, A. “Varijabilna realnost Zapadnog Balkana,” p. 84.
31 CARATAN, B. “Hrvatska u regionalnom kontekstu.” – Anali, Vol. 3. (2007), 1, p. 69. 
32 BICKL, T. “Reconstructing the intractable: the Croatia-Slovenia border dispute and 

its implications for EU enlargement.” – Croatian Political Science Review, Vol. 54 
(2017), 4, 7–39. 
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високо равнище, на които се изразява желание да се постигне по-
интензивно икономическо сътрудничество между двете страни и 
да се работи съвместно за европейската перспектива на Западните 
Балкани. Балканското регионално сътрудничество и политиката на 
разширяване на ЕС към Западните Балкани е във фокуса на българското 
председателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина 
на 2018 г. На 16 май 2018 г., по време на срещата на върха ЕС – 
Западни Балкани в София, хърватският премиер Андрей Пленкович 
обещава, че ще инициира следващата среща от такъв формат по време 
на хърватското председателство през май 2020 г. Още с поемането му 
на 1 януари 2020 г. правителството в Загреб започва подготовка за 
подобна среща, особено след като през октомври 2019 г.,  на срещата на 
върха в Брюксел, преговорите за присъединяване на Република Северна 
Македония и Албания към ЕС са блокирани от Франция, Дания и 
Нидерландия. 

Заради пандемията от КОВИД-19 срещата на върха ЕС – Западни 
Балкани, инициирана от Загреб, се провежда на 6 май 2020 г. чрез 
видеоконферентна връзка. В нея участват лидерите на държавите-членки 
на ЕС и на 6-те държави от Западните Балкани. Нищо от очакванията 
обаче не се реализира. Приема се „Декларацията от Загреб“, чрез която 
се потвърждава европейската перспектива за страните от Западните 
Балкани, без обаче да се вземат конкретни решения.  Дати за начало 
на преговори за присъединяване на Северна Македония и Албания 
към ЕС няма и въпросът се отдалечава във времето. Фокусът обаче е 
поставен върху финансовата подкрепа на ЕС за Западните Балкани за 
справяне със здравните и икономическите последици от КОВИД-19, 
която възлиза на 3,3 млрд. евро33.

Това, че европейските лидери отлагат разширяването на Евросъюза 
към Западните Балкани през следващите години, без да се ангажират 
с конкретен срок, свеждат до минимум стимулите за продължаване на 
демократичните реформи в региона. Национализмът отново избуява, а 
това може да окаже пряко влияние върху Хърватия, където той по-скоро 
е подтискан „отгоре“, но винаги има опасност да избухне с нова сила. 
Същественият проблем с „отсъствието“ на ЕС от Западните Балкани е, 
че този вакуум напоследък се запълва от Русия, а също така и от Турция, 
Китай, САЩ и някои арабски държави. Хърватия е особено чувствителна 
към руското влияние в Босна и Херцеговина, най-вече в Република 
Сръбска, където открито се пропагандира законността на референдума 
33  http://www.bta.bg, 6 May 2020.  /25.07.2021/

Ирина Огнянова-Кривошиева Хърватия
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в Крим, тъй като и босненските сърби искат провеждането на такъв, с 
който да се отцепят от общата държава. Дейтънското споразумение не 
създава стабилност в новата държава. В случай, че Република Сръбска 
реши да се отцепи и да се присъедини към Сърбия, Хърватия не може 
да остане неутрална към населените с хървати региони на Бошняшко-
хърватската федерация (около Мостар). Всичко това би разбило 
крехкия мир в региона. Затова в интерес на Загреб е запазването му чрез 
включването на Западните Балкани към ЕС и изпълнението на всичките 
му предварителни изисквания за решаването на спорните въпроси със 
съседните държави, за регионалното и европейското сътрудничество, за 
безпрепятстваните икономически контакти и т.н. Голямата надежда на 
хърватите е, че с преднината, която имат и с авторитета, които градят 
в Брюксел, те ще успеят да се превърнат в истински лидер в региона 
и ще натрупат както политически, така и икономически дивиденти за 
страната си.

Abstract: Croatia left Yugoslavia after a hard war of independence in the 1990s. 
Franjo Tudjman was president of the country and he was at the head of the biggest 
right-wing nationalist party: the Croatian Democratic Community (CDC), which 
remained in power during the first ten years of the post-communist development 
of Croatia (1990–2000). That was the “Tudjman era” during which Croatia passed 
through a civil war with the “internal” Serbs, subsequently a military conflict with 
Serbia and finally participation in the war in Bosnia and Herzegovina (1992–1995).    
The military consequences aggravated the transition to democracy and market econ-
omy, and delayed the reforms in the country.

After 2000, Croatia embarked upon the road to democratisation and economic 
liberalisation, as well as integration in the EU and NATO. A new – “compensatory” 
– decade started and during it the task was to compensate the lagging behind from 
the 1990s. CDC was transformed into a modern right-wing conservative party that 
already embraced the idea of cooperation with the EU, NATO and the Tribunal in 
The Hague, of regional cooperation, reducing ethnic tension in the country, etc.

However, compared to Slovenia, Croatia was lagging behind along its road to 
the EU and NATO. After its severe international isolation in the 1990s, after 2000 its 
foreign policy became pro-European and pro-Atlantic. In 2004, the European Com-
mission extended official invitation to Croatia to start negotiations for EU member-
ship, but they dragged for nearly six years because Zagreb had to resolve its disputed 
issues with Slovenia and to cooperate with the Tribunal in The Hague. It was only 
on 1 July 2013 that Croatia became the 28th full EU member and actually “left” the 
Western Balkans. Upon joining the European Union, it saw a chance of becoming 
leader in the region and of leading it along the road to EU integration.
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ЧЕРНА ГОРА: МЕЖДУ ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКАТА 
СТАБИЛНОСТ И ВЪТРЕШНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ 

Бисер Банчев

Черна гора е малка държава с голямо историческо наследство. През 
второто десетилетие на ХХІ век тя се оказва пресечно място на значими 
геополитически сблъсъци. По тази причина съвременните процеси в 
страната предизвикват траен интерес1.

В края на ХХ и началото на ХХІ век Черна гора извърша 
радикален опит да се раздели с югославското си минало2. През 2006 г. 
страната постига своята независимост след референдум, проведен под 
наблюдението на ЕС. Понякога се изтъква, че Черна гора е суверенна 
държава, но без собствена парична единица, както и че е морска държава 
без собствен военноморски флот. Няколкото патрулни и учебни кораби 
опровергават второто твърдение. За разлика от него първото е вярно и е 
много по-важно, защото Черна гора се отказва от валутата на Югославия 
и се обвързва индиректно с финансовата система на ЕС още през 1999 г. 

Възстановяването на държавността, загубена през 1918 г., е важен 
елемент от официалната реторика. На практика повече от десетилетие 
след референдума за независимост черногорското общество не е успяло 
да намери баланса между югославското наследство и предюгославската 
традиция. Последната включва особено близките отношения с Русия до 

1 MORRISON, K. Nationalism, Identity and Statehood in Post-Yugoslav Montenegro 
(Bloomsbury Academic, 2018); BIEBER, F. The Rise of Authoritarianism in the West-
ern Balkans (Palgrave Macmillan, 2020); BECHEV, D. The 2016 Coup Attempt in 
Montenegro: Is Russia’s Balkans Footprint Expanding? (Foreign Policy Research Insti-
tute, Philadelphia, 2018); PAVLOVIĆ, S. “Montenegro’s ‘stabilitocracy’: the West’s 
support of Đukanović is damaging the prospects of democratic change,” LSEE Blog, 
December 23, 2016. 

2 БАНЧЕВ, Б. „Черна гора – малката държава с големи амбиции“. – В: КОСТОВ 
Ал. (съст) Балканите през второто десетилетие на XXI век  (София, Парадигма, 
2015), 363–387. 
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Първата световна война. На темата е отделено голямо внимание веднага 
след 2006 г., а Москва признава новата черногорска независимост преди 
Вашингтон3. Руските инвеститори в промишлеността и в недвижимите 
имоти, както и руските туристи, стават важен фактор за икономиката на 
страната. Впоследствие ще се окаже, че връзките са били поставени на 
нездрави основи.

Голямата амбиция на Черна гора през второто десетилетие на ХХІ 
век е свързана с присъединяването на страната към ЕС. Парадоксът 
е, че през 2012 г. Черна гора започва преговорите за присъединяване 
към ЕС със същите партии и дори със същите лица, които са започнали 
прехода към демократично общество в началото на 90-те години на 
ХХ век. През целия период водещата сила в обществения живот е 
Демократическата партия на социалистите (ДПС). Тя е пряк наследник 
на местното републиканско поделение на Съюза на комунистите на 
Югославия и излъчва премиера на страната през целия период от 1990 
до 2020, както го е правила и през 1945–1990 г. В това отношение чер-
ногорският случай е уникален. След 1991 г. Мило Джуканович (р.1962) 
непрекъснато редува креслото на премиер и президент с изключение на 
два малки времеви отрязъка, когато и двата поста се заемат от негови 
близки сътрудници, но той остава несменяем лидер на управляващата 
партия. 

Наблюдателите имат основания да говорят за „интимно сливане“ 
между управляващата партия и държавата. Монополът върху властта 
създава възможности за злоупотреба с обществени ресурси по време 
на избори, за дискредитиране на опонентите и за утвърждаване на 
патронажните позиции на водещите партийни фигури. Почти една 
трета от работната сила е заета в държавния сектор, което прави много 
деликатна темата за безработицата, защото по време на криза работа 
са дава само по партийна линия, като в замяна се очаква контролиран 
вот на изборите4. Особено остро е противопоставянето при изборите 
за местни власти, които често се възприемат като по-важни от 
националните в миниатюрната държава. 

Черна гора е първата кандидатка, която започва преговори за 
присъединяване към ЕС по нов модел. Първо се отворят глави 23 и 24 

3 RAKOVIĆ, A. “Montenegro from secession to NATO: Reflection on the disori-
entation of the Russian foreign policy (2006–2017),” – National Interest,  vol. 28.1, 
(2017), p. 73. 

4 ČAĐENOVIĆ, I. “Sudbina državnih preduzeća nakon izbora: Otključati kasice pra-
sice DPS-a,” – Monitor, 15.09.2020. 
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– за съдебната система, правата на човека и борбата срещу корупцията. 
Главите остават отворени до приключването на преговорите, за да може 
напредъкът в тези области да бъде наблюдаван постоянно от Брюксел. 
В нито един друг период на черногорската история не е имало такова 
пряко задължение за спазване на определени правила, съчетано с външен 
контрол. Всички съществуващи противоречия излизат наяве. Протести 
на социална основа се редуват с протести на антикорупционна основа, 
и с протести на етническа и религиозна основа. Последните изразяват 
една особена черногорска специфика, която не засяга вярващите 
мюсюлмани или католици, както и етническите албанци или хървати. 
Конфликтите се развиват предимно в рамките на православното 
мнозинство. Тече процес на държавно спонсорирано утвърждаване 
на нова черногорска нация. Тя се отграничава от сръбската, на която 
дотогава е била смятана за част. Идеята за нова държавна идентичност 
предизвиква конфликт между тези, които се самоопределят като сърби 
и като черногорци. Забранява се кирилицата, въвеждат се нови букви в 
азбуката, налага се задължителен избор между черногорско и сръбско 
гражданство. Създават се максимални затруднения на дейността 
на Сръбската православна църква на територията на страната. 
Напреженията се наслагват и задълбочават върху разделителните линии 
между бедния Север и богатия Юг на малката република.

Липсата на монолитност е характерна и за опозицията, която 
е съставена от два големи компонента, условно определени като 
политически и граждански. От своя страна, политическата опозиция 
е съставена от две групи. Първата представлява т. нар „сръбски 
блок“ и изразява интересите на населението, което има сръбска 
или двойна идентичност. Втората се състои от сравнително млади 
общественици и икономисти с либерални и екологични възгледи, 
обикновено с предишна биография в неправителствения сектор. 
През т. нар „просръбски партии“ преминава една допълнителна 
вътрешна линия на разделение – някои от тях се считат за наследници 
на комунистическата югославска традиция, а други са свързани с 
великосръбската идея и нейното четническо проявление през Втората 
световна война. Пролибералните партии произлизат от гражданския 
сектор, който не спира да излъчва нови лидери в опит за преодоляване 
или поне за заобикаляне на традиционната родово – земляческо – 
партийна обвързаност. Те се генерират от гражданския компонент 
на опозицията – неправителствени организации, които развиват 
силна антикорупционна реторика и представляват важен елемент 
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от обществения живот. Разделението намира отражение дори в 
профсъюзното движение5.

Системен проблем са хроничните финансови дефицити. Бюджетът 
често балансира на ръба на държавния банкрут, който не може да бъде 
компенсиран от руските инвеститори в недвижими имоти. Особено 
трудно става, когато се налагат извънредни разходи като например 
155 милиона евро за спасяване на националната авиокомпания от 
фалит6. Често се налага общините да търсят мостово финансиране 
от правителството. В миниатюрна държава като Черна гора трудно 
се очертава разграничителна линия между местни и общодържавни 
проблеми. Общините са единствени субекти на административно 
функциониране освен държавата. Общинското (само)управление има 
относително голяма тежест, а местните избори се възприемат като по-
важни от националните. Предложенията за създаване на нови общини се 
превръщат във важен елемент от преговорите по създаване на коалиции, 
особено с малцинствените партии.

Влиятелни медии в САЩ и Европа включват Черна гора сред т.нар. 
„мафиотски държави“. Управляващите търсят примери, които да убедят 
обществеността, че са добре приети от западните си партньори. Тема-
та за НАТО е особено благодатна в това отношение. Провежда се ма-
щабна кампания за членство в съюза. Символичен военен контингент 
е изпратен в Афганистан. Черна гора е сред първите, които признават 
Косово. Още в началото на Украинската криза от 2014 г., властите в 
Подгорица осъждат Русия и се присъединяват към санкциите на ЕС. 
Черна гора се вписва в стратегическите сценарии за развитие на НАТО, 
но има известни проблеми с индивидуалната оценка на готовността 
на страната. Подгорица не получава очакваната покана на срещата на 
върха на алианса в Уелс през септември 2014 г., защото не са проведени 
необходимите дълбоки реформи в сектора за сигурност и разузнаване. 
Стига се до освобождаване на десетки сътрудници на службите, за които 
се твърди, че са свързани с Русия, и до оставка на директора на Агенцията 
за национална сигурност.

Бремето на югославското наследство също тежи върху външната 
политика на страната. Със Сърбия остава открит въпросът за двойното 
гражданство, което имат много черногорци, но Черна гора го забранява 

5 “Jedni čekaju da Vlada ispuni obećanje drugi pozivaju na proteste,” – PVportal, 
01.05.2012. 

6 ŠĆEPANOVIĆ, L. “Vladini milioni za Montenegro Airlines,” – RFE/RL, 
12.12.2019. 
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като част от процеса на утвърждаване на нова национална идентичност. 
Има спорове за делимитацията на границите с Хърватия и с Босна и 
Херцеговина и дори с Косово. 

През второто десетилетие на ХХІ век водещата тенденция във 
вътрешнополитическото развитие на Черна гора може да се определи като 
пълзяща дестабилизация. Наблюдава се проблематичното обвързване 
на идеята за стабилността с една личност и неговото обкръжение. За 
международните партньори Джуканович е едва ли не единствен гарант 
за стабилността. Той става емблематичен пример за налагащия се в 
Западните Балканите термин „стабилокрация“ – управление на лидер, 
който се колебае между демократични и автократични тенденции, 
но осигурява външнополитическа стабилност. Неговата лоялност е 
водещ мотив в отношенията на западните правителства и ЕС, вместо 
насърчаването на демократичното развитие. В черногорското общество 
оценката е по-скоро противоположна. Тя може да бъде представена 
метафорично като „Мило в страната на чудесата“, където се случват не-
възможни неща – на избори гласуват покойници и хора, които всъщност 
отсъстват7.

Политическата виталност на Джуканович се крепи върху умението 
му да се разграничава от вече ненужните си бивши съюзници. В партията 
пример е президентът Филип Вуянович, който постепенно е изтикан 
в сянка след края на последния си мандат, а бившият втори човек в 
партията, Светозар Марович, е осъден за корупция, въпреки че вече не 
е фактор в черногорската политика. По същия начин през 90-те години 
на ХХ век Джуканович се е разграничил от бившия президент на Черна 
гора Момир Булатович и от бившия президент на Сърбия – Слободан 
Милошевич. През 2016 г. лидерът на по-малкия коалиционен партньор 
и председател на парламента Ранко Кривокапич е поредният, който се 
оказва ненужен и губи поста си. Джуканович дълго време експлоатира 
успешно съществуващите разделения в обществото. Той провокира 
различни конфликти, като се опитва да бъде единственият им арбитър. 
Затова понякога е определян като „пироман и пожарникар в една и 
също време“8.

Общините, в които ДПС не е на власт, са подложени на 
постоянен натиск от централното правителство. Методите варират от 
изпращане на различни инспектори за тормоз на местни служители до 

7   DEDOVIĆ, D. “Čudo već viđeno,” – Deutsche Welle, 17.10.2016.  
8 MURIĆ, D. “Mnogi iz EU neće željeti za isti sto sa Đukanovićem i Vučićem,”  – Vijes-

ti, 14.04.2019.
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предизвикване на политически кризи и подмяна на кметове, излъчени 
от опозицията9. Под различни предлози са арестувани и съдени водещи 
лидери на парламентарната опозиция. Това не води до намаляване на 
напрежението. Различните крила на просръбската и на проевропейска 
опозиция се виждат принудени да търсят различни възможни форми 
на сътрудничество помежду си. Периодичният бойкот на парламента 
става едно от проявленията на политическата нестабилност в периода 
2013-2020 г. Неговата продължителност предизвиква безпокойство 
сред европейските партньори. В крайна сметка са приети законодателни 
промени, които подобряват качеството на изборния процес. Това 
не променя факта, че бойкотът силно затруднява нормалното 
функциониране на парламента10.

Парадоксално е, че в цялата тази тревожна атмосфера, конфликтите 
не засягат малцинствата – албанско, бошняшко и хърватско. 
Техните парламентарни представители обикновено са включени в 
управляващото мнозинство. Именно депутатите от малцинствените 
партии осигуряват контрола на Джуканович върху изпълнителната 
власт в парламентарния цикъл 2016–2020 г. Цената е да бъде обособена 
нова община Тузи, с предимно албанско население. Обещанието е реа-
лизирано през септември 2018 г., когато броят на общините се увеличава 
от 23 на 2411.

През целия период политиката се превръща в доминираща тема 
на обществения дебат, но зад нея прозират осъзнати икономически 
интереси. Очевиден е стремежът за контрол върху икономиката от една 
партия, от едно семейство и от един човек. Партията на Джуканович – 
ДПС, е част от европейската левица. Около нея се оформя коалиция, в 
която участват други бившите членове на стария Съюз на комунистите 
на Югославия под името Социалдемократическа партия (СДП). 
Към тях са прибавени лидерите на малцинствата, които получават 
пропорционален достъп до министерски постове и други властови и 
финансови ресурси. 

Опозицията трудно постига единство. Тя издига обща кандидатура 
за президентските избори от 2013 г. и губи с много малка разлика 
от правителствения кандидат Филип Вуянович. Обединението 

9 Freedom House, Nations in Transit 2020: Montenegro – https://freedomhouse.org/
country/montenegro/nations-transit/2020 /18.07.2021/

10 Parliamentary Boycotts in the Western Balkans (Westminster Foundation for Democ-
racy, 2019), p. 80.

11 “Samostalna Opština Tuzi nakon dvije decenije obećanja,” – RFE/RL, 03.09.2018. 
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се разпада бързо след това. Стига се до преформатиране на 
вътрешнополитическия пейзаж през 2015–2016 г.12 Три от 
влиятелните опозиционни партии са напуснати от свои водещи 
активисти. Същото се случва и при по-малкия партньор в 
управляващата коалиция. В общия случай отцепниците напускат след 
като губят вътрешна битка за лидерство в партията си. И четирите 
конфликта завършват със създаване на нови политически формации. 
Идеологическите граници със старите партньори са силно размити 
и разликата е по-скоро личностна. Такова разцепление е невиждано 
в новата история на страната. Засегнати са само парламентарни 
партии. При общо 81 депутата смяната на лоялността дори на 
един може да предизвика дълбоки турбуленции в управлението 
на държавата. Още по-странно е политическата сцена да бъде така 
дълбоко разтърсена в година, която не е изборна. Може само да се  
предполага кои са дълбоките причини за големите размествания 
през 2015 г. – лични, идеологически, или под външен натиск. 
Последното се свързва с предстоящото присъединяване към НАТО. 
Механизмите на черногорската политика са понякога парадоксални. 
Много добре го илюстрира вътрешният министър Иван Брайович, 
който напуска по-малкия коалиционен партньор СДП след като 
не успява да я оглави. Той създава формацията „Социалдемократи 
на Черна гора“, която запазва участието си във властта. Брайович 
е роден в една година с Мило Джуканович, а двамата са работили 
заедно в ръководството на младежката организация на съюза на 
комунистите на Черна гора в последните години на Югославия.

Губещ се оказва председателят на парламента Ранко Кривокапич 
от СДП. Той скъсва с Джуканович, но изчаква да бъде получена 
поканата за НАТО, преди да инициира вот на недоверие 
към премиера. Куриозът е, че оттеглените гласове на СДП са 
„компенсирани“ от доскорошните опозиционни представители на 
„Позитивна Черна гора“, които до този момент са били силно кри-
тични към Джуканович. Те действат по препоръка на депутати от 
Европейския парламент, от групата на Зелените, които се опасяват от 
дестабилизация на държавата, което може да попречи на членството 
на Черна гора в НАТО13. Година по-късно „Позитивна Черна гора“ се 
разпада, а бившият и лидер заминава като посланик в Китай, но това 

12  Freedom House, Nations in Transit 2016: Montenegro – https://freedomhouse.org/
country/montenegro/nations-transit/2016 /18.07.2021/

13 Parliamentary Boycotts, p. 75. 
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само придава допълнителен колорит към картината на политическия 
живот в Черна гора. 

Наблюдението на Европейската комисия и НАТО се оказва 
решаващо за провеждане на „парламентарен диалог“ за преодолява-
не на политическата криза през пролетта на 2016 г. Той завършва със 
споразумението за създаване на условия за честни и свободни избори. 
Част от опозицията се съгласява да участва в „преходно правителство“, 
което да организира редовните парламентарни избори през есента на 
2016. Правителството е преходно, но не и служебно или експертно, 
защото продължава да бъде ръководено от Джуканович. Друга част 
от опозицията отхвърля диалога. Парламентарните заседания са 
прекъсвани заради обиди и хаос в залата. Високото ниво на дебата може 
да се открие в подвикванията на опозицията, че Джуканович е „крадец“, 
а в отговор той ги нарича „кретени“14. За да няма съмнение за мотивите 
на тези, които приемат или отхвърлят споразумението, преходното 
правителство е одобрено от парламента на 19 май15. По същото време 
в Брюксел външните министри на страните от НАТО подписват 
Протокол за присъединяване на Черна гора към алианса. Те приемат, 
че е изпълнено изискването за политически диалог. Второ важно 
външно изискване – за примери в борбата с корупцията е изпълнено 
през септември, когото бившият втори човек в управляващата партия 
и бивш президент на държавното обединение между Сърбия и Черна 
гора е окончателно осъден на затвор за корупция. Делото се води от 
институцията на специалния прокурор, която е създадена в резултат от 
преговорите за присъединяване към ЕС.

В крайна сметка се оказва, че партиите, останали извън преходното 
правителство, са разпознати от избирателите като автентична 
опозиция на изборите. Проблемът е доколко кампанията им е 
правилно фокусирана. Водещият акцент в нея пада върху антизападна 
реторика, вместо върху темите за злоупотребата с власт и корупцията, 
които са по-популярни сред разделеното черногорско общество. Няма 
съмнение, че освен исканията за честни избори, бойкотите и проте-
стите са насочени срещу влизането на Черна гора в НАТО. Това е 
използвано от Джуканович, който се представя като основния гарант 
за евроатлантическото бъдеще на страната.

На 15 октомври 2016 г., ден преди горещо оспорваните избори, вла-
стите обявяват, че е осуетен опит за преврат, който да промени изборните 
14 “Haos u skupštini CG: 'Milo lopove', 'Bravo kreteni '”. – Tanjug, 13.05.2016. 
15  “Montenegro got the new government, Krivokapic replaced,” – CDM, 19.05.2016. 
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резултати и да отстрани физически Мило Джуканович. Русия е посочена 
като подбудител, за да предотврати предстоящото присъединяване 
на Черна гора към НАТО. Изборите протичат в атмосфера на арести 
и блокиране на комуникационни приложения като WhatsApp и Viber, 
с мотив за противодействие на преврата. Въпреки това партията на 
Джуканович и нейните по-малки коалиционни партньори не успяват 
да си осигурят половината от парламентарните мандати. Новото 
правителство е формирано с решаващата подкрепа на малцинствените 
партии. Джуканович внася известно успокоение, като отказва да се 
кандидатира за премиер. Постът е зает от близкия му съратник Душко 
Маркович, който е дългогодишен служител и ръководител на службите 
за сигурност. Избирането му подсказва, че съществуват повишени нива 
на заплаха за страната или поне за управляващите. Мило Джуканович 
остава председател на Демократическата партия на социалистите. 
В правителството са включени нови лица. Цялото впечатление от 
„подновяването“ е разрушено с избора на нов министър на финансите, 
който е бил ръководител на частна банка, притежавана от брата на 
Джуканович.

От специализираната прокуратура се очаква да създаде известно 
усещане за справедливост в обществото, като започне да проверява 
енергично сигналите за корупция. Това не се случва заради 
продължителното разследване на опита за преврат. Опозиционни 
лидери няколко пъти отправят обвинения, че опитът за държавен 
преврат е „режисиран“ от властите с цел победа на изборите16, а другата 
му цел е била да се отклони вниманието на правосъдието от реалните 
проблеми на страната.

През пролетта на 2018 г. Мило Джуканович се кандидатира в 
редовните президентски избори. Повечето опозиционни партии се 
обединяват около кандидатурата на Младен Боянич. Той е извес-
тен икономист и граждански активист, а през 2016 г. е сред депута-
тите, гласували недоверие на правителството. Опозиционният кан-
дидат, който е смятан за неподкупен и честен, получава една трета от 
гласовете на избирателите. Кампанията се запомня и с участието на 
първата жена-кандидат за държавен глава в историята на Черна гора – 
университетският преподавател Драгиния Вуксанович от СДП17.

16 “DF spinuje javnost: Radunović ponovio Katnićevu priču,” – CdM, 05.09.2017; Sv-
jedočio Slaven Radunović: Režim režirao “državni udar”, Katnić ne zna kako da se 
izvuče, 29.03.2018.

17 JANKOVIĆ, S. “Finiš predsjedničke kampanje: Izdajnici, kumovi i srećna djeca,” – 
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Опозиционните политици не се радват на добри условия за работа. 
Срещу част от тях се водят дела за участие в опита за преврат и за пране 
на пари, но те отказват да свидетелстват пред специалната прокуратура. 
На 30 ноември 2018 г. един е арестуван, а друг се барикадира в сградата 
на парламента. Заповедите за арести са издадени без сваляне на 
депутатския им имунитет, което е добра илюстрация за спазването 
на демократичните процедури. Арестуваният обявява гладна стачка 
и дори е хоспитализиран. Демократичните правила все пак са взети 
под внимание от Конституционния съд, който спира действието 
на заповедта за задържане на депутатите. През май 2019 г. двама 
опозиционни лидери са осъдени на пет години затвор за съпричастност 
към опита за преврат от 2016 г., но решението се възприема масово като 
поредна стъпка в политическата конфронтация. Уличните протести 
стават ежедневие. От ноември 2016 г. до октомври 2017 г. парламен-
тът е бойкотиран от цялата опозиция. Към антиправителствените де-
монстрации се присъединяват и много жени, защото са ощетени от 
закона, който намалява държавата помощ за „майки на три или повече 
деца“18. Страстите се разгарят отново през януари 2019 г. Разследван 
за финансови престъпления бизнесмен бяга в чужбина, откъдето 
разпространява видео как дарява 97 000 евро в плик на партията на 
Джуканович преди парламентарните избори през 2016 г. Аферата 
става известна по името „Плик“, а страната е обхвата от нова вълна 
от протести, организирана от гражданската инициатива „97  000-Съ-
противлявай се!“. Смята се, че протестите са най-масовите от мо-
мента на обявяването на независимостта. Цялата опозиция отново 
напуска парламента.  През март организаторите на протеста изготвят 
документ, озаглавен „Споразумение за бъдещето“. Той е подписан от 
всички опозиционни партии. Споразумението поставя условията 
за сформиране на временно правителство, съставено от равен брой 
представители на управляващото мнозинство, опозиционните партии 
и безпартийни, което да организира свободни и честни избори, като 
същевременно запази водената външна политика. Частните партийни 
интереси за пореден път минират опозиционното единство. Още 
през април СДП подкрепя управляващите в техния опит да отстранят 

RFE/RL, 13.04.2018; KAJOŠEVIĆ, S. “Dogovor postignut: Mladen Bojanić kandi-
dat većeg dijela opozicije," – Vijesti, 09.03.2018; S.Đ. “Vuksanović zadovoljna svojim 
rezultatom,” – CdM, 15.04.2018.

18   ĐURIĆ, N. “Majke protestom brane nadoknade,” – Politika, 17.02.2017. 
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опозиционния кмет на община Котор19.
Протестите придобиват съвсем различно измерение през декември 

2019 г., когато разделението на страната придобива формата на 
конфликт между правителството и Сръбската православна църква 
(СПЦ). Стремежът да бъде намалено влиянието на последната, коя-
то да бъде заменена от местна черногорска православна църква, да-
тира от момента на обявяване на независимостта, но противопоста-
вянето ескалира рязко с приемането на новия закон за свободата на 
вероизповеданията и правния статут на религиозните общности20. В 
този закон различни наблюдатели откриват битка за идентичности и 
битка за влияние в обществото, но се налага мнението за безцеремонен 
опит за експроприиране на апетитни църковни имоти. Законът 
национализира всички църковни имоти, придобити преди 1918 г., 
за които съответното вероизповедание не притежава документи за 
собственост. Големият потърпевш е Сръбската православна църква, 
която претендира, че владее спорните имоти от стотици години. При 
приемането на закона се стига до безредици в парламентарната зала, при 
които 17 опозиционни депутати са задържани и изведени от сградата. 
Започват масови протести в цялата страна, организирани от свещеници 
и вярващи, които продължават през 2020 г. Управляващите не успяват да 
овладеят недоволството, което приписват на сръбско и руско влияние. 
Протестите генерират значителен морален капитал, който се наслагва 
върху натрупани от преди обвинения в корупция и злоупотреби с власт. 
В някакъв смисъл епидемията от коронавирус се приема едва ли не 
като „божие наказание“. През юли Черна гора узаконява еднополовите 
бракове и става първата европейска страна извън ЕС, която признава 
браковете между гей двойки. Решението не увеличава популярността на 
правителството сред сравнително патриархалното общество.

Така страната навлиза в кампанията за парламентарните избори 
на 30 август 2020 г. Дебатите са доминирани от темите за църквата и 
коронавируса. Правителството дълго време обявява страната за свободна 
от заразата, но точно по време на изборната кампания забранява 
големите митинги заради риска от разпространение на болестта. 
Публичните протести срещу религиозната политика на правителството 
са също забранени, а свещеници са арестувани под предлог, че нарушават 

19 “Podgorica: Najmasovniji antivladin protest '97 hiljada – Odupri se'”, – RFE/RL, 
02.03.2019; “Potpisan 'Sporazum za budućnost'”, – Radio Tivat, 30.03.2019. 

20 “Zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica,” 
– Službeni list Crne Gore, br. 74/30.12.2019. 
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противоепидемичните марки21. Опозицията формира три блока, което 
отразяват политическата традиция на сръбската предвоенна идея, на 
югославското комунистическо наследство и модерната гражданска 
либерална идея. Водещ кандидат е професорът по инженерни науки 
Здравко Кривокапич от коалицията „За бъдещето на Черна гора“. 
Безпартийна личност с активно участие в религиозните протести, 
Кривокапич е поредният пример как опозицията трайно и целенасочено 
извежда срещу Джуканович личности, които имат авторитета да бъдат 
честни и почтени, независимо от политическите им убеждения. Дори 
митрополитът на СПЦ Амфилохий призовава избирателите да гласуват 
против управляващите. Той твърди, че не упражнява политическа 
пропаганда, а полага „пастирска грижа за душите на вярващите“. 
Президентът Мило Джуканович прибягва да традиционната си 
реторика, че опозиционната коалиция е античерногорска и е съставена 
в Белград.

 Митрополитът дава личен пример като гласува за първи път в живота 
си. Изборите се отличават с рекордно висока активност. Партията на 
Джуканович е първа по резултат, но той се оказва недостатъчен. Трите 
опозиционни блока печелят точно необходимите им 41 мандата (от 
общо 81). Малцинствените партии вземат традиционните си мандати. 
Прави впечатление разделението в албанската общност, която участва 
с три партии, въпреки призива на Националния съвет на албанците 
в Черна гора всички политически субекти на малцинството да 
участват обединени. Две от листите печелят по един мандат. Друг 
черногорски албанец – Дритан Абазович е водач на либералната 
опозиционна коалиция „Черно на бяло“, която държи решаващите 
гласове за формиране на следващото правителство. То получава своята 
легитимност и от заключението на представителите на ЕС, че изборите 
са били свободни и конкурентни и са съответствали на демократичните 
стандарти

Някои наблюдатели твърдят, че големия победител в изборите 
е Сръбската православна църква22. Надигат се призиви да бъде 
преразгледано решението за признаване на Косово и да бъде 
организиран референдум за членството в НАТО. Лидерите на 
опозицията си осигуряват западната поддръжка като заявяват, че Черна 

21 KEŠMER, M. “Vjerski život u vrijeme korona virusa na Zapadnom Balkanu,”  – RFE/
RL, 16.03.2020. 

22 MITROVIĆ, M. “Pobednik izbora u Crnoj Gori – Srpska pravoslavna crkva,”  Danas 
01.09.2020. 
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гора няма да променя външнополитическия си курс, включително 
и по въпроса за членството в НАТО. Обещанието за отговорно 
изпълнение на международните ангажименти на страната е включено 
в споразумение за съставяне на ново правителство, подписано на 9 
септември23.

Прави впечатление, че на официалната страница на външното 
министерство на Черна гора има раздел „външнополитически 
приоритети“, който стои непопълнен24. Доколкото страната води много 
активно преговори за присъединяване към ЕС, може да се приеме, 
че това е официалният приоритет. На практика от Подгорица силно 
разчитат на връзките със САЩ, а през последните години нараства и 
ролята на Великобритания. От европейските държави традиционно 
значими са отношенията с Италия.

Най-голямата промяна през второто десетилетие на ХХІ век 
е разграничението от Русия, което стига до рязко влошаване на 
отношенията през 2016–2017 г. Подобно развитие изглежда като 
„противоестествена“ аномалия на фона на дълбоките исторически 
връзки между двете страни. Има сведения, че Москва не само е сред 
първите признали референдума от 2006 г., но е още от преди това е 
финансирала обкръжението на Мило Джуканович. Към 2010 г. руски 
бизнесмени притежават значителна част от икономиката на Черна гора, 
придобита с одобрението на местните власти. Ситуацията се променя 
драстично след 2012 г., когато Подгорица заявява интерес от присъе-
диняване към НАТО. Олигархът Олег Дерипаска губи контрола върху 
структуроопределящия за стопанството на страната алуминиев комби-
нат в Подгорица през 2013 г., а Черна гора се присъединява към санк-
циите срещу Русия заради Крим през 2014 г. През декември 2015 г. 
Черна гора най-накрая получава покана за членство в НАТО и веднага 
се превръща в поредната геополитическа точка на сблъсък между Мос-
ква и Запада. Руските медии отразяват широко антиправителствените 
протести, а парламентаристи организират серия от посещения в Черна 
гора, за да подкрепят местните опозиционни партии. На 6 май 2016 г. 
висши представители на Путиновата партия „Единна Русия“ подписват 
декларация за сътрудничество с опозиционни партии в адриатическата 
република. Церемонията по подписването се провежда в старата столица 

23 MATIJAŠEVIĆ, B. “Istorijski sporazum “trojke”: Nema izmjene zastave i himne, 
nema revanšizma, što brže u EU,”  – Vijesti, 09.09.2020. 

24 Ministarstvo vanjskih poslova. Spoljno-politički prioriteti Crne Gore. – https://www.
mvp.gov.me/ministarstvo/spoljno-politicki-prioriteti (18.07.2021).
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Цетине, където получава благословията на митрополит Амфилохий. 
Документът съдържа намерение за изграждане на блок от неутрални 
страни в Югоизточна Европа и иницииране на референдум в Черна 
гора по въпроса за членство в НАТО25. Подкрепата не е достатъчна за 
опозицията и тя не успява да предотврати подписването на протокола за 
присъединяване към Североатлантическия пакт две седмици по-късно.

Присъединяването към НАТО става катализатор на опит за 
преврат в деня на изборите на 16 октомври 2016 г. Обсъждат се три 
версии за причините за него. Първата е за пряко участие на руската 
държава. При тази версия се поставя въпросът, че граждански конфликт 
в малката държава не носи голямо предимство на руската външна 
политика. Членството в Алианса има голямо значение за Черна гора, 
но реалното въздействие от него върху Москва е незначително. Пока-
зателно е, че Москва не отменя безвизовия режим, както прави срещу 
Турция по време на кризата в отношенията с Анкара през 2015–2016. 
Няма драматичен спад в броя на туристите, нито изселване на руски 
инвеститори в черногорския сектор за недвижими имоти. Има вто-
ра теория, че превратът не е организиран по заповед на Кремъл, а от 
фрийлансъри около руския бизнесмен и консервативен националист 
Константин Малофеев. Това не е първият път, когато Малофеев е 
обвинен в подбуждане на конфликти в Източна Европа. Предлага се и 
трета хипотеза, че заговорът е ръководен от Олег Дерипаска, който иска 
да „си уреди сметките“ с Джуканович. За най-вероятна се приема втората 
версия. Извън показанията на няколко защитени свидетели, хипотезата 
за руско участие се аргументира и с изненадващо посещение в Белград 
на Николай Патрушев, ръководител на Съвета за сигурност на Руската 
федерация и бивш директор на Федералната служба за сигурност. От 
своя страна, руски изследователи напомнят, че сходни разкрития са 
били правени и при други важни избори – през 1997 и през 2006 г. 
– и иронично определят Черна гора като „страна на предизборните 
преврати“26.

25 “Uz blagoslov Mitropolita Amfilohija potpisana Lovćenska deklaracija [The Lovcen 
Declaration was signed with the blessing of Bishop Amfilohije],” – Demokratska 
narodna partija, May 6, 2016.  

26 BECHEV, D. “The 2016 Coup Attempt,” 10–12; BOYADJIEVA, N. “Russian Secu-
rity Strategy in the Balkans.” – In: KANET, R. E. (ed.) Routledge Handbook of Rus-
sian Security (Routledge, 2019), p. 373; САМОРУКОВ, М. „Россия и переворот 
в Черногории: что показал суд над заговорщиками“. – Carnegie Moscow Center, 
13.05.2019. 
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На 6 юни 2017 г. Черна гора става 29-ата членка на НАТО, което по-
някога се определя като „най-драматичната промяна в региона“. Цялото 
Адриатическо море се превръща във вътрешно за НАТО. Близостта със 
САЩ придобива анекдотичен оттенък, когато на среща на върха на али-
анса американският президент блъска черногорския премиер Душко 
Маркович, за да си проправи път към официалната трибуна. През 
следващата години Доналд Тръмп отново привлича вниманието към 
балканската страна с изявлението си, че Черна гора не заслужава да бъде 
защитавана, защото е „малка страна с много силни и много агресивни 
хора. Те могат да станат агресивни и ето ти Трета световна война“27. 
Опасенията са, че руска атака в Черна гора може да доведе до разпадане 
на НАТО. Солидарността се нуждае от допълнително укрепване. През 
2018 г. черногорският министърът на отбраната заявява, че на терито-
рията на страната няма да се създават бази на НАТО, но още през април 
следващата година правителството определя парцел за изграждане 
на такава база. По същото време Върховния съд в Подгорица осъжда 
задочно на 15 и 12 години лишаване от свобода двама руснаци, за които 
се подозира, че работят за военното разузнаване на своята страна, 
заради участието си в опита за преврат през 2016 г. В началото на 
коронакризата, през 2020 г., Черна гора се обръща за помощ по линия 
на НАТО, но на първо време не я получава, което дава повод за нови 
остри критики от проруската част на опозицията28.

Черногорският политически елит се надява, че участието в НАТО 
ще улесни приемането на страната в Европейския съюз. Страната е и 
най-напред в преговорния процес, като отваря последната глава от 
преговорите за членство на 23 юни 2020. Стратегията за Западните 
Балкани от началото на 2018 г. дава надежда на Подгорица, че може 
да се присъедини към съюза до 2025 г. Очакването е поставено под 
условие от тогавашния председател на Европейската комисия Жан-
Клод Юнкер, който уточнява, че става дума за индикативна дата, за 
перспектива, която да мотивира страните да продължат с реформите. 
Ежегодните доклади на Европейската комисия за напредъка на 
държавите кандидатки за членство често посочват, че Черна гора е 
постигнала много „на хартия, но не и на практика“. Една от спорните 
теми е свързана с програмата за предоставяне на гражданство в замяна 

27 DELAUNEY, G. “'Stupid statements' – Trump WW3 jibe stuns Montenegro,” – 
BBC, 18.07.2018. 

28 “Odbili ste pomoć iz bratske Srbije, a gde vam je sada VAŠ NATO?! Pismo Marka 
Milačića državnom vrhu Crne Gore,” – Novosti, 03.04.2020.  
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за инвестиции в икономиката на страната. През лятото на 2020 г. се 
оказва, че първият собственик на черногорски паспорт по проекта 
за „икономическо гражданство“ е руснак. На този фон настояването 
на президента за по-бързо влизане в ЕС с призива „Не ни давайте на 
Русия“ звучат малко двусмислено29.

Важна тема в отношенията с Брюксел е проблемът с миграцията. 
Поради специфичната си география Черна гора остава встрани от 
основния пътя на мигрантите по време на кризата от 2015–2016 г. 
През следващите години затварянето на „западнобалканският път“ 
на мигрантите засилва натиска към обходни маршрути. Последните 
включват и Черна гора, където се обсъжда възможността за строеж на 
ограда по границата с Албания. В началото на 2019 г. е сключено спо-
разумение с ЕС за гранично сътрудничество. То допуска Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана (ФРОНТЕКС) да участва в 
съвместни операции и да разполага свои екипи на границите на Черна 
гора.

Най-крупният съвместен икономически проект е поставяне на 
подводен кабел между Черна гора и Италия. Той включва страната в 
европейската електроенергийна система и играе ролята на „енергиен 
мост“ между Европейския съюз и Западните Балкани под Адриатическо 
море. Кабелът е пуснат в действие официално на 15 ноември 2019 г. в 
присъствието на двамата президенти. Подгорица проявява и интерес 
към включване в проекта Трансадриатически газопровод (ТАП), който 
се явява съставна част на Южния газов коридор, предназначен за пренос 
на азербайджански газ в Европа.

На пресечната точка между политика и икономика се развиват 
отношенията с Китай. Китайските инвестиции и заеми се приемат с 
широко отворени обятия, но водят до нарастваща дългова зависимост 
към Пекин. Най-крупният инфраструктурен проект в страната е 
магистралата от морето до сръбската граница. Магистралата се изгражда 
от Китайската корпорация за пътища и мостове, а размерът на външния 
дълг на страната достига до 80 процента от БВП.

Много добре се развиват отношенията на Подгорица с албанските 
съседи. Още през 2015 г. Черна гора подписва споразумение за 
демаркация на границата с Косово. На границата с Албания от 2017 г. 
функционира обща жп гара30. Бюстове на албанския национален герой 

29  “Đukanović poručuje EU: Ne predajte nas Rusiji,” – Antenam, 05.04.2019. 
30 “Ministarstavo saobraćaja i pomorstva,” Otvorena zajednička željeznička stanica Crne 

Gore i Albanije – Tuzi, 20.11.2017. 
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Скендербег са поставени в черногорски градове, населени с етнически 
албанци. За това не е чудно, че през 2018 г. премиерът на Косово 
Рамуш Харадинай призова албанците в Черна гора да гласуват за Мило 
Джуканович на президентските избори, а през 2020 г. албанският 
премиер Еди Рама екзалтирано агитира в полза на Джуканович на 
парламентарните избори с думите: „Мило, благодаря ти, че те има“.

Най-сложно се развиват отношенията със Сърбия. В Белград 
не приемат развитието на черногорската нация като отрицание на 
сръбската. Сръбското правителство системно финансира различни 
културно-просветни организации и мероприятия на територията на 
Черна гора31. Съответно тези организации са силно критични към 
властите в Подгорица. Отношенията се влошават драстично след 
приемането на закона за вероизповеданията и масовите протести, 
организирани от Сръбската православна църква. Конфликтът намира 
изява и на полето на пандемията. В края на март 2020 г. черногорските 
власти обвиняват Сърбия, че е конфискувала респиратори, които 
пътуват за Черна гора през сръбска територия. Сръбският външен 
министър Ивица Дачич твърди в характерния си стил, че отношенията с 
Черна гора за пръв път са стигнали до ръба на „братоубийствена война“. 
Черногорският президент обвинява Сърбия, че „не се е месила толкова 
от времето на Милошевич“32.

Безспорно стабилизиращите и дестабилизиращите процеси се 
персонализират от личността на Мило Джуканович. През 2015 г. той 
е обявен за „личност на годината“ в света в областта на организираната 
престъпност и корупцията от международната журналистическа мрежа 
за разследване на организираната престъпност и корупцията33. Негови-
ят брат, Ацо, и сестра му Ана Коларевич притежават значително семейно 
богатство. Името на президента се свързва с масирана контрабанда на 
цигари към Италия. Специализирани издания многократно го обявяват 
за един от най-богатите политици в Европа. В един от случаите са 
публикувани снимки, показващи Джуканович с ръчни часовници на 
стойност над 1,5 милиона евро, но Агенцията за борба с корупцията 
отказва да разследва защо часовниците липсват в имуществените му 

31 ZEČEVIĆ, P. “Za profesionalno srbovanje sedam miliona eura, a crkvi 4,6 miliona.”– 
Dnevne novine, br.2803, 30.09.2020, 2–3.

32 “Milo Đukanović: Još od vremena Slobodana Miloševića Srbija se nije ovoliko mešala 
u Crnoj Gori!,” – VestiNet, 12.07.2020. 

33 “Person of the Year 2015: Milo Djukanovic, 2015 Man of the year in organized crime 
and corruption” - https://www.occrp.org/en/poy/2015/ (18.07.2021).
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декларации34. В същото време Мило Джуканович е политически гарант 
за обвързването на Черна гора със Запада. Всичко това превръща в много 
проблематично върховенството на закона в малката страна. През 2019 г. 
се разкрива, че много висши съдии са получили от държавата жилища или 
изгодни заеми, което ги прави зависими от правителството. Висшият 
съдебен съвет с изтекъл мандат преназначава няколко председатели на 
първоинстанционни съдилища, които заемат длъжността за трети и 
четвърти път, въпреки че нямат право за това. За първи път от началото 
на преговорите по присъединяване към ЕС не е отворена или временно 
затворена нито една глава, което се тълкува като санкция за липсата на 
реформи в правосъдната система. От Брюксел пристигат сигнали, че 
прилагането на етичните кодекси и дисциплинарната отговорност за 
съдиите и прокурорите остава ограничено. Еврокомисията редовно 
напомня, че черногорските институции не са достатъчно активни срещу 
корупцията35. Проблемът има пряко отражение върху сигурността на 
хората в региона. Най-яркия пример са два съперничещи си мафиотски 
клана от Котор, които водят повече от четири години война помежду си. 
Конфликтът взема повече от 40 жертви, някои от които на територията 
на съседни държави. Периодично се отчитат заплахи и опити за атентати 
срещу разследващи журналисти.

През второто десетилетие на ХХІ век, традиционното разделение 
на обществото по политическа и етническа линия продължава да се 
задълбочава, като придобива и стопанско измерение. В дълбочина 
проблемите следва да се търсят в утвърждаването на нова национална 
идентичност и в налагането на нова външнополитическа ориентация. 
Доминиращата политическа фигура на Мило Джуканович все по-
трудно балансира между разнородните вътрешни и външни интереси. 
Присъединяването на страната към НАТО не успява да се превърне 
в стабилизиращ фактор, поне в краткосрочен план. В обществото 
се налага усещането, че изтича времето във властта на последната 
генерация политици от времето на бивша Югославия. Продължилият 
три десетилетия политически модел на квазиеднопартийно управление 
с доминираща формация, подкрепено от малцинствените партии, е из-
черпан. 

34  Freedom House, Nations in Transit 2020: Montenegro – https://freedomhouse.org/
country/montenegro/nations-transit/2020 (18.07.2021).

35 “European Commission. Commission Staff Working Document: Montenegro 2019 
Report, SWD(2019) 217 final,”  Brussels, 29.05.2019. 
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ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ДИЛЕМИ В РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС
С ДЪРЖАВИ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

Соня Хинкова

Второто десетилетие на ХХI век откроява определена тенденция в 
разширяването на ЕС и тя се изявява най-отчетливо в забавяне на 
процеса. В сравнение с първото десетилетие на века, когато са приети 
дванадесет нови страни членки (2004 г. – десет държави и 2007 г. още 
две), в следващите десет години само една държава се присъединява 
към Европейския съюз – Хърватия – през 2013 г. От есента на 2014 
г. (с решението на европейската комисия, начело с Жан Клод Юнкер) 
за пет години (мандатът на комисията) е „замразено“ разширяването 
на формално ниво. Да, преговорите за присъединяване продължават 
със страните от Западните Балкани и Източното партньорство, но те 
очертават най-вече стратегическата перспектива на интеграционната 
общност, не се ангажират с конкретни срокове, увеличават се 
изискванията към страните кандидатки и се поставя силен акцент върху 
постигнатите резултати в процеса на демократизация в съответните 
държави. Така, разликата при разширяването на ЕС между първото и 
второто десетилетие на ХХI век става и количествена, и качествена.

Ако се развие сравнението между двете десетилетия, може да 
се открои и общото по отношение на процеса на разширяване на 
Европейския съюз. Това са най-вече стратегическите подходи и 
геополитическите съображения. Те са водещи и през първото, и през 
второто десетилетие, насочени са към овладяване на конфликти, 
стабилизиране в постконфликтния период и насърчаване на 
демократизацията на страните кандидатки (с икономическа и 
политическа подкрепа). Причините, които извеждат на преден план 
тези подходи и съображения, обаче, показват определени нюанси в двете 
десетилетия. През първото десетилетие, чрез стратегическите подходи 
и геополитическите съображения, се осъществява най-мащабното 
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разширяване на Европейския съюз и се разраства сферата на неговото 
влияние на изток и югоизток. Приемат се държави, принадлежали 
към Източния блок (Чехия, Полша, Унгария и Словакия – 2004 г.; 
България и Румъния – 2007 г.) и СФР Югославия (Словения – 2004 г.). 
С присъединяването на Малта и Кипър, също през 2004 г., се укрепва 
южният фланг на западните интереси и влияние, който е стратегически 
значим в контекста на динамиката в Близкия Изток и Северна Африка. С 
присъединяването на балтийските държави през същата година – Литва, 
Латвия и Естония – стратегически се прониква в постсъветското прос-
транство. С приемането на България и Румъния през 2007 г. оконча-
телно се създава завършено и затворено териториално пространство (от 
Балтийско до Бяло море), с което геополитически се ограничава руска-
та намеса в европейската политика. Тези последици от разширяването 
са закономерни и логични в десетилетието на възход на ЕС. В този 
период, особено през първата му половина, идеята за обединена Европа 
е много силна – възниква инициативата Западни Балкани; приема се 
Европейската стратегия за сигурност; промотира се Солунският ред; 
дебатира се Конституционният договор. В европейската политика 
приоритет имат общите интереси и се задълбочава взаимодействието 
между страните членки, а като резултат се случват разширенията от 
2004 и 2007 г. (договорите за присъединяване с България и Румъния 
са подписани през 2005 г.).

Забавянето в процеса на разширяване започва с отхвърлянето на 
Конституционния договор (на референдуми във Франция и Холандия 
през 2005 г.) и се развива още при изработването на Лисабонския 
договор. Най-важното, което той трябва да постигне е компромис 
между ускореното изграждане на федерална общност и националните 
интереси на държавите членки. Това е нова динамика, която се изявява и 
задълбочаваоще по-отчетливо през следващото (второто) десетилетие; 
повлияна е от поредица от кризи (финансова, миграционна, политическа, 
Брекзит); задълбочава разделението между държавите членки; откроява 
трудното усвояване на общите европейски ценности и практики от но-
воприетите страни. Като последица, разширяването на ЕС се забавя 
и приоритет имат разрешаването на поредицата от кризи и дебатът за 
реформата и бъдещето на интеграционната общност. Геополитическите 
съображения по отношение на разширяването се запазват и дори 
увеличават своята значимост и с приемането на Хърватия през 2013 г. 
се осъществява стратегически контрол над Адриатика и „капсулиране“ 
на Западните Балкани. Така, ЕС очертава Западните Балкани като своя 
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сфера на влияние. Тази стратегическа насоченост на разширяването 
се развива и задълбочава чрез Източното партньорство, което става 
активно през второто десетилетие на ХХI век, особено в контекста на 
Украинската криза. Тогава се активизират отношенията с Украйна, Гру-
зия и Молдова и, през 2014 г., трите страни подписват Споразумения за 
асоцииране. По този начин политиката на ЕС е центрирана основно в 
стабилизиране и разширяването „свива“ своята динамика до преговори, 
без конкретни дати за приемане.

Много обобщеното сравнение на процеса на разширяване на ЕС 
в първото и второто десетилетие на ХХI век логично поставя въпроса 
„защо“ има промяна в количествено и качествено измерение. Това е и 
целта на настоящия анализ – да систематизира същностните външни 
фактори и причини, поради които за десет години в Европейския съюз 
е приета само една държава – Хърватия, и да натрупа аргументи за 
водещата теза, че процесът на разширяване се забавя и това е устойчива 
тенденция за второто десетилетие. Акцентът е върху външните 
предизвикателства, преди всичко, защото те са по-устойчиви, през тях 
се открояват същностни процеси и тенденции, а също така и поради 
ограничения обем на настоящия текст. 

Разбира се, за забавянето на разширяването през второто десетилетие 
на века, много важни са и вътрешните фактори. За Европейския съюз те 
са центрирани върху същността на подходите и политиките и показват 
завишаване на изискванията към страните кандидатки и обвързване на 
преговорите с реалните резултати, постигнати от балканските държави. 
За страните от Западните Балкани вътрешните фактори, които водят 
до отдалечаване на перспективата за членство в ЕС, са забавената 
демократизация, перманентните политически кризи, икономическата 
зависимост от геополитически съперници на ЕС (Русия, Китай) и 
нарастващият национализъм – като държавна политика и обществени 
нагласи. В настоящия текст вътрешните фактори само са маркирани като 
мотивация или последица на засилващото се въздействие на външните 
фактори.

При анализа на външните фактори и причини за забавяне на 
разширяването на Европейския съюз през второто десетилетие на ХХI 
век се оформят два проблемни кръга. Първият е центриран на глобално 
ниво и анализира значимата динамика в международната система и 
последиците от формирането на нова структура, която не е еднознач-
на вече три десетилетия. След края на Студената война се оформя един 
много труден преход към нов международен ред – постбиполярния 
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свят. За него са характерни най-вече динамика и дълбока промяна на 
структурно и функционално ниво. Променя се значимостта на водещи 
принципи в международните отношения като суверенитета. Променя 
се външнополитическият потенциал и позицията на много държави 
и се появяват нови центрове на сила. Променят се съюзниците и 
опонентите. Тази динамика в международните отношения, определено, 
влияе върху същността на подходите и политиките, характерни за 
процеса на разширяване на ЕС и дава обяснение за забавянето през 
второто десетилетие. Вторият проблемен кръг очертава регионалните 
предизвикателства и, по-конкретно, засиленото геополитическо 
съперничество в Западните Балкани на ЕС с други центрове на 
сила. Съперничеството е логична последица от формирането на 
полицентричния свят и утвърждаването на нови значими фактори в 
световната политика (Китай, Русия). Именно през второто десетилетие 
те изявяват активно своите геополитически интереси в Югоизточна 
Европа и, по-конкретно, Западните Балкани са един от регионите 
където ги отстояват последователно и категорично. Това също влияе на 
преговорите за присъединяване към Европейския съюз.

Съвкупността от очертаните външни фактори на глобално и 
регионално ниво придава специфика на разширяването на ЕС през 
второто десетилетие и то се характеризира с пулсации на желания, 
изисквания и реалности. Също така е съпроводено с различни дилеми 
– реформа или разширяване, за да се утвърди ЕС като значим глобален 
фактор; със същите очаквания – геополитическо съперничество или 
съвместяване на стратегическите интереси на ЕС с тези на другите 
значими фактори в световната политика; завишени изисквания или 
насърчаващи обещания за бързо приемане в подходите и политиките 
на ЕС към балканските държави; а при самите тях – проевропейска 
ориентация и устойчива демократизация или циклична нестабилност 
(политическа и икономическа) и многопластови геополитически 
зависимости от глобални съперници на Европейския съюз. Именно 
тези дилеми и, по-конкретно, вариантите за тяхното решаване се 
анализират при извеждането на водещите външни фактори и причини, 
които влияят на процеса на разширяване на ЕС към Западните Балкани 
през второто десетилетие на ХХI век.

Формирането на полицентричния свят се изследва чрез анализ на 
ниво международна система, който предоставя ясен, удобен за ползване 
и същевременно всеобхватен модел. При такъв анализ се приема, че 
поведението на отделните държави и интеграционни общности се 
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определят от системата, а това означава, че тяхната външна политика 
(на водещите фактори) е детерминирана от общоприети условия 
и норми, характерни за определен международен ред (конкретна 
международна система). Системният подход улеснява и извеждането 
на логиката на процесите в световната политика и така по-лесно 
се обяснява нарастващата взаимозависимост в международните 
отношения в постбиполярния свят. След края на Студената война, 
с изграждането на „нов международен ред“, започва бавно и не 
еднопосочно да се модифицира както структурата на системата, така и 
нейното функциониране. Това показва, че Двуполюсният свят вече не е 
ефективен като среда за външна политика и международните отношения 
се развиват в преход към четвъртата система1. Три десетилетия вече 
тя не е напълно изградена и носи названието постбиполярен свят. 
В експертните среди и публичното пространство много активно се 
дискутира неговата структура и същност, тъй като те са в развитие и не 
са еднозначни. Това дава основание да се моделират различни варианти 
за постбиполярния свят.

Първият вариант предполага връщане към двуполюсна 
международна среда, защото има устойчиви рецидиви от 
предишната система. Те се изявяват най-пряко при поляризирането 
на международната намеса и управлението на локални конфликти 
(войните на Балканите, в постсъветското пространство, в Ирак и 
Афганистан; иранската ядрена програма; динамиката в Северна 
Африка и Близкия изток след т.н. Арабска пролет) и особено отчетливо 
от началото на Украинската криза. Това, което запазва елементи 
на двуполюсност след края на Студената война, са рецидивите на 
полярната структура, през която се рестартира конфронтацията в 
международните отношения. Същевременно настъпват значими 
промени, които ограничават перспективата на Двуполюсния свят. 
Те се изявяват най-вече в промяна на утвърдени принципи като 
суверенитета. Неговото прилагане в Двуполюсния свят е безусловно, 
а в постбиполярния той отстъпва пред защитата на човешките права 
(в Косово, Либия, Крим, Сирия и други конфликти). Освен това 
новите полюси не са „твърди“, защото държавите се съюзяват гъвкаво 
в различните конфликти. Съюзите не се формират по идеологически 

1 По-подробно за системния анализ на международните отношения вж.: 
ХИНКОВА, С. Дипломация и политика в международните системи „Метерних“ 
и „Реалполитик“. (София, Издателство на НБУ, 2012) и ХИНКОВА, С. 
Формирането на двуполюсния свят (София, Издателство на НБУ, 2016). 
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съображения, а следват логиката на конкретни (най-вече икономиче-
ски и геополитически)  интереси. 

Веднага след Студената война се създават и възможности 
за „управление“ на света от един център – чрез позицията на 
свръхзначимост на САЩ. Според този вариант международната 
система се развива като еднополюсен свят, при който има държава 
хегемон. Той е характерен за последното десетилетие на ХХ век и 
факторите, които го моделират са както в международната среда, така 
и в потенциала на самата държава. Външните фактори са центрирани 
в новата реалност, възникнала след разпадането на Източния 
блок и Съветския съюз. В нея САЩ нямат равен по потенциал 
външнополитически субект, който да е конкурент в международната 
среда. Също така те са и единствената държава, притежаваща всички 
онези вътрешни характеристики, които създават предпоставки за 
глобално лидерство и значим външнополитически потенциал. На 
първо място политическа легитимност, защото имат управленски модел, 
който е желан и привлекателен за други държави. Като втори вътрешен 
фактор могат да се изведат значимите икономически възможности на 
страната и мощните трансатлантически компании, които определят 
световния пазар. На трето място – външнополитическият потенциал на 
САЩ нараства от военните възможности – ядрена държава със значимо 
военно производство и високо технологично въоръжаване. Също 
така държава, притежаваща голям брой сухопътни, военноморски и 
военновъздушни сили, които са много мобилни и се намесват активно в 
редица регионални конфликти. Съединените щати са и една от водещите 
страни при внедряването на модерните комуникации и технологии 
(Интернет и други виртуални пространства), които правят държавите в 
постбиполярния свят по обвързани и взаимозависими. 

Третият вариант, в който се развива постбиполярният свят – 
полицентричният, се моделира чрез създаването на нови центрове на 
сила и това става все по-видимо във второто десетилетие на ХХІ век. 
Тогава определени държави и интеграционни общности – Китай, Русия, 
ЕС – се утвърждават като важни фактори в международните отношения. 
Те активно участват в световната политика и създават стратегическо 
присъствие в критични, уязвими точки на сигурност. Имат нарастваща 
роля при управлението на конфликти и очертават свои сфери на влияние 
(на Балканите, в Близкия Изток и Северна Африка). Така новите 
центрове на сила активизират геополитическите подходи и формират 
стратегическо съперничество със САЩ, които трудно се разделят с 



209

позицията си на свръхзначимост. Като последица в международните 
отношения се създава значима динамика и пулсираща конфронтация. 
Същевременно наличието на повече от два центъра на сила създава 
стабилност в международната среда, ограничава възможността за 
глобален конфликт и налага активната дипломация като водещ подход 
за разрешаване на противоречията между значимите фактори. Новите 
центрове на сила обаче отстояват активно своята глобална значимост и 
пространствени интереси и напълно логично стратегическите подходи 
и геополитическите съображения стават закономерност в световната 
политика.

Тази нова международна среда влияе и върху разширяването на 
Европейския съюз. И в този контекст възниква първата дилема – 
реформа или разширяване – кое ще утвърди по-силно глобалната 
позиция на интеграционната общност. Този въпрос показва, че 
Европейският съюз може да бъде възприеман като един от значимите 
фактори в утвърждаващия се полицентричен международен ред? Такава 
гледна точка със сигурност ще бъде оспорена от евроскептиците, но 
при нея погледът е отвън – на ниво международна система, а техните 
съмнения за бъдещето и значимостта на ЕС са аргументирани с процеси 
и противоречия вътре в общността. При системния анализ степента 
на обобщение е по-висока и определено се пренебрегват вътрешните 
противоречия, а утвърждаването на един център на сила зависи повече 
от международната, отколкото от вътрешната динамика. 

Кои са системните показатели, чрез които се моделира 
позитивното измерение на европейската значимост? На първо място в 
полицентричния международен ред и съвременната глобална политика 
икономическите съображения са водещи, а ЕС формира най-големия 
пазар в света – с над половин милиард потребители и повече от половин 
век формиране на наднационални подходи и практики, които правят 
този пазар активен и ефективен. Те се задействат по-бавно, поради 
спецификата на интеграционната общност, но определено са работещи 
и това става видимо, още веднъж, през 2020 г. при поредната световна 
криза, възникнала в контекста на пандемията с КОВИД-19 и при тър-
сене на решения за нейното овладяване както здравни, така и икономи-
чески. 

При Европейския съюз са налични и други елементи на глобалното 
лидерство, макар и по-слабо изразени отколкото при САЩ – военен 
потенциал, който нараства през съюзническите отношения в НАТО 
и амбициите за създаване на европейски военни сили; технологичен 
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потенциал и политическата легитимност. Последният от тях (не и 
по-значение) се натрупва през дългата традиция на демократично 
управление в западноевропейските държави. Обогатява се през 
уникалния модел на тяхното обединяване, който се изгражда почти 
седем десетилетия и формира специфична интеграционна общност. Тя 
се различава както от федеративните държави, така и от традиционните 
съюзи. Разбира се, в спецификата има и плюсове, и минуси. Например, 
сравнен с федерациите или унитарните държави, ЕС е много по-
слабо централизиран и страните членки все още ревниво пазят своя 
суверенитет. Това затруднява, най-вече, изработването на обща външна 
политика. При сравнението с традиционните съюзи, специфика на 
ЕС откроява ползата от взаимодействието, което в интеграционната 
общност е изграждано с десетилетия и има значими резултати в 
икономически, политически и културен план. 

При какви условия натрупаното умение и разбирането за 
общност може да стане ефективно във външнополитически план и да 
утвърди глобална значимост на ЕС. На първо място през осъзнаване 
на нейната необходимост, както и през успешна реформа, за да 
нарасне ефективността на европейските институции, ангажирани 
с външна политика. Реформата е съвременното предизвикателство 
пред ЕС, защото се налага да бъдат хармонизирани интересите на 
увеличения брой държави членки; да се очертае визията за бъдещето на 
интеграционната общност; дори да се променят конкретни управленски 
практики. По-конкретно вземането на решения в Съвета на ЕС, 
което в най-голяма степен кореспондира с външната дейност. Тези 
идеи активно се обсъждат в публичното пространство, управленските 
среди и експертните общности в страните членки в края на второто 
десетилетие на ХХI век. Отчита се необходимостта от въвеждане и на 
квалифицирано мнозинство при вземане на решения в Съвета, което е 
регламентирано в Лисабонския договор. Реалните резултати, обаче, са 
забавени от поредицата кризи (финансова, бежанска, политическа), през 
които преминава интеграционната общност. Усилията са изместени от 
вътрешнополитически съображения и конюнктура в държавите членки 
и поредица от избори – национални и за Европейски парламент. 

Въпреки това в последните три години от десетилетието, активно 
се обсъждат предложения за обща европейска отбрана и европейски 
дигитален режим и данъци (направени от Франция). Има и реални 
инициативи, чрез които ЕС отстоява своите интереси и глобална 
значимост чрез специфична позиция, отхвърляща искането на САЩ за 
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налагане на ембарго на Иран, заради неговата ядрена програма. Друг 
казус, в който може да се открои специфична и силна позиция на ЕС, както 
и постигането на общо външнополитическо решение (подкрепено от 
всички държави членки през 2018 г.) е търговският конфликт със САЩ, 
заради налагането на по-високи мита на европейски стоки, внасяни в 
страната. Появяват се и различни – европейски разбирания (най-вече 
от Германия) за стратегическо партньорство с Русия2. В контекста на 
пандемията през 2020 г. също може да се наблюдава забавената в началото, 
но успешно разработена стратегия за преодоляване на последиците. Тя 
е резултат на активно обсъждане, при което се открояват различните 
позиции за отпускането и усвояването на значими финансови ресурси. 
В нея са заложени и европейските ценности (най-вече солидарност) и 
европейските принципи (прозрачност и отговорност при усвояването 
на европейските средства).

Тези и редица други външнополитически инициативи показват 
специфичен подход и целенасочени усилия Европейският съюз 
да се впише в полицентричния международен ред като значим 
фактор. Това определено става бавно, но е устойчиво. Бавно, 
защото външнополитическите инициативи са в сферата на 
междуправителствения подход, решенията за тях се вземат с единодушие 
и трудно се съвместяват външните интереси на държавите членки. 
Устойчиво, защото геополитическите подходи, с които се очертава сфера 
на влияние и глобална значимост, отдавна присъстват в развитието на 
ЕО/ЕС – най-вече чрез разширяването. От началото на 70-те години на 
ХХ век до съвременността има осем разширявания в геополитически 
контекст. Важно е да се отбележи, че когато разширяването на ЕО/ЕС 
се разглежда в геополитически контекст акцентът е върху променените 
граници и пространствени измерения на общностите и съюза. Затова 

2 Спецификата на германската позиция се изявява дългосрочно чрез енергийната 
политика и по-конкретно изграждането на Северен поток 2. Много отчетливо е 
заявена и по време на 55-тата конференция за сигурност (15–17 февруари 2019 
г.), която се провежда ежегодно в Мюнхен. Именно на този световен форум за 
сигурност се изявяват съществени различия между САЩ и Германия относно 
отношенията с Русия. Това води до разделение в Европейския съюз, защото част 
от страните членки гравитират към САЩ (Великобритания, Полша, Румъния). 
По-подробно вж.: Munich Security Report 2019, The Great Puzzle. Who Will Pick Up 
the Pieces, https://e-edu.nbu.bg/pluginfile.php/1026416/mod_resource/content/1/
MunichSecurityReport2019.pdf and the speeches of Mike Pence and Angela Merkel, 
https://www.securityconference.de/en/activities/munich-security-conference/mu-
nich-security-conference/  (15.07.2021).
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броят е осем, защото влизането на бившите източногермански територии 
след обединението през 1990 г. променя територията и  географията 
на Европейския съюз. Чисто формално – от гледна точка на регламент 
и институционални процедури на разширяването, включването на 
Източна Германия е специфичен случай, който не следва утвърдената 
практика и логично може да бъде оспорено като отделен етап.

Силно обобщеният анализ на глобалните външни фактори показва, 
че дилемата – реформа или разширяване – не случайно е устойчива 
през цялото второ десетилетие на ХХI век. В този период решенията 
за утвърждаване на глобалната значимост на ЕС в постбиполярния 
свят се търсят предимно в идеите за реформа (приемането на Бялата 
книга през 2017 г.). Това поставя разширяването на интеграционната 
общност на втори план и определено го забавя. И макар, че страните 
от Западните Балкани водят активни преговори за присъединяване, 
тяхното приемане в ЕС все още е далечна перспектива, която може да се 
реализира едва в края на следващото (третото) десетилетие и то само за 
преговарящите страни (Сърбия и Черна гора).

Какво дава основание за тази песимистична прогноза? Преди 
всичко ясно откроената тенденция за утвърждаване на стратегическите 
подходи и геополитическите съображения при разширяването на ЕС 
към Западните Балкани. В тях доминират завишените изисквания 
на европейските институции, както и наложителността на реалните 
постижения (така е от самото начало на преговорите за присъединяване 
с Черна гора, започнали през 2012 г., а след нея е приложено при Сърбия 
и другите балкански държави). Неотменно е настояването за постигнати 
устойчиви резултати, по всеки един от трите стълба (върховенство 
на закона и основни права, икономика, истинска демокрация) и 
то се превръща в най-важното условие, определящо динамиката 
на преговорите за разширяване с всяка една от шестте балкански 
държави. Водещо става разбирането, че всичко е в техните ръце 
(зависи от реформите и изпълнението на изискванията) и качеството 
е преди скоростта. Паралелно, европейските институции предприемат 
конкретни инициативи, които подпомагат и финансират  реформите“. 

Тези принципи на процеса на разширяване са изложени после-
дователно и категорично във всички стратегически документи, 
прие-ти от европейските институции през второто десетилетие. 
Най-пълно те присъстват в стратегията, наречена „Надеждна пер-
спектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към Западните 
Балкани“, представена от ЕК пред Европейския парламент на 
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06 февруари 2018 г.3 Потвърдени са на срещата на върха на ЕС със 
страните от Западните Балкани, проведена на 17 май 2018 г. в София, 
като на нея вече не се конкретизира година за присъединяване дори на 
преговарящите страни (Сърбия и Черна гора). На срещата се изявява и 
втвърдената позиция на Испания за непризнаване на Косово от страна 
членка на ЕС (още четири държави членки я подкрепят – Гърция, 
Румъния, Словакия и Кипър). Високите изисквания и категоричното 
настояване за реални резултати в процеса на демократзация се изявяват 
и през 2019 г., когато през октомври Съветът на министрите не дава 
дата за започване на преговори със Северна Македония и Албания. На 
следващата година – през февруари 2020 г. са променени правилата 
за водене на преговори по настояване на Франция, а на срещата във 
формата ЕС–Западни Балкани, проведена през май същата година в 
Загреб, Северна Македония и Албания отново не получават дата за 
начало на преговори. Дори в документа, приет на тази среща, изрично 
в т.9 се настоява и за спазване на договорите на Северна Македония с 
България и Гърция, което означава, че се очакват реални резултати не 
само за реформите, а и по външнополитически въпроси на държавите 
кандидати. Точно тези съображения се прилагат и през октомври 2020 
г., когато Северна Македония и Албания отново не получават дата за 
започване на преговори за присъединяване към ЕС. Запазва се обаче 
устойчивото финансово подпомагане на държавите от Западните 
Балкани, както в рамките на Берлинския процес, стартирал от 2014 
г., така и в други инициативи на ЕС. Това е устойчива политика, тя се 
изявява и в контекста с пандемията с COVID-19 и ще продължи да бъде 
приоритетен ангажимент на европейските институции със страните 
кандидатки.

Изложените принципи и подходи на ЕС за процеса на разширяване 
са закономерни, защото своеобразно геополитическо предизвикателство 
са латентните етнически конфликти и отворените възможности за 
възникване на политически кризи в страните от Западните Балкани 
и между тях самите. Те формират нагласи за промяна на държавната 
конструкция в някои от тях (има идеи за Босна и Херцеговина, има 

3 EU Commission. 2018. “A credible enlargement perspective for and enhanced EU en-
gagement with the Western Balkans.” Communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions. Available at https://ec.europa.eu/commission/
sites/beta-political/files/communication-credible-enlargement-perspective-west-
ern-balkans_en.pdf

Соня Хинкова  Европейски съюз



Съвременните Балкани: предизвикателствата на XXI век

214

желание за обособяване и дори разделяне на етническите територии 
в Северна Македония и Косово). Потенциал за дестабилизация на 
Западните Балкани се съдържа в албанския фактор, защото етнически 
албанци живеят в пет (Албания, Косово, Северна Македония, Сърбия 
и Черна гора) от шестте държави, които се стремят към присъединяване 
в ЕС. Периодично и с различни цели се активира деструктивната идея 
за „Велика Албания“, която пренасочва политическото взаимодействие 
между албанските територии към обединение. Етническо противопос-
тавяне има и в Босна и Херцеговина. То води до силна децентрализация 
на федеративната държава и повдига въпроса за търсене на алтернатива 
на Дейтънския модел. Все още не са решени окончателно и въпросите 
с държавните граници на всяка от шестте държави. Тежат и устойчиви 
исторически съперничества между тях, които периодично водят до на-
прежение в двустранните отношения.

Така вътрешното развитие на шестте балкански държави и техните 
двустранни отношения също влияят на разширяването. Всяка една от тях 
е изправена пред трудностите на прехода и забавената демократизация. 
Усилията са големи, но резултатите са малки. Във всяка от шестте страни 
все още има икономическа и политическа нестабилност – демократичните 
институции са неефективни и се появяват авторитарни тенденции. 
Сред най-острите проблеми са дефицитът на законност и порочната 
медийна среда; неразбирането относно фундаменталността на правата 
на човека и върховенството на закона, които са основни ценности в ЕС; 
корупцията и организираната престъпност. Тези проблеми се обсъждат 
многократно в най-различни формати и постоянно присъстват в 
препоръките и докладите на ЕК. Тяхното разрешаване е условие за 
развитие на преговорния процес, което присъства във всички препоръки 
на европейските институции, заложено е в стратегиите, насочени към 
региона и се поставя с нарастваща категоричност.

Очертаните предизвикателствата, които излъчват Западните 
Балкани засилват геополитическите измерения на разширяването и 
поставят сигурността пред присъединяването. В този контекст трудно 
може да се прецизира как могат да се съвместят реформа и разширяване 
и дали спрямо балканските държави да се даде приоритет на по-голямата 
взискателност и твърдите условия или на насърчението и обещанията 
за скорошно членство в Европейския съюз. Като се дава приоритет на 
стратегически и геополитически съображения, на преден план излиза 
сигурността и глобалната значимост на ЕС, а разширяването губи 
ритъм и перспективата му се отдалечава. Същевременно, ако реформата 
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погълне цялата енергия на общността, се свива ролята на ЕС като фактор 
в международните отношения и очертаването на устойчиви сфери на 
влияние остава на втори план. Ако двата процеса се паралелизират, 
се забавя скоростта на всеки един от тях, но това е по-балансираната 
перспектива. При нея надделяват стратегическите аргументии 
качеството тежи повече от скоростта, като аргумент за разширяване. 
Това е устойчив подход, прилаган в европейските инициативи спрямо 
Западните Балкани вече две десетилетия и е целесъобразно той да бъде 
запазен. 

Геополитическите предизвикателства в Югоизточна Европа 
изграждат регионалното ниво на влияние на външните фактори и 
също поставят дилеми пред процеса на разширяване на Европейския 
съюз в Западните Балкани – съперничество или съвместяване на 
интересите; устойчива проевропейска ориентация или многопластови 
геополитически зависимости на балканските държави от глобални 
съперници. Тези дилеми произтичат от процеси и политики, чрез 
които се отстояват пространствени интереси и се формират сфери на 
влияние от значими глобални и регионални фактори. Най-изявените 
от тях в Западните Балкани са Русия, Китай, САЩ и Турция. 
Геополитическото влияние на тези фактори се утвърждава с различни 
средства – стратегически (управление на конфликти и постконфликтно 
изграждане); икономически (инвестиции в инфраструктурни и 
енергийни проекти); политически (обвързаност с партийни и бизнес 
елити); културни и цивилизационни, като религиозната принадлежност 
на компактни групи от населението в балканските държави. Именно от 
нея произтича устойчиво обвързване с исторически и традиционни за 
региона фактори като Русия и  Турция. Различните политики и процеси 
на обвързване и зависимост от геополитически интереси и влияния 
въздействат върху външната политика и ориентация на Албания, Босна 
и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Сърбия и Черна гора. 
В този контекст имат проекции и върху процеса на разширяване на 
Европейския съюз, защото той е най-активен и напреднал именно с тези 
държави.

Русия е традиционен фактор, с активна политика и засилващи 
се геополитически амбиции в Западните Балкани. От средата на 
второто десетилетие на ХХI век (в контекста на кризата в Украйна 
и засилващото се геополитическо съперничество с ЕС), Западните 
Балкани са пространство, в което тя се опитва да възстанови и наложи 
своето присъствието. Разбира се, има редица въпроси, по които Русия и 
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Европейският съюз могат да работят съвместно – борбата с тероризма и 
ислямския фундаментализъм, миграцията и бежанската криза. От Русия 
обаче устойчиво се излъчват антиевропейски послания към шестте 
балкански държави и в края на десетилетието тази линия се засилва 
и е центрирана най-вече в Сърбия, Босна и Херцеговина (Република 
Сръбска), Черна гора и Северна Македония.  Руските негативни тези 
за Европейския съюз се материализират в послания от рода на:  ЕС е 
в криза; ЕС е слаб и не може да се защитава сам; ЕС се дезинтегрира, 
като доказателства за това се посочват Брекзит и различни сепаратистки 
тенденции (в Каталуния, Шотландия и др.). Тези послания изпълват 
информационното пространство в балканските страни и целят да 
актуализират старите вражди и разделението, за да забавят и дори да 
предотвратят интеграционните процеси в ЕС и НАТО. 

За да се засили руското влияние в Западните Балкани, се използва 
широк спектър от дипломатически, политически и икономически 
средства. Поставя се акцент върху историческата и културната 
(религиозната – в контекста на православието) близост и много 
активна в това измерение е Руската православна църква. Използват се 
икономически лостове и политически натиск – от контрол и придобиване 
на важни енергийни активи до финансиране на политически партии и 
медии, както и засилваща се антиевропейска реторика с послания за 
друга външнополитическа алтернатива на балканските държави. 

Паралелно се активизира руският бизнес и „приятелството“ с 
определени политически кръгове в страните от Западните Балкани. 
Русия оказва дипломатическа подкрепа на лидера на босненските сърби 
Милорад Додик, който с години блъфира международната общност, 
че ще проведе референдум за независимост на Република Сръбска. 
Поддържа и лидера на ВМРО-ДПМНЕ и бивш министър председател 
Никола Груевски по време на политическата криза в Македония (през 
2017 г.), както и антинатовската опозиция в Черна гора. Много показа-
телна за руското влияние в Западните Балкани е близостта между Сър-
бия и Русия, която през второто десетилетие на ХХI век се задълбочава.

Руските бизнес интереси са съсредоточени в малко на брой, но 
стратегически сектори, основно банки, енергетика, металургия и имоти. 
Руските инвестиции, в абсолютни измерения, се увеличават през второто 
десетилетие с над 3 млрд. евро, но реалният икономически отпечатък на 
Русия, като дял от цялата икономика на Западните Балкани, се свива 
след налагането на санкциите заради анексирането на Крим4. Кон-
4 Доклад на Центъра за изследване на демокрацията, озаглавен „Оценка на 
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кретните измерения на руското икономическо присъствие в отделните 
балкански страни са различни, но те определено изграждат зависимости 
и възможности за намеса. Експанзията на руския капитал е източник 
на уязвимост, която се използва за упражняване на натиск върху 
правителствата на държавите от Западните Балкани при вземането на 
стратегически решения в сферата на сигурността и външната политика. 

Показателно в този контекст е отношението на Сърбия към 
санкциите, наложени на Русия заради анексията на Крим и активното 
руско-сръбско взаимодействие. Отхвърлянето на европейските 
санкции и активирането на двустранните отношения са проекция и 
на изключително важния за Белград Косовски въпрос. За Сърбия е 
много ценна подкрепата на Русия за нейната териториалната цялост, 
включваща и Косово, която е устойчива и недвусмислена. А, в началото 
на 2018 г. Русия активизира дипломатическите контакти със Сърбия 
и заявява готовност да се присъедини към разширен формат на 
преговорите между Белград и Прищина, ако САЩ участват. Аргументът 
е, че така ще се осигури по-всеобхватен подход към посредничеството. В 
началото на 2019 г., в контекста на засилващата се конфронтация между 
Сърбия и Косово, отново се актуализира темата с руската позиция по 
Косовския казус, а двустранните отношения между Белград и Москва 
се активизират. 

Китай също може да бъде възприеман като външен фактор, който 
излъчва геополитически предизвикателства към ЕС в Западните Балкани. 
Китайската политика към региона има силно изявено икономическо 
измерение, но зад него „прозират“ нарастващи амбиции за политическо 
влияние и формиране на сфера на влияние. Това разширява и придава 
определена дългосрочност на присъствието на Китай в региона, което 
излъчва проекции от икономиката към политиката на балканските 
държави. Западните Балкани са елемент от цялостна стратегия за 

руския икономически отпечатък в Западните Балкани. Рискове от корупция и 
завладяване на държавата“ (Assessing Russia’s Economic Footprint in the Western 
Balkans Corruption and State Capture Risks, Centre of the Study of Democracy, 
2018), който е представен във Вашингтон дни преди обявяването на 6 февруари 
2018 г. на новата стратегия ЕС за Западните Балкани. Той е разработен от 
международен екип изследователи от четири балкански държави и България. 
Изследването  обхваща Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна 
гора за периода 2005–2016 г. Съдържа един основен и четири национални 
доклада;Bechev, D. 2017 Russiais Backon the Balkans. Availableat www.capital.bg/
specialni_izdaniia/world_review/2017/12/27/3095452_rusiia_se_zavrushta_na_
balkanite/, /15.06.2020/
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икономическо навлизане в Централна и Източна Европа, която се 
възползва от липсата на сериозни инвестиции в Стария континент. 
Още през 2011 г. Китай инициира създаването на икономически и 
търговски форум на страните от ЦИЕ (16+1), а на следващата година 
Министерството на външните работи на Китай отпуска кредитни 
линии на стойност 9,33 милиарда евро за подпомагане на съвместни 
проекти. Китайските икономически инициативи са многопосочни и 
насочени към важни стратегически проекти (развитието на пътната 
инфраструктура и сътрудничеството при изграждането на регионални 
транспортни мрежи – създаването на мрежа от пристанища, логистични 
центрове и железопътни линии). Други области, към които проявява 
интерес са енергетиката, търговията, инвестициите, телекомуникациите 
и земеделието.

Регионът има голямо значение за Китай поради географската и 
политическа близост до Европейския съюз, която създава възможности, 
чрез инвестиции в инфраструктурата, да се осигури лесен достъп до 
пазара на съюза. Сърбия, Албания, Северна Македония, Черна гора и 
Босна и Херцеговина, макар и да не са членки на ЕС, имат търговски об-
лекчения и това позволява на Китай да заобикаля търговските ограни-
чения и да изнася продукти директно до европейскя пазар. Създава и 
предпоставки за установяване на политическо влияние, като условие 
за резултатно прокарване на глобалния китайски проект, назован „Нов 
път на коприната“. 

Навлизането на Китай в Западните Балкани също може да насочи 
страните от субрегиона към развитие, алтернативно на европейската 
интеграция. Китай не поставя никакви условия, бързо отпуска 
инвестиции и очаква политическа благодарност за китайските кредити 
и строителните проекти по източната периферия на ЕС. Страните от 
Западните Балканите гледат позитивно на проектите и на инвестициите 
от Китай и ги възприемат като възможност да бъде преодоляно 
изоставането им в инфраструктурата от Западна Европа и по този начин 
да станат по-конкурентоспособни. Албания, Босна и Херцеговина, 
Македония, Сърбия и Черна гора отбелязват 2014 г. като годината 
на китайските инвестиции и бизнес, а 2015 г. е обявена за година на 
сътрудничество и насърчаване на туризма между Китай и страните от 
ЦИЕ. Това отношение улеснява разширяването на китайската сфера на 
влияние и бъдещото проникване на европейския пазар. Заплахата от 
разширено китайско влияние в Западните Балкани води до активизиране 
на политиката на свързаност от страна на ЕС и отпускане на значими 



219

средства именно за инфраструктурни проекти в Западните Балкани 
през 2017 и 2018 г. Европейската комисия има сериозни основания да 
противодейства на китайската активност в предверието на ЕС, защото 
в периода от 2008 г. до 2018 г. китайските държавни и частни компании 
са участвали в сделки за поне 255 млрд. долара на Стария континент. 

САЩ определено са още един външен фактор, който има устойчиви 
интереси и формира своя сфера на влияние в Западните Балкани. 
Американските инициативи са изцяло мотивирани от стратегически 
съображения и са центрирани в сферата на сигурността (насърчава 
се членството на шестте балкански държави в НАТО – последното 
разширяване на Атлантическия съюз е през 2020 г. със Северна 
Македония). Геополитическите интереси на САЩ към региона са еле-
мент от една по-широка география, чийто център е Близкият Изток. 
Именно в контекста на близкоизточните конфликти, Западните Балка-
ни имат ролята на тил и подчертано логистични функции. Прилагането 
на стратегически подходи спрямо Западните Балкани се развива и под 
формата на редовно провеждани съвместни военни учения с балкански-
те държави, включително и със Сърбия. Те са допълнени с подкрепа за 
реформиране на институциите и обучението на кадри в сферата на си-
гурността. 

САЩ категорично подкрепят европейската ориентация на шестте 
балкански държави и възприемат присъединяването им към ЕС 
като условие за стабилност и демократизация. Има обаче известно 
разминаване по отношение на скоростта и макар да се отрежда водеща 
роля на Брюксел, се изразяват сериозни опасения, че тежките условия 
и обвързването на членството в ЕС с постигнатите резултати може да 
дестабилизира региона. В условията на активизираното геополитическо 
съперничество в Западните Балкани, САЩ настояват за по-активно 
ангажиране на ЕС с шестте балкански държави. Според Вашингтон 
твърде разширената перспектива за членство в ЕС насърчава пълзящата 
дестабилизация и активизира другите външни фактори. А, нарасналите 
геополитически амбиции и засиленото присъствие на Русия, 
Турция и Китай в Западните Балкани се възприемат като заплаха. 
Най-неблагоприятните последици от това се свързват с нарастване 
на нагласите за алтернативна външнополитическа ориентация на 
балканските държави и САЩ категорично настояват за хармонизиране 
на сръбската външна политика с тази на ЕС.

Една от проекциите на дестабилизация в балканските държави САЩ 
свързват и с нарастване на религиозния екстремизъм и фундаментализъм 
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в Косово и Босна и Херцеговина (най-вече от завръщащите се косовски 
и босненски мюсюлмани, които са се сражавали на страната на т. нар. 
Ислямска държава – около 1000 чуждестранни бойци предимно от 
Косово и Босна и Херцеговина са на страната на ИД в Сирия и Ирак). 
За Вашингтон проблемът с реинтеграцията на завърналите се чуждес-
транни бойци на ИД е предизвикателство за стабилността, защото ра-
дикализираните могат да влияят на недоволните от забавянето на демо-
кратизацията и членството в ЕС. Друга заплаха се съзира в подкрепата 
на Саудитска Арабия за религиозни организации, за изграждането на 
нови джамии и най-вече в опитите за внасяне на нетрадиционен ислям 
(уахабизъм) в балканските държави, чрез обучението на местните има-
ми. Новите ислямски течения са много различни от умерената тради-
ция, която се практикува на Балканите от векове и създават разделение 
и конфликти в мюсюлманските общности в балканските държави5.

Противодействието на очертаните заплахи САЩ виждат в 
засилените ангажименти (съвместно с ЕС) за подкрепа на институциите 
и демократично ориентираните лидери в Албания, Босна и Херцеговина, 
Косово, Северна Македония, Сърбия и Черна гора. Инструментите, 
които препоръчват са значимо финансиране на стратегически обекти, 
устойчива политическа подкрепа, както и насърчена и ускорена 
интеграция. Последното обаче не се споделя от Европейския съюз 
и не кореспондира с завишените изисквания и твърдите услови на 
европейските институции в преговорите за разширяване с балканските 
държави.

Стратегическите инициативи на САЩ в Западните Балкани водят 
до нарастване на влиянието им и до подчертано външнополитическо 
партньорство с някои от държавите в региона, особено с тези, в 
които преобладава мюсюлманското население. За Албания и Косово 
отношенията със САЩ са водещ външнополитически приоритет. 
До 2018 г. Македония изцяло разчита на американската подкрепа 
за разрешаване на периодично възникващите политически кризи, 
противоречията с албанците и в дългите преговори за името с 
Гърция. След това Северна Македония продължава да има очаквания 
за американска подкрепа при разрешаване на спорни въпроси 
със съседните държави и по-конкретно с България. Устойчива и 
многопосочна е американската подкрепа за мюсюлманите в Босна и 

5 По-подробно вж.: ХИНКОВА, С. „Съвременни проекции на нетрадиционен 
ислям в България“, – В: Европейски разногласия и световен хаос (София, Изд. 
комплекс УНСС, 2018), 135–151.
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Херцеговина и САЩ имат посредническа роля в разрешаването на 
вътрешно и външнополитически проблеми в нестабилната федерация. 
Американските инициативи за стабилизиране и признаване на 
независимостта на Косово също са устойчив ангажимент, който се 
пренася и върху отношенията със Сърбия.

Турция също излъчва силни геополитически предизвикателства 
в Западните Балкани, като регионален фактор, който има влияние 
(най-вече в държавите със значителен брой мюсюлманско население 
– Северна Македония, Косово, Албания и Босна и Херцеговина). То 
е традиционно, устойчиво, дългосрочно и се утвърждава чрез активна 
и многопосочна политика, която има политически, икономически и 
културни (религиозни) измерения. Те са по-ефективни през първото 
десетилетие на ХХI век, тогава нараства авторитетът на Турция като 
значим геополитически актьор в Западните Балкани и се създават 
широки възможности за засилване на турското влияние. През второто 
десетиление обаче се развива противопоставянето на Турция с ЕС и в 
средносрочен план страните от Западните Балканите се третират като 
надеждни партньори (поради отложеното им присъединяване към ЕС). 
В балканските държави Анкара заявява специфична ангажираност с 
турските етнически малцинства и мюсюлманите, които споделят една 
и съща историческа и културна идентичност като бивши поданици на 
Османската империя, от което произтича траен ангажимент на турската 
държава към тях. 

Политическото измерение на турските инициативи в Западните 
Балкани е фокусирано върху приятелските отношения и пълна 
подкрепа във външнополитически план (Македония в признаването 
и спора за името с Гърция; Босна и Херцеговина в евроатлантическата 
ѝ интеграция; признаването на Косово и насърчаване на тясното му 
взаимодействие с Албания, дори в контекста на идеята за „Велика 
Албания“). Реализирани са множество дипломатически инициативи, 
активно се разменят посещения на най-високо равнище, има догово-
рености за безвизови пътувания и транспортни проекти. Този подход 
отрежда на Турция ролята на надежден партньор в двустранните и мно-
гостранните отношения със страните от Западните Балкани. Турското 
посредничество се търси и при разрешаване на кризисни ситуации, 
възникнали в области с мюсюлманско население вътре в балканските 
държави (мюсюлманите в сръбската област Санджак, албанците в 
Северна Македония, в Босна и Херцеговина). 

Икономическото измерение на турското влияние в Западните 
Балкани се формира от значимото присъствие на турския бизнес 
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и банки в тях. С всички страни от региона са сключени договори 
за свободна търговия, които отварят широки възможности за 
турски инвестиции. През второто десетилетие на ХХI век турските 
инвестиции значимо се разрастват, насочват се към стратегически 
обекти и приватизационни сделки и чрез тях се търси улеснен достъп до 
пазарите на ЕС, а балканските държави са използвани като експортна 
база на турската икономика. Подчертано активно е това в Косово, а 
в Босна и Херцеговина Турция е третият по големина инвеститор. В 
Черна гора турски фирми строят стратегически транспортни обекти. 
Турция е най-важният военен партньор на Северна Македония, а в 
Сърбия, за десет години (2008–2018), търговският обмен с Турция 
се увеличава девет пъти, като през последните три години на второто 
десетилетие има бум на турски инвестиции в Сърбия. Те са в големи 
инфраструктурни проекти и целят да обвържат райони, населени с 
мюсюлманско население. Тези реалности показват, че Турция е желан 
инвеститор и партньор в страните от  Западните Балкани. И една от 
причините е трудното изпълнение на европейските изисквания, което 
забавя процеса на присъединяване. Така се създава алтернативност 
в обвързването с Турция, която освен че е икономически активна, 
проявява и близост към тях. При обвързването с Турция балканските 
държави очакват и да извлекат повече ползи в краткосрочна и 
дългосрочна перспектива. 

Културният елемент на турските инициативи в страните от 
Западните Балкани също е много активен. Разчита се основно на 
сътрудничеството с религиозни организации в региона, осъществено 
по линията на Турската агенция за международно сътрудничество и 
развитие (ТИКА). Тя е силен поддръжник на ислямските институции в 
другите балкански държави, финансира и подпомага възстановяването 
на ислямски паметници и изграждането на нови джамии, училища 
и хуманитарни организации – най-вече в страните с преобладаващо 
мюсюлманско население. По тази линия ТИКА работи в сътрудничество 
със Службата по религиозните въпроси и турското министерство на 
културата. Активната им дейност символизира както възстановяването 
на балканското османско наследство, така и подновената роля на 
Турция като защитник на мюсюлманите в другите балкански страни. 
Тези реалности очертават определена дългосрочност и устойчивост на 
геополитическите интереси и влияние на Турция в Западните Балкани. 
Могат да засилят и „пулсирането“ на антиевропейските нагласи и 
подходи (повлияни от отношенията между ЕС и Турция) и да формират 
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устойчиво геополитическо съперничество на турската държаваэс 
Европейския съюз.

Намесата на посочените геополитически фактори в Западните 
Балкани е улеснена от вътрешните проблеми в балкански държави – 
слабостта на демократичните институции, авторитарните тенденции, 
липсата на законност и корупцията, както и силно зависимата медийна 
среда. Тяхното влияние се разширява от местните политически и бизнес 
елити, които са готови да взаимодействат с Русия, Китай, Турция и 
САЩ, за да прокарват свои тесни интереси. Някои от тях се опитват да 
избегнат прилагането на необходимите реформи, особено тези, свързани 
с върховенството на закона. Като последица ерозира гражданското 
общество, медиите губят независимостта си, забавя се икономическото 
развитие и демократизацията на балканските държави. От тук, все 
по-трудно е да бъдат изпълнени изискванията на ЕС в преговорите за 
присъединяване и разширяването към Западните Балкани се затруднява.

Очертаните по-горе водещи тенденции и подходи в 
геополитическите интереси на Русия, САЩ, Китай и Турция в 
Западните Балкани създават дългосрочна перспектива за влияние 
в региона. Геополитическата насоченост на външната политика 
на посочените държави определено натрупва стратегическо 
съперничество с Европейския съюз през второто десетилетие на ХХI век 
и влияе върху процеса на разширяване. От една страна, нарастващото 
геополитическо противопоставяне предизвиква циклична конфронта-
ция в глобалната политика и забавя разширяването, за да може ЕС да 
се утвърди като значим международен фактор през активна глобална 
политика (в контекста на Украинската криза и конфликтите в Близкия 
Изток и Северна Африка). От друга страна, възниква дебатът, че именно 
ускореното приемане на държавите от Западните Балкани ще ограничи 
влиянието в тях на други значими фактори и ще увеличи глобалната 
значимост на ЕС. Основание за това разбиране се търси в логиката, 
че с приемането на нови държави интеграционната общност напълно 
легитимно се разширява териториално в стратегически региони и от 
това нараства нейната глобална значимост. Но, при силна конфронтация 
в международната политика, разширяването определено ще срещне 
остро противопоставяне и въпросът е дали ЕС има необходимия 
външнополитически потенциал да му противостои.

Анализът на второто ниво – регионалното – показва устойчивост 
на дилемата – геополитическо съперничество или съвместимост, както 
и натрупването на многопосочни външнополитически зависимости от 
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балканските държави. През второто десетилетие на ХХI век доминира 
съперничеството и то определено забавя процеса на разширяване на 
ЕС към Западните Балкани. Трудно е да се прогнозира, обаче, как ще 
се отрази на процеса съвместяването на геополитическите интереси. 
По-вероятно е да се създаде по-силна диференциация на преговорите 
с различните балкански държави и да се очертаят сфери на влияние 
не само на ЕС, но и на други значими фактори. Такава реалност се 
наблюдава в Близкия Изток, а при самите балкански държави също 
има външнополитически предпочитания на първо място към САЩ (в 
Косово, Албания и Северна Македония) и икономическо обвързване 
с Русия (в Сърбия и Босна и Херцеговина) и с Китай, което обхваща 
всички страни от Западните Балкани и дори членки на ЕС в Югоизточ-
на Европа (Гърция, България и Румъния).

Въпреки това през второто десетилетие на ХХI век най-отчетливо 
изявената външнополитическа ориентация на шестте балкански държави 
е насочена към Европейския съюз (Сърбия и Черна гора са преговарящи 
страни, Северна Македония и Албания са страни кандидатки, Босна и 
Херцеговина и Косово имат подписано Споразумение за стабилизиране 
и асоцииране (ССА). Във всяка една от тях на правителствено ниво 
е заявено желанието за интегриране в ЕС. То е последователно и 
слабо се повлиява от вътрешнополитическата динамика. Устойчиво 
се провежда активна политика на взаимодействие с европейските 
институции и има определени резултати в преговорния процес. Разбира 
се, и в шестте балкански държави, има политически субекти (партии) 
и граждани с евроскептична позиция, но те се активизират, най-вече, 
по време на избори или при политически кризи. В обществените 
нагласи също се наблюдава динамика по отношение на членството в 
ЕС през второто десетилетие. От една страна, определено нараства 
броят на проевропейски ориентираните граждани (в различна степен, в 
отделните държави). Същевременно, поради „замразеното“ до есента на 
2019 г. разширяване в мандата на предишната ЕК, се трупа обществено 
недоволство от далечната перспектива за членство и завишените изиск-
вания на европейските институции.

Външните фактори – на глобално и регионално ниво – които влияят 
на процеса на разширяване на Европейския съюз, се характеризират 
едновременно с динамика и дългосрочност. Динамика, защото през 
второто десетилетие на ХХI век се реализират същностни промени 
в международната среда – формиране на полицентричния свят 
и натрупване на геополитическо съперничество и те са логично 
обвързани. Дългосрочност, защото структурата на международната 
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среда (центровете на сила) се формира бавно и е устойчива. Устойчиво 
е и геополитическото съперничество на различните центрове на сила 
(значимите международни фактори) и то чертае определена тенденция 
в международните отношения – контролирана конфронтация, която 
се овладява предимно с дипломатически средства. Тази тенденция е и 
една от същностните характеристики на полицентричния свят и това 
също ѝ придава дългосрочност. Тези реалности показват, че ще бъде 
дългосрочно и тяхното влияние върху процеса на разширяване на ЕС. От 
този извод може да се прогнозира, че ще му въздействат и през третото 
десетилетие. При техния обобщен анализ за второто десетилетие ясно 
се очертава, че предизвикват забавяне на членството в интеграционната 
общност, завишени изисквания към страните кандидатки и обвързване 
на темпа на разширяването с реално постигнатите от тях резултати. Това 
синтезирано намира израз в разбирането, че качеството на преговорния 
процес е преди скоростта и тази позиция също ще бъде дългосрочна. 
Разбира се, дългосрочно ще останат и дилемите пред разширяването на 
Европейския съюз.

Abstract:The very general comparison of the processes of EU enlargement during 
the first and second decades of the 21st century logically raises the question of the 
reasons for its changed scope and substance. This is also the focus of the present anal-
ysis: to outline the essential external factors and reasons for the accession of only 
one state – Croatia – for ten years, and to accumulate arguments in support of the 
leading hypothesis that the enlargement process has been delayed and this becomes a 
stable tendency for the second decade. The emphasis is primarily on the external chal-
lenges: first, because they are more robust and they highlight essential processes and 
tendencies.The set of the external factors at global and regional level, outlined above, 
lends specificity to the EU enlargement during the second decade and is character-
ised with pulsations of wishes, requirements and realities, being also accompanied by 
different dilemmas: reform or enlargement aimed at endorsing the EU as a signifi-
cant global factor; geopolitical rivalry or reconciling the EU’s strategic interests with 
the interests of the other important factors in global politics;higher requirements 
or encouraging promises for rapid accession in EU’s approaches and policies to the 
Balkan states;pro-European orientation and stable democratisation of these states, or 
cyclic instability (political and economic) and multi-layer geopolitical dependences 
on global rivals of the European Union.

Keywords: EU enlargement, Western Balkans, geopolitical challenges, external 
factors (USA, Russia, Turkey, China)
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НАТО НА 70: 
ТРАНСФОРМАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ КЪМ 

БЪДЕЩИТЕ РИСКОВЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Йордан Баев

 

Развитието на Северноатлантическия съюз в последното десетилетие от 
неговата седемдесетгодишна история е свързано с разширяването му в 
източна посока в района на Балканите. Както първото разширяване на 
Съюза с приемането на Турция и Гърция през 1952 г. и втората „вълна“ 
след края на Студената война, с приемането на още три балкански 
държави (България, Румъния и Словения), така и периодът 2009–2020 
завърши с приемане на четири нови държави от Балканите (Албания и 
Хърватия през 2009, Черна гора през 2017 и Северна Македония на 27 
март 2020 г.).

В предходни свои публикации авторът разглежда процеса на 
разширяване на Алианса в източна посока и реформите в сектора за 
сигурност и отбрана в балканските държави през първите две десетилетия 
след края на Студената война1, както и развитието на стратегически-
те доктринални схващания в НАТО през първите две десетилетия на 
ХХI век2. В настоящата публикация се обръща специално внимание 
върху водещите актуални тенденции в процеса на трансформация на 
Северноатлантическия съюз през последните години и отражението им 
върху средата за сигурност на Балканите.

В развитието на стратегическите и доктринални възгледи в НАТО 
през последните тридесет години след края на Студената война има 

1 БАЕВ, Й. „НАТО на Балканите“, – В: КОСТОВ, Ал., Ек. НИКОВА (Съст.) 
Балканите през първото десетилетие на 21. век (София, Парадигма, 2012), 53–
86; BAEV, J. “Bulgaria and Romania.”– В: MEYERS, H., M. WYSS, The Handbook of 
European Defence Policies & Armed Forces (Oxford University Press, 2018), 263–278.

2 БАЕВ, Й. „Евроатлантически анализи за международната сигурност и 
предизвикателствата пред България“. – В: КОСТОВ, Ал. (Съст.) Новите 
предизвикателства пред Балканите (София, Парадигма, 2019), 43–62.
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две ключови дати, които определят нови етапи в историята на съ-
юза – септември 2001 г. (терористичните атаки срещу Съединените 
щати, предизвикали за пръв път позоваване на чл. 5 от Вашингтонския 
договор за колективна отбрана) и март 2014 г. (анексирането на Крим 
вследствие на Украинската криза). Светът след 11 септември 2001 г. 
промени много от представите и позициите за превантивните стратегии 
в сферата на националната и международна сигурност, включително и 
по въпроса за адекватните отговори на новите „асиметрични заплахи“. 
До началото на ХХI век в огромното си мнозинство експертизата в 
сферата на сигурността и отбраната се основава на предходните нагласи 
за „традиционните заплахи“, които в съвременна Европа са с минимална 
вероятност да се случат, за разлика от новите „нетрадиционни“ 
рискове и заплахи. В същото време, въпреки работещите механизми 
за координация и взаимодействие между НАТО и ЕС, отчетливо се 
проявяват специфичните различия в европейския и трансатлантически 
контекст.

Стратегическата концепция на НАТО от ноември 2010 г. (Активна 
ангажираност, съвременна отбрана) формулира „фундаменталната“ 
цел на Алианса за осигуряване „свободата и сигурността на 
всичките си държави-членки“ чрез ефективно  осъществяване на три 
„жизненоважни“ задачи – колективна отбрана, управление на кризи и 
кооперативна сигурност. В Стратегическата концепция се определят 
няколко основни компонента за гарантиране на колективната отбрана 
и сигурност – поддържане на способности за възпиране (deterrence) на 
вероятен агресор; усилване на ресурсите за въздействие върху кризисни 
ситуации, които могат да представляват директна заплаха за сигурността 
на страните членки; увеличаване приноса на Съюза за укрепване 
на международната сигурност чрез партньорство с други държави 
и международни организации (преди всичко с Европейския съюз); 
продължаване политиката на „отворени врати“ за членство в НАТО. 
Дългосрочните последствия от финансово-икономическата криза от 
2008/2009 г. предопределиха възприемането на инициативата за „ин-
телигентната отбрана“ (smart defense) на срещата на Съвета на НАТО 
в Чикаго през май 2012 г. Водещи компоненти в тази инициатива са 
приоритетизация, специализация и кооперация за успешно постигане 
на целите на програмата “NATO Force 2020”.

По време на следващата среща на високо равнище в Уелс в началото 
на септември 2014 г. Съветът на НАТО приема нов план за повишена 
готовност за действие (Readiness Action Plan - RAP) предвид на влошената 



229

Йордан Баев НАТО на 70

международна среда на сигурност след разгарянето на Украинската 
криза и анексирането на Крим, създаването на „Ислямска държава“ и 
неблагоприятното развитие на ситуацията в Сирия и Афганистан. За 
пръв път по-детайлно, в документи на НАТО, е формулирана концепция 
за противодействие на „хибридната война“, доразвита на Срещата 
на високо равнище във Варшава през юли 2016 г. В декларацията от 
годишната среща на високо равнище на Съвета на НАТО от 12 юли 
2018 г. в Брюксел изрично се подчертава:

Ние сме изправени пред опасна, непредсказуема и флуидна среда 
за сигурност с трайни предизвикателства и заплахи от всички 
стратегически направления; от държавни и недържавни актьори; от 
военни сили и от терористични, кибер и хибридни атаки.3

След 2014 г. се развиват основните компоненти на военна тран-
сформация с възприемане на концепцията “deterrence by reinforcement”, 
залегнала в утвърдената през май 2019 г. от Военния комитет на НАТО 
нова военна стратегия. Същностен момент в реформирането на воен-
ните структури на Алианса е процесът на адаптация към съвременните 
заплахи и предизвикателства пред държавите членки. Новите схваща-
ния образно са изразени чрез концепцията за „трите D и трите R“. Това 
означава “Deterrence, Defence, and Dialogue” (Възпиране, Отбрана и 
Диалог)4 и “Responsiveness, Readiness, and Reinforcement” (Отговорност, 
Готовност и Подкрепа). В някои коментари тази синтезирана формула 
се допълва с „трите С“ т.е. “Cash, Capabilities, and Contributions” (Пари, 
Способности и Приноси), което отговаря на поставените по време на 
срещата на високо равнище в Уелс през септември 2014 г. изисквания за 
“Defence Investment Pledge” („два процента“ споделяне от националните 
бюджети).

Най-важните изменения след приемането на новия курс на „военна 
адаптация“ е преминаването от „реактивен“ към „проактивен“ подход и 
поставяне на по-широк дълготраен дневен ред с динамичен „подход на 
360 градуси“5. Възприет е принципът за “Enhanced Forward Presence”, а 
за страните от Югоизточна Европа “Tailored Forward Presence”, който 
би осигурил по-голяма издръжливост в рамките на колективната отбра-

3 “NATO Summit Declaration, Brussels,” 12 July 2018 – www.nato.int (26.06.2021).
4 В словото си пред Конгреса на САЩ на 3 април 2019 г. по повод 70-годишнината 

на Съюза генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг изрично 
подчертава: „Между възпиране, отбрана и диалог няма противоречие.“

5  CALMELS, Ch. “NATO’s 360 degree approach to secure alliance cohesion and ad-
aptation after the Crimean crisis.” – European Security, 2020, Vol. 29, Issue 4. 
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на. За разлика от предишното статично разполагане на американски 
войски във военни бази в Европа, след 2014 г. се утвърждава значително 
по-динамичния подход за „ротационно разполагане и присъствие“ на 
мобилни подразделения („ротационно разполагане и присъствие“). 
Чувствително се увеличават мащабите и интензитета на провежданите 
крупни военни учения на НАТО, като последните от тях (Trident 
Juncture-2018 и Defender Europe-2020)6 са с участие на най-голям брой 
военнослужещи и военна техника след края на Студената война.

В съответствие с решението на срещата на върха във Варшава за 
“Enhanced Forward Presence”, от 2017 г. в трите балтийски държави и 
Полша, започва сформирането на многонационални батальони (battle 
groups) на НАТО на принципа на шестмесечна ротация. Батальонът в 
Естония, под британско командване, първоначално се състои от 1100 
британски и френски военнослужещи с последващо участие на по-
малки контингенти от още две северноевропейски армии. Батальонът 
в Латвия е под канадско командване с участието на военнослужещи от 
девет държави, включително Албания, Словения и Черна гора. В Литва 
многонационалният батальон е под германско командване, а най-голям 
е многонационалният военен контингент под американско командване 
в Полша, в който участват и 200 военнослужещи от Румъния и 
Хърватска. В изпълнение на концепцията за “Tailored Forward Presence” 
за района на Балканите и Черноморския басейн, през април 2017 г. 
започва сформирането на многонационална бригада на НАТО (в състав 
от 5000 души)  в Крайова, Румъния, придобила пълни оперативни 
способности през март 2018 г. За разлика от Полша и Прибалтика, тя е 
под национално румънско командване със щаб в Букурещ (HQ-MND-
SE), а в нея са включени два батальона от по 400 военнослужещи от Бъл-
гария и Полша.

Друга форма на съвместно „военно присъствие“ е провеждането на 
многобройни военни учения и тренировки с увеличаващо се участие на 
американски войски, каквито са регулярните тренировки на полигона 
„Ново село“ в България. Освен посочените мащабни учения на НАТО 
на териториите на редица страни членки, само през 2019 г. в района 
на Балканите и Черноморския басейн са проведени три многонацио-
нални учения с войски – Swift Response (с участието на 7000 военни на 

6  За участие в Defender Europe 2020 първоначално през януари-март 2020 г. в Европа 
са дислоцирани над 6000 от предвидените 20 000 американски военнослужещи, 
но впоследствие техният състав е редуциран поради развитието на пандемията с 
КОВИД-19.
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териториите на Румъния, България и Хърватия), Saber Guardian-2019 
(с участието на 8000 военни от 11 нации на териториите на България, 
Румъния и Унгария) и Strike Back-2019 (под българско командване на 
полигона „Ново село“, с участие на военнослужещи от САЩ, Албания, 
Гърция и Северна Македония). През септември 2019 г. във Военно-учеб-
ния комплекс „Чаралица“, под българско командване, се провежда също 
командно-щабно компютърно учение Balkan Bridges-2019 в рамките 
на инициатива на началниците на отбраната на балканските държави, 
с участие на военни представители от Албания, Босна и Херцеговина, 
Гърция, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Турция и Черна гора. 
Сценарият на учението включва подготовка и водене на операция по 
поддържане на мира като част от многонационална операция на НАТО.

През 2011 Румъния е първата източноевропейска партньорска 
държава, която подписва споразумение със Съединените щати за 
присъединяване към инициативата за създаване на система за балистична 
отбрана на НАТО в Европа. Компоненти на противовъздушната 
система Aegis Ashore са разположени в 99-а база на румънските ВВС в 
Девеселе, която става напълно оперативна през май 2016 г. В резултат 
на подписано през 2017 г. дългосрочно румънско-американско 
споразумение, през септември 2020 г. румънската армия получава 
първата противовъздушна батарея с балистични ракетни установки 
Patriot, разположени в националния център за противовъздушна от-
брана в Капу Мидия, близо до черноморския център Констанца. В 
съответствие с двустранното споразумение, румънската армия трябва 
да получи до 2026 г. седем батареи с ракетни установки Patriot на обща 
стойност от 3.9 милиарда долари. 

В процеса на развитие и модернизация на своите отбранителни 
способности България също предлага създаване на многонационални 
звена на НАТО на своя територия, които са част от системата за ранно 
предупреждение в духа на превантивните стратегии на Алианса. Като 
елемент от възприетия “comprehensive approach” за управление на кризи 
и съставна част от мрежата от NATO Centres of Excellence през 2014 
г. в София е създаден Crisis Management and Disaster Response Centre 
of Excellence (CMDR COE) на НАТО, официално акредитиран през 
март 2015 г.. Многонационалният център, ръководен от представители 
на България и Гърция, има за основна цел чрез осъществяване 
на междуинституционално сътрудничество „да се превърне в 
трансформационен хъб на експертиза в областта на управление на 
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кризи и отговор на бедствия“7. Дори в условията на глобална пандемия 
от началото на 2020 г. центърът на НАТО в София организира редица 
многонационални онлайн конференции, сред които Environmental Pro-
tection and Disaster Risks (September 2020) и Preparing NATO and the Al-
lies to the Future Challenges (October 2020).

Като част от усилията за подобряване на системата за колективна 
отбрана в отговор на нови заплахи на 3 септември 2015 г., на българска 
територия е активиран Щабен елемент за интегриране силите на 
НАТО в България – NATO Force Integration Unit (NFIU), заедно с 
подобни звена в трите балтийски държави, Полша, Унгария, Словакия 
и Румъния, под общото командване на SHAPE. NFIU в София е под 
българско командване и включва също щабни офицери от Албания, 
Великобритания, Германия, Гърция, Полша, Румъния, САЩ, Турция 
и Унгария. В контекста на обсъдената през декември 2019 г. между 
българския министър председател и генералния секретар на НАТО 
възможност за създаване на NATO Naval Coordination Centre във 
Варна, през юли 2020 г., в Щаба на ВМС е създаден Военноморски 
координационен елемент с цел осъществяване на „морска ситуационна 
осведоменост в Черно море“ и обмен на оперативна информация 
с Военноморското командване на НАТО и съюзни военноморски 
центрове. Нова форма на сътрудничество е осъществяване на Air Po-
licing за съвместна охрана на националното въздушно пространство. 
В тази насока са постигнатите договорености за съвместна охрана на 
въздушното пространство на Северна Македония от военни самолети 
на България и Гърция, както и приетото решение на българското 
правителство за съвместна охрана на българското въздушно 
пространство през септември-октомври 2020 г. от самолети на ВВС 
на България и САЩ. Тези инициативи са в изпълнение на постоянно 
действащия план за интегриране ПВО и ПРО на НАТО. 

В процеса на обявеното изтегляне на близо 12 000 американски 
военни от базите в Германия се предвижда предислокация на част от 
тях в източна посока, основно в Полша, но се обсъжда и възможност 
за прехвърляне на ротационен принцип също в Румъния и България. 
В края на юли 2020 г. американското министерство на отбраната 
обявява намерение подразделенията на Втора бронетанкова 
бригада на американската армия, разположена досега в Германия, да 
провеждат обучение на съюзните армии в България, Полша, Румъния 
и Унгария. 
7  Concept of the CMDR COE, Version 7.0, Sofia, 20 January 2020, p. 7.
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Процесът на трансформация, военна адаптация и продължаващо 
разширяване на Северноатлантическия съюз е съпроводен и с 
някои негативни тенденции, които, за разлика от предварителните 
предпазливи прогнози, се отнасят не толкова до състоянието на 
новоприетите страни членки, а до проблеми в трансатлантическите 
отношения. Тези негативни тенденции имат по-глобален характер и 
са свързани с възникващо напрежение през последните години между 
отделни страни членки на Съюза (Гърция и Турция, Турция и Франция, 
САЩ и Германия и др.). Характерни  са, например, няколко поредни 
резки нападки от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп към 
европейски съюзници от НАТО, довели и до прословутата реакция 
на френския президент Еманюел Макрон в интервю за The Econo-
mist в началото на ноември 2019 г.: „Това, което днес преживяваме, 
е мозъчна смърт на НАТО”. Не случайно представително проучва-
не на Pew Research Center от 7 февруари 2020 г. показва спадане на 
общественото доверие в НАТО под 50 процента в големи съюзни 
държави като Франция и Испания. Едва 37% от анкетираните в Гърция 
и 21% в Турция са показали позитивно отношение към Алианса. 
Подобна негативна тенденция се наблюдава трайно дори и в България 
– от 62% доверие непосредствено преди приемането на страната в 
Северноатлантическия съюз, в края на десетилетието това доверие 
споделят вече 54% от анкетираните, докато техният брой спада до 42% 
десет години по-късно през февруари 2020 г.8 

За разлика от първите години на ХХI век, когато в Западните 
Балкани се наблюдава висока степен на одобрение и ентусиазъм по 
отношение на перспективите за членство в Алианса, през второто 
десетилетие на века социологическите проучвания показват 
определен спад на доверието в евроатлантическите институции 
за сигурност. Това се дължи и на разочарованието, породено от 
решението на срещата на високо равнище в Чикаго през 2012 г. за 
отлагане за неопределено време на следващо разширяване на Съюза 
в посока към Западните Балкани. В навечерието на отправяне 
на покана за членство към нови балкански държави на срещата 
на високо равнище в Букурещ през 2008 г. Сенатската комисия 
по външна политика в Конгреса на САЩ е информирана, че за 
присъединяване към НАТО са малко над 50% от общественото 
мнение в Хърватска и над 90% от общественото мнение в Албания 

8 https://www.pewresearch.org/global/2020/02/09/nato-seen-favorably-across-
member-states/ (26.06.2021).
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и Македония. През 2016 г. одобрението на общественото мнение в 
Македония вече е намаляло с над двайсет пункта до 71%. 

Показателни са данните в представителни проучвания от последни-
те години (2017–2018) за промяната в нагласите на четири от държавите в 
Западните Балкани (Босна и Херцеговина, Северна Македония, Сърбия 
и Черна гора) относно ролята на водещите външни сили в региона – 
ЕС, НАТО, САЩ, Русия, Китай, Турция (и по-общо „ислямският 
фактор“)9. Докато доверието в политиката и влиянието на Европейския 
съюз са очаквано по-високи и в четирите държави, ролята на НАТО 
предвидимо е с преобладаващо негативно отношение в Сърбия и в една 
от двете съставни части на Босна и Херцеговина (Република Сръбска), 
но изненадващо е над 50% негативно и в Черна гора непосредствено 
след приемането на страната в Северноатлантическия съюз10. Сърбия е 
единствената от държавите в Западните Балкани, в която повече от по-
ловината от населението показва негативно отношение към САЩ и съ-
щевременно позитивно отношение към Русия. По-отношение на Китай 
по-скоро и в четирите изследвани страни преобладава неутрално-пози-
тивно отношение, породено очевидно от икономическата експанзия и 
мащабните инвестиционни проекти, обявени с международните ини-
циативи на китайското правителство след 2012 г. (Belt and Road Initia-
tive и 17+ CEE-China format). Що се отнася до влиянието и ролята на 
Турция в балканските държави с обособено мюсюлманско население, в 
някои анализи тя се оценява вече не от гледна точка на членството ѝ в 
НАТО, а като „неевропейска тенденция“ и „антизападна алтернатива“ 
предвид господството на „неоосманистки“ концепции в управлението 
на страната11.

Приемането на последните две балкански държави (Черна гора 
и Северна Македония) в НАТО не е посрещнато еднозначно и в 
евроатлантическите среди. Показателни са някои експертни коментари 
непосредствено след приемането на Северна Македония на 27 март 

9  Western Balkans between East and West. Public Opinion Research in Bosnia and Her-
zegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia, Washington DC: USAID-NED-NDI, 
November 2018.

10 В някаква степен тази тенденция е обяснена в експертни публикации с 
отражението на целенасочената анти-НАТО пропаганда и „хибридни атаки“ от 
страна на Русия в Черна гора и Северна Македония.

11 LANGE, S. et al. (eds.) Resilience in the Western Balkans (EU Institute for Security 
Studies Reports, Paris, No. 36, August 2017).
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2020 г.12 въпреки топлите приветствени думи на генералния секретар на 
Алианса Йенс Столтенберг седмица след това събитие13. Аргументите 
както в подкрепа на процеса на приобщаване на Балканите, така 
и в скептичните коментари относно продължаващата интеграция, 
разглеждат основно проблемите за осигуряване на стратегическа 
стабилност в Европа в духа на „европеизация на Балканите“.

В регионален план дългосрочните стратегически анализи на 
НАТО (strategic forecast analysis) неизменно оценяват и прогнозират 
възможните рискове за регионалната сигурност, идващи от 
„периферията“ на Стария континент. Най-ясните заплахи са свързани 
с вероятните нови миграционни вълни от Близкия изток и Северна 
Африка (MENA), засилващите се икономически неравенства, на-
растване влиянието на етно-национализма. В по-далечен план, 
своето влияние върху средата на сигурност в Европа ще продължат да 
оказват демографският натиск от „нестабилни периферии“, кризата на 
представителната демокрация и слабото управление в някои държави 
от Източна и Южна Европа, възникването на нови популистки 
партии в десния и левия политически спектър. Редица колективни 
стратегически анализи са посветени специално на съдбата на Западните 
Балкани и перспективите за тяхната интеграция в европейските и 
евроатлантическите структури14. Сред описаните негативни „мегатен-
денции“ са лошо управление на държавните институции, растяща без-
работица, социални промени вследствие на продължаваща бърза урба-
низация за сметка на производящите селски райони, лошо качество на 
образователните системи. Оптимистичният сценарий, според експерт-
ните ситуационни анализи в средите на НАТО и ЕС, предвижда благот-
ворно влияние върху междудържавните отношения в региона на реше-
ния дълготраен спор между Северна Македония и Гърция, урегулиране 
на основните противоречия между Сърбия и Косово и ясни перспек-
12 Например: STADNER, I., M. FROST. “NATO has a new weak link for Russia to 

exploit.” – Foreign Policy, 22 April 2020; MITIDIERI, Sh. “Rethinking NATO com-
mitment to the Western Balkans.”  – Atlantic Forum, 2 June 2020.

13 В своето поздравление генералният секретар на НАТО специално подчертава: 
“The road to membership has been long and challenging, but with courage and 
determination, you have done it.” – STOLTENBERG, J. “Welcome into the NATO 
family, North Macedonia.” 20 March 2020.

14 The European Future of the Western Balkans. Thessaloniki@10 (2003–2013), Paris, 
2013; LANGE, S. et al. (eds.) Resilience in the Western Balkans (EU Institute for Se-
curity Studies Reports, Paris, No. 36, August 2017); “Balkan futures. Three scenarios 
for 2025.” – Chaillot Papers, No. 147, Paris, August 2018.
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тиви за членство на Черна гора и Сърбия в Европейския съюз. „Реалис-
тичният“ сценарий представя продължаващо развитие на интеграцион-
ните процеси с ЕС, но в състояние на слаб напредък на политическите 
и социални реформи и продължаващо напрежение в междусъседските 
отношения. Третият „негативен“ сценарен вариант предвижда възобно-
вяване на тлеещи конфликти, излизане на Република Сръбска от Босна 
и Херцеговина, разделяне на Косово, нарастваща корупция и влияние 
на престъпни кланове във властта в Албания и Черна гора, усилване на 
националистическите настроения в Сърбия и Македония с връщане 
към ситуацията в региона от средата на 90-те години.

В оценки на Международната кризисна група (ICG) от февруари 
2019 г. се посочва непосредственото влияние на конфликтите в Сирия и 
Украйна върху района на Балканите. Сред главните актуални тенденции 
в развитието на Западните Балкани на първо място се посочва липсата 
на скорошна перспектива за пълна европейска и евроатлантическа 
интеграция, както е било споделено по време на срещата на високо 
равнище Европейски Съюз – Западни Балкани, през май 2018 г., по 
време на българското председателство на ЕС. Като по-скоро негативна 
и създаваща допълнителни компликации тенденция се разглежда 
увеличаващото се влияние и активност на Русия и Китай в региона. 
Относно вътрешните социално-политически и икономически проблеми 
на балканските държави е направен извод за наличие на две негативни 
тенденции – засилващи се обществени протести срещу управляващите 
елити, обвинени в корупция и лошо управление, и на следващо място – 
масова емиграция в по-развитите европейски държави.

В контекста на рисковете и заплахите при осигуряване на човешката 
сигурност като съставен компонент от системата за национална и 
международна сигурност трансграничният и междуконтинентален 
характер на изненадващата пандемия при новата вирусна инфекция 
SARS-COV2 (КОВИД-19) през 2020 г. изискват и глобални отговори. 
Наред с отговорността на националните правителства и обособените 
региони от съществено значение е ролята и своевременните реакции 
на специализираните международни организации. Независимо, че 
за разлика от Европейския съюз и гражданските агенции на ООН 
организацията на Северноатлантическия съюз е с основно военни 
функции за колективна отбрана, в процеса на трансформацията на 
Алианса след края на Студената война силно развитие получават 
функциите за осигуряване на регионална и международна сигурност. 
Актуалните дискусии за новата пандемична криза включват и критични 
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оценки в отговор на въпросите за адекватните реакции и наличните 
способности на НАТО за справяне с подобни хуманитарни кризи15. 
Тези въпроси се превърнаха в своеобразен “case study” и „стрес-тест“ 
изобщо за ролята и функционирането на евроатлантическите структури 
в съвременните международни отношения. 

В практиката на НАТО през последното десетилетие 
периодично се въвеждат ключови индикатори за оценка на 
рисковете и прогнозиране на вероятни заплахи и предизвикателства 
пред сигурността и защитата на евроатлантическата общност. 
Първостепенно значение при функционирането на системата 
за ранно предупреждение имат разузнавателните анализи на 
специализираните национални и международни агенции. В 
експертен материал, поместен в официалното издание на Алианса, се 
посочва, че глобалната пандемия от началото на 2020 г. е „прецедент 
в сферата на сигурността, за който бяхме най-малко подготвени“ 
и борбата с коронавируса се е превърнала в „тест“ за гражданско-
военното сътрудничество. Същевременно се предупреждава, 
че част от проблема е преодоляване на предизвикателствата с 
масовото разпространение на неточни и неверни данни, открити 
дезинформации и „фалшиви новини“ и мощният неуправляем поток 
от разнопосочни съобщения и коментари в социалните мрежи, 
превърнал се в „инфодемия“16.

Системата за ранно предупреждение и отговор на кризи в 
Северноатлантическия съюз се развива и модернизира през последните 
две десетилетия след 11 септември 2001 г. Тя е една от фундаменталните 
функции на Алианса в сферата на сигурността и включва както военни, 
така и невоенни компоненти. Нейното изграждане е провокирано 
от появата на нови асиметрични заплахи, каквито са действията на 
международния тероризъм и кибератаките срещу чувствителни обекти 
за евроатлантическа сигурност. Сред най-важните инструменти в 
системата за управление на кризи на НАТО (NCRS) са свързаните с 
добиване, анализ и предоставяне на чувствителна специализирана 
информация за потенциални заплахи и рискове, Система за разузнаване 
и ранно предупреждение (NIWS) и Ситуационен разузнавателен 
център (SITCEN). След срещата на Съвета на НАТО през юли 2016 г. 

15 По-подробно: БАЕВ, Й. „НАТО, глобалната пандемия и Балканите“. – 
Геополитика, 2020, № 5, 59–68.

16  “Coronavirus, invisible threats, and preparing for resilience.” – NATO Review, 20 
May 2020.
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във Варшава в главната квартира на НАТО се създава обединено Упра-
вление за разузнаване и сигурност ( JISC).

Още през 1998 г. в рамките на Евроатлантическия съвет за 
партньорство се създава координационният център на НАТО за отговор 
на бедствия– Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EAD-
RCC), който е основен механизъм за граждански отговор при извънред-
ни ситуации. Допълваща роля играят звената за логистична подкрепа 
на Алианса. Такива са NSPA (NATO Support and Procurement Agency), 
SALIC (Strategic Airlift International Solution), SAC (Strategic Airlift Ca-
pacity), MCCE (Movement Coordination Centre Europe), RAM (Rapid 
Air Mobility). В последните няколко години преди идентифицирането 
на новия коронавирус КОВИД-19 EADRCC организира поредица от 
дигитални учения и семинари в някои балкански държави за изпробване 
и обучение с новите инструменти на НАТО за гражданско-военно 
сътрудничество и координация на съвместните усилия за справяне с 
невоенни кризи. През юли 2016 г. такова учение за „отговор на здравно 
бедствие“ се провежда в Търгу Муреш, Румъния, а на учението „Босна 
и Херцеговина-2017“ в кантон Тузла се тренира взаимодействие между 
медицински екипи и специализирани екипи за химическа, биологична 
и ядрена (CBRN) защита17.

Сравнително нов механизъм на НАТО за проследяване на 
извънредни граждански събития и най-общо „хуманитарни кризи“ е 
въведената в експлоатация през последните няколко години платформа 
Next Generation Incident Command System (NICS). Тя е разработена съв-
местно чрез Министерството за вътрешна сигурност (Homeland Security 
Department) на САЩ и програмата „Наука за мир и сигурност“ (SPS) на 
НАТО. Първите тестове и изпитания на тази нова система за споделяне 
и анализ на чувствителна информация са проведени през 2017–2019 г. в 
четири държави от Западните Балкани (Босна и Херцеговина, Северна 
Македония, Хърватия и Черна гора). Буквално на следващия ден след 
като Северна Македония става пълноправен член на НАТО, на 27 март 
2020 г., софтуерната платформа NICS  е предоставена на Центъра за 
управление на кризи в Скопие във връзка с националните усилия на 
правителството на Северна Македония за борба с КОВИД-19.

Проблемите за борбата с глобалната пандемична криза са в дневния 
ред на първото в историята на Алианса виртуално заседание на Военния 
комитет на НАТО на 14 май 2020 г. В него участват началниците на 

17  Експертна конференция след учението в Босна и Херцеговина за извличане на 
необходимите поуки се провежда през януари 2018 г. в София.
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отбраната на всичките 30 страни членки, включително и Северна 
Македония. Обобщен информативен доклад за многонационалните 
усилия в борбата с коронавируса в Европа изнася председателят на 
Военния комитет на Европейския съюз генерал Грациани, след което 
са обсъдени мерки за повишаване взаимодействието и координацията 
между двете международни организации. В последвало виртуално 
съвещание на Съвета на министрите на отбраната на НАТО на 17-18 
юни 2020 г. е утвърден оперативен план за продължаване борбата с 
КОВИД-19 и подготовка за съюзна подкрепа на гражданските усилия 
при вероятна нова вълна на пандемията, включително и със създаване 
на нов резерв от медицинско оборудване и защитни комплекти18.

Правителството на Черна гора е и първото на балканска държава, 
което още на 26 март 2020 г. отправя официална молба към EADRCC 
за оказване на извънредна помощ за справяне с новата пандемична 
криза. Искания за логистична подкрепа към координационния център 
за отговор на бедствия в НАТО отправят на 27 март Албания, на 31 
март Северна Македония и на 2 април Босна и Херцеговина. В началото 
на април 2020 г. Координационният център за отговор на бедствия на 
НАТО започва периодично публикуване на „Ситуационни доклади“, 
в които се съдържат конкретните мероприятия на многонационална и 
двустранна основа за подпомагане на държавите членки и партньори с 
необходимите медицински и други материални доставки и финансови 
дарения за справяне с пандемичната криза19. Наблюдават се зависимости 
и влияния на дълготрайни контакти и връзки между съседни държави. 
За Централна и Източна Европа например става ясно, че Полша оказва 
значителна подкрепа за Украйна, Румъния за Молдова, Хърватия за Босна 
и Херцеговина и Черна гора, а България и Гърция за Северна Македония. 
Значителна е подкрепата на САЩ чрез европейското командване на 
американската армия (EUCOM) за Черна гора, Косово и Босна и 
Херцеговина, като идентични медицински доставки са предоставени на 
властите в двете съставни части на Босна и Херцеговина в Сараево и 
Баня Лука.  Чрез KFOR конкретна помощ е оказана на 14 регионални 
центъра в Косово. Като пример за навременно получаване на исканата 
помощ чрез EADRCC може да се посочи Северна Македония, която 
през първата половина на април получава 200 000 медицински маски от 
Словения, 100 000 маски и 5000 защитни облекла от Унгария, полева 

18  “NATO Defense Ministers Look to Counter Russia and COVID-19,” Department of 
Defense News, Washington DC, 18 June 2020. 

19 “NATO EADRCC.” – Situation Report, No. 1, 1 April 2020 – No. 19, 2 July 2020. 

Йордан Баев НАТО на 70



Съвременните Балкани: предизвикателствата на XXI век

240

болница, дарение от Норвегия, медицински и хранителни доставки 
за 1.1 млн долара от САЩ, защитни облекла и тестове от Турция  и 
т.н.20 Своевременна помощ изпраща и Турция за някои държави с 
мюсюлманско население в Западните Балкани (Албания, Босна и 
Херцеговина, Косово и Северна Македония), както и за държави в 
Централна Азия. От своя страна Албания е една от първите европей-
ски държави, която изпраща свой медицински екип от 30 души в силно 
пострадалата от пандемичната криза Италия.

В обобщената информация на координационния център на НАТО 
стриктно са посочени различните форми на помощ за посочените 
четири балкански държави за периода от края на март до края на юни 
2020 г.21 В специално изследване на експерти от Колежа на НАТО в Рим 
е направен обобщаващият извод, че глобалната пандемия с КОВИД-19 
е „най-дестабилизиращото събитие в своите мащаби от Втората 
световна война насам“22. Още в увода на колективното изследване се 
посочва, че жертвите от коронавируса в Европа и Северна Америка 
през март-април 2020 г. са почти 70 пъти повече от жертвите на теро-
ристични атаки в периода 2001–2018 г. В същото време се припомня, 
че за 35 години вирусът на СПИН е довел до близо 32 милиона жерт-
ви в света, но въпреки това човечеството е преодоляло първоначалната 
страхова психоза от средата на 80-те години на ХХ век и се е научило 
да живее с това заболяване23. Когато се оценява ролята на НАТО в об-
щата борба с глобалната пандемия се открояват основно логистичните 
функции на структурите на Съюза. В този контекст се поставя въпросът 
доколко Северноатлантическия съюз е успял да постигне необходимите 
резултати след като още през 2002 г. (скоро след терористичните атаки в 
САЩ на 11 септември 2001 г.) е трябвало спешно да развие способности 
за борба срещу разпространението на оръжия за масово унищожение, 
сред които е и борбата срещу биотероризма с възможно използване на 
биологически оръжия. В изпълнение на тези задачи е била формулирана 

20 NATO Fact Sheet, “NATO’s Response to the COVID-19 Pandemic,” 14 April 2020. 
21 “NATO EADRCC. Overview of Outstanding Requests for International Assistance,” 

23 June 2020.
22 TARDY, Thierry (Ed.). Covid-19: NATO in the Age of Pandemics, NDC Research 

Paper, Rome, No. 9, May 2020, p. 15.
23 Според статистиката на СЗО пикът на смъртни случаи, причинени от СПИН 

е през 2003 г. с приблизително 1.4 млн починали. За 2018 г. се отчитат 
приблизително 770 000 смъртни случаи при общо заразени със СПИН над 74 
милиона души – UNAIDS Global HIV & AIDS Statistics, 2019 Fact Sheet.
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концепцията за отговор на подобни кризи в три последователни фази 
– 1. Reveal (оценка на риска), 2. Respond (непосредствен отговор срещу 
биологична атака), 3. Recover (преодоляване на последствията от такава 
атака)24.

В своето обръщение към заседанието на Военния комитет на НАТО 
на 14 май 2020 г. генералният секретар на Съюза, Йенс Столтенберг, 
призовава да се предприемат допълнителни усилия и подготовка за 
дълготрайни последствия от КОВИД-19, за да не се допусне превръщане 
на „здравната криза“ в „криза на сигурността“. В редица коментари 
на представители на Северноатлантическия съюз се посочва също 
опасността пандемичната криза да предизвика социални вълнения, 
които биха могли да провокират открити конфликти на национално и 
трансгранично равнище.

В разгара на пандемията в Европа и Северна Америка, на 8 юни 
2020 г., генералният секретар на Северноатлантическия съюз Йенс 
Столтенберг изнася програмна реч за подготовка на нова дългосрочна 
стратегическа визия „НАТО-2030“. В нея се призовава за заздравяване 
ролята на Алианса в един все по-несигурен свят чрез изграждане на 
модерни военни способности, укрепване на политическото единство 
и разширен глобален подход в период на засилващо се международно 
съперничество. В изпълнение на поставената задача в следващите две 
години в рамките на т. нар. Reflection Process да се обсъдят параметрите 
и приеме следващата стратегическа концепция на НАТО, през 
последните месеци се организират редица международни експертни 
дискусии, подобно на практиката при подготовката на Лисабонската 
стратегическа концепция от 2010 г. В тях основно се извършва преоценка 
на глобалната и регионална среда на сигурност и ключовите (core) 
задачи на Алианса в новата обстановка25. Специално внимание се отделя 
на превантивните стратегии по отношение на кризисните региони в 
периферията на Съюза и ефективно възпиране и противодействие на 
възможните заплахи за сигурността на страните членки26. В обстоен екс-

24 TARDY, Thierry (Ed.). Covid-19: NATO in the Age of Pandemics, 51–59.
25 Например: DAVIS, I. “NATO’s Reflection Process (NATO 2030): will it address 

the twin elephants in the room (American exceptionalism and militarism)?” – NATO 
Watch, Briefing Paper No. 77, 16 June 2020; BINNENDIJK, H. and T. KOSTER. 
“NATO needs a new core task,” – Defence News, 12 July 2020. 

26  На 22 септември 2020 г. със съдействието на German Marshall Fund и Konrad 
Adenauer Stiftung се проведе регионален виртуален webinar (организиран от So-
fia Security Forum и Center for Conflict Prevention and Early Warning в Букурещ) 
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пертен доклад с представяне на повече от сто „глобални и регионални 
препоръки“ специално място се обръща и на актуалната ситуация в Чер-
номорския район и Балканите. Авторите изрично подчертават, че Бал-
каните „остават единственият регион в Европа с недовършена работа“. 
В същото време, за пореден път е припомнено, че Балканите днес имат 
увеличаващо се геостратегическо значение поради своята близост до 
важни комуникативни и ресурсни конфликтни зони27.

В рамките на последните месеци (октомври 2020 – март 2021) 
бяха подготвени някои нови стратегически документи и се случиха 
политически събития, които допълват, доразвиват, потвърждават 
или променят някои основни параметри в прогнозните анализи за 
динамиката в развитието на глобалната и регионална среда за сигурност. 
На първо място, това е колективният анализ в коалиционен формат за 
стратегическата рамка на действие на НАТО в следващите десет години, 
представен публично на 3 декември 2020 г. (NATO 2030: United for 
a New Era. Analysis and Recommendations of the Reflection Group Ap-
pointed by the NATO Secretary General, 25 November 2020). На второ 
място, важно значение има промяната в политиката на водещата сила 
в Алианса след встъпването в длъжност на 20 януари 2021 г. на новия 
президент на САЩ Джо Байдън. На трето място, в национален план, 
след приключване на Стратегическия преглед в сектора за сигурност 
на 1 февруари 2021 г., българското правителство внесе в Народното 
събрание проекта на „Програма за развитието на отбранителните 
способности и Въоръжените сили на Република България 2032“, която 
бе утвърдена от парламента две седмици по-късно.

Стратегическият документ на Reflection Group е структуриран 
в три раздели – визия, тенденции и препоръки. Водещият извод е за 
необходимост от единство и „адаптация към промяна“ с приоритет 
на политическата роля на Северноатлантическия съюз. Потвърдена е 
констатацията за нарастване на глобалните заплахи чрез увеличаване 
на геополитическите съперничества и необходимостта от осигуряване 
на „стабилност в един нестабилен свят“. Отбелязва се, че нарастването 
на глобалната роля на Китай може да се окаже предизвикателство за 

с участието на експерти от над десет държави членки на тема “NATO Reflec-
tion Process: Strengthening the NATO’s Eastern Flank” с акцент върху Западните 
Балкани и Черноморския регион.

27  COFFEY, L., D. KOCHIS. “NATO in the 21st Century: Preparing the Alliance for 
the Challenges of Today and Tomorrow,” The Heritage Foundation, Washington DC, 
Special Report No. 235, 10 August 2020, 55–59.
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„демократичните общества“, а по отношение на Русия препоръката е 
да продължи двойният подход (dual-track approach) на възпиране и 
диалог. Специално се посочват възможните предизвикателства поради 
дестабилизиращите процеси в „южните съседи“ на НАТО. Отново 
се потвърждават съществените предизвикателства пред сигурността 
като тероризма и хибридните и кибер заплахи, но е поставен акцент 
също върху човешката сигурност, пандемиите, природните бедствия и 
климатичните промени.

Засега е трудно да се прогнозират напълно значимите промени в по-
литическия курс на новата администрация в Белия дом, но безспорно 
ще се „рестартира“ сътрудничеството с европейските съюзници и ще се 
активизира политиката срещу основните глобални съперници – Китай 
и Русия. Интерес представлява едно от първите решения на президента 
Байдън да „замрази“ изтеглянето на американски войски от Германия 
и да предизвика задълбочен преглед на състоянието на отбранителните 
способности на Въоръжените сили на САЩ. Промени в отношенията с 
България не се очакват, тъй като взаимодействието между Вашингтон и 
София е определено в подписаната на 7 октомври 2020 г. „Пътна карта 
2020–2030“ за дългосрочно сътрудничество в областта на отбраната 
между България и Съединените щати.

Основна цел на новата „Програма 2032“ на българското прави-
телство, която сменя „Програма 2020“, е „изграждане на адекватни на 
предизвикателствата на стратегическата среда отбранителни способ-
ности“. Анализът отчита, че в дългосрочен план се наблюдава „ускорява-
не на дестабилизиращите процеси и все по-трудно идентифициране на 
произхода и обхвата на заплахите и рисковете“, които все повече се „гло-
бализират“. Наблюдава се все по-голямо размиване на границата „между 
външна и вътрешна сигурност“. По отношение на Западните Балкани е 
направена прогнозата, че въпреки тенденцията за икономическа обвър-
заност с Европейския съюз трудно може да се очаква пълна евроинтегра-
ция на всички страни от региона до 2032 г. Не се очаква също да нама-
лее „конфликтният потенциал“ на Черноморския регион. Все по-голямо 
значение придобива информационното пространство като специфичен 
обект на операции. 
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Abstract: NATO’s Strategic Concept of November 2010 formulates the fundamental 
goal of the Alliance as ensuring the common defence and security of all its Member 
States through effective fulfilling of three essential core tasks: collective defence, crisis 
management and cooperative security.In September 2014 the North Atlantic Council 
adopted a new Readiness Action Plan (RAP) in view of the deteriorated international 
security environment. After 2014, the main components of military transformation 
developed, adopting the concept “deterrence by reinforcement” included in the new 
military strategy endorsed by the NATO Military Committee in May 2019.The most 
important changes after the adoption of the new course of “military adaptation” con-
sist in the transition from “reactive” to “proactive” approach and introducing a broader 
long-term agenda with a dynamic “360-degree approach.”

In a regional perspective, NATO’s strategic forecast analyses invariably evaluate 
and predict the potential risks to regional security, coming from the “periphery” of 
the Old Continent. In a more distant plan, the security environment in Europe will 
continue to be affected by the demographic pressure from “unstable peripheries,” the 
crisis of representative democracy and the poor governance in some countries from 
Eastern and Southern Europe.

At the height of the pandemic in Europe and North America, NATO Secretary 
General Jens Stoltenberg delivered a programme speech on 8 June 2020 on the elab-
oration of a new long-term strategic vision NATO–2030. He appealed for strength-
ening the role of the Alliance in an increasingly insecure world by building modern 
defence capabilities, strengthening the political unity and broader global approach in a 
period of intensifying international rivalry. In implementation of the task formulated, 
the parameters were to be discussed over the subsequent two years within the frame-
work of the so-called Reflection Process in order to adopt the next strategic concept of 
NATO.
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РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И БАЛКАНИТЕ ПРЕЗ ХХI  ВЕК

Надя Бояджиева

     „Балканският полуостров като 
зона на продължаващ конфликт на световни центрове на сила се оказва 
пресечна точка не само в Европа, но и в Евразия като цяло. Бидейки 
част от дъгата на нестабилността, която от Мала Азия, Близкия Изток, 
Кавказ и Централна Азия достига до съвременните граници на Русия, 
Балканите предоставят възможности и рискове за  реализация на 
нашите1 национални интереси“... Ако в края на ХХ век Русия почти 
доброволно остави балканското направление, то сега е времето да се 
промени ситуацията”.2

Елена Пономарева, 2018

Сложната архитектура на сигурност в Европа, и конкретно на Балканите, 
след края на Студената война изисква открояване на влиянието на 
един от водещите актьори в международната политика – Руската 
федерация, върху процесите в региона. Редица фактори определят 
мястото на Русия в съвременната международна система. Сред тях са 
следните: първо,  специфичното ѝ място в международния правов ред 
като юридически правоприемник на едната от двете свръхдържави по 
време на Студената война – Съюзът на съветските социалистически 
републики (СССР); второ, нейният статут на постоянен член на 
Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ООН). 
Вземането им под внимание позволява да се изследва стратегията на 
Москва по отношение на сложните политически процеси на Балканите 
през ХХI век – както към държавите, принадлежали към Източния 

1  Има се предвид „руските“ – бел. моя – Н.Б.
2 ПОНОМАРЕВА, Е. Балканский рубеж России. Время собирать камни. Москва: 

(Книжный мир, 2018), с. 4. 
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блок по време на Студената война, така и към държавите, които са 
били част от Западния блок3.  

Разширяването на Европейския съюз (EС) и на Организацията на 
Северноатлантическия договор (НАТО) внася значителни промени в 
средата на сигурност на Балканите в края на второто десетилетие на ХХI 
век. Някои държави са пълноправни членове на ЕС и НАТО (Гърция, 
България, Румъния), или поне на едната организация (Турция), а пред 
останалите държави се поставят конкретни критерии за изпълнение, с 
цел присъединяване. В тези нови условия Руската федерация трябва да 
преформулира своята политика към Балканите. Това е необходимо, за 
да запази традиционното си място на водещ актьор в международната 
политика в тази част на света.

Отношенията между Русия и балканските държави през последните 
три десетилетия след разпадането на двуполюсната система на 
международни отношения, са наситени с изключителна динами-
ка, многопластовост и разноликост4. Особен интерес в контекста на 
руската стратегия  към региона представляват отношенията на Москва 
с Анкара. След 1991 г. Руската федерация и Република Турция са 
двете мощни регионални сили, които използват своето исторически 
създадено и силно влияние на Балканите. Двете правителства си 
поставят външнополитически цели, които трябва да защитят техните 
геостратегически, политически, икономически и културни интереси на 
Балканите при специфичните условия на съвременната международна 
система. Двете държави имат множество допирни точки, които им 
позволяват да поддържат трайно сътрудничество в определени области, 

3 За отношенията между СССР и държавите от Източна Европа в контекста на 
разпадането на Източния блок виж по-подробно KRAMER, M., & SMETANA, 
V. Imposing, Maintaining, and Tearing Open the Iron Curtain: The Cold War and 
East-Central Europe, 1945–1989 [Harvard Cold War Studies Book Series] (Lanham, 
Maryland: Lexington Books, 2014), 279–436. 

4 По-подробно за процесите  в  Босна и Херцеговина през XXI  век вж. КОСТОВ,  
Ал. „„Европейско“ ли е бъдещето на Босна и Херцеговина?“ – В: КОСТОВ, 
Ал. (Съст.) Новите предизвикателства пред Балканите (София Парадигма, 
2019), 95–119; както и БОЯДЖИЕВА, Н. „Международната общност и 
„Европейската“ перспектива на Босна и Херцеговина“. – В: КОСТОВ,  Ал., Ек. 
НИКОВА (Съст.) Балканите през първото десетилетие на 21. век (София:  
Парадигма, 2013), 155–168. Повече за спецификите в развитието на Република 
Северна Македония вж.  СТАМОВА, М. „Република (Северна) Македония: 
трънливият път към евроатлантическата интеграция“. – В: КОСТОВ, Ал. 
(Съст.) Новите предизвикателства пред Балканите (София: Парадигма, 2019), 
197–222.  
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но в същото време добрите връзки много често са прекъсвани поради 
дълбоки разногласия и противоречиви интереси по други въпроси. 
Стремежът на Москва да запази влиянието си в Кавказ и в Централна 
Азия среща съперничеството на Анкара. Основна характеристика на 
руската стратегия в тези райони е усилването на влиянието в републиките 
с тюркоезично население. Трябва да се има предвид факта, че това 
противоборство е присъщо на отношенията между двете регионални 
сили и в първите години след разпадането на СССР. В този смисъл 
то се превръща в трайна характеристика на отношенията между двете 
държави в посочения регион. 

Външнополитическа активност на Русия на Балканите 
традиционно се сблъсква със силното геополитическо съперничество 
на Турция. В условията на съвременната регионална политика в 
двустранните им отношения се забелязва и желание за политически 
диалог и сътрудничество, както и задълбочаване на икономическите 
контакти и културните връзки. Външнополитическите приоритети 
на Руската федерация на Балканите намират израз и обосновка 
в редица политически документи, които са приети по време на 
администрацията на президента Борис Елцин, на президента 
Дмитрий Медведев и на президента Владимир Путин. Така 
например, внимателният анализ на външнополитическите доктрини 
на Русия показва, че в тях се отделя винаги внимание на отношенията 
с Турция, без обаче да им се отрежда мястото на първостепенен 
фактор. Обяснение за този подход може да бъде потърсено във 
вътрешнополитическите процеси. След приемането на Военната 
доктрина на Руската федерация през 1993 г.5 намалява остротата 
на дебатите между проазиатски-настроените и прозападните групи 
в Русия и надделява схващането, че приоритетно място в руската 
външнополитическа стратегия заемат държавите от Обществото на 
независимите държави (ОНД). Така във всички основополагащи 
документи те са посочени като „крайъгълен камък“ и приоритетно 
направление за външната ѝ политика. Въпреки това Москва никога 
не изоставя връзките си с Турция. Това е така, защото в руската 
външна политика се налага многовекторния подход, според който 
правителството има задачата да укрепва вече завоювани позиции, 

5 По-подробно за Военната доктрина на РФ и външнополитическите приоритетите 
на Русия през 90-те години на ХХ век вж. БОЯДЖИЕВА, Н. Русия, НАТО 
и средата на сигурност след Студената война 1989–1999. Част I. Първо (ИК 
„Даниела Убенова“, 2013), 103–215.  
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както на Балканите, така и в азиатското направление. Друг важен 
аргумент е, че в Москва са наясно с потенциалната опасност, която би 
възникнала, ако някои от държавите от ОНД биха били заинтересувани 
да установят контакти с Турция, което би навредило на руските интереси 
в тези държави. Ето защо Москва отговаря с подобаваща  стратегия към 
Турция с цел гарантиране на сигурността на държавните си граници.  

Задълбочаването на икономическите контакти с Турция се 
явява важна задача в реализирането на тази стратегия. През втората 
половина на 90-те години на ХХ век Русия е вторият най-голям 
търговски партньор на Турция след Германия. Наред с икономическите 
контакти (изграждане на газопроводи, например), се полагат уси-
лия за подобряване на политическия диалог и сътрудничество във 
военно-стратегическата област, както и дипломатически инициативи за 
постигане на мир в Закавказието, Централна Азия и др.6 В същото време 
има спорни въпроси, по които е трудно да се постигне компромис.  Това 
е особено характерно за различията в подходите по редица регионални 
въпроси. Инциденти като свалянето на руския бомбардировач СУ-
24, изпълняващ задачи в рамките на контратерористична операция в 
Сирийската арабска република,  извършено на 24 ноември 2015  г. от 
турските ВВС над територията на Сирия, има отрицателни последици 
и довежда до фактическо замразяване на двустранните връзки. 
Москва предприема в отговор мерки за защита на своите граждани и 
осигуряване на тяхната безопасност; прекратен е безвизовият режим за 
турските граждани; въведена е забрана за внос на някои видове турска 
селскостопанска продукция и забрана за осъществяване на чартърни 
полети и др. Наложени са редица специални ограничителни мерки, 
свързани с двустранното сътрудничство в търговско-икономическата 
област. Прекратени са контактите по политическа и военна линия7. 
Нормализирането на двустранните контакти изисква време, особено 
във връзка с енергийната политика на Русия и Турция. Частичен напре-
дък е постигнат по време на администрацията на президента Владимир 
Путин. Трябва да се отбележи, че с изключение на напрегнатите месеци 
в отношенията между двете държави след свалянето на руски самолет 

6 TUNCER, I. “The security policies of the Russian Federation: the ‘Near Abroad’ and 
Turkey.”  – Turkish Studies, Vol. 1, No. 2 (Autumn 2000), p. 109. 

7 Обзор МИД России: Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность 
Российской Федерации в 2015 году “. 26.04.2016 –  http://www.mid.ru/web/guest/
foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2255624 
(23.08.2020. (21.06.2021).
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по сирийската граница, президентът Путин и президентът Ердоган са 
критикувани остро в медийното пространство в западните държави, 
като са отправяни упреци за авторитарния маниер на управление. Някои 
западни наблюдатели дори смятат, че те целят създаването и укрепването 
на връзки помежду си, за да реагират срещу натиска и обвиненията от 
западните правителства за политиките им в областта на гарантирането 
на правата на човека. Като знак за подобряване на отношенията, 
например, е фактът, че Турция купува оръжия от Русия, включително 
изключително модерната и сложна система за противовъздушна отбрана 
S-400. 

Създаването на добри контакти с Турция в политическата, културната 
и най-вече в икономическата сфера, позволява на Русия да постигне 
определени успехи и да укрепи своето влияние не само на Балканите, но 
и в Средния и Близкия изток. Тази стратегия на Русия е активна и тя не 
може да бъде и друга, защото Турция е важен фактор на Балканите – тя 
притежава най-голямата армия на Балканите и е съюзник в НАТО – в 
регион, където Русия си е извоювала авторитет и в исторически план  
винаги е имала трайни  интереси.8.  

Важен аспект в руската политика на Балканите представляват 
отношенията с  България и Румъния. Политиката на неангажиране към 
държавите от Централна и Източна Европа, в това число и към държавите  
на Балканите, принадлежали към Източния блок, която бе наложена по 
времето на Михаил Горбачов и „перестройката“ в СССР, е продължена 
от при управлението на президента Борис Елцин. След разпускането 
на Организацията на Варшавския договор (ОВД) през м. юни 1991 г. и 
краха на СССР в края на 1991 г. двете балкански държави – България 
и Румъния, заявяват новите си външнополитически приоритети. 
Правителствата им предлагат и правят стъпки за приобщаване към 
евроатлантическите структури за сигурност като опит за излизане 
от „вакуума на сигурността“9. Предизвикателствата пред българско-
то правителство са свързани с търсене на „мощен защитник, който да 

8 Вж. повече BOYADJIEVA, N.  “Russian security strategy in the Balkans.” – In: 
KANET, R. (Ed.). Routledge Handbook of Russian Securit (London: Routledge. 1st 
Edition, Routledge, 2019),  366–376, 372–373. 

9  GEORGIEV, H., A. GOTCHEV, G. GENOV, V. RATCHEV, “Alternative se-
curity models of Republic of Bulgaria and the change in the concept for defence 
sufficiency 1996–1998.” – NATO Democratic Institutions Fellowships Programme 
1996–1998, Sofia, 1998. – https://www.nato.int/acad/fellow/96-98/georgiev.pdf 
(10.09.2020), 11. 
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осигури сигурността върху нейната територия… и просперитета на 
страната“10. Същевременно НАТО, която остава единствената мощна 
регионална военно-политическа организация, трябва да реагира на 
множеството инициативи за присъединяване, идващи от нови държави, 
като „награждава“ специфичните очаквания на отделните случаи и на 
29 март 2004 г. България и Румъния са приети в Алианса11. Още преди 
формалното присъединяване, правителствата на двете балкански 
държави нееднократно демонстрират подкрепа на САЩ и на НАТО, 
каквото е например участието в операцията в Афганистан, както и 
подкрепа на войната срещу Сърбия през 1999 г. Такава политика двете 
държави следват и през януари 1991 г., когато ОВД още формално 
съществува. София и Букурещ изпращат войски да се бият заедно с 
американските сили за извеждането на иракския агресор от територията 
на Кувейт. Тогава войници на двете държави служат под американско 
командване. И ако Москва не се противопоставя на разполагането 
на войски на САЩ около и в Афганистан, то реакцията към кризата 
в Косово 1999 г. оставя на противоположни позиции Русия и двете 
балкански държави. По време на войната срещу Ирак през 2003 г. 
българското и румънското правителство са поставени в трудна ситуация. 
САЩ настояват и получават подкрепа и от двете правителства, която е 
не само политическа, но също и логистична, включително и изпращане 
на войски. 

Твърдата подкрепа на България и на Румъния на курса на САЩ, 
дори при откритото противопоставяне  и отказа на Франция и 
Германия  да вземат участие в операцията срещу Ирак, среща явното 
неодобрение на Русия, ясно изразено от руския президент Вл. Путин 
по време на посещението му в България по повод на 125-годишнината 
от Освобождението на България от османско владичество. По време на 
визитата е изразена ясно позицията на Москва по отношение на кризата 
в Ирак, както и категоричното неодобрение на българската подкрепа за 
САЩ в Ирак12. По отношение на България Русия декларира, че „ще разчита 
не на политическо, а на икономическо сътрудничество, което в нейната 

10  Ibid., op.cit., 7
11 LINDEN, R. “Balkan Geometry: Turkish Accession and the International Relations 

of Southeast Europe, Orbi.” Published by Elsevier Limited on behalf of Foreign Pol-
icy Research Institute, Spring 2007, 331–348.  https://www.polisci.pitt.edu/sites/
default/files/Linden.2007.BalkanGeometry.pdf (23.08.2020) (21.06.2021).

12 ПИРГОВА, М. Националният интерес в българската политика (София: 
Парадигма, 2009),  с. 188. 
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представа означава енергийно влияние“. Това посещение се приема от 
някои автори като край на периода на българо-руските отношения от 
времената на „посланик Авдеев“ и като знак за установяване на „нови 
отношения на доверие в рамките на възможното“13. В същото време, 
в България и в Румъния общественото мнение приема по различен 
начин официалната линия на правителствата. Така например, явно 
несъгласие с официалната политика показват проруски-настроените 
среди, организирайки демонстрации в София.

Сложността на двустранните отношения между България и Русия 
има различни измерения. Изправени пред трудностите за осигуряване 
на сигурността на страната ни, българските правителства продължават 
усилено приоритетната линия на приобщаване и пълноправно 
членство в евроатлантическите структури като единствената 
алтернатива за България в новата архитектура на сигурността в Европа. 
В същото време, те търсят подходящи възможности, за да гарантират 
и енергийната сигурност на държавата. Тези усилия са забелязани 
и от някои експерти още през 2002 г., които правят равносметка на 
възможните действия на София: „болката на България е ясна – тя не 
може да си позволи да бъде в политически неясни отношения с Русия, 
от която продължава да бъде в икономическа зависимост… от друга 
страна, нейната политическа преориентация е факт, който трябва 
да бъде признат от Русия. Факт е, че досега нито едно българско 
правителство не се справи с трудната задача – да намери политическата 
формула на отношенията с Русия“14. 

В политиката си към България Русия влиза в конфликт с интересите 
на САЩ, НАТО и на европейските партньори15. Западни наблюдатели 
обръщат внимание, че исторически създалите се приятелски отношения 
между двата славянски народа, общата славянската писменост, силното 
руско културно влияние  може да превърне България в „троянски кон“ на 
Русия в ЕС. Министър-председателят Сергей Станишев отхвърля това 
схващане, като призовава да се разграничават търговските отношения с 
Русия и евроатлантическата ориентация на София16.  

13  Ibid., с. 189. 
14  ПИРГОВА, М., Op. cit., 184. 
15 БАНЧЕВ, Б. „Завръщането на големите сили на Балканите”. – Геополитика, 

1/2020. https://geopolitica.eu/2020/181-broy-1-2020/3126-zavrashtaneto-na-go-
lemite-sili-na-balkanite (15.09.2020) (21.06.2021). 

16 STANISHEV, S. “Building cooperation: Bulgaria’s essential role in regional integra-
tion.” – Harvard International Review, Vol. 30, No. 4 (Winter 2009),  p. 84. 
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Както бе отбелязано, Русия реагира с неедобрение на нееднократно 
проявяваната лоялност на София и Букурещ към НАТО, свързана с 
демонстративни стъпки в знак на одобрение и съгласие с политиката 
на Брюксел, още преди официалното им присъединяване към Алианса. 
Москва преценява, че политическите действия на двете балкански 
държави са в разрез с политиката ѝ и в ущърб на руското влияние 
в региона. Позицията на София към Русия не е изненада според 
руските управляващи кръгове, както и за руските медии. В публични 
изяви, представители на всички руски администрации след 1991 г. 
– на президентите Б. Елцин, на Д. Медведев и по време на четирите 
мандата на президента Вл. Путин17, не крият разочарованието си от 
политическите ходове на София. 

Ще бъде неточно да се прогнозира, че политиката на Москва към 
София ще бъде пълно оттегляне. По-вярно е схващането, че сферите на 
стратегически интерес са изместени в областта на енергийните достав-
ки, които поставят България зависима от руски газ и в този смисъл се на-
мира в трудната позиция да лавира между интересите на САЩ и на ЕС, 
що се отнася до диверсификацията на енергийните източници. Прави-
телството в София има нелеката задача да избере под натиска на САЩ 
пътищата за диверсификация на енергийните източници. Високата сте-
пен на зависимост на България от Русия по отношение на енергийните 
доставки не може да бъде преодоляна дори чрез изграждането на нови 
атомни реактори, закупени от Русия, тъй като с това не се решава ос-
новният въпрос за осигуряване на енергийните нужди на страната. Това 
обстоятелство, наред с непосилните за една слаба икономика, каквато 
е икономиката на България, и финансовите загуби поставя държавата 
– член на ЕС и НАТО, в тежка енергийна зависимост от Русия. Това е 
проблем, за който до момента не е намерено трайно и сигурно решение 
и е сред основните задачи пред българските правителства.

Руското държавно ръководство възприема Румъния като част от 
т.нар. „антируски блок“ в рамките на ЕС, към който се включват Полша 
и Прибалтийските държави. През десетилетието след 1991 г. руско-
румънските отношения фактически са „замразени“, докато с останалите 
източноевропейски държави са подписани двустранни договори. 
Обтягането на отношенията е провокирано от демонстрираната 
антируска политика на Румъния, която се изразява в подкрепата на 
Букурещ: за разширяването на НАТО на Изток; на позицията на САЩ 

17  Четвъртият мандат на президента Владимир Путин започна през март 2018 г. и 
ще продължи до 2024 г. 
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във връзка с амбициите  на лидерите на Украйна и Грузия за предоставяне 
на статут на участници в Плана за действие за подготовка за членство в 
НАТО; на Михаил Саакашвили по време на събитията в Грузия през 
2008 г. и др. 

Сред основните нерешени проблеми в двустранните отношения 
между Русия и Румъния е и въпросът за Молдова, където двете държави 
се опитват да реализират противоречивите си интереси. За Москва 
е важно да не се допусне създаването на „Велика Румъния“. За да за-
щити своите геостратегически интереси в Молдова, Русия използва 
и икономически лостове. Тя е основен доставчик на електроенергия, 
газ, въглища, а руският пазар е изключително важен за износ на сел-
скостопански продукти от Молдова. Друга важна задача за руското 
правителство е защитата на правата на етническите руснаци, които 
не приемат румънската култура. След усилията на първия президент 
на Румъния Йон Илиеску за подписване на договор с СССР през 
април 1991 г., в продължение на повече от десет години се правят 
неуспешни опити за обединяване на позициите около приемлив 
текст на нов базов договор между двете държави. Този период на 
почти несъществуващи отношения приключва на 3 юли 2003 г. с 
подписването на междудържавен Договор за приятелски отношения 
и сътрудничество18. С идването на власт в Молдова на проевропейски 
политици Москва губи позиции и възможностите си да влияе на 
политическата среда на държавата. 

Друг важен проблем в двустранните отношенията е подкрепата 
на Румъния на действията на НАТО. Готовността да предостави 
територията си за разполагане на военни бази на САЩ, въпреки 
обещанието на президента Емил Константинеску19, че страната му 
никога няма да предоставя територията си за чуждестранни бази, 
е неприемлива за Русия. Контактите между двете държави не могат 
да бъдат разглеждани без отчитане на отношенията между Румъния и 
НАТО.  Приема се, че основната причина румънската страна все пак 
да даде съгласието си за сключването на базов договор е продиктувано 
от обстоятелството, че шест месеца преди това тя е поканена в 
Северноатлантическия алианс, което изисква от страната да отговаря 
на определени стандарти, сред които е условието да не претендира 
за спорни територии и да бъде приятелски настроена държава в 

18  По-подробно вж. БИТКОВА, Т. Внешнеполитические ориентиры Румынии. 
Аналитический обзор (Москва: РАН. ИНИОН, 2016), с. 25. 

19  Емил Константинеску е Президент на Румъния  в периода 1996–2000 г.
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отношенията си с държавите в региона. Руските политически кръгове и 
общественото мнение най-общо приемат, че в русофобските настроения 
имат своите исторически корени, което възпрепятства изграждането на 
добри румънско-руски връзки20. 

Гореизложените разсъждения позволяват да се направи извода, че 
политиките към София и Букурещ представляват важни щрихи в общата 
стратегия на Москва към Балканите. А фактът, че двете балкански 
държави днес се явяват не само пълноправни членове на двете най-
мощни регионални международни организации означава, че въпросът 
излиза извън рамките на двустранните отношения и следва да се постави 
в по-широкия контекст на сложния триъгълник Русия–ЕС–НАТО. 

Важно направление на руската политика на Балканите са 
отношенията със Сърбия и Черна гора. Във връзка с въпроса за 
признаването на обявяването на независимостта на Косово, в рамките 
на своето протежиране на Сърбия, Москва нееднократно заявява, че 
е готова да приеме всяко решение на сръбското ръководство21. Тази 
позиция е декларирана многократно в официалните изявления на 
президентската администрация и на Министерството на външните 
работи на Руската федерация. Това е така, защото според руския 
президент Русия и Сърбия са заинтересовани обстановката на 
Балканите да остане „стабилна“ и „безопасна“. Конкретно, по отношение 
на Косово, се изтъква, че Москва подкрепя постигането на устойчиво и 
взаимноприемливо решение за урегулирането на Косовския въпрос на 
базата на Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН22. 

Въпреки че Москва се стреми към задълбочаване на икономическите 
отношения със Сърбия, стратегията ѝ не се изчерпва само със защита на 
икономически и търговски интереси. Тя включва и военно-стратегическо 
сътрудничество и предоставянето на военна помощ. Именно въпросът 
за доставка на модерни средства за въоръжение, включително 
самолети, бронирана техника и средства за противовъздушна отбрана 
е сред основните въпроси по време на визитата на Александър Вучич 

20  БИТКОВА, Т. Op. cit., 30. 
21 Повече относно мястото на Косово в балканската архитектура за сигурност 

вж. БОЯДЖИЕВА, Н. „Международното право, международната политика и 
бъдещето на Косово“. – В: МЕМЦОВ, С. Косово: проблемът за международноправния 
статус (Пловдив: Макрос, 2019), 12–18.

22  Совместная пресс-конференция с Президентом Сербии Александром Вучичем. 
17 января 2019 года. Белград. –  http://kremlin.ru/events/president/news/59693  
(10.08.2020) (21.06.2021).
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в Москва в началото на 2018 г., според когото военно-техническото 
сътрудничество между Москва и Белград е достигнало безпрецедентно 
високо ниво. Още през октомври 2017 г. Русия предоставя на Сърбия 
под формата на безвъзмездна помощ шест изтребители МиГ-29, а според 
договорените условия Сърбия трябва да получи 30 танка Т-72 и същия 
брой бронирани бойни коли БРДМ-2. Става въпрос за въоръжаване 
в размер на 600 млн долара, като отделно от това се водят преговори 
Сърбия да закупи зенитни ракетни комплекси С-300, вертолети и 
средства за противовъздушна отбрана23. Снабдяването на Сърбия с 
военно оборудване, което е много важен елемент в руско-сръбските 
връзки, продължава и по време на новия мандат на президента Владимир 
Путин. 

Русия се противопоставя на косовската независимост и в тази си 
политика е поддържана от друг постоянен член на Съвета за сигурност – 
Китай, както и от големи регионални лидери като Аржентина, Бразилия, 
Мексико, Индия, ЮАР и Иран. Що се отнася до Косово, то изглежда 
по-стабилно, въпреки честите конфликти между властите в Прищина 
и сръбските общности в областта и някои епизодични моменти на 
напрежение с Белград. Междувременно съседните на Косово Албания 
и Черна гора са приети в НАТО, а след разбирателството по въпроса 
за името с Гърция, Република Северна Македония става тридесетият 
пълноправен член на НАТО.

Анализът на политиката на Русия към Западните Балкани дава 
основание да се приеме, че ролята на Русия в региона значително намалява 
през последните десетилетия. Още един аргумент в подкрепа на това 
становище е оттеглянето на Русия от операциите по мира на Балканите. 
Въпреки че бе активен и важен участник в мироопазващите мисии 
в бивша Югославия, тя изтегля своите мироопазващи контингенти 
оттам след 2003 г.24 Нейната роля е ограничена до участие със статут 
на наблюдател в Организацията на Договора за колективна сигурност 
(Collective Security Treaty Organization (CSTO),  член на Управителния 
съвет (Steering Board) Съвета за прилагане на мира (Peace Implementation 
Council  – PIC) в Босна и Херцеговина25. Организацията за черноморско 
икономическо сътрудничество (ОЧИС), Организацията за сигурност 

23  Ibidem. 
24  BOYADJIEVA. N. “NATO on the Balkans: Patterns of Peacekeeping in the Post-

Cold War Era (the Cases of Bosnia-Herzegovina and Kosovo).” 2003, NATO/EAPC 
– www.nato.int/acad/fellow/01-03/boyadjieva.pdf (30.08.2020).

25  BECHEV, D. Op.cit., 3. 
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и сътрудничество в Европа (OССЕ), може да се приеме, че Русия не 
може да поеме дългосрочни ангажименти по отношение на сигурността 
в региона. Както бе посочено, приоритетните направления на нейната 
политика за сигурност са държавите от „близката чужбина“ и съответните 
организации, учредени с помощта на Русия и създадени с цел укрепване 
на добросъседството, мира и сътрудничеството на територията на 
бившите съветски републики. В този смисъл, може да се направи извода, 
че въпреки спорадичните инициативи за сътрудничество в областта на 
сигурността, Русия не е така активна на Балканите през последните 
десетилетия, особено в сравнение с инициативите и практическите 
стъпки на ЕС, НАТО и САЩ.

Стратегията за сближаване със Сърбия поставя Русия в позиция 
на „съревнование“ с друг важен актьор на Балканите – ЕС. Интересът 
на Брюксел към Западните Балкани бе особено силен по време на 
Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. като тази 
стратегия продължава и по време на Председателството на Съвета на 
ЕС на Румъния. Като се има предвид, че Сърбия се приема (с малки 
изключения) за най-близкият партньор на Русия на Балканите, не е 
неочаквано, че ЕС се „притеснява“ от „завръщането“ ѝ на Балканите. 
Това опасение е нееднократно изразявано от западни държавници 
и политици. Някои експерти дори смятат, че Русия привлича 
пан-славянските настроения в Сърбия, където болшинството от 
населението подкрепя близките контакти, в това число и военното съ-
трудничество с нея. Наред с оптимистичните прогнози относно при-
съединяването на държавите от Западните Балкани към ЕС, трябва да 
се посочи и скептицизма у редица правителства за невъзможността за 
интегрирарането им в организацията в близко бъдеще. Такива прогнози 
се подхранват и от факта, че споменът за кризата в еврозоната все още 
не е „избледнял“ и последното нещо, което богатите държави от ЕС 
биха желали, е група икономически слаби и политически разединени 
държави да бъдат включени в ЕС и да ползват от неговите ресурси. 
Добрите икономически връзки и стремежът на Сърбия да стане 
пълноправен партньор на ЕС, принуждават сръбското ръководство да 
лавира между Москва и Брюксел. Сръбското правителство се обявява 
многократно срещу санкциите срещу Русия. Към „съперничеството“ 
между Русия и ЕС на Балканите и конкретно в Сърбия, се добавя и 
факта, че Кремъл се опитва да запази влиянието си и се противопоставя 
на разширяването на НАТО, но претърпява неуспех. Дълго време 
правителството в Белград твърди, че няма да кандидатства за членство в 



257

НАТО и ще се придържа към военен неутралитет. Когато става въпрос 
за отношенията на Сърбия с ЕС, то Москва заявява готовността си да 
подкрепи позицията на сръбското държавно ръководство. В същото 
време тя задълбочава контактите в икономическата и инвестиционната 
област, като по този начин отрежда „специално“ място на Сърбия в 
балканската си политика26. 

Независимо от различията в мненията на специалисти и обществени 
кръгове, безспорно е, че интересите на Русия на Балканите са в конфликт 
с интересите на НАТО. В този смисъл, балканските държави, особено 
държавите от Западните Балкани, които са извън евроатлантическите 
структури, в това число и Сърбия, се намират в  много деликатно 
положение за избор на позиция, която да е приемлива за всички 
небалкански актьори в международната политика, чиито интереси 
влизат в открит сблъсък или неразбирателство по отделни проблеми 
(НАТО, ЕС и Русия), защото те всички имат и се опитват да налагат 
своите интереси на Балканите.

По отношение на тежненията за независимост на Черна гора в 
началото на новото хилядолетие,  политиката на Русия не се различава от 
тази на държавите от ЕС, САЩ, и Китай. Тя декларира готовността си да 
признае Черна гора. По този начин всички държави-постоянни членки 
на Съвета за сигурност на ООН подкрепят декларираната независимост 
на 3 юни 2006 г., а на 28 юни Черна гора става 192-я член на Общото 
събрание на ООН27. В същото време Кремъл допуска, че признаването 
на Черна гора може да доведе до отрицателни последици, защото може 
да се използва като пример за окуражаване на провеждането на нови 
референдуми в Южна Осетия и Приднестровието,  Приднестровската 
Молдавска република и Абхазия.

Вътрешнополитическите борби в Подгорица имат негативен 
ефект върху отношенията между Русия и Черна гора. Освен това 
след обявяването на независимост, външнополитически приоритет 
на Подгорица става членството в евроатлантическите структури. 
Отрицателно отражение върху двустранните връзки има подкрепата 
на правителството на Черна гора на санкциите на ЕС срещу Русия през 
2014 г. Руското правителство предприема реципрочни стъпки през 

26 Интервю на президента Владимир Путин от 16 януари 2019 г. – „Интервью 
сербским изданиям "Политика" и "Вечерние новости".“  – http://kremlin.ru/
events/president/news/59680  –  (29.09. 2020). 

27 FAWN, R. “The Kosovo – and Montenegro – Effect.” – International Affairs (Royal 
Institute of International Affairs 1944–), Vol. 84, No. 2, 2008, 269–294, 276.
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август 2015 г.“28 С приемането на балканската държава през юни 2017 
г. като пълноправен член на НАТО, отношенията между Русия и Черна 
гора навлизат в нов етап. Те трябва да бъдат разглеждани в контекста на 
отношенията между Русия от една страна, и  САЩ и НАТО, от друга. 
Особено остра е реакцията на Русия на поканата за членство в НАТО на 
Черна гора, изразена в редица официални коментари и прес-съобщения 
на руското правителство, както и на подписания на 11 април 2017 г. от 
президента на САЩ Доналд Тръмп Акт за ратификация на утвърдения 
по-рано от американския Сенат Протокол за присъединяването на 
Черна гора към НАТО29.  По този начин, парадоксално, но засилването 
на активността Русия в района на Балканите, особено що се отнася до 
членството на държавите в ЕС и НАТО, би могло да доведе до обратен 
ефект за нея  като ѝ отреди „второстепенна геополитическа алтернатива“ 
според някои експерти30. Ако се продължат разсъжденията в тази посока, 
се налага изводът за възможността да се създадат проблеми за Москва в 
двустранните ѝ отношения с тези страни, какъвто е например случаят с 
Черна гора и присъединяването на държавата като пълноправен член на 
НАТО.

Сред важните направления в руската външнополитическа стратегия 
е въпросът сигурността в Черноморският регион. Неговото значение 
се разглежда в контекста на регионалните приоритети на външната по-
литика на Руската федерация. Подходите на Кремъл за сътрудничест-
во с партньорите от Черноморския регион традиционно се изграждат 
с отчитане  на придържането към целите и принципите на Устава на 
ОЧИС31. В този регион  Москва несъмнено трябва да държи сметка на 

28 Комментарий Департамента информации и печати МИД России относительно 
завершения процедуры присоединения Черногории к НАТО. 5.06.17. http://
www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/
id/2775720. (10.08.2020). 

29 Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи 
с подписанием Д.Трампом акта о ратификации протокола о вступлении 
Черногории в НАТО. 13.04.17. – http://www.mid.ru/foreign_policy/news/- /as-
set_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2725761 (10.08.2020). 

30 По-подробно вж. KYUCHUKOV, L. “The Western Balkans in the EU: Will the 
When Be Reduced to an If ?” – In: The Western Balkans at a Crossroads (NATO De-
fense College Foundation, Rome 2018), 36. – www.natofoundation.org › NDCF-
2018-bakan-web (30.09.2020). 

31 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена 
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.). Ч.IV, 
ст.60. – https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/
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ролята на България и на Румъния като черноморски държави; Русия  
не одобрява позицията на Букурещ, която подкрепя политиката на 
САЩ на изтласкване на руския флот от акваторията на Черно море. 
Стратегията на Русия към Черно море в исторически план традиционно 
се свързва с противоборството ѝ там в миналото с Османската империя, 
а понастоящем – със сътрудничеството и/или противоборството с 
Турция. Макар и член на НАТО, Турция се опитва да демонстрира 
свое разбиране за черноморската сигурност, издигайки инициативи, 
които целят да „циментират“ значението на Турция като водещ фактор 
в региона. Поради горните съображения, може да се обобщи, че 
политиката на Русия към България и към Румъния трябва да се разглежда 
и във взаимовръзка с политиката на Турция към Черноморския регион 
и Балканите, от една страна, от друга – в контекста на двустранните 
отношения между Русия и Турция. В края на ХХ и началото на ХХI  в. 
и двете регионални сили стратегически насочват инвестиции в проекти 
с национално значение на Балканите, като с това целят засилване на 
икономическото, а оттам - и на политическото си влияние в балканските 
държави. Прибавят и проблеми, които възникват вследствие на 
войната в Украйна, „замразените конфликти“, руската морска блокада 
на украинските пристанища и др. Всички тези фактори допринасят за 
задълбочаване на проблемите в Черноморския регион и в „широкия 
Черноморски регион“32. 

Анализът на руската политика на Балканите оставя убеждението, 
че Балканите остават едва ли не в „периферията“ на руската политика в 
първите близо петнадесет години след разпадането на СССР. Това е така 
поради няколко причини. От една страна, както неведнъж бе подчертано 
по-горе, Балканите не са сред „приоритетните“ интереси на Русия; от 
друга страна,  в много отношения Русия се опитва да защити своите 
интереси, но нейните ресурси не са достатъчни, нейната икономическа 
и военна мощ, както и нейното политическо влияние не са силни, за да ѝ 
позволят да отговори бързо на сложните и разнолики  процеси в между-
народната система като цяло и конкретно – на Балканите. Във външната 
си стратегия Русия има основни задачи, но те не включват непременно 
балканското направление като приоритетно. Такива са например 
проблемите на територията на ОНД, и конкретно – разгърналите се 

CptICkB6BZ29/content/id/2542248 /30.09.2020/.
32 AMBROSIO,  Th. “Instrumentalising the Frozen Conflicts of the Greater Black Sea 

Region.” – In: KANET, R. (Ed.) Routledge Handbook of Russian Security (London: 
Routledge. 1st Edition, Routledge, 2019), 355–365. 
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етнически конфликти в Южна Осетия, Източна Молдова, Таджикистан  
и др. подобни. Те са във фокуса на вниманието в много по-висока степен 
за Русия, отколкото Балканите и поради това са посочени като такива 
изрично във всички програмни документи за външнополитическите 
приоритети на Русия. Именно за тяхното решаване Русия се опитва 
да получи от ООН и ОССЕ политическа и материална подкрепа за 
провеждане на миротворчески операции в тези райони. 

По-критично настроените анализатори посочват примери, където 
Русия „се проваля“ по отношение на запазването на влиянието си на 
Балканите. Както бе посочено, това се отнася най-вече до неуспеха ѝ да 
възпре разширяването на НАТО, в който в последните години са приети 
близки партньори на Москва, каквато е Черна гора. Въпреки моралната 
подкрепа, включително и безвъзмездна, Русия губи позициите си в 
Белград, а отношенията с Република Северна Македония и с Република 
Албания не се отличават с особена активност. Що се отнася до политиката 
към Босна и Херцеговина, очевидно отношенията се свеждат само до 
връзки с Република Сръбска, а отношенията между Русия и Хърватия 
също не се отличават с особена активност. 

Обяснение за  нееднозначната оценка на ролята на Русия на 
Балканите през последните десетилетие може да се потърси в различни 
посоки. Както вярно констатира българският експерт Любомир 
Кючуков: „Русия винаги е била фактор на Балканите – най-малко през 
последните две и половина века. Но Русия никога не е била алтернатива 
за държавите от региона – през последните две и половина десетилетия“ 
и вярно констатира някои от причините, довели до този извод… От една 
страна, важен фактор е евроатлантическата ориентация на държавите от 
региона, която е обявена за приоретна тяхна цел; от друга страна, самата 
Русия „няма достатъчна политическа тежест“, тя също така не предлага 
идеологическа алтернатива, а нейният икономически потенциал 
с изключение на енергийните източници не може да ѝ „гарантира 
достатъчно дългосрочно политическо влияние“33. Към тези причини 
могат да се добавят и много други. 

Проследяването на основните направления на руската политика на 
Балканите позволяват да се заключи, че със своята недостатъчно активна 
политика (независимо от причините за това) по различни въпроси, 
Русия отстъпва днес позициите си на Балканите, които е завоювала в 
продължение на столетия. Това  позволява  на други заинтересовани и 

33  KYUCHUKOV, L. Op.cit., 36. 
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влиятелни фактори –  Турция, ЕС, НАТО, САЩ, Китай, да се възползват 
и да засилят своето влияние на Балканите.

Въпреки различните подходи към отделните държави на Балканите, 
за Москва приоритетна задача през последните три десетилетия остава 
въпросът за отношенията с Алианса, от една страна, от друга страна – 
свързан с този въпрос – въпросът за разширяването на НАТО на Изток. 
Стремейки се към активно сътрудничество с НАТО както в рамките на 
Северноатлантическия съвет за сътрудничество (САСС), така и при 
провеждането на съвместни военни учения и миротворческа дейност 
при урегулирането на конфликтите на Балканите, Москва на практи-
ка проявява сдържаност и отстъпчивост по отношение на Балканите 
и оставя други международни актьори да преследват активно интере-
сите си. Косовската криза не само прекъсва контактите с НАТО, но 
се отразява неблагопритно върху международния престиж на Русия и 
върху влиянието ѝ на Балканите34.

Що се отнася до активността с цел запазването на влиянието на 
Балканите,  то по време на четирите мандата на президента Владимир 
Путин и на президента Дмитрий Медведев Москва полага усилия за 
укрепване на позиците си най-вече в Сърбия. Белград традиционно и 
понастоящем се приема за „стратегически партньор“, а приоритетни 
са контактите в сферата на икономиката и инвестиционната политика. 
Москва донякъде защитава интересите си в Гърция, последователно 
и активно отстоява икономическите си интереси и контактите си с 
Турция. По отношение на ЕС руските управляващи проявяват по-
скоро отстъпчивост, но се противопоставят активно на разширяването 
на Алианса, като усилията ѝ в тази посока са обречени на провал35. Тази 
констатация се отнася с особена сила за присъединяването на Черна 
гора през 2017 г. и на Република Северна Македония към Алианса през 
2020 г. Според руските военни стратегията на НАТО представлява 
заплаха не само за сигурността на Русия, но се разглежда като опит за 
изтласкването на Москва от балканския регион, а в по-широк план  –
като фактор в международната политика. Освен проблемите във военно-
политически план, Русия претърпява неуспехи и в политиката си в 
областта на културата, както и по отношение на влиянието на Руската 

34  За Косовската криза в контекста на разширяването на НАТО  и политиката ѝ 
спрямо Сърбия вж. БОЯДЖИЕВА, Н. Русия, НАТО, 222–246.

35    ПОНОМАРЕВА Е. Г. „НАТО-Югославия: перспективы расширения альянса 
на Балканах / Е.Г. Пономарева“. – Вестник Дипломатической академии МИД 
России. Россия и мир. – 2020. –№ 1, 108–125.
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православна църква. По отношение на износа на енергийните доставки 
тя среща в редица случаи нееднозначната реакция на редица балкански 
правителства. Наред с това общественото мнение в балканските държави 
възприема по различен начин Русия и нейната политика36.

Такова е разбирането на редица експерти по външна политика 
и академични кръгове. Новата Концепция за външна политика на 
РФ (2016)37  не дава основание да се приеме, че Балканите са сред 
приоритетните направления на интереси и влияние за Русия. Те отново 
не са споменати изрично и това предизвиква логично въпроса дали тази 
позиция трябва да се оценява като „недоглеждане, или представлява 
съзнателно откъсване от балканските въпроси“38. 

Обхваналата държавите и обществата в световен план пандемия 
в резултат на Covid-19 принуждава Руската федерация да насочи 
своите икономически и политически ресурси в борбата за запазване 
на живота и здравето на руските граждани и ограничаване на тежките 
последици от кризата за икономическото развитие на държавата и 
сигурността на руските граждани и на държавата. Ето защо закономер-
но е външнополитическите амбиции на Руската федерация да бъдат 
временно поставени на втори план, но не изоставени. Политиката на 
Русия към Балканите, макар и да не се откроява като активна, все пак 
присъства. Администрацията на президента на Русия Владимир Путин, 
който официално  заема за  четвърти път президентския пост в Русия 
през март 2018 г., продължава прагматичната линия по отношение 
на балканското направление. Руското правителство трябва да даде 
отговор на въпроса дали и доколко Балканите ще бъдат поставени сред 
приоритетите цели във външнополитическата активност на Русия и ако 
това е така, да открои руските политически, военни, икономически и 
културни интереси на Балканите след края на второто десетилетие на 
ХХI век, както и да изгради необходимата стратегия за успешното им 
реализиране.

36 BECHEV, D. “Russia’s influence in Southeast Europe. Russia and the Balkans.” – Rus-
sian Analytical Digest, No. 226. 6 November 2018. p. 3. 

37 „Концепция внешней политики Российской Федерации“ (утверждена 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.) – https://
www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB-
6BZ29/content/id/2542248  (30.09.2020).

38 ПОНОМАРЕВА, Е. Балканский рубеж, с.  6. 
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Abstract: Since the beginning of the 1990s Russia has had a major influence on the 
development of the societies and the states in the Balkans. This text examines the 
principal trends in the foreign policy strategy of the Russian Federation, notably: the 
development of the bilateral contacts between Russia and the Republic of Turkey; 
the main issues in the relations between the Russian Federation and the Republic 
of Romania and the Republic of Bulgaria, which are full members of the European 
Union and of the North Atlantic Treaty Organisation. Topical issues in Russia’s rela-
tions with its traditionally closest ally in the Balkans – Serbia, which is a Slavic state, 
but not EU and NATO member – are also examined. Russia’s security policy in the 
Black Sea region is also addressed. Factors impeding Russian interests in the region, 
e.g., the enlargement of NATO and the accession of Montenegro and the Republic 
of North Macedonia to the Alliance, are also addressed.

Russia’s multi-faceted strategy for the region is intended to preserve its political, 
economic and cultural influence. Russia’s geopolitical and economic interests are di-
rected towards stability, broader cooperation with all Balkans states, as well as with 
the EU as a strong actor in the region. At the same time, the Russian policy in the 
region is not sufficiently active for various reasons, which makes it possible for other 
states and international intergovernmental organisations – to pursue their interests 
in the Balkans in the 21st century.
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Един сложен и динамичен регион като Балканите, чиято стратеги-
ческа значимост нараства в постбиполярния свят, излъчва различни 
предизвикателства към всяка от страните, които го населяват. 
Тези предизвикателства са детерминирани от различни фактори – 
геополитически, защото Балканите са кръстопът и мост на интереси и 
политики в съвременните международни отношения; политически, за-
щото двустранните и многостранните отношения между балканските 
страни носят много историческа тежест и съвременни съперничества; 
икономически, защото и регионът, и държавите в него имат стандарт, 
който е по-нисък от другите европейски държави; етнически, защото 
противопоставянето и конфронтацията на Балканите са исторически 
обременени и „отворени“ за активното действие на съвременните 
национализми, независимо дали са активирани от вътрешни или външ-
ни сили.

България не прави изключение и също като другите балкански 
държави е подложена на различни предизвикателства. Първо, но не и 
по значение, защото географски е в центъра на Балканите и през нея 
минават важни комуникации в региона– транспортни, енергийни, 
икономически и стратегически. Това извежда необходимостта от 
активна политика, в която да има яснота и последователност. Когато в 
балканската политика на България се натрупват дефицити от липсата 
на категоричност и устойчивост, нарастват предизвикателства. Те 
са повлияни и подсилени от регионална и глобална динамика и от 
противоречия в двустранните отношения. Имат различни причини, 
нива и проекции и е необходимо да бъдат типологизирани, за да се изве-
дат обобщено и да се предложат подходи за тяхното овладяване. За тази 
цел са разработени четири групи предизвикателства – геополитически, 
политически, икономически и етнически. Разграничението е логично 
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и улесняващо. То обаче е работно и експертно, защото в съвременните 
реалности имаме взаимна обвързаност, многопосочно активиране и 
мултиплициране на различни видове предизвикателства.

Тези съображения налагат специфичен изследователски подход при 
разработването на тази последна глава от колективната монография. Тя е 
резултат на екипна работа на няколко нива. Първото е страноведческото, 
където експертите по страни разработват предизвикателствата към Бъл-
гария, излъчвани от другите балкански държави1. Второто ниво на анализ 
също е експертно и е насочено към по-голяма степен на обобщение на 
различните типове предизвикателства и оформянето на окончателния 
текст2.

Геополитическите предизвикателства са една от закономер-
ностите в международната политика през XXI век. Те се открояват 
по-отчетливо през второто десетилетие и всъщност изявяват 
променената структура на постбиполярния свят. Новите центрове 
на сила (ЕС, Китай, Русия), които се утвърждават през този период, 
оспорват глобалното лидерство на САЩ, формират полицентрична 
структура на международната среда и активно работят за разширяване 
на своята сфера на влияние. Тези трансформационни процеси имат 
силни проекции в района на Балканите/Югоизточна Европа заради 
стратегическата значимост на региона – в Европа и като устойчива 
перспектива за разширяването на ЕС; на пътя към Близкия Изток 
и като елемент от дългосрочна външнополитическа концепция на 
САЩ за управление на конфликти и контрол над глобални енергийни 
ресурси; част от Черноморския регион и така вписан в традиционните 
геополитически интереси на Русия и съперничеството с НАТО; 
предмостие към ЕС и така важен сегмент от новата икономическа 
експанзия на Китай.

През второто десетилетие на XXIвек Европейският съюз е 
активно ангажиран с Балканите чрез политическо взаимодействие 
и икономическо подпомагане. То се развива в контекста на процеса 
на разширяване на интеграционната общност и се характеризира с 
устойчивост както на стратегическите цели, така и на изискванията 
към балканските държави. Качеството на преговорите за разширяване е 
изведено преди скоростта и затова остава стратегическата перспектива, 
но не се очертават конкретни срокове. Ангажиментите на САЩ с 
1 Експертните материали по страни са подготвени от Анета Михайлова, Бисер Банчев, Боби 

Бобев, Ирина Огнянова, Мариан Карагьозов, Мариана Стамова и Юра Константинова.

2 Анализът на това ниво е дело на авторите на тази глава. 
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Балканите също са устойчиви през второто десетилетие на XXIвек 
и те са приоритетно в контекста на сигурността. Регионът се вписва в 
разширена геостратегическа инициатива (включваща Близкия Изток 
и Черно море) и е логистичен център за НАТО (чрез военни бази и 
съюзници) при взаимодействие или конфронтация в съседни региони. 
През втората половина на разглежданото десетилетие (управлението на 
президента Тръмп) се очертават и някои различия в подходите на ЕС и 
САЩ към Балканите. Те са центрирани в различна времева перспектива 
за приемане на балканските държави в ЕС (по-ускорена при САЩ) и 
изграждането на енергийните мощности в региона. 

Руската политика към Балканите определено се активизира през 
второто десетилетие на новия век. Това е повлияно от конфликта 
в Украйна, съперничеството с НАТО в Черно море и активната 
руска намеса в Близкия Изток. Руските инициативи на Балканите 
се утвърждават като контрапункт на политиката на ЕС и САЩ и 
се развиват в определен синхрон с Китай (в Косово) и Турция (в 
енергийната политика). В разглеждания период Китай осъществява 
успешно икономическо настъпление към Балканите и овладява 
стратегически транспортни и производствени мощности в различните 
балкански държави. Отпуска заеми без условия (за разлика от ЕС) и 
така създава и политически зависимости, които имат потенциал за 
формиране на незападни нагласи. Китай прехвърля към Балканите и 
глобалното си взаимодействие с Русия, което съдържа антиамерикански 
послания и политики. Очертаните много схематично интереси и 
подходи на извънрегионалните фактори към Балканите са дългосрочни 
и е закономерно да бъдат активни и в третото десетилетие на XXIвек.

Геополитическото съперничество между значимите външни 
фактори (ЕС, САЩ, Русия и Китай) създава възможности за динамика 
във външнополитическата ориентация на балканските страни. Разбира 
се, ясно е заявена на високо политическо равнище проевропейската 
ориентация и успешно е реализирано членството в НАТО на повечето 
държави на Балканите (с изключение на Сърбия, Косово и Босна 
и Херцеговина). Въпреки това геополитическото съперничество за 
влияние в региона от страна на Русия и Китай има проекции върху 
обществените нагласи и разширява очакванията за подкрепа от тях 
– както икономическа, така и политическа. И двете държави (в по-
голяма степен Русия) създават устойчива обвързаност с опозиционни 
политически партии в балканските държави и поемат контрола над 
стратегически икономически мощности (в енергетиката, транспорта и 
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комуникациите). Насърчават антиевропейската реторика в публичното 
пространство, дори в балкански страни – членки на ЕС и предлагат 
ситуационна външнополитическа алтернатива най-вече за Сърбия и 
Република Сръбска в Босна и Херцеговина. Тези процеси излъчват 
проекции към РСМ и Албания, заради далечната перспектива за 
европейско членство. Нюанси във външнополитическата ориентация на 
балканските държави могат да се наблюдават и спрямо приоритетите към 
ЕС или САЩ. Например при Албания, Косово, Босна и Херцеговина 
и дори РСМ външнополитическата обвързаност със САЩ е значима и 
понякога надделява над ангажиментите спрямо Европейския съюз.

Геополитически предизвикателства към България могат да се 
активират и при дестабилизация на Балканите поради вътрешни 
(регионални) фактори – политически (приоритетно в Черна гора и 
РСМ) или етнически (приоритетно в Косово, Босна и Херцеговина и 
отново в РСМ). Тези конфликти (и политическите, и етническите) из-
лизат извън границите на конкретните балкански държави и влияят на 
регионалната стабилност. Могат да предизвикат дългосрочни полити-
чески кризи и етнически напрежения, които дестабилизират не само 
съответните страни, но и целия регион. Най-сериозни и устойчиви 
проекции на дестабилизацията могат да се развият през етническо и ре-
лигиозно противопоставяне, а за тях има условия във всички балкански 
държави, включително и България.

Глобалното и регионалното ниво влизат във взаимодействие 
или конфронтация и натрупват устойчиви геополитически 
предизвикателства за България, които се излъчват от региона или 
нейните съседи. Конкретно за България антиевропейската реторика, 
проруската ориентация, засиленото икономическо проникване 
на Китай в региона и противоречията между ЕС и САЩ създават 
геополитически предизвикателства, които могат да се активират при 
засилено съперничество на външните фактори. То може да се развие 
чрез конфронтация в други горещи точки – Украйна, Кавказ, Близкия 
изток и да се прехвърли към Балканите. Може да се провокира и от 
дестабилизация в Югоизточна Европа и желанието на значимите 
извънрегионални фактори за намеса във външнополитически спорове 
между балканските държави или етническо напрежение. 

Какъвто и да е поводът, позицията на България се определя на 
първо място от членството в ЕС и необходимостта да се поддържа 
лоялност към интеграционната общност. Това налага приоритетно 
синхрон с общата външна политика на ЕС; активна комуникация със 
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съюзниците и убедително заявени български интереси и позиция. 
Също така последователност и активност. Когато съперничеството 
на извънрегионалните фактори води до заплаха от сериозна 
дестабилизация на Балканите е необходимо България да участва 
активно и в синхронизиране на съюзническите ангажименти в 
Атлантическия съюз. В него съществуват добре разработени механизми 
и дълго натрупвана практика за умиротворяване, както и за овладяване 
на противопоставяне между страни членки на НАТО (каквито са 
повечето балкански държави). Конкретно в региона такъв казус е 
периодично активиращото се напрежение между Гърция и Турция, 
което обаче се държи в овладяно състояние и не преминава в открит 
въоръжен конфликт. Военните контингенти на НАТО и ЕС в Косово и 
Босна и Херцеговина също са елемент от политиката за умиротворяване 
на Балканите и активното присъствие на България в тях също работи за 
стабилизиране на региона.

Освен чрез съперничеството на значими външни фактори и 
дестабилизацията на региона, геополитическите предизвикателства се 
формират и от състезанието за лидерство между балканските държави. 
Амбициите за утвърждаване на водеща позиция на Балканите се заявяват 
от Турция – чрез икономическо проникване и политическо влияние; 
Гърция – като най-дългогодишната страна членка на ЕС и с умела 
икономическа политика; Сърбия – като фактор в постюгославското 
пространство; България – с желанието (но непоследователно и 
хаотично) за роля в разпределянето на енергийните ресурси и 
възможностите за активна политика по време на председателството 
на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. Тези амбиции на 
балканските държави се реализират с различни средства и подходи, с 
последователност или пулсиране и с променлив успех.

Най-устойчивата и дългосрочна амбиция за регионално лидерство 
се заявява през активната политика на Турция на Балканите. Тя се 
мотивира от исторически и съвременни фактори. Историческите са 
центрирани в наследството от Османската империя и в значителното 
мюсюлманско население (в Албания, Косово, Босна и Херцеговина, 
РСМ), както и в мюсюлманските малцинства във всички балкански 
държави. Съвременните фактори, които градят авторитет и позиция 
на Турция на Балканите са икономическият потенциал и независима-
та външна политика, която балансира между значимите фактори. Тур-
ските инициативи в региона са многопосочни: от тясно взаимодействие 
на политическо и дипломатическо равнище (особено със страните с 
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преобладаващо мюсюлманско население), през устойчиво икономическо 
проникване (във всички балкански държави и най-активно в тези от 
Западните Балкани) до активна намеса в мюсюлманските общности 
чрез религиозни и културни институции.

Политиката на Гърция, насочена към утвърждаване на водеща 
позиция на Балканите се мотивира основно от съвременни политически 
и икономически фактори, които са производни на дългогодишното 
членство на страната в ЕС (от 1981 г.). В тази връзка политическият 
потенциал от членството в ЕС я превръща в медиатор в преговорите 
за присъединяване на другите балкански държави към интеграционната 
общност. Тази линия е устойчива, но пулсираща. По-активна е през 
първото десетилетие на XXI век, когато промотира Солунския дневен 
ред за Западните Балкани. През второто (поради финансовата криза в 
ЕС, предизвикана от гръцкия дълг) губи част от своята настъпателност, 
но компенсира с разрешения спор за името на Македония и 
сключеното двустранно споразумения през 2018 г. Икономическите 
фактори, изграждащи водеща позиция на Гърция на Балканите са 
по-последователни и ефективни. При тях се залага на традицията на 
активни икономически контакти  със страните, наследнички на бившата 
югофедерация (най-вече със Сърбия и дори с РСМ); на икономическите 
възможности, отворени при прехода към пазарна икономика в другите 
балкански държави и дори на самата икономическа криза, която насочва 
износът на гръцки капитали и производствени мощности в съседните 
страни.

Стремежът на Сърбия към активна роля на Балканите се откроява в 
края на второто десетилетие на XXI век. Тя се мотивира от югославското 
минало и изградената чрез него икономическа комуникация със 
съседните държави. Насърчава се от статута на преговаряща страна (от 
2014 г.) за членство в ЕС; нарастващия геополитически и икономически 
потенциал и устойчивата външнополитическа обвързаност с Русия, 
която се съчетава с интеграционната политика към Европейския съюз. 
Така се създава външнополитически модел, който е привлекателен 
за държавите в Западните Балкани, недоволни от бавния процес на 
присъединяване към ЕС и разчитащи на ускореното икономическо 
проникване на Русия и Китай.  

Съперничеството за лидерска позиция между самите балкански 
държави поставя България в заплаха от усложняване на отношенията 
с нейните съседи. В този контекст овладяването на геополитическите 
предизвикателства може да се търси в активен диалог и отново в 
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рамките на съюзническите отношения в ЕС и НАТО, както и в посока 
на възстановяване на водещите позиции в рамките на регионалното 
сътрудничество и неговото активизиране.

Политическите предизвикателства за България  в регионален 
план могат да възникнат при натрупване на напрежение в двустранните 
отношения с другите балкански държави. Те се изявяват като 
външнополитически противоречия, отсъствието на активен 
политически и дипломатически диалог, както и като устойчиво 
противопоставяне на политическо равнище. Тези предизвикателства 
могат да се развият и задълбочат в конкретен план – със съответната 
съседна страна или да имат мултиплициращ ефект и тогава разширяват 
кръга на участниците с други съседни държави в региона или с 
извънрегионални фактори и съюзници в ЕС и НАТО. Във второто 
измерение политическите предизвикателства могат да доведат до 
натрупване на напрежения в отношенията на България с други съседни 
държави. Могат да разширят обхвата си и към извън регионални 
съюзници в ЕС и НАТО и  да водят до изолацията на България.

Като цяло, през второто десетилетие на XXIвек България има 
балансирани отношения с другите балкански държави. Поддържа 
активни дипломатически контакти и има успешен политически диалог 
с тях. Същевременно след присъединяването към ЕС България до 
голяма степен неглижира двустранните отношения и регионалното 
сътрудничество, провеждайки по-скоро реактивна, отколкото 
проактивна външна политика. Това се отнася дори за българското 
председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., когато е инициирана 
динамична европейска политика към Западните Балкани. Тогава 
политическите предизвикателства, повечето от които имат „наследствен“ 
характер, т.е. възникнали са в по-далечно и/или по-близко минало, са 
в латентна фаза или в процес на успешно преодоляване (например, 
обособяването на българско малцинство в Албания през 2017 г.). Други 
двустранни проблеми са временно туширани, но запазват своя деструк-
тивен потенциал (със Сърбия и най-вече с РСМ).

За да се анализират политическите предизвикателства за България, 
които се излъчват в регионален план, е необходимо те да се типологизират, 
като се изведат няколко акцента. Първият кръг обхваща отношенията с 
балкански държави членки на ЕС (Гърция, Румъния и Хърватия); вто-
рият – със страните преговарящи за членство в ЕС (Сърбия, Турция и 
Черна гора) и третият кръг със страните кандидатки (Албания, РСМ), 
както и с държавите подписали ССА, но с далечна перспектива за 
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членство (Босна и Херцеговина и Косово). Чрез тази типологизация е 
по-лесно да се изведат не само политическите предизвикателства, но и 
да се анализират средствата и подходите за тяхното овладяване. Именно 
статутът на балканските държави в интеграционната политика на ЕС е 
водещото условие за активен политически диалог и очертава различен 
потенциал за взаимодействие.

В първата група – с балкански държави, които са съюзници на 
България в ЕС и НАТО (Гърция, Румъния, Словения и Хърватия) е 
най-характерно, че предизвикателства могат да възникнат от спорни 
въпроси, които са наследени исторически. Обаче, през активния 
политически диалог в интеграционните общности те намират повече 
възможности за овладяване и дори разрешаване. Като цяло през 
второто десетилетие с трите държави се търсят взаимно приемливи 
решения и няма изявено политическо противопоставяне. В конкретен 
план обаче възникват противоречия с Гърция, заради различното 
отношение към Турция; с Хърватия и Румъния, заради желанието и 
на трите страни да се присъединят към Шенген и от което може да се 
развие съперничество. Регионални теми (лидерство и преговорите на 
други балкански държави с ЕС) също могат да натрупат напрежение 
в двустранните отношения. Румъния, например, има ясно заявени 
амбиции да играе ролята на регионален лидер в Черноморския регион. 
Тя се опитва да се утвърди като основен стратегически партньор на 
НАТО в региона. Сред водещите външнополитически приоритети 
на Румъния е задълбочаването на сътрудничеството с държавите от 
източния фланг на НАТО, като в тази насока специално трябва да се 
посочи видимото задълбочаване на стратегическото партньорство с 
Полша. Също така задълбочаване на стратегическото сътрудничество 
между САЩ и Румъния до степен когато тя се превръща в най-верният 
съюзник и приятел на САЩ и на Балканите. Средство за преодоляване 
на тези много обобщено очертани предизвикателства със съюзничките 
на България в ЕС и НАТО е разширяването на съвместните политика 
и инициативи на трите държави както в регионален план, така и в двете 
интеграционни общности.

Във втората група – с балкански държави, които вече са започнали 
преговорите за присъединяване към ЕС (Турция през 2005 г.; Черна гора 
през 2013 г. и Сърбия през 2014 г.) политическите предизвикателства за 
България също носят пластовете на миналото и са свързани основно с 
легитимност и права на малцинствени и емигрантски общности. През 
второто десетилетие на XXIвек те се характеризират с висока степен 
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на овладяност и отворени възможности за разрешаване на двустранно 
ниво и през различни инициативи на ЕС и НАТО. Най-активният 
политически диалог на България през разглеждания период се развива 
с Турция, но независимото някои позитивни резултати (ограничава 
емигрантския натиск към България през 2015 г. и спомага за постигането 
на бежанското споразумение между ЕС и Турция през март 2016 г.), 
както динамиката, така и дневният ред на двустранните отношения 
следва турските приоритети. България се дезинтересира от работата на 
Смесената комисия по нерешените въпроси, което поставя двустранните 
отношения изцяло в полето на бежанския въпрос – а това е проблем, при 
който интересите на България диктуват решение на общоевропейско, 
а не на двустранно ниво. Запазва се обаче активната намеса на Турция 
в политическото представителство на българските мюсюлмани чрез 
ДПС и ДОСТ и това води до напрежение в двустранните отношения, 
изявено най-вече по време на избори. 

Външнополитическата ориентация на Турция също може да 
се разглежда като предизвикателство за България. Първо, турската 
морска стратегия „Синя родина“ включва акватория не само в Егейско 
и Средиземно, но и в Черно море. Турция е решена да защитава 
морските участъци, които счита за свои, навсякъде, включително и в 
Черно море. Анкара планира да разработва собствени газови находища 
и в Черно море, в близост до българската и румънската морска зона. 
Откриването на значителни ресурси при турските проучвания, чиято 
експлоатация е икономически изгодна, би могло да увеличи амбициите 
на Анкара и евентуално да доведе до оспорване или нарушаване на 
морските зони на София или Букурещ. Подобно развитие би имало 
негативно отражение в двустранните отношения. Персонализацията 
на турската външна политика в лицето на президента на страната 
води до намаляване на влиянието на двустранните договорно-правни 
механизми в междудържавните отношения. Очертаните политически 
предизвикателства между София и Анкара могат да се овладяват 
чрез разширяване на равнищата за активна дипломация и извън най-
високото ниво. Активното взаимодействие между България и Турция е 
стимулирано и от икономическите интереси на двете страни. Това дава 
възможност двустранният диалог да излезе от сянката на бежанската 
криза и да бъде разнообразен като нива на диалога, теми и подходи. 

Най-изявени политически предизвикателства с втората група 
държави са характерни за българо-сръбските отношения. Една 
от причините е, че Сърбия трайно се опитва да налага тезата за 
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„историческата вина“ на нейните съседи, а себе си да представя като 
жертва на военна агресия по време на световните войни. По този начин 
се търсят морални дивиденти и политически предимства при водене 
на преговори, независимо от темата на преговорите. На този подход 
може да се противодейства чрез популяризиране на историческите 
реалности и придържане към европейското послание, че миналото 
изисква мъдрост и помирение, а не търсене на вина. Към тази линия на 
външнополитическо поведение България е необходимо да се придържа 
при всички исторически спорове със съседните държави.

Важно е да се отбележи, че преговорният процес на трите балкански 
държави (Сърбия, Турция и Черна гора) с Европейския съюз създава 
повече възможности и определено по-силна позиция за България. 
Подкрепяйки тяхното членство в интеграционната общност страната 
може да поставя изисквания за по-бързо разрешаване на двустранните 
проблеми. Дългият преговорен процес (а такава е перспективата и за 
трите държави и най-вече за Турция и Сърбия) също създава повече 
възможности за решаване на спорни въпроси и определено дава 
предимства за България.

В третата група балкански държави – тези, които още не са 
започнали преговорите за присъединяване към ЕС се наблюдава по-
голяма пулсация в политическите предизвикателства за България. 
Те са свързана най-вече с позицията на София за даване на дата за 
започване на преговори с Албания и РСМ и по-конкретно с рязката 
ѝ смяна след 2018 г. Дотогава българската позиция е за ускорен 
интеграционен процес спрямо държавите от Западните Балкани, но 
в края на десетилетието се променя значимо. Категорично отказва да 
подкрепи даването на дата за начало на преговори с РСМ. Причините за 
напрежение в двустранни отношения между двете балкански държави 
са на много нива – идеологическо (сблъсък на национализми); истори-
ческо (спорове за идентичност); дипломатическо (непоследователни 
външнополитически инициативи и от двете страни); икономическо 
(неразвито икономическо взаимодействие). С Албания България 
няма активни отворени и нерешени политически проблеми, но на 
двустранните отношения оказва силно влияние регионалната среда.

Успешно средство за овладяване на политическите предизвикателства 
с държавите от третата група балкански страни е активизирането на 
двустранния диалог на всички равнища, включително най-високите. С 
Албания, защото тя се явява своеобразен център на т.н. албански фактор, 
който има важно значение за цялостната обстановка на стабилност и 
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сигурност в региона. Това важи и в случая с РСМ и Босна и Херцеговина, 
също от стратегически съображения както в регионален план, така и в 
рамките на ЕС. С Косово, за да се доизгради договорноправната база 
на двустранните отношения. С всички държави от тази група, защото 
по-тесните контакти означават възможност за въздействие в случай на 
необходимост.

Икономическите предизвикателства за България не могат да 
се разглеждат изолирано от процесите на вътрешно регионално 
сътрудничество и съперничество, както и геополитическото влияние на 
външни сили като САЩ, Русия, Китай, и дори на „големите“ от ЕС. 
Всяка от тези страни има и отстоява свои интереси, които не винаги 
съвпадат с тези на България. Дори и от „птичи поглед“ се вижда, че през 
последните две десетилетия тези фактори оказват често пъти негативно 
влияние върху икономиката на България като цяло, и в частност върху 
отделни елементи от нея като преки чуждестранни инвестиции, външна 
търговия, енергиен сектор, туризъм. Мястото и ролята на балканските 
държави проличават не само в тези области, но и в свързаните с 
тях като състояние и изграждане  на транспортна инфраструктура 
(автомагистрали и скоростни шосета, жп линии) и газопреносна мрежа.

За да разберем какви са икономическите предизвикателства пред 
България, е необходимо да видим преди всичко мястото на страните 
от Балканите в нейните външноикономически отношения.  През 
последните години три от непосредствените й съседи – Румъния, Турция 
и Гърция – неизменно  заемат място в челната петица на вносителите 
на български стоки с общ дял от 23-25%, изоставайки единствено от 
най-силната икономика на Стария континент  – Германия. А като се 
добави и това, че двете държавите, с които граничим на запад – Сърбия и 
РСМ – също влизат  в топ 20 на тази класация. Заедно с тях този процент 
се увеличава с 2-3 пункта. Не трябва да се забравя, че две от споменатите 
държави – Гърция и Турция имат сериозно участие в чуждестранните 
преки инвестиции в страната през първите две десетилетия на XXI 
век. В същото време през този период икономиките именно на тези 
две съседки на България са разтърсени от по-малки или по-големи 
сътресения. Опитът от изминалите години ни показва, че страната може 
да бъде изправена пред сериозни изпитания при евентуален „пренос“ от 
тях на негативни влияния при следните случаи:

1. избухване на световна финансова и икономическа криза (още пом-
ним тази от 2008–2009 г.!) и нейното проявление в Гърция и Турция (а 
и в останалите държави от региона)
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2. вътрешни икономически кризи, породени от специфични факто-
ри, характерни за всяка от държавите. Пример в това отношение е  дъл-
говата и фискална криза в Гърция,  през първата половина на минало-
то десетилетие  и периодичните прояви на „нестабилност“ в турската 
икономика.

3. неблагоприятните икономически последици от Ковид пандемията. 
Сериозните проблеми в Гърция, проявили се скоро след 

световната финансова криза от 2008 г. имат тежко и сложно отражение 
върху стопанството на България. Икономистите все още отчитат 
отрицателните й последствия и дори откриват и някои положителни 
моменти. Тук трябва да се отбележи, че тя довежда до намаляване на 
гръцките инвестиции в страната,  като най-характерен пример е рязкото 
им спадане в банковия сектор, където преди това имат солидни позиции. 
Ограничения претърпява и българския износ за южната ни съседка.

Влияние върху икономиката и цялостния живот на България може 
да окажат евентуални проблеми, свързани с енергийната й сигурност. 
В тази област България е силно зависима от вноса на енергоизточници  
(ядрено гориво, петрол и природен газ). и съответно от конюнктурата 
световните пазари и геополитическите интереси на големите „играчи“.  
Какво е мястото и ролята на съседите страни? Пример може да се даде 
с най-обсъжданата и чувствителна тема – диверсификацията на дос-
тавките на енергийни ресурси. В това отношение особено внимание се 
обръща на природния газ, където наред с Русия и САЩ (а и по-малки 
доставчици) важна роля (по един или друг начин) играят съседите на 
България. Тук особено внимание заслужават Турция, Гърция и Румъния.  
През последните години България се опитва да изгради съответната 
инфраструктура като част от регионални  трансконтинентални връзки.  
Тези усилия обаче се сблъскват със сериозни геополитически проблеми. 
Проектът „Набуко“ се оказа неосъществим, а след провала на проекта 
„Южен поток“ руският газ може вече да бъде доставян през изградения 
„Турски поток“, чието продължение е т. нар. „Балкански поток“. Съще-
временно в стремежа си да се превърне в газов хъб разпределител Бълга-
рия участва и в постояването на вертикалния газов коридор от Гърция 
до Румъния. Съвсем естествено негативно или позитивно влияние вър-
ху нея може да окажат отношенията с тези страни. Донякъде положи-
телен ефект за България има обстоятелството, че Гърция и Румъния са 
членки на ЕС и съответно се съобразяват с общите му политики.

Рискове и потенциал за евентуални сериозни икономически 
проблеми за България могат да се очакват и при неблагоприятно 
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стечение на  обстоятелствата в страните от Западните Балкани. Тук 
трябва да се отчете, че през последното десетилетие тя има ограничен 
търговски обмен и икономически връзки с тях. България  не използва 
достатъчно добре потенциала на региона (Западните Балкани, вкл. 
Хърватия и Словения) поради слабости във външноикономическата си 
политика и слабостите на българския бизнес. Едно сравнение с Гърция 
показва изоставането в тази област.

Друга причина е „пасивната“, а понякога и явна, съпротива на стра-
ните от региона (като цяло).  Наблюдават се опити да се възстановят 
преди всичко търговските и комуникационни връзки, съществували в 
бивша  Югославия (транспортни коридори и пр.), както и установяване 
на нови – напр. между държави като Албания, Косово и РСМ. Така съ-
трудничеството с България остава на втори план. Поради тези и други 
причини и досега не напредва сериозно работата по завършването на 
частта но паневропейския Коридор № 8 в частта му в РСМ. 

Неблагоприятно отражение върху икономическото развитие на 
България имат (и ще имат) периодичната политическа нестабилност 
в отделни страни от региона, наличието на междудържавни спорове и 
нерешени въпроси, проблемите с корупцията и с върховенството на 
закона, които значително ограничават интереса на стратегическите 
чуждестранни инвеститори. Неразвитата инфраструктура (особено 
в Западните Балкани, насочена приоритетно по оста север-юг) и 
проблемите със свързаността също представляват сериозно препятствие 
за развитието на българската икономика, като в редица случаи важни 
регионални и европейски проекти (енергийни, инфраструктурни, 
търговски)заобикалят страната. Допълнителен потенциал за 
неблагоприятно отражение върху българската икономика се съдържа 
при евентуален конфликт в района на Западните Балкани (породен 
от нерешени проблеми около Косово и/или Босна и Херцеговина 
например). Той може да предизвика трудности за търговията, нарушаване 
на транспортни и други връзки, както и отблъскване на западни (и 
други) инвеститори от България поради близостта й с конфликтните 
територии. Все пак не се очаква да има толкова сериозни последствия 
както по време на войните през 90-те години на миналия век.

Най-общо,  България би могла да предотврати негативните сценарии 
за своята икономика с активна външноикономическа политика, 
използвайки предимствата, които ѝ предоставя членството в ЕС. 

Етническите предизвикателства пред България, условно са 
свързани с проблеми от национален или етнически характер и могат 
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да бъдат разделени в няколко групи, всяка от които предполага и свое 
вътрешно подразделяне. В най-общ вид това са: предизвикателства, 
свързани с опитите за влияние на съседни страни върху отделни 
етнически групи от български граждани; предизвикателства, свързани с 
наличието на големи български етнически групи в балкански държави; 
предизвикателства (индиректни) произтичащи от национални или 
етнически проблеми между други държави от полуострова.

Основно внимание заслужават преди всичко тези от първата 
група, защото са свързани с опитите за влияние на съседни страни 
върху отделни етнически групи от български граждани. При тях става 
дума за опити за намеса във вътрешните работи на България не в 
рамките на отношенията „държава-държава“, а по линията на директна 
комуникация „чужда държава – българско общество“. Като най-силен 
обществен и политически резонанс в България получават политиките 
на Турция и РСМ в тази област. Националните и етническите въпроси 
в отношенията между България и Турция са наследство от епохата 
на Османската империя. Те са тясно преплетени с политическите 
отношения между двете страни. Тук се наблюдава сериозна асиметрия, 
която предопределя и турската политика по въпроса – след края на 
второто десетилетие на ХХI в. на територията на Турция не остава 
значително българско малцинство, докато в България и до ден-дне-
шен живее значителна и сравнително компактно групирана турска и 
мюсюлманска общност.

Турският подход се основава на стратегията на неоосманизма при 
използване инструментариума на меката сила за установяване на влияние 
и приобщаване на турските етнически общности в България – като им 
оказва културна, политическа, религиозна, финансова и друга подкрепа. 
Стремежът за експорт на турски държавен национализъм е отражение 
на външнополитическите амбициите на Турция по отношение на т. нар. 
„външни турци и свързани с Турция общности“ и обхваща и редица 
страни от Западна Европа със значителна турска диаспора и включва 
създаването на местни турски „про-Ердоган“ партии. 

В България този подход преминава през няколко етапа и се 
осъществява по няколко линии, като той е свързан преди всичко с 
отношението към ДПС, но той се оказва неработещ при български-
те условия. Първоначалните опити за създаването на алтернатив-
ни на ДПС политически формации (Турска демократична партия, 
Мюсюлман-демократичен съюз, Национално турско обединение 
„Отоман“, Европейски институт и партия ПОМАК и други) се оказват 
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неуспешни. Същевременно както опитите за установяване на директно 
влияние върху ръководството на ДПС (най-очевидни при отстранява-
нето на Лютви Местан), така и няколкократните отцепвания на отделни 
политически лидери от партията и формирането на нови алтернативни 
структури (най-значими сред които са Народната партия „Свобода и 
достойнство“ (НПСД) на Касим Дал и Корман Исмаилов и Демократи 
за отговорност, свобода и търпимост (ДОСТ) на Л. Местан) не успяват 
засега да ерозират достатъчно монолитната организационна структура 
на партията или да променят характера ѝ на българска политическа сила. 

Тук основните рискове произтичат от няколко посоки: евентуално 
засилване на националистическите тенденции в българското общество 
в резултат на натрупването на вътрешни проблеми и кризи, като 
изострянето на политическата криза и нова бежанска вълна биха могли 
да тласнат процесите в посока на остро противопоставяне и взаимна 
радикализация; евентуална промяна на ръководството на ДПС, която 
да изведе начело политици, склонни да търсят по-сериозна политическа 
обвързаност с управляващите в Турция; ново, този път успешно 
разцепление на партията – като следва да се има предвид, че в стремежа 
си ясно да се разграничи от сегашната политика на ДПС това би била 
вероятно по-радикална и националистическа формация.

Няма основание да се очаква, че турската държава ще намали усилията 
си и в друго поле за действие – опитите за пряко, непосредствено 
чрез политическите партии влияние върху български граждани. Те се 
осъществяват по линия на турските дипломатически представителства 
в България, което през годините доведе до обявяването за персона нон 
грата на турски дипломати и до временна забрана за влизане на няколко 
турски граждани в България. Също така посредством стремежа на 
Турция за установяване на менторство над българската мюсюлманска 
общност. 

Важен фактор, способстващ турското религиозно влияние на 
Балканите като цяло, включително и в България е обстоятелството, 
че исторически в региона ислямът се асоциира с турската държава, 
респективно с принадлежността към една и съща религиозна школа 
(ханифитска правно-богословска школа в сунитския ислям). От друга 
страна следва да се отчете, че това по-скоро препятства навлизането 
на радикални ислямистки идеи в региона. Независимо от пълзящата 
ислямизация в самата Турция, тя е контролирана и излизането й 
извън контрол и евентуалната радикализация на исляма в страната би  
представлявало заплаха за самото управление в Турция (не случайно 
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Ердоган сочи като основен враг проповедника Фетулах Гюлен). 
Основен инструмент за влияние на турската държава върху ислямската 
общност в България е Управлението по религиозни дела към турското 
правителство (Дианет). То, освен че оказва официална финансова 
помощ на българското Главно мюфтийство (съгласно междудържавно 
споразумение), отпуска стипендии за религиозно образование 
на студенти в Турция и снабдява българските джамии с коран, 
богослужебна литература и материали.  

Друго етническо предизвикателство за България в тази група 
е стремежът за изкуствено създаване на македонско етническо 
малцинство. Македонизмът като идеология за политическото 
разграничаване и създаването на отделна македонска нация има своя 
проекция и на територията на България. Тя е свързана с опитите да се 
инспирира обособяване на част от населението на Пиринска Македония 
като етническо малцинство – което да потвърди наличието на отделен 
македонски етнос на Балканите. Подходът за постигане на тази цел е 
своеобразен, „отгоре надолу“ – чрез регистрацията на македонски 
малцинствени структури в България (политически партии, културно-
просветни дружества и др.), за да се създадат притегателни центрове за 
по-широки слоеве от населението, сред които да се осъществява тази 
дейност. Опитите в тази посока с регистрацията на ОМО „Илинден“, 
ОМО „Илинден – Пирин“ и др. не се радват на успех в България 
и техните носители са маргинализирани в рамките на българското 
обществено мнение. Същевременно обаче отказът от регистрация на 
подобни формирования се използва в международен план, атакувайки 
България както в международните правозащитни организации, 
така и в европейските съдебни инстанции за нарушаване правата на 
малцинствата. 

Характерна особеност на този проблем е обстоятелството, че 
формално държавните власти на РСМ не се ангажират с тази дейност 
на българска територия. Това е свързано с асиметричната клауза в 
Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между 
двете страни от август 2017 г. Тя потвърждава, че нищо от Конститу-
цията на (тогавашната) Република Македония „не може и не трябва да се 
тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса 
във вътрешните работи на Република България, с цел защита на статута 
и правата на лица, които не са граждани на Република Македония“. 
Това обаче не препятства засилената дипломатическа активност на 
правителството в Скопие на международното поле. Тя е насочена в 
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подкрепа на претенциите за създаване на македонски малцинствени 
формирования в България и тяхното международно легитимиране, 
като се опитва да представи проблема като конфликт между българската 
държава и български граждани.

Като етническо предизвикателство може да се разглежда и 
настояването на Румъния за обособяване на румънско/влашко 
етническо малцинство в България. Букурещ провежда активна 
политика по отношение на нейните малцинства в съседните държави, 
включително чрез периодичното повдигане на въпроса за правата 
на „румънското малцинство“ в България на различни нива. Основен 
аргумент тук е настояването за реципрочност от българска страна, 
доколкото в Румъния се признава наличието на българско малцинство. 
Затова се изразява очакване румъноговорящата общност в България 
да получи по-широк достъп до образование „на своя майчин език“, 
т.е. на румънски. Предвид незначителния брой български граждани, 
самоопределящи се като румънци, респективно власи, този въпрос 
не получава широко обществено или политическо внимание в 
страната. Допълнителен фактор, ограничаващ възможностите за 
интернационализиране на този проблем от румънска страна и съответно 
– ограничаването му само до рамките на двустранните българо-
румънски отношения е обстоятелството, че и двете страни са членки 
на ЕС, което лишава Румъния от възможността да генерира външен 
политически натиск върху България.

Опитите за външно влияние върху други групи български граждани, 
обособени по етнически или религиозен признак, също разширяват 
етническите предизвикателства. Става дума за самостоятелна група, 
свързани със стремежа за проникване на радикални ислямистки 
идеи сред българските мюсюлмани. Усилията са насочени не толкова 
към традиционните мюсюлмански общности на етническото турско 
население в България, изповядващо умерена и толерантна форма на 
исляма, колкото към ромското и в известна степен и към някои групи 
от българоезичните мюсюлмани, самоопределящи се като помаци. 
Като цяло са възможни няколко направления на подобна дейност на 
Балканите: обучение на местни младежи в ислямски учебни заведения 
в страни от Близкия изток с преобладаване на значително по-консер-
вативни и нетолерантни форми на вероизповеданието; изпращане на 
чуждестранни проповедници в региона; финансиране на религиозна-
та дейност от чуждестранни фондации; рекрутиране на джихадистки 
бойци в някои страни от Западните Балкани. 
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Фактът, че българските мюсюлмански общности като цяло остават 
неподатливи на подобно влияние, пренасочва тези опити преди 
всичко в посока на ромското население в страната, стремейки се да 
експлоатира неговата бедност, затвореност, социална маргинализация 
и кланови традиции. Налице е процес на разширяване влиянието 
на исляма сред тази общност, основно на териториален и групов 
признак. Прави се опит за привнасяне сред новопокръстените на по-
радикални форми на исляма (показателен тук е процесът в Пазарджик 
срещу разпространителите на радикален ислям). Допълнителен риск 
в това отношение би могла да представлява и евентуална вторична 
индоктринация на местно население в Босна и Херцеговина или в 
албанското етническо пространство вследствие на завръщането на 
местни граждани, сражавали се като джихадистки бойци от Близкия 
изток.

Втората група предизвикателства, тези, свързани с наличието на 
големи български етнически групи в други балкански държави, логично 
са преди всичко в полето на външната политика. Те имат много по-
сериозно отражение върху двустранните отношения на България със 
съответните страни, отколкото върху вътрешнополитическите процеси 
в страната. Въпреки това в редица случаи намират директно отражение 
в националния политически и обществен дебат, а нерядко се използват 
и за трупане на политически дивиденти от български политически 
формации.

В най-голяма степен това се отнася до българските граждани и 
гражданите с българско самосъзнание в РСМ, особено през последните 
две години, след като България поставя редица условия, за да даде съгласие 
за започване на преговорите за присъединяване на страната към ЕС. 
Напрежението между двете страни поставя в твърде уязвимо положение 
тези граждани на РСМ, като допълнително засилва натиска върху тях 
на политическо, обществено и най-вече медийно ниво. Стремежът да се 
търси отговор срещу този натиск в лансираната от определени среди в 
България и вече охотно възприемана от правителството в Скопие идея 
за включване в Конституцията на страната и на българско малцинство 
(или „част от народ“, съгласно възприетата там терминология) в тези 
условия би имала като цифрово изражение нива, много по-ниски дори от 
притежателите на български паспорти в страната. В стратегически план 
наличието на българско малцинство автоматично преформулира по-
голямата част от населението на страната като не-българско мнозинство, 
което директно обслужва целите на македонизма. Същевременно 
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защитата на правата на българските граждани и гражданите с българско 
самосъзнание в РСМ е това поле, което предоставя най-добри 
възможности за аргументиране на българската позиция, защото правата 
на човека са територия, разбираема и приоритетна в рамките на ЕС. 
Именно тук България би могла да търси както конкретна международна 
подкрепа, така и дългосрочен план в процеса на нормализиране на дву-
странните отношения с РСМ.

Наличието на няколко стотици хиляди български граждани в 
Турция предполага много по-активна политика на българската държава 
в защита на техните интереси. Българските преселници в страната и 
следващите поколения там като цяло са достатъчно високо образовани, 
по-светски и по-либерално настроени и твърде резервирани към 
тенденциите за авторитаризъм и ислямизация в Турция. Свеждането на 
комуникацията с тези български граждани единствено до мобилизация 
от само от една партия за участие в изборния процес допълнително 
ограничава възможностите на българската държава за работа с тях. 
В интерес на България е да се промени налаганата политически и 
медийно представа за тази категория хора с двойно гражданство като за 
инструмент на влияние на Турция в страната. Това може да се реализира 
като се подкрепят и стимулират възможностите чрез тях България също 
да бъде представена в турското общество – като традиции, култура, 
достижения.

Формално правата на българското малцинство в Сърбия са 
законодателно защитени. Управляващите в Белград обаче упражняват 
ефективен контрол върху малцинствата на своя територия и успешно 
ги контролира. Изграден и утвърден през годините е механизъм за 
инкорпориране на водещите представители на малцинствата в местните 
и национални структури на властта. С оглед реалната защита на 
правата на българското малцинство в страната, България би следвало 
да активизира политиката си за неговото подпомагане. Търсейки 
същевременно и активна европейска подкрепа по темата в рамките на 
преговорния процес за присъединяване на Сърбия към ЕС.

Активизиране на контактите и подпомагане на българското 
малцинство в Банат и българите в Румъния като цяло би следвало да 
бъде важна предпоставка за развитието на сътрудничеството между 
двете държави в рамките на ЕС, където те имат сходни интереси и 
решават еднотипни проблеми.

Официалното признаване на българско малцинство в Албания 
през 2017 г. е сериозен успех на българската външна политика и важна 
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крачка в отстояване на позициите на страната по отношение етническия 
характер на славянското население в тази част на полуострова. Усилията 
занапред би следвало да се насочат към подпомагане взаимодействието и 
сътрудничеството между различните структури на албанските граждани 
от български етнически произход.

България е заинтересована от признаването на статут на национално 
малцинство на горанската общност в Косово, като се отчита, че от другата 
страна на границата(в Албания) живее практически същото население, 
но и зачитайки същевременно стремежа на нейните представители към 
етническо самоопределение.

Третата група етнически предизвикателства са тези, произтичащи от 
национални или етнически проблеми между други страни на Балканите, 
които нямат пряко отношение към България, но оказват сериозно влияние 
върху цялостния политически климат, стабилността  и сигурността на 
полуострова. Тук могат да се обособят няколко съществени проблема: 
нерешеният проблем с признаване независимостта на Косово от страна 
на Сърбия; проблемите, свързани с укрепване на държавността и 
съхраняване единството на Босна и Херцеговина; предотвратяване на 
нови етнически напрежения в РСМ; амбициите за обединение на ал-
банското етническо пространство в единна държава. Тези проблеми 
са в състояние да генерират силни националистически настроения 
в практически всички държави от полуострова и да засилят риска от 
конфронтация между балканските национализми. Всеки един от тези 
казуси съдържа сериозен деструктивен потенциал. Той е в състояние да 
доведе до въоръжени етнически сблъсъци и междудържавни конфликти, 
надхвърлящи границите на региона и поставящи под заплаха 
сигурността на целия континент. В интерес на България е тези проблеми 
да бъдат решавани при едно по-широко европейско ангажиране в 
рамките на процеса на постепенно интегриране на страните от региона 
към Европейския съюз. „Разтварянето” на натрупаните исторически, 
етнически, национални, културни и религиозни противоречия в една 
по-широка общност, където дори границите са достатъчно условни, 
изглежда най-сигурния път за ограничаване на този тип опасности за 
дестабилизация на Балканите.

Ако трябва да се направи сравнение между четирите групи 
обобщени предизвикателства, които Балканите и страните, населяващи 
региона излъчват към България, то ще отразява само много конкретен 
темпорален контекст и няма да е прецизно в някаква перспектива (дори 
краткосрочна). Това, от една страна, е резултат от значимата динамика 
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в регионален и глобален контекст в съвременната международна 
политика. В нея постоянно се менят центровете на сила и техните 
стратегически интереси, съюзи и съперничества. От друга страна, 
различните типове предизвикателства не са активни в чист вид. Те са 
в постоянна обвързаност и зависимост едни от други. Икономически 
и здрави кризи могат да доведат до съперничество и да активират 
геополитически предизвикателства. Етнически конфликти (в активно 
или латентно състояние) могат да предизвикат значимо дипломатическо 
напрежение извън страните, включени в конкретния казус и да оформят 
сериозни политически предизвикателства на няколко нива – двустранно, 
регионално, глобално, със съюзници или със съперници. 

Очертаната многопластовост и взаимно въздействие на 
различните предизвикателства към България оформят устойчива 
закономерност и тя има отворена и дългосрочна перспектива. Затова на 
предизвикателствата – от всякакъв характер – може да се въздейства с 
активен диалог. Той включва както двустранните, така и многостранните 
отношения. Активната дипломация на различни нива е най-устойчивата 
предпоставка за сближаване на интереси и съвместяване на политики и 
инициативи. Чрез взаимодействие може в различна степен да се проти-
водейства на всякакви предизвикателства. Провеждането на по-активна 
политика би дало и възможност на България да изяви по-устойчива, 
последователна и силна позиция и определено да влияе на стабилността 
и сигурността на Балканите. Това би допринесло за нарастването 
на  външнополитическия потенциал и международния авторитет на 
страната в съюзническите интеграционни общности (ЕС и НАТО) и 
сред съседите в региона.
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Демократическа партия  (ДП)  12-13, 

16-17, 19, 24, 69, 131, 184, 191
Демократическа партия на Косово  69
Демократическа партия на социалистите  

(ДПС)  184, 187-188, 191, 273, 
278-279
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Демократична левица  52
Демократична партия на народите  

(ДПН)  149
Демократичната лига на Косово (ДЛК)  

67-70, 79
джамия  43, 45-47, 60, 144, 160, 220, 222, 

280
джихадист  46
Джоузеф Байдън  157, 242-243
Дианет  43, 280
Димитар Апасиев  108
Дирекцията по религиозните въпроси  

43
Дмитрий Медведев  247, 252, 261
Договор за приятелство, добросъседство 

и сътрудничество  27, 253, 280
Договор за държавния граничен режим, 

сътрудничество и взаимопомощ 
по граничните въпроси  94

Додик  32-34, 37, 41-43, 216
Доналд Тръмп  79-80, 131, 151, 157, 197, 

233, 258, 367
Драган Мектич  47
Драган Чович  32-35, 42-43
Драгиния Вуксанович  191
Драгня  85, 88-90
Дритан Абазович  194
ДСИ  103-110, 117
Дубровник  178
Душко Маркович  191, 197

Е
Евангелос Венизелос  52
Евразийски икономически съюз  127
евроатлантически  91, 98, 233-235, 237, 

249, 251, 257
еврозона  54, 91, 174-175, 256
евроинтеграция  7, 11, 17, 31, 48, 51, 

108, 112, 121, 131, 135, 142, 154, 
175, 178, 243

Европа  7, 12, 14-15, 17, 21, 30, 32, 44, 
51, 57, 62-63, 65, 73-74, 81, 92-93, 
95, 97-98, 102, 120-121, 126, 128, 
153-154, 159-160, 165, 167-168, 
171-173, 176-178, 186, 195-196, 

198-199, 204, 206, 215, 218, 224, 
228-231, 235, 239-242, 245-246, 
249, 251, 256, 266, 268, 278

Европейска агенция за гранична и 
брегова охрана  (ФРОНТЕКС) 
198

Европейска комисия  24-25, 40, 76, 85, 
87-91, 102, 113, 173-175, 190, 197, 
212, 214, 219, 224

Европейска народна партия  130, 168
Европейска прокуратура  90
Европейска служба за борба с измамите  

( ОЛАФ)  91
Европейска стратегия за сигурност  204
Европейската централна банка (ЕЦБ)  

52
Европейски институт и партия 

ПОМАК  278
Европейски парламент  (ЕП)   25, 53, 76 

85, 210
европейски  12-13, 27, 30-31, 33, 39-40, 

51, 55, 58, 75, 86-91, 94, 98, 101, 
113, 120, 129-130, 155, 169, 172-
174, 177, 179, 188, 195, 210-215, 
217-218, 220, 222, 224, 228, 235, 
243, 251, 268, 280, 384

Европейски валутен механизъм  175
Европейски парламент  88, 174, 189, 212
Европейски съвет  114, 174
Европейски съд по правата на човека  

(ЕСПЧ)  39-40
Европейски съюз  5, 8, 23-27, 29-31, 34, 

37-44, 48, 52-53, 55, 58-59, 63, 65, 
67, 72, 75-79, 81, 84, 86-91, 94, 
97-98, 101, 103-104, 108, 111-114, 
120-122, 125, 127-132, 134-137, 
151, 153-155, 159-163, 165, 168-
169, 172-180, 183-184, 186-187, 
190, 193-195, 197-198, 200, 203-
206, 208-225, 228, 234-236, 239, 
243, 246, 251-252, 254, 256-258, 
261, 266-277, 281, 283-285

Егейските острови  59
Егейско море  57, 59
Египет  143, 156, 161-162
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Единна Русия  55, 195
Еди Рама  17, 199
Елефтериос Венизелос  54
елит  11, 16, 23, 30-32, 34, 36-38, 40-41, 

53, 63, 65, 67, 72, 75, 108, 110, 124, 
130, 167, 172, 173, 178, 197, 215, 
223, 236

Еманюел Макрон  129, 155, 233
емигрантски  21, 273
емиграционен  21
емиграция  13, 20, 36, 112, 236
Емил Константинеску  253
ЕС  5, 8, 23-27, 29- 31, 34, 37-44, 48, 52, 

55, 58-59, 65, 67, 72, 75-79, 81, 
84, 86-91, 94, 97-98, 101, 103-
104, 108, 111-114, 120-122, 125, 
127-132, 134-137, 151, 153-155, 
161, 163, 165, 168-169, 172-180, 
183-184, 186,-187, 190, 193-195, 
198, 200, 203-206, 208-225, 228, 
234-236, 246, 251- 252, 254, 256-
258, 261, 266-277, 281-283, 285

Естония  204, 230

Ж
Жан-Клод Юнкер  85, 90, 197, 203
Желко Комшич  33, 35
Желязна завеса  162
Жива стена  171, 172

З
Загреб  35, 41-43, 47, 170, 173, 175-180, 

213
Закавказие  248
Запада  7, 30-31, 37, 43, 104, 112, 126, 

128, 150, 161-162, 167, 195, 200
Западни Балкани  27, 31, 44, 48, 76, 81, 

98, 119, 123, 127-129, 131, 133-
134, 136- 137, 165, 173, 175-176, 
179-180, 197-198, 203-206, 212, 
213-224, 233-236, 238, 240, 242-
243, 255-257, 270, 271, 274, 277, 
281

Здравко Кривокапич  194
Зинадин Села  106

Златко Лагумджия  33
Златна зора  52-54
Зоран Заев  26, 103-107, 109, 110-111, 

114
Зоран Миланович  170
Зоран Тегелтия  34

И
Ибрахим Ругова  67- 68
Иван Брайович  189
Ивица Дачич  77, 120-123, 199
Ивица Рачан  167
Иво Санадер  168, 170
Идлиб  152, 158
Извор на мира  152
Израел  57-58, 162
Източен Срем  169
Източния блок  11, 172, 174, 204, 208, 

245, 246, 249
Източносредиземноморски газов форум  

161
Източносредиземноморски газопровод  

58
Илир Мета  16
имигранти  51, 54
Индивидуален план за партньорство с 

НАТО  128
Индия  255
Инициатива „Три морета“  93
интеграция  14, 16, 23, 25-27, 37, 48, 81, 

91, 101-102, 108-109, 111-112, 
130, 133, 155, 165, 168-169, 177, 
218, 220-221, 235-236, 246, 289, 
299

Ирак  23, 45-46, 148-149, 151-153, 158, 
162, 178, 207, 220, 250

Иран  156, 158, 211, 255
ислям  36, 45-48, 72, 144, 156, 220, 279, 

281-282, 290, 293-294
ислямист  60, 143-144, 149, 222
ислямистки  46, 148, 279, 281
Ислямска държава  в Ирак и Леванта 

(ИДИЛ)  21, 26, 45-47, 133, 143, 
148, 149-150, 156, 220, 229

Ислямска общност на Босна и 
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Херцеговина  (ИО БиХ)  45-46, 
48

ислямски  43, 46, 220, 222, 281
Исмет Иньоню  145
Испания  213, 233
Истанбул  144-145, 148, 150
Италия  13, 57-58, 127, 195, 198-199, 

240

Й
Йенс Столтенберг  229, 235, 241
Йонийско море  26
Йон Илиеску  83, 253
Йосип Броз Тито  120, 126, 135-136

К
Кавказ  151, 157, 245, 247, 268
кавказко-черноморски  159
Каменос  52, 54-55
Кандил  152
Капу Мидия  231
Карамарко  170-171
Касим Дал  279
Кастаниес  59
Каталуния  216
Катар  153
Катица Янева  104
Катрин Ащън  77
Кейт Мери Бърнс  109
Кипър  29, 57-58, 154, 162, 204, 213
Кипърски въпрос  57
Кириякос Мицотакис  54
Китай  8, 41, 55, 121, 126-130, 136, 179, 

189, 198, 205-206, 208, 215, 217-
219, 223-224, 234, 236, 242-243, 
255, 257, 261, 266-267, 270, 275

китайски  127-129, 198, 217-218
Кишинев  94
Клаус Йоханис  84-86, 96
Кобане  149
КОВИД-19  7, 22, 36, 54, 72, 137, 151, 

176, 179, 209, 213, 230, 236, 238-
241, 276

Колинда Грабар-Китарович  42, 170
Колумбия  73

Комотини  61
Константин Малофеев  196
Константинопол  60, 142
Констанца  231
конфликт  8, 29-30, 35-36, 47-48, 55, 93, 

101, 122, 143, 163, 165, 187, 196, 
203, 207-208, 213, 215, 219- 220, 
236, 241, 255, 259, 260, 266, 268, 
284, 285

Корман Исмаилов  279
коронавирус  64-65, 72, 86, 117, 193, 

237-240
коронакриза  7, 125, 130, 197
корумпиран  103, 109
корупционен  103, 167, 170
корупция  20, 25, 36, 83, 85-89, 91, 98, 

105-107, 116, 122, 145, 170, 174, 
185, 187, 190-191, 193, 199-200, 
214, 217, 223, 236, 277

Косово  5, 15- 16, 21, 26-27, 44, 67-81, 
97, 111, 120-121, 125,-127, 130-
134, 136, 160, 174, 176, 186-187, 
194, 198, 207, 213-215, 217, 220-
222, 224, 235-236, 239-240, 250, 
254-255, 267-269, 272, 275, 277, 
284

Косовска криза  15, 261
косовски 14, 23, 69-72, 74-76,80- 81, 121, 

127, 130-132, 136, 255
косовски албанци  14
Косовски въпрос  130, 217, 254
Косовски институт за изследване и 

развитие на политиките  77
Косовски казус  217
косовски проблем  130
Котор  192, 200
Крайна  135, 166
Крайова  93, 230
Красимир Каракачанов  64
Кремъл  56, 196, 256-258
криза  7, 9, 13-16, 21, 22-23, 31, 34, 40, 

51, 53-55, 59, 64, 70, 74, 84-85, 94, 
97, 102, 104, 122, 126, 130, 132-
133, 135-136, 139, 150-151, 154, 
156, 170-171, 174, 177-178, 184, 
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186, 190, 196, 198, 205, 207, 209, 
215-216, 223, 228-229, 235-236, 
238-239, 240-241, 250, 256, 261-
262, 270, 273, 275-276, 279

Крим  26, 44, 55, 93, 132, 159, 180, 195, 
207, 216-217, 228- 229

Кристиян Шварц-Шилинг  42
Крит  58, 161
Ксанти  60
Кувейт  250
КФОР  76
кюрди  149, 158
Кюрдска работническа партия  149
кюрдски  143-146, 148-150, 152, 155-

156, 158, 162

Л
Латвия  204, 230
Лаура Кьовеши  88, 89, 90
Либия  151, 152, 153, 207
Ливан  29
Ливиу Драгня  85, 88, 89
Лиридон Шурдани  67, 69, 72, 75
Лисабонска стратегическа концепция  

241
Лисабонски договор  204, 210
Литва  73, 204, 230
Лозански договор  59-60
Любляна  178
Людовик Орбан  86, 90-91
Люлзим Баша  17
Лютви Местан  279

М
македонизъм  64, 280
Македония  5, 15-16, 23, 25-26, 56, 61-

63, 77, 101-105, 107-117, 133, 159-
160, 176, 179, 213-222, 224, 227, 
231-232, 234-236, 238, 239-240, 
246, 255, 260-261, 270, 280, 299

македонски  61-62, 101-111, 113-115, 
117, 133, 280-281

македонски въпрос  61-62
македонско-гръцки  133
македонци  103, 115

Малта  204
Манцикерт  142
Маслинова клонка  152
Меджлиса  143, 144
Международен валутен фонд (МВФ) 52, 

116
Международен трибунал  в Хага 167, 

169, 173
Международна кризисна група  236
Мексико  255
Меморандум за разбирателство за 

сътрудничество в областта на 
гражданската ядрена енергия  92

Мета  16, 18-19
Метохия  132
Механизъм за сътрудничество и 

проверка  87
мигранти  58-60, 64-65, 132, 135, 178
мигрантски  7, 21, 58, 65, 130, 177-178, 

289
миграционни  31
миграция  176
Милан Бандич  170
Мило  Джуканович  11, 16, 19- 21, 23, 

184, 187-192, 194-196, 199-200
184, 187, 189-191, 194-195, 198-200
Милорад Додик  32-34, 37, 41-43, 216
Мирослав Лайчак  79, 80
Мирослав Шкоро  172
Митнически съюз  (МС) 154-155
Михаил Саакашвили  253
Михай Тудосе  85
Младен Боянич  191
Молдова  93-95, 205, 239, 253, 260
молдовски  94
молдовци  94
Момир Булатович  187
Москва  43, 55-56, 123, 127-128, 132, 

157-159, 184, 195-196, 217, 245-
248, 250, 252-258, 260-261, 289, 
298

МОСТ  171
Мостар  35, 167, 177, 180
Муреш  96, 238
Мустафа Кемал Ататюрк  60, 140, 145, 148
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Мюсюлман-демократичен съюз  278
мюсюлмани  30, 45, 60, 62, 121, 133, 136, 

185, 220-222, 273, 281
мюсюлмански  21, 31, 60-61, 124, 134, 

155-156, 160, 220-222, 234, 240, 
269-270, 278-279

Мюсюлмански братя  152

Н
Нагорни Карабах  152
Намик Докле  11, 16, 19-23
Народната партия „Свобода и 

достойнство“  (НПСД)  279
Народнорепубликанската партия  

(НРП) 140
Наталия Апостолова  67, 68, 69, 75
НАТО  5, 7-8, 14-15, 23-24, 27, 37, 41-

44, 48, 53, 56, 59, 65, 75- 76, 78, 81, 
84, 91-97, 101-103, 109, 112-114, 
120, 127-128, 136, 157, 159, 165, 
168, 173-175, 186, 189-191, 194-
197, 200, 209, 216, 219, 227-235, 
237-243, 246-247, 249-261, 266-
267, 269, 271-273, 285, 287, 290

национализъм  5, 15-16, 61, 119, 144, 
160, 163, 165-169, 171-172, 174, 
178-179, 205, 235, 278

националист  45, 135, 143, 172
националистически  16, 33, 67-68, 97, 

144-145, 147, 162, 165, 169, 279, 
284

Национал-либералната партия  (НЛП) 
84-86

Национална дирекция за борба с 
корупцията  (НДБК) 88-89

национални  65, 90, 124, 135, 141, 159, 
168, 184, 186, 204, 229, 236, 238

Национално турско обединение 
„Отоман“  278

Неджметин Спахиу  67, 72, 75
Независими гърци  (АНЕЛ) 52, 55
неофашистки  55
нестабилност  5, 8, 14, 33, 35, 48, 68-69, 

83-84, 112, 133, 139, 171, 188, 206, 
214, 276-277

Нидерландия  155, 179
Никозия  160-161
Никола Груевски  103-104, 106, 113, 

133, 216
Никола Димитров  107
Николае Тимофти  94
Николай Патрушев  196
Николаос Михалолиакос  52
Никос Кодзиас  61, 62
Никушор Дан  86
Ниш  127-128
Нова демокрация  52, 54
Нова Турция  141
Норман Стоун  159
Ню Йорк  156

О
Обединена опозиция  18
Обединена европейската левица  54
Обединени арабски емирства  127, 162
Обединеното кралство  176
Общество на независимите държави  

(ОНД) 247-249
Общогръцкото социалистическо 

движение (ПАСОК) 52, 54
Олег Дерипаска  195, 196
Оливер Спасовски  105
ОМО „Илинден“  280
ОМО „Илинден – Пирин“  280
Организация за ислямско 

сътрудничество  75
Организация за сигурност и 

сътрудничество в Европа  
(ОССЕ) 13-14, 18, 255, 260

Организация за черноморско 
икономическо сътрудничество   
(ОЧЕС) 255, 258

Организация на Варшавския договор  
(ОВД) 249-250

Организация на Договора за колективна 
сигурност  255

Организация на обединените нации  
(ООН)   13, 29, 57, 59, 75- 77, 81, 
120, 127, 162, 236, 245, 254, 257, 
260
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Организация на Северноатлантическия 
договор  246

организираната престъпност  20, 25, 87, 
199, 214

Орех  171
Осло  149
Османска империя  43, 221, 259, 269, 

278
османско  61, 136
Отечествена партия  140

П
Павлос Фиссас  54
Падди Ашдаун  42
Пазарджик  282
пандемична обстановка  22, 74
пандемия  36, 72, 74, 86, 107, 116, 126, 

151, 176, 177, 179, 199, 209, 211, 
213, 230, 232, 237, 239-241, 262, 
276

Панос Каменос  52, 54
Париж  29, 129, 131, 155
Партия Демократичен съюз  155
Партия за демократично действие  

(ПДД) 32
Партия на справедливостта и 

развитието  (ПСР)  139-146, 149-
150, 154, 162

Партия на демократичния прогрес 
(ПДП)  33

Партият на европейските социалисти  
169

Партият на националистическото 
действие  144

Партията на справедливостта  140
Партньорство за мир  15, 37
Паскал Мило  11, 16
Пекин  198
Пелешац  178
Пентагона  156
Подгорица  186, 195, 197-199, 257
Позитивна Черна гора  189
политически елит  11, 16, 23, 32, 40, 67, 

72, 75, 108, 130
Полша  51, 93, 95, 204, 211, 230, 232, 

239, 252, 272
помаци  60, 281
помашки  60
Португалия  92
Правителство на националното съгласие  

(ПНС)  152, 161
Правителство на националното съгласие 

в Триполи  161
православие  56, 216
православни  45, 56, 62, 185
председателство на Съвета на ЕС  89, 

176, 256, 271
Преспа  61, 62, 110
Преспански договор  103
Преспанско споразумение  56
Прешево  124, 134
Прешевска долина  15
Прибалтийски държави  252
Приднестровието  257
Приднестровска Молдавска република  

257
Прищина  67, 72, 76-81, 131, 217, 255
Прогресивна партия  123
Прокопис Павлопулос  56
Прут  94
Първа световна война  135, 184
Пържински договор  104

Р
радикален ислям  36, 46-8, 294
разширяване на НАТО  7, 252, 256, 

260-261
Рама  17, 19, 199
Рамуш Харадинай  78-79, 198 
Ранко Кривокапич  187, 189
Реджеп Мейдани  16
Реджеп Тайип Ердоган  43- 44, 58-60, 64, 

136, 139-140, 142-143, 145-147, 
151, 153-159, 163, 249, 278, 280

Република Молдова  93
Република Северна Македония 15-16, 

25-26, 56, 61, 77,101-105, 108-114, 
116, 159-160, 176, 179, 213-216, 
218-222, 224, 227, 231-232, 234-
235, 238-240, 246, 255, 260-261, 
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268-271, 274-275, 277-278, 280, 
282-284

Република Сръбска  29, 32-34, 39, 41- 43, 
133-134, 179-180, 216, 234, 236, 
260, 268

Република Сръбска Крайна  166
Рим  56, 240
Ричард Гренел  79
Родопи  60
роми  39, 60
Румъния  5, 77, 83- 99, 133, 135-136, 172, 

174-176, 204, 211, 213, 224, 227, 
230-232, 238-239, 246, 249-253, 
256, 259, 271-272, 275, 276, 281, 
283

румънски  83-98, 135, 230-231, 250, 252-
254, 273, 281

румънско-унгарски  97
румънци  89, 94, 97, 135, 281
Русия  7, 8, 26, 31, 41, 43-44, 55-56, 

93-96, 120-121, 126-130, 132, 
136-137, 151, 154, 157-159, 162, 
174, 179, 183, 186, 190, 195, 198, 
205-206, 208, 211, 215-217, 219, 
223-224, 234, 236, 243, 245-262, 
266-267, 270, 275-276

Руска православна църква  216, 261
Руска федерация  5, 196, 245, 246, 247, 

249, 251, 253, 254, 255, 257, 258, 
259, 261, 262, 263, 291

руски  43, 55-56, 58, 93, 95-96, 127-128, 
150, 152, 156-157, 179, 184, 186, 
195-197, 204, 216-217, 246-248, 
251-254, 257-262, 267, 276

руско-гръцки  56
руско-румънски  252
Руско-сръбски хуманитарен център за 

координиране на реакциите при 
природни бедствия  127

руско-турски  158
руснаци  127

С
салафизъм  45
Сали Бериша  13, 15, 17

Санджак  121, 124, 133, 159, 221
Санкт Петербург  158
Сараево  37-38, 40-42, 44, 46-47, 177, 239
Саудитска Арабия  45, 162, 220
САЩ  (Съединени Американски Щати) 

8, 14, 23, 30-31, 37-39, 55, 57-
58, 75-81, 91-93, 95-96, 98, 109, 
121, 127-128, 131, 136-137, 146, 
150-151, 153-154, 156, 158-159, 
162-163, 167, 179, 186, 195, 197, 
208-211, 215, 217, 219-221, 223-
224, 228-229, 231-234, 238- 240, 
242-243, 250-253, 256-259, 261, 
266-268, 272, 275-276

Световната банка  116
Светозар Марович  187
СДСМ  102-109, 112-113, 116-117
Себастиян Курц  129
Северна Америка  240- 241
северноатлантически  101
Северноатлантическия съвет за 

сътрудничество  (САСС) 261
Северноатлантически съюз 23, 37,  63, 

196, 227, 233-234, 236-237, 240-
242

Севернокипърска турска република  57, 
153

Сейдич-Финци  39-40
секуи  96
Селчук Байрактар  153
Сибиу  84
сини каски  155
СИРИЗА  52-55
Сирийската арабска република  248
сирийски  150, 152, 154, 156, 158
Сирийски демократични сили  (СДС)  

158
Сирия  45-46, 139, 143, 148-149, 151-

154, 157-158, 162, 178, 207, 220, 
229, 236, 248

Система за разузнаване и ранно 
предупреждение  237

Ситуационен разузнавателен център  
237

Скендербег  198
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Скопие  26, 61, 108-109, 111, 114, 116, 
133, 238, 280, 282

Славония  166
Слободан Милошевич  14, 119-121, 164, 

166, 172, 187, 199
Словакия  73, 79, 204, 213, 232
Словения  77, 133, 165-166, 172, 174-

175, 177-178, 204, 227, 230, 239, 
272, 277

Смедерево  128
Смесената междуправителствена 

комисия за националните 
малцинства  135

Солунски дневен ред  270
Сомалия  153
Сорин Гръндяну  85
София  9, 12, 14-15, 21, 46, 55, 57, 59-65, 

68, 72, 94, 97, 101-102, 108, 110-
111, 114-116, 119, 121, 132-133, 
135, 144, 168, 179, 183, 207, 213, 
220, 227, 231-232, 238, 243, 246, 
250-252, 254, 273-274, 287-297, 
299, 301

Социалдемократическа партия  11, 33, 
84, 167, 188

Социалдемократическата партия на 
Босна и Херцеговина  (СДП 
БиХ)  33

Социалистическата партия  (СП)  12-
13, 16-19, 24, 119

Социалистическата партия на Сърбия  
(СПС) 119-120, 123

Социалистическото движение за 
интеграция  (СДИ)  16-17

Социал-либерален съюз  (СЛС)  84
Специалния съд в Хага  79, 80
Сплит  178
Споразумение за стабилизиране и 

асоцииране  (ССА)  24, 26, 38, 40, 
76, 78, 224, 271

Споразумение за търговия и 
икономическо сътрудничество  15

Сребреница  134, 155
Средиземно море  58
Средиземноморие  51, 55, 57, 65, 139, 

151-153, 160-162
Средиземноморието  173
срещата на върха на алианса в Уелс  186
срещата на НАТО в Кардиф  102
Сръбска листа (СЛ)  68
Сръбска прогресивна партия  (СПП)  

120-123
Сръбска демократическа партия (СДП)  

33, 47, 84-86, 88-89, 91, 167-171, 
188-189, 191-192

Сръбска православна църква  134, 185, 
193-194, 199

сръбски  32-33, 36, 42-43,45, 68, 76, 78-
79, 81, 111, 119-137, 159, 165-166, 
168-169, 172, 178, 185, 193-194, 
198-199, 217, 219, 221, 254-257, 
273

Стария континент  58, 153-154, 218-219, 
235, 275

Стево Пендаровски  105, 109
Стратегическата концепция на НАТО  

228
Студена война  7, 12, 126, 161, 205, 207-

208, 227, 230, 236, 245-247
Суруч  148
Съвет за сигурност  127, 162, 196, 245, 

254-255, 257
Съвет за сигурност на ООН  13, 76, 127, 

162, 254, 257
Съвет на ЕС  76, 89, 114, 176, 210, 256, 

269, 271
Съвет на НАТО  228-229, 237
Съвет за стратегическо сътрудничество 

на високо ниво  157
Съветът за сътрудничество с Русия и 

Китай  129
Съветът на ЕС  24
сърби  27, 29-31, 33, 37, 39, 41, 127, 132-

133, 166-168, 172-173, 178, 180, 
185, 216

Сърбия  5, 15, 16, 27, 31, 41, 43, 48, 75, 
77-79, 81, 98, 111, 119-121, 123-
137, 159, 166-167, 174, 176-178, 
180, 186-187, 190, 199, 212-222, 
224, 231, 234-236, 250, 254-257, 
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261, 267-275, 283-284, 288
Съюз за укрепване на международната 

сигурност  228
Съюз на комунистите на Югославия  

184
Съюз за спасение на Румъния  (ССР)  

85-86
Съюз на независимите социалдемократи  

(СНСД)  32-34
Съюз на съветските социалистически 

републики  (СССР)  56, 245-247, 
249, 253, 259, 

Съюз на унгарците във Войводина  124
Сюлейман Демирел  145

Т
Тел Авив  160, 161
тероризъм  23, 31, 46-48, 150, 216, 237, 

243
терорист  46-47, 155-157
терористичен  4647, 146, 148
Тимочка Крайна  135
Тирана  11, 13, 15-17, 24-26, 110, 134
Томислав Карамарко  170
Томислав Николич  120-123, 129
Топличко въстание  135
Тракия  58, 60-61
Трансадриатически газопровод  (ТАП/ 

ТАР) 58, 198
Трансанадолски газопровод (TANAP)  

58
Трансилвания  84, 96-97
Траян Бъсеску  84, 92, 94
Трианонски договор  97
Триполи  58, 152, 161
Тройката  52-53
Тузла  238
Тургут Йозал  145
Турска демократична партия  278
Турската агенция за международно 

сътрудничество и развитие 
(ТИКА)  222

турски  43-44, 57-64, 136, 139-163, 221-
223, 248, 269, 273, 276, 278-280, 
283

Турски поток  157, 276
турско-сирийската  157
турци  59-60, 154, 160, 278
Турция  5, 8, 41, 43-44, 57- 59, 61-65, 77, 

136, 139-163, 179, 196, 215, 219, 
221-223, 227, 231-234, 240, 246, 
247, 248-249, 259, 261, 267, 269, 
271-276, 278-280, 283

търговия  15, 51, 56, 78, 154, 222, 275

У
уахабити  47
уахабитски  45
Уелс  93, 186, 228, 229
Украинската криза  9, 40, 55, 94, 132, 

186, 205, 207, 223, 228-229, 296
Украйна  55, 73, 94, 132, 159, 205, 215, 

236, 239, 253, 259, 267-268
Унгария  96, 97, 104, 129, 132-133, 204, 

231, 232, 239
унгарски  96-97, 124
унгарци  96- 97, 122, 124
Унгени  94
Управление за разузнаване и сигурност  

238

Ф
Фадил Новалич  35
Файез ас Сарадж  58
Фатмир Сейдиу  67, 69, 71, 75
Фатос Нано  13, 17
Федерална служба за сигурност  196
Федерацията  29, 31-32, 34-36, 39, 41
Федерика Могерини  77
Фетулах Гюлен  44, 146-147, 150, 156, 

160, 280
Фетуллахистка терористична 

организация  146
Филип Вуянович  187, 188
Финландия  87
Франс Тимерманс  88, 90
Франция  25, 46, 87, 127, 129, 153, 162, 

175, 179, 204, 210, 213, 233, 250
Франьо Туджман  165-168, 172-173
френски  129, 131, 152, 155, 233
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Фронт за национално спасение (ФНС)  
83

фундаментализмът  22
фундаментализъм  21, 216, 219

Х
Хага  70, 79-80, 87, 167-170, 173-174
Харис Силайджич  32
Хашим Тачи  70-71, 77, 80, 131
Хелзинкски процес  14
Холандия  25, 87, 175, 204
холандски  155
Християн Мицкоски  113
хуманитарна катастрофа  13, 59
хървати  29, 30-33, 35-36, 39, 41- 43, 166-

167, 172-175, 177-178, 180, 185
Хърватия  5, 23, 31-32, 4-42, 77, 101, 121, 

132-135, 165-181, 187, 203-205, 
227, 231, 238-239, 260, 271-272, 
277

Хърватска демократична общност 
(ХДО) 32, 165-171

Хърватска демократична общност  
(ХДА БиХ)  32, 35, 43, 165

хърватски  32-33, 35-37, 42, 47, 135, 16, 
165-180, 188

Ц
Централна Азия  157, 159, 240, 245, 

247-248
Централната банка  151
Центъра за управление на кризи в 

Скопие  238

Ч
Чаушеску  83, 91
Черна гора  5, 15, 26, 72, 77, 120, 133-

134, 183-187, 189-191, 193- 201, 
212-218, 220, 222, 224, 227, 230-
231, 234, 236, 238-239, 254-255, 
257-258, 260-261, 268, 271-272, 
274

черногорски  134, 185, 187, 189-190, 
194, 196-199

черногорци  185, 186
Черно море  91-94, 96-98, 232, 259, 267, 

273
Черноморския регион  7, 242-243, 258-

259, 266, 272
Чехия  204
Чикаго  102, 228, 233

Ш
Шенген  27, 175, 178, 272
Шенгенското пространство  87
Шотландия  216
Щитът на Ефрат  152, 158

Ю
ЮАР  255
Югославия  30, 61, 116, 119, 129, 165-

166, 169, 172-173, 177, 183-184, 
188-189, 200, 204, 255, 261, 277

Югославска комунистическа партия  
(ЮКП) 165

югославски  68, 126, 134, 136, 166, 169, 
172, 183, 185, 194, 270 

Южна Осетия  257, 260

Я
Ядранка Косор  168, 170
Яш  94
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