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Сигурността на България
е заплашена

Само ясна национална доктрина може да защити 
държавността, необходим е бърз и адекватен 
политически отговор

Михайлина Димитрова
Институт за стратеги и анализи

Геополитическата обстановка в началото на 2016 г. постави Бълга-
рия в безпрецедентна ситуация, може би най-рисковата от началото 
на прехода преди четвърт век и сред-най-сериозните в последните 
100 години.

 Светкавично развиващите се процеси с произход Близкият изток 
и Северна Африка доведоха до рязко влошаване на международната 
среда с непосредствен ефект върху България. Оказа се, че както на-
шата страна, така и партньорите є в ЕС и НАТО не са подготвени с 
адекватен отговор  спрямо динамиката на конфликтите в посочени-
те региони. А те генерираха рискове и потенциални заплахи за сувере-
нитета на България.

 Всички тези предпоставки накараха Института за стратегии и 
анализи да организира форум с широко експертно и обществено учас-
тие, който да даде отговор на два основни въпроса: има ли пряка за-
плаха за националната сигурност на България и какви да бъдат адек-
ватните и навременни мерки, за да бъдат преодолени рисковете и 
предотвратени бъдещи подобни предизвикателства.  

 Геополитическите акценти бяха концентрирани около една пре-
сечна точка- последиците за България от новата национална доктри-
на на съседна Турция- неоосманизма, тъй като в нея се срещат мно-
жество политически действия, свързани от една страна с войната в 
Близкия изток  и ислямския тероризъм и от друга- с нови процеси за 
генериране на влияние на Балканите, в България и в Европа.

 Така естествено възникна и един основен въпрос, който стана 
също фокус на конференцията - спешната нужда от изработване на 
национална доктрина на България - въпрос, поставян многократно през 
последните 25 години, но останал в зародиш поради перманентната 
липса на политически консенсус в страната по въпросите на външната 
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политика и сигурността.
Конференцията „България - заплашена от неоосманизъм или нов 

мост между Изтока и Запада в новите геополитически реалности“ се 
състоя на 4 февруари 2016 г., с над 130 участници от различни общест-
вени сфери: историци, дипломати, политици, политолози, военни спе-
циалисти и експерти по сигурността, както и посланиците на Сърбия, 
Палестина, Либия, Македония, Белгия, Мароко и Алжир, както и пред-
ставители на посолствата на Иран, Ирак, Португалия, Ливан, Русия, 
Египет, Чехия. 

Във форума участваха вицепрезидентът на България Маргарита 
Попова и двама предишни български президенти - Петър Стоянов и 
Георги Първанов. Така на най-високо политическо равнище бе демон-
стрирано онова съгласие,  което е  необходимо за обединението на 
обществото около важна национална кауза. Конференцията бе откри-
та от изпълнителния директор на Института за стратегии и анализи 
Валерия Велева.

С експозета в конференцията се включиха още бившият министър 
на отбраната Бойко Ноев, Славчо Велков от Центъра за близкоизточ-
ни изследвания, бившият външен министър Любомир Кючуков, проф. 
Владимир Чуков, доц. Дарина Григорова, проф. Валери Стефанов, проф. 
Митко Стойков.  В дискусиите се изказаха заместник-председателят 
на парламента Красимир Каракачанов, проф. Нина Дюлгерова, проф. Бо-
жидар Димитров, доц. Йордан Величков. 

 
Изходни опорни точки, предоставени за обсъждане на участни-

ците: 
В последните две десетилетия бе създаден определен обществен 

рефлекс - опасностите в света и в региона около България се множат, 
но те остават извън пределите є и има време за реакция и изработ-
ване на политически отговор. Ситуацията от лятото на 2015 г. насам 
постави страната пред качествено ново предизвикателство - външ-
нополитическите трусове, породени от неоосманистките амбиции 
на Турция добиха пряк вътрешнополитически контекст. И се превър-
наха от външна заплаха за националната сигурност във вътрешнопо-
литически трус, рефлектирал в неочакваната лидерска криза в ДПС. А в 
обществото се прокрадна тезата, че  някой се опитва да  поставя на 
карта идентичността на българската нация и дори териториалната 
є цялост.

Затова повече от всякога България се нуждае от ясна външнополи-
тическа стратегия, базирана на национална доктрина, която така и 
не се изгради на основата на обществено-политически консенсус през 
последните 25 години. 

С ясни действия и бързо предприети дипломатически и политиче-
ски ходове управляващите могат да отблъснат твърде агресивните 
амбиции на Турция за влияние в страната и да парират усещането, че 
страната е заплашена от неоосманистките домогвания на южната ни 
съседка. При този позитивен сценарий държавата ни за пореден път 
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в историята може да хвърли мост между Изтока и Запада в коренно 
променените стратегически условия - раздираният от агресията на 
войнстващия ислямски тероризъм Изток и Стара Европа, пред която 
изведнъж се изправи заплахата да бъде превзета „отвътре“ именно 
от този опасен ислямизъм, чрез културна и верска инвазия и манипула-
тивни обществени процеси. 

България, успяла досега да запази етническия мир и да се спаси от 
верското противопоставяне, с народ, традиционно толерантен и 
търпелив към други религии и етноси, може да „изнася“ обществени и 
културни модели, от които да печели политически дивиденти, вмес-
то да „внася“ верско и етническо напрежение, създадени по изкуствен 
път с определена политическа цел, която обаче засяга националните 
интереси на други държави и политически общности и групировки.

Предварително зададена висша цел на форума: дефиниране на по-
зиции, които да станат част от бъдеща рамка на външнополитическа 
стратегия, която да залегне в национална доктрина, приета с консен-
сус от основните политически фактори в страната. 

От изнесените експозета и направените експертни изказвания по 
време на конференцията стана ясно, че опасенията на организатори-
те са напълно оправдани, а мотивите за организиране на подобен фо-
рум- изключително навременни и полезни. 

За първи път в публичното пространство бе ясно и категорично 
заявено, че да, непосредствена заплаха за сигурността на България 
има. Тя  е генерирана на различни равнища, като сред тях изпъкват 
изключително опасните процеси в Близкия изток - в пряка територи-
ална близост до страната ни; както и последователните действия на 
съседна Турция за разпространение на неоосманистките идеи на тери-
торията на България и цяла Европа. 

Повечето участници специално изтъкнаха навремеността и полез-
ността на подобен форум, който да резюмира и изнесе на необходи-
мото равнище основни изводи и набелязани мерки за преодоляване на 
критичната за България ситуация. 

Държавниците и експертите подкрепиха тезата на Института за 
стратегии и анализи, че трябва да бъде зададена посоката, по коя-
то ще се движи и развива българската нация в следващите десети-
летия. А именно това е националната доктрина - липсващото звено, 
липсващият всеобхватен стратегически анализ, който да защити бъл-
гарската държавност в критичен исторически момент, когато една 
съседна държава є противопоставя своята агресивна национална док-
трина. Тази държава се нарича Турция, а неоосманистката идеология, 
превърната в целенасочена политика, предоставя ясно набелязан план 
за действие в ущърб на българските национални интереси и на евро-
пейския цивилизационен модел.

Направените по време на конференцията екпозета и изказвания по-
казаха нерадостни реалности. Разпадането на националната държава 
на европейско равнище и паралелното формиране на индивида като 
основна движеща клетка в постмодерните общества доведе до ре-
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гионализация на националните политики и до разцвета на ислямския 
радикализъм, чиято еманация е войнстващата идеология на Ислямска 
държава.

Опасенията са оправдани: тероризмът, миграционните вълни и во-
енните конфликти са непосредствени и реални заплахи за сигурността 
на България. Индивидуализацията на терористичната заплаха, в пове-
чето случаи с религиозен произход, я прави непредсказуема на нацио-
нално и на европейско ниво. Нещо повече - на Европа бе постфактум 
съобщено какво я чака - след масираната инвазия на мигрантите от 
Близкия изток и Африка и избухналият ислямски тероризъм в ключови 
цивилизационни точки на Стария контитент.

На този общоевропейски фон Балканите са поставени за пореден 
път пред ситуация, в която не са им дадени лостове за адекватна 
реакция - повечето държави от региона са извън ЕС или извън Шенген-
ското пространство, не всички членуват в НАТО, което ограничава 
сериозно ресурсите им за противодействие на генерираните заплахи 
от на практика съседни територии в Близкия изток и Северна Африка. 
Това в изключително голяма степен засяга сигурността и интереса на 
България в географски, културен и политически аспект.

След дълбочинно направени разрези от гледна точка на сигурнос-
тта, военната наука, политологията и историята,  културно-психо-
логическите идентичностти и сблъсъка на цивилизационни модели, ди-
пломацията и теорията на международните отношения, на преден 
план пред конференцията изпъкна едно огромно предизвикателство: 
адекватността на отговора, с който държавата България ще се из-
прави пред новите реалности в Европа и в света. Тези реалности за-
почват от стобора, който я дели със съседа и стигат до далечните 
хоризонти отвъд Урал и Атлантика.
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Изводи, направени на базата 
на изнесените експозета и 
изказванията по време на 
дискусията:

I. Необходимост от утвърждаване на 
национална доктрина с политически и 
обществен консенсус. Опори за стратегическия 
документ:

1. Националната доктрина е планът на нацията. Той трябва да съз-
даде надеждни защитни механизми. 

2. Документът ще ни каже как да участват в бъдещето на чове-
чеството- това е един всеобхватен стратегически анализ.

3. Опорите на доктрината са общонационалните интереси - си-
гурност, социална и духовна сплотеност за напредък, признаване на 
първенството на правото и уважение към правото.

4. Националната доктрина отразява една просветена, мъдра, стра-
тегически адекватна вътрешна и външна политика. 

5. Необходима е национална доктрина с идеал и каузи, подвластна 
на приемственост, обновяване на историческото съзнание и спасена 
от преходни, изтощаващи и отблъскващи партийно-политически яв-
ления и страсти. 

6. Задаването на посока към определяне на трайни във времето 
национални интереси и създаване на национална доктрина е въпрос в 
пряка връзка със сигурността на България и преодоляването на риско-
нете и заплахите пред нея.

II. Непосредствени заплахи пред сигурността 
на България:

1. Като непосредствени и реални към момента могат да се опреде-
лят рисковете и заплахите за сигурността вследствие на тероризъм, 
миграционни вълни, ограничени и мащабни военни конфликти, както и 
тези за етническата и религиозна, и енергийна сигурност  и демограф-
ската катастрофа.

2. Като активен член на колективния договор за отбрана и сигур-
ност - НАТО, страната ни е задължена да изгражда и поддържа опера-
тивни способности, гарантиращи надеждна защита на националната 
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є сигурност. 
3. През последните няколко години в средата за сигурност в глоба-

лен и регионален мащаб настъпиха значителни промени, довели до ряз-
ко повишаване на интензитета на конфликтите в „горещите точки”, 
създаване на вакуум на сигурност и огнища на напрежение с фатални 
последствия – голям брой жертви, масова миграция на население, пре-
начертаване на съществуващи граници. С особена сила това се отнася 
за периода – средата на 2015г. и началото на тази година. 

4. Динамиката в промените на средата за сигурност породи необ-
ходимостта от нови подходи и практики за адекватен отговор на 
предизвикателствата.

5. Външни заплахи - част от тях могат да представляват заплаха 
за колективната сигурност на НАТО или отделни страни-членки на али-
анса:

5.1. Засилващата се дейност на организацията „Ислямска държава”, 
включително възможностите й за водене на хибридна война извън те-
риторията на Близкия Изток (в т.ч. страни от ЕС)- средна до висока 
вероятност за проявление; 

5.2. Активизирането на дейността на „Ал Кайда”- средна до висока 
вероятност за проявление;

5.3. Значителните промени във военнополитическите процеси и 
последвалата дестабилизация в държави от Северна и Западна Африка, 
Близкия изток, Арабския полуостров, Централна Азия- средна степен 
на вероятност за проявление;

5.4.  Вътрешнополитическа нестабилност и рязко влошаване на 
средата за сигурност в Република Турция; 

5.5.  Заявеното и вече осъществено намерение на Русия да бъде ак-
тивен играч в ситуацията в Сирия и укрепване на присъствието й в 
Източното Средиземноморие, предимно военно.

5.6.  Разрастващите се национализми - на ниво общество и събу-
дените реваншизми - на ниво държава (като неоосманизмът изцяло и 
хармонично се вписва във втората тенденция).

6. Вътрешни заплахи: 
6.1 Опити за намеса във вътрешните работи на България чрез исля-

мистка пропаганда, за създаване на етническа нетърпимост и използ-
ване на част от българите-мюсюлмани като инструмент за вътреш-
на дестабилизация;

6.2 Вълните на миграция, свързани с трудно контролирано прид-
вижване на големи маси хора, главно от района на Близкия Изток, Се-
верна Африка и Афганистан. България се намира в центъра на т.нар. 
Балкански маршрут за миграция от посочените райони към Централна 
и Западна Европа- висока вероятност за проявление;

6.3 Въздействие на организации и групировки от мрежата на гло-
балния (международен) тероризъм и прояви на вътрешен тероризъм- 
висока вероятност за проявление;

6.4 Действията на групи на трансграничната организирана прес-
тъпност- висока вероятност за проявление;
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6.5 Рискове и заплахи за енергийната сигурност на страната- сред-
на степен за вероятонст за проявление.

III. Регионални аспекти на сигурността и 
България

1. Утвърждаване на нови глобални играчи, на нови регионални сило-
ви центрове. Турция е безспорен такъв център за района на Югоизточ-
на Европа.

2. Светът не е вече двуполюсен - основните геополитически раз-
ломи не са вътре в широкия евроатлантически свят, а между него и 
останалите и най-вече между него и неговото радикално отрицание 
– „Ислямска държава”.

3. САЩ присъстват достатъчно активно в региона – но с ясния 
приоритет да сдържат Русия. От своя страна Русия винаги е била фак-
тор в региона (поне през последните 250 години), но никога не е била 
алтернатива за региона (през последните две десетилетия и полови-
на- всички страни от Балканите ясно са декларирали своите евро- и 
евроатлантически цели). 

4. Русия получава вторична, изкуствена алтернативност от геопо-
литическата конфронтация. Но тя няма икономическата мощ, поли-
тическия ресурс и идеологическата привлекателност, за да бъде реал-
на алтернатива за региона.

5. Регионът е изправен пред нерадостната алтернатива на избора 
да бъде зона-фронт или зона-буфер. Затова дилемата не е Европа или 
Евразия, а конфронтация или сътрудничество– най-вече на външните, 
глобалните играчи.

6. Проблемът на Балканите не е много Русия, а малко Европа.

IV. Глобални процеси и отражението им върху 
сигурността на България

1. Глобализацията измести процесите от ниво национална държава 
в две посоки: нагоре – към регионализация, като проблемите и проце-
сите вече не се затварят в границите на националната държава, а 
текат на регионално ниво;

2. Надолу - на ниво общество, като загубената политическа и соци-
ална сигурност на гражданите в резултат от разчупването на защит-
ната черупка на националната държава се търси на субстатално ниво 
– в общността на религия и етнос. 

3. В обществата се образуват дълбоки вътрешни разломи  (ксено-
фобия – от една страна и гетоизация – от друга); 

4. Очертават се контурите на нова глобална субектност чрез изли-
зането на международната сцена на не-държавния субект, на „глобал-
ния индивид”.
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V. Неоосманизмът като турска държавна политика и рисковете, 
които тя генерира спрямо България

1. Трябва да се прави ясно разграничение между неоосманизма и ра-
дикалния ислям. Неоосманизмът е държавна доктрина, държавна поли-
тика на Турция  с регионално приложение, докато радикалният ислям е 
идеология с глобален прицел. 

2. Неоосманизмът прилага един много по-съвременен подход към 
региона от този на глобалните играчи, за които стана дума – той 
атакува държавите през хората, залага на човека и на формирането 
на трансгранични мрежови връзки.

3. Затова освен статиката на турските дългосрочни интереси, 
трябва да се следи и динамиката на нейната политика, и развитието 
на инструментариума за осъществяването й. 

4. Турция прекрасно осъзнава своята пораснала значимост и я осре-
брява политически.

5. Ключово за отговора на поставения в темата на дебата въпрос 
е ще съумее ли България ясно да разграничи двете плоскости на съп-
рикосновение - държава-държава и държава-общество: развитието на 
позитивни междудържавни отношения и сътрудничество с Турция от 
една страна; и недопускане на директната намеса и влияние на държа-
вата Турция върху обществото и вътрешните процеси в България (на 
ниво етнос и религия) – от друга.

6. Политиката на Турция е неоосманизъм и пантюркизъм, които са 
различни неща, и трябва да се научим да правим разлика между тях.  

7. Турските политици смятат загубите си на територии в Близкия 
Изток като абсолютно незаслужени и затова използват доктрината 
на неосманизма, за да решат проблемите си - на базата на религията 
да сплотят мюсюлманите там.

8. Вече се вижда използването на тази доктрина по отношение на 
България. 

9. Дебатът за робство и съжителство не е просто игра на думи – 
амбициите на днешна Турция биха били исторически обосновани, ако 
в България се приеме, че става дума за съжителство в рамките на Ос-
манската империя.

10. Какъв е българският отговор на неоосманската политика на Тур-
ция?
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Да насочим националния дух, 
енергия и визия за намиране 
на верните решения

Не трябва да си затваряме очите пред опасностите, 
които крие настъплението на политическия ислям у нас

Валерия Велева
Изпълнителен директор
на Института за стратеги и анализи

Мотото на конференцията, която ни събира днес - „България- запла-
шена от неоосманизъм или нов мост между Изтока и Запада в новите 
геополитически реалности“ на мнозина вероятно може би е прозвучала 
провокативно. 

Признавам, че в процеса на организация на този форум получихме 
сигнали - да  смекчим посланието. Много умувахме с колегите в Ин-
ститута за стратегии и анализи  дали трябва „да бръкнем в раната“, 
както се казва, и открито да поставим всички проблеми, с които ни 
връхлита днешният объркан, взривен от противоречия, разкъсан от 
конфликти свят, в който мирът и животът не могат да имат алтер-
натива. 

Фактът, че всички вие днес се озовахте на нашата покана да гово-
рим открито именно по тази тема и без да се притесняваме да назо-
ваваме нещата с истинските им имена, показва първо, че имаме нужда 
да се чуем и второ, че имаме желание да положим усилия да се изправим 
заедно срещу тероризма, войната, имперските домогвания и да запа-
зим добросъседските си отношения в един взривоопасен регион.

Няма съмнение, че сме изправени пред съдбоносни изпитания. За-
падни анализатори въвеждат термина - живеем в състояние на „война 
по време на мир“ , на която мишена сме всички ние. И още по-страшна 
е оценката им, че войната тепърва започва и ние трябва де се под-
готвим за бъдещ живот, в който „епохата на сигурността“ ще бъде 
само спомен.

Изправени сме пред нова ситуация, за която се оказваме неподгот-
вени  – в криза са основополагащите темели на демокрацията, „мо-
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гъщата Европа“ се огъна под натиска на невиждана за днешния свят 
бежанска вълна, и показа, че държавните институции не могат да га-
рантират националната сигурност  и сигурността на гражданите. 
Неспиращите мигрантски потоци разцепиха Стария свят не само ге-
ографски, етнически, но и политически - с неуправляеми обществени 
последици.  

Изследователи на знаците, които ни дава историята, предупреж-
дават, че кризата между Москва и Анкара и възродените имперски 
апетити на Турция, управлявана от неоосманисти, може да изправят 
България пред реална заплаха. 

Можем ли ние – страна на кръстопът на глобални политически, ико-
номически и и енергийни интереси, да бъдем въвлечени във война? Има 
ли конкретна военна опасност за България? Или, като държава успяла да 
запази етническия мир и да се спаси от верското противопоставяне, с 
народ, традиционно толерантен към други религии и етноси, България 
може да „изнася“ обществени и културни модели и  за пореден път в 
историята да хвърли мост между Изтока и Запада в новите геополи-
тически реалности? Реалисти или романтици сме, или пък неоснова-
телно събуждаме страховете на хората, поставяйки тези въпроси? 

В същото време сме с ясното съзнание, че не трябва да си затва-
ряме очите пред опасностите, които крие настъплението на полити-
ческия ислям у нас, и отговорността на българската държава да опази 
своите граждани с мюсюлманско вероизповедание от външни радикал-
ни заплахи. В този смисъл как да защитим националния интерес на об-
ществото, националната цялост на държавата и националната сигур-
ност на гражданите, на институциите, на живота ни?

Търсенето на работещи формули за печеливш изход от трудната 
и за Балканите, и за Европа ситуация, ще бъде предмет на дискусията 
ни днес. 

Не търсим противопоставяне, не целим политическо заиграване, 
бягаме от клишета. Искаме да се опитаме да съберем макар и част от 
националния дух, чиито представители са в тази зала,  и да го насочим 
с една обща мисъл, енергия и визия за намиране на верните решения.

Дневният ред е пред вас. Дебатът е отворен. Във времето на дис-
кусиите всеки може да вземе думата, след като предварително даде 
заявка за това.

За първи път ще бъдат показани пред широка аудитория уникални 
карти, представящи възхода на Османската империя в исторически 
аспект, както и експонати и картографски материали от НИМ.
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По време на конференцията ще бъдат оформени базисни тези, кои-
то могат да залегнат в бъдеща национална доктрина, приета с кон-
сенсус от основните политически фактори в страната.

Ще бъде съставен сборник от изказванията на форума, който ще 
бъде представен и всички отговорни политически и управленски ин-
ституции, както и на чуждите дипломатически мисии у нас.

Пожелавам ползотворна работа на конференцията.
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Нужен ни е план на нацията, 
обединителна човеколюбива 
национална доктрина.Тя ще 
ни каже как да участваме в 
бъдещето на човечеството

Нека да заговорим за национален идеал, който да 
превърнем в кауза 

Маргарита Попова
Вицепрезидент на Република България

Родината ни България ще бъде не само мост между Запада и Изтока 
при новите геополитически реалности, но и гарант за това. Гарант за 
благополучието на нашите народи в мир, свобода и демокрация. Мо-
жем да го постигнем с модерна национална доктрина. 

В договори, меморандуми и споразумения неизменно и открито 
декларираме желанието ни за разбирателство, сътрудничество, доб-
росъседство, взаимно уважение и сигурност. Подреждаме в градация 
понятия, които сме пренесли с вековете до днес и които са плът на 
нашата национална същност – себепознание и светоглед. Чрез „езика 
свещен на нашите деди“ сме издигнали в култ и свято пазим за децата 
ни красиви думи: знание и просвета, дом и челяд, вяра, почит и блага 
дума, личен пример и човешко достойнство, доверие и мъдрост, ува-
жение, единение, съгласие и помирение. 

Това са нашите национални интереси, националните ни ценности, 
чрез които през вековете сме укрепвали държавността и сигурността 
и които са във фундамента на съвременната европейска система от 
добродетели. 

Днес сме тук, за да прегърнем с топла дума за надежда винагия мъд-
рия ни народ и да признаем- все още не успяваме да намерим онзи маг-
нит, както иска народът ни, който в едно да събере и да впримчи 
животворната национална енергия за напредък заедно. Така както ед-
нозначно определихме европейското си място и бъдеще, за да продъл-
жим с истинско гаранции за защита на човешкото достойнство. 

Днес сме тук да кажем: нужен ни е план на нацията, нужна ни 
е обединителна човеколюбива национална доктрина, за да бъдем 
здрав мост между Запада и Изтока, между новите геополитически 
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реалности. 
Нека с езика на новия ден на глас да заговорим за национален иде-

ал, който да превърнем в кауза. Народът ни иска да чуе искрени думи, 
които да стигнат до болките и радостите му тук у дома, иска да го 
водят просветени и разумни люде, грижовни родолюбци. 

Моята представа за националния ни идеал и моето политическо 
послание към вас днес е: единение на българските граждани вътре 
и вън от родината – за развитието и утвърждаването на демокра-
тична правова и социална държава, за благополучие и сигурност, за мир 
и напредък у нас и в региона, за достойно участие в изграждането на 
Европейския съюз. 

Само така, стъпили здраво върху националните, европейските и 
общочовешките ценности, лесно ще можем да формулираме нацио-
налните си интереси, които са втъкани и в нашата идентичност и 
държавност, а защитата им зависи от сплотеността помежду ни, от 
взаимното ни разбиране и уважение. 

Сигурност, социална и духовна сплотеност за напредък, призна-
ване на първенството на правото и уважение към правото са на-
шите общонационални интереси. Като се водим от тях, лесно ще мо-
жем да откроим най-важните за решаване задачи във всички сфери на 
обществено- политическия ни живот и да водим просветена, мъдра, 
стратегически адекватна вътрешна и външна политика. 

Ще създадем традиция за водене на политики с приемственост, 
гъвкавост, без комплекси, реалистични и прагматични, с отчитане 
на мощните, динамични глобални трансформации върху национална и 
върху регионална почва. 

Националната доктрина всъщност е, за да отрази нашият стра-
тегически светоглед днес. Да се видим в конкретния исторически мо-
мент с натрупания от нас исторически, социален, политически, психо-
логически и културен опит. 

Планът на нацията – националната ни доктрина всъщност би 
трябвало да бъде всеобхватен стратегически анализ, за да научим 
просветено за евентуалните рискове и заплахи и да изградим надежд-
ни, защитни механизми във всяка област на обществено- политиче-
ския ни живот с цел напредък и благополучие на личността и на обще-
ството ни. 

Националната ни доктрина е нужда, за да прозрем как занапред за-
едно ще създаваме, опазваме и обменяме енергията на сътворените 
от човешкото общество културно исторически ценности.

Казано кратко: националната ни доктрина ще ни каже как да 
участваме в бъдещето на човечеството. 

Нашата гледна точка днес- за нас и за света, не е гледната точка на 
18-тото, 19-тото или 20-тото столетие. Тогава имахме нашите на-
ционални идеали – за национално самосъзнание и себеутвърждаване, за 
независима българска църква църква, за свободна и независима българ-
ска държава, за обединение на българските землища. Тези идеали са съ-
проводени с имена, с личности в нашата история. Паисий и Софроний, 
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Неофит Бозвели, Иларион Български, Раковски, Левски, Ботев, Гьорче 
Петров, Гоце Делчев, Владимир Вазов.

Днес ни е нужна национална доктрина с идеал и каузи, подвласт-
на на приемственост, обновяване на историческото съзнание и спа-
сена от преходни, изтощаващи и отблъскващи партийно-политиче-
ски явления и страсти. 

Самос национална доктрина, с утвърден стратегически светоглед 
ще можем достойно да участваме в променящия се и многоизмерен 
външен свят. 

Ще имаме тежест в международния баланс. Убедена съм, че синд-
ромът на обгрижване от великите ни обрича на бездействие, под-
чиненост или враждебност.

В европейското семейство, основано на ценности, ще имаме ли 
най-после подкрепа за решаване на специфичните ни национални и ре-
гионални интереси? 

Казвам да. Ако познават бъдещата ни модерна обединителна на-
ционална доктрина, вдъхновена и следвана от просветени и отдадени 
на общото благо лидери-родолюбци. 
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Неоосманската стратегия 
вече се изпълнява по 
отношение на България

Трябва да имаме своята стратегия, дълбочинна, в широки 
мащаби, приета с консенсус

Георги Първанов
Президент (2002-2012) на Република България

Опити за създаване на стратегически документ има - по повод 
изказването на г-жа   Попова. Ще припомня, че ние в президентската 
администрация   с активната подкрепа на представители на БАН   и 
университети подготвихме една стратегия за национално развитие. 
Предпочитам този термин пред доктрина. Направихме голямо обсъж-
дане, подобно на днешното, а на другия ден в медиите отразяването 
беше никакво- това е интересът на обществото към стратегически-
те разработки. Вероятно ние сме виновни – държавници, политици, 
медии, но това е друга тема.

Пресен е споменът за времето, когато на България се признава-
ше ролята на лидер в региона. Това е звучало в посланията на предсе-
дателя на Европейската комисия Жозе Барозу , на президента на САЩ 
Джордж Буш, няма да споменавам всички подобни признания. Не е ва-
жно кой го е казал и как. Важното е, че на нас се признаваше реалната 
ключова роля.

Първо, вземането на решения по отношение на Западните Балка-
ни, там експертизата, контактите, които имахме, бяха нещо, което 
се ценеше в Брюксел. Не знам дали сега е така. Казвам това много де-
ликатно. На второ място за източната политика на Евросъюза  – има-
хме активна, резултатна политика, когато става дума за съседите 
на ЕС, а после загубихме темпо. Аз твърдя, че малко са лидерите, 
които по-добре от българските политици могат да обяснят проце-
сите на Изток и да предложат конкретни решения. Многократно аз 
и моят екип сме подчертавали, че менторската политика по отно-
шение на Изтока от страна на Брюксел е вредна - опитът за „износ 
на демокрация”, несъобразяването с моделите на развитие на Изтока, 
използването му само като източник на енергоресурси. Иначе нещата 
се свеждат до копиране на онова, което Брюксел е задал като формула. 

България може да бъде активен фактор. Навремето при едно мое 
посещение в Азербайджан  и не само там, предложих да се развие една 



стр. 19Институт за стратегии и анализи

друга визия, може би продължение на тогавашната източна полити-
ка на Брюксел, за стратегическо партньорство с тези страни, за ка-
чествено различен тип отношения. Някои от държавите започнаха 
да го правят, в това число и у нас. Мина незабелязано в медиите, че 
при  едно от посещенията си азербайджанският   президент подписа 
декларация като  признание за такова партньорство. Тук ролята на 
България може да бъде на доверителния партньор, роля, която ми-
сля, че много от източните лидери, страни и политици признават, 
стига сами да не се откажем от това. 

Третият акцент е за ролята на България за новата политика на 
енергийна сигурност. Днес се борим да вържем байпас  на т.н. „между-
системни  връзки”, мислим си, че така ще направим хъб или нещо още 
по-грандиозно. Много по-мащабна трябваше да  е ролята  на България. 
Някои смятат,че е ако се отърсим  от зависимостта по отношение 
на Русия, газова и енергийна като цяло, по-добре е зависимостта 
от Турция. Не, не е! Знаете, Турция купува газ на едната си граница и 
продава на другата, но тя не е страна транзитьор. Но това е иконо-
мическата страна на въпроса, нека се запитаме коя е политическата. 
Последните събития ни дават основание да мислим какви условия към 
Европа, в това число и към малка България, биха били поставени, ако 
зависим от това трасе в търсенето на диверсификация, на енергийна 
независимост и т.н. 

През 2009 г. у нас беше проведен енергиен форум, на него присъст-
ваха повече от 30 делегации, повечето от които бяха на ниво държа-
вен  глава – бяха представени от САЩ , Казахстан до емира на Катар. 
Това беше заявка, че България може да бъде обект, не само трасе, от 
което да печелим по няколко милиона годишно. 

България може да участва активно във формирането на евро-
пейската енергийна политика, но това не беше продължено. С това 
затварям тази тема и се връщам на темата на дискусията. 

Няма защо да бягаме от дълбочинен анализ, който не се състоя при 
представянето на една книга неотдавнаi. Имам чувството, че тогава 
мнозина не бяха прочели книгата, без да обиждам никого, дано сега това 
се е случило. Тази книга трябва да бъде прочетена от всеки, които иска 
да се занимава с политика и дипломация в България и на Балканите. Ко-
легите знаят по-добре от мен и не бих си позволил да  „давам акъл” на 
академици и професори, даже бих предложил на подобни дискусии ние 
политиците да слушаме повече, защото знаем какви резултати дава 
обратното. 

Знаем, че няма ясна дефиниция на понятието „неоосманизъм ”, има 
го по-скоро в анализи и коментари. Критиката на радикалните кри-
тици на това движение влияе на нашето отношение. Ще си позволя 
един цитат, които вероятно мнозина са си отбелязали, но смятам, че 
е важно с оглед на предстоящия дебат. „Мюсюлманските малцинства 
останали в наследство от Османската държава са фундамент на поли-
тическото влияние на Турция на Балканите. Турските и мюсюлмански-
те малцинства в България, Турция и Македония, да не изброявам всички 
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страни, от своя страна са важен елемент на балканската политика на 
Турция.” 

Като говорим за изграждането на турски защитен чадър над ет-
ническите малцинства в региона, авторът на тази книга подчертава: 
„в рамките на тези правни основания Турция трябва да се стреми към 
получаване на гаранции, които ще є предоставят правото на намеса по 
въпросите на мюсюлманските малцинства на Балканите по модела на ки-
пърската военна операция”. Как да смекча това? По-твърдо от това не 
може да звучи. Представете си ние от България да направим подобна 
заявка. Още по-лошо е, че в последните дни, седмици, месеци виждаме 
практически действия в изпълнение на тази доктрина по отношение 
на България. 

Припламналият през последните дни дебат, за някои самоцелен, за 
т.н. робство и съжителство не е просто игра на думи. Моят прочит 
на дебата - ако се окаже, че балканските територии на Османската 
империя са поробени, то след Освобождението не може да има никак-
ви претенции. Но ако нашите предци са съжителствали, то амбици-
ята не просто за присъствие, за чадър, но и за откровена намеса във 
вътрешните работи на съответните държави, ще бъдат историче-
ски обосновани. Това е логиката на онова дебело издание. 

Според моите познания като историк, познавам младотурското   
движение, по-малко за Кемал Ататюрк  , но в споменатата книга от 
670 страници ми направи впечатление, че името на Ататюрк  се спо-
менава три пъти. Два пъти в сдържан контекст и веднъж в субекти-
вистки. Има други имена, споменати стотици пъти.

Ние трябва да имаме своята стратегия, дълбочинна, в широки 
мащаби, приета консенсусно, което е най-големият проблем за нас, 
българите. Не можем да се разберем за миналото, по основни ценност-
ни неща, по които са били единни нашите предци, ще бъде трудно 
да постигнем съгласие по въпроса за нова стратегическа визия, ще из-
ползвам думите на един световен лидер – ориентирана напред 30-50 
години. 

Ще завърша позитивно. Нека има и критицизъм, но и оптимизъм. 
Имах шанса да бъде държавен глава във времето, когато България има-
ше отлични връзки със своите съседи – ежедневни срещи с македонския 
президент, при положение, че сега изтича един мандат, в който май 
официална среща не е имало. Но това е друга тема. Ще споделя и нещо 
лично – най-трудните ми разговори са били с президента Путин и 
с Ердоган  като премиер. Казвам го с респект. Високата порта има 
традиции в дипломацията. С кухи фрази и декларации не можем да сто-
им достойно и убедително.



стр. 21Институт за стратегии и анализи

Не можем да обявим Турция 
за наш враг

Политиката по отношение на Русия трябва да е достойна 
и сдържана

Петър Стоянов
Президент (1997-2002) на Република България

Ако приемем Изтока в най-широкото му тълкуване, то това може 
да се окаже една от най-важните теми на нашето време. Много поли-
толози , а струва ми се и много обикновени  българи и обикновени граж-
дани на Източна Европа вероятно си спомнят с носталгия за времето 
преди 25 години, когато светът просто се обясняваше  с биполярната 
парадигма. Светът не беше сложен, беше сравнително лесно разбира-
ем за широк кръг от хора. 

С рухването на тази система, с падането на Берлинската стена 
ние се озовахме пред нови реалности и трябва да призная - бяхме съ-
вършенно  неподготвени - с цялото ми уважение към Хенри Кисинджър, 
който написа само 7-8 години преди падането на Берлинската стена 
статия, която казваше   горе-долу следното: „Американският народ 
трябва да бъде подготвен за едно дълго съжителство със Съветския съюз. 
Съжителство, което може да продължи десетилетия”. А след 7 години 
Берлинската стена падна. 

Винаги съм адмирирал Хенри Кисинджър, но това изказване показва 
ако не друго, то поне ограничеността  на човешкото проникновение. 
След като Хенри Кисинджър  не можа да се сети за падането на Берлин-
ската стена, то какво остава за всички нас, които не сме надарени с 
талант на такова политическо прозрение, да знаем какво ще се случи 
през следващите 20-25-50 години. Трябва да се говори повече на тази 
тема, за да бъдем подготвени. 

С разпада на бивша Югославия започнаха първите регионални кон-
фликти, което даде основание на много политолози  и политици да ка-
жат, че глобалният конфликт си отиде. Но дойде ред на регионалните 
конфликти. Противопоставянето там е свързано с фактори, които 
имат дълбоки корени в култура, религия - по-различно от идеологията, 
това се видя на терена на бивша Югославия. 

Темата, на която днес посвещаваме вниманието си, е концентрира-
на върху това. България се намира в такъв регион. В новата система за 
сигурност, в новия световен ред на най-голяма устойчивост ще се рад-
ват онези региони, които имат висока степен на хомогенност. Нека 
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признаем, че такъв регион е Западна Европа. Като цяло континентът  
е християнски, споделя една култура, едни и същи традиции, стъпва 
на един Ренесанс. Меката, за съжаление, са Балканите. Категоричен е 
примерът с войните в Босна и Косово. По време на Студената война 
на Балканите България и Румъния бяха членове на Варшавския договор. 
Гърция и Турция бяха членове на НАТО. Едно съжителство, което още 
тогава мнозина афишираха като доста крехко. Албания пък подкрепя-
ше политиката на Китай. В последните 25 години реалността е съ-
вършено  друга – България и Румъния, Албания вече са членове на НАТО. 
България и Румъния са в  ЕС. Сърбия и всички наши съседни държави пле-
дират за членство в Общността. ЕС  пък е в криза, която не е очаквал 
и  не е в състояние много бързо да дефинира и бързо да се справи с нея. 

Носи се слух, че ЕС ще се отменя и ние не сме много сигурни доколко 
трябва  да изпълняваме правилата на съюз, чийто член сме, за което 
членство ревностно се борихме. И когато говорим за България като 
мост между Изтока и Запада, няма как да забравяме това си еврочлен-
ство. Не може да арбитрираме  между Изтока и Запада, ние нямаме 
капацитет за това. И не защото имаме политически елит, който от-
стъпва интелектуално на политическите елити  в Европа и по света, 
а защото България е на таково  място, малка е по размер и защото в 
Тракийската равнина, моето родно място, не сме открили нефт и пе-
трол. 

Спомням си по времето на кампанията за членството на България 
в НАТО, един от аргументите беше – защо не си останем неутрални. 
Неутралитетът не зависи от волята на страната, която го иска, 
а от волята на Великите сили, които са готови да го признаят. 
Ако бяхме обявили неутралитет  с указ на Народното събрание, това 
щеше да е доста смешно. България не е Швейцария и не се намира на 
онази географска ширина. България няма вековната традиция на банки-
ране, което прави Швейцария неутрална-  тя е привлекателна, защо-
то може да остане стабилна, дори когато светът се разпада. Тоест 
България така или иначе е обречена да води активна външна политика. 
Основният  въпрос е каква ще бъде тя. Не се страхувам да го назова. 

А какво е мястото на Русия? Това е болезнената тема, която веро-
ятно ще се дискутира и тук. Можем ли да имаме по-близки връзки с Ру-
сия и дори да идем по-нататък – можем ли да направим друг цивилиза-
ционен  избор, казвам го със  самоирония - преди 20 години го повтарях 
непрекъснато и то преднамерено и натрапчиво, но историческият 
контекст беше такъв.

Отношенията   на България с Русия никога не са били лесни. Като 
пловдивчанин, четящ много за Съединението, винаги съм си милел, че 
тези процеси изваждат обикновения   българин от закостенялото ис-
торическо мислене. За обикновения българин светът е разделен на две. 
Едното е Османската империя – нашият вековен поробител – ето, не 
се поколебах да използвам тази дума,  и подкрепящите ни западни сили. 
В България по онова време не съществува термин „русофоб”, няма та-
къв човек, който да каже - аз съм русофоб. По време на Съединението 
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се случва за първи път нещо странно в главата на тогава девствено-
то политическо съзнание на обикновения българин нещата просто се 
объркват. Стефан Стамболов започва да води политика и за първи 
път се въвежда понятието „русофобски ”. 

Трябва да сме наясно. Политиката е сложна работа и не е като да 
избираш между два прости полюса. Казвам това с ясното съзнание, че 
днес, бидейки членове на ЕС, политиката ни по отношение на Русия 
трябва да бъде прагматична (може би това е най-простата дума). 
Тя трябва да е сдържана и да е наясно, че българският и руският народ 
са свързани по религиозни, исторически и културни връзки. Независимо 
от това новоосвободена България не се е превръщала в сателит на Ру-
сия, каквито са очакванията на Великите сили след Берлинския конгрес, 
всъщност заради тези очаквания загубихме част от териториите си 
и два пъти трябва  ще  да се нареждаме сред губещите държави във 
войната. 

Нещата са по-сложни. Всъщност почти цялата българска админи-
страция след Освобождението е руска. А Русия като администрация 
е съвсем различна – по отношение на размерите, природните богат-
ства, начинът, по който се е реализирала след това. Няма как Бъл-
гария да бъде партньор на тази страна, както си го представят 
някои русофили Аз също съм русофил, но виждам политическите ре-
алности по ясен начин. България може да бъде партньор с държави, 
подобни на нея. В ЕС   има много държави със сходни проблеми като 
нашите, най-вече страните от Източна Европа, с които можем да сме 
партньори и да имаме политически, икономически връзки. 

Но в ЕС  всеки краен тон по отношение на Русия не издава друго, 
освен комплекси. Не можем да се отнасяме към Русия като към враг 
или да сме държава, която се позиционира в крайно русофобската   
позиция. Ако „камъкът удари гърнето, тежко за гърнето, ако гърнето 
удари камъка, то пак тежко за гърнето“. Ние сме гърнето. Движим се 
по тънък лед. По повод това, което споделям– едни ще кажат: прези-
дентът говори като краен русофил, друг – точно обратното, Петър 
Стоянов  се нахвърли срещу Русия. Нито едното, нито другото е вяр-
но! 

Датата 4 февруари може би за много хора ще бъде определена 
като историческа. Спомням си след този 4 февруари (на 4 февруари 
1997 г. номираният за премиер от управляващата БСП Николай Добрев 
заедно с председателя на партията Георги Първанов върнаха мандата 
за съставяне на ново правителство на току-що избрания за президент 
Петър Стоянов. Така се сложи край на крайно изострената политическа 
криза, продължила близо година), може би една година по-късно, заминах 
за Страсбург, където трябваше да представя новите приоритети на 
България пред Съвета на Европа, имаше сериозен интерес, защото дър-
жава- поддръжник  на Русия щеше да обяви чрез президента си, че иска 
членство в НАТО. Да бъдем честни, за бъдещото членство в ЕС тогава 
предишният кабинет се беше погрижил. 

Не бях подготвен за въпроси по сценарий - първият, който стана 
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в залата на Съвета на Европа в Страсбург беше руският националист 
Владимир Жириновски. И в негов стил започна– ние, които ви освобо-
дихме от турско робство, ние, които .....и т.н. Залата замлъкна. Воде-
щата тогава заседанието - лейди Фишър се поуплаши, защото със съ-
щата словесна хватка и агресивно поведение той е принудил външния  
министър на Литва да напусне залата. Дали защото тогава ми липсва-
ха историко -дипломатически знания или по друга причина, аз запазих 
самообладание и започнах с нещо, заради което помислиха, че и аз съм 
загубил самообладание. Казах: г-н Жириновски, аз много обичам руската 
култура, но повече от Русия обичам България. Аз съм президент на Бъл-
гария и трябва да защитавам нейните интереси. 

Пак казвам - сдържано, с достойнство и с чувството, че ние наис-
тина  познаваме Русия, имаме една по-трезва преценка за нея, коя-
то може да не съвпада с оценките на западните ни колеги, но във 
всички случаи, сме длъжни да я предоставяме на тяхното внимание. 
А ние имаме привилегията да учим руски език, сега разбирам каква при-
вилегия е това. Ние четяхме руска литература жадно. Ние познаваме 
страната и с огромните минуси, които е нанесла комунистическата 
система – спомням си разказите на Борис Бабев и на Пастернак, но ние 
познаваме и Русия на Достоевски и Тургенев. 

Мисля, че всичко, което може да бъде казано на тази тема си стру-
ва да бъде казано, дори и полярните мнения. Защото недоизказаност-
та може да доведе до по-лоши последици, отколкото една широка дис-
кусия, в която да имат място и крайните отрицателни, и крайните 
положителни мнения.

......
България е на Балканския полуостров и всичко, което се е случвало 

и което ще се случва, зависи от този факт. Тя е на този полуостров 
и има граница с Турция. Ако стигнем до крайност в нашата реторика, 
какво правим- дефинираме Турция като наш постоянен враг? Господа, 
по-голяма глупост българската външна политика не може да направи. 

 Всички аргументи и фактори трябва да бъдат много внимателно 
анализирани, но това не означава, че говоренето трябва да бъде емо-
ционално и крайно невъздържано. Не можем да си позволим да обявим 
Република Турция за наш враг номер едно. Това трябва да бъде ясно 
разбрано. В наш интерес е да не го правим. Тя се управлява от хора, 
които изповядват възгледи, доста по-радикални от така наречения 
умерен или битов ислям. Но Турция е и Орхан Памук, онези интелекту-
алци, които защитават европейските ценности и чийто глас се чува. 

Ще сбъркаме, ако изповядваме една крайна реторика. По-добре да 
имаме решителни действия, когато се наложи, национално отговорни 
и обединени, отколкото да сме в плен на непрекъснатото екзалтира-
но говорене.
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Длъжни сме да мислим за 
немислимото в политиката

Избирайки неоосманизма и  „стратегическата дълбочина“ 
като дългосрочна стратегия, Турция сама реже пътя си 
към ЕС и турските ръководители много добре го знаят

Бойко Ноев
Бивш министър на отбраната

Благодаря за поканата да участвам в днешното събитие. Дълбоко 
съм поласкан от възможността да бъда на този форум сред академици, 
професори, политици, президенти, вицепрезидентът, разбира се, мно-
го мои колеги, от които съм се учил. Вицепрезидентът Попова и пре-
зидентът Първанов казаха много от нещата, които смятам за важни. 
Бих искал да обърна   внимание върху няколко аспекта, които в една 
или друга форма са свързани с темата и се надявам да бъдат повод за 
дебат. 

Първото важно нещо е да поговорим за немислимото. Напоследък 
все по-често сериозните западни медии критикуват европейските и 
световните политици, че не мислят за немислимото. Спомням си раз-
лични авторитетни форуми, където държавни глави и министри за-
дължително започваха своите изказвания с фразата: „Кой можеше да 
си помисли...?”. Ставаше дума за разпада на СССР,  на Източния блок и 
последвалите промени в Европа и в света. Никои, дори най-добрите 
разузнавания и анализатори, не можеха да си помислят, че така ще 
рухне една политическа система. Сега, разбира се, мнозина казват, че 
са го знаели не знам си откога, но не е така. Мисля че в Европа, място-
то към което принадлежим и където се реализират нашите най-непо-
средствени интереси, протичат процеси, които ни карат да мислим 
дали е възможно немислимото. България, от моя гледна точка пра-
вилно, както и страните от Централна и Източна Европа поставиха 
всичките си яйца - образно казано - в кошницата на Евроатлантизма. 
Ние нямахме друг избор и направихме добре, че си поставихме яйцата 
в тази кошница, но виждаме какво се случва днес и с НАТО, и с ЕС, и две-
те организации се сблъскват с екзистенциални проблеми. 

Длъжни сме да мислим за немислимото. Какво би се случило тогава, 
когато тези организации, тези съюзи, тези семейства, където ние сме 
поставили най-съкровеното  на нашата държава се разклатят по на-
чин, по които не само ние, но и други се почувстват във водовъртеж. 
Така че първата моя мисъл е да мислим за немислимото. Дали това е 
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било отразено в национална доктрина, както каза вицепрезидентът 
Попова, дали е присъствало в усилията на президента Първанов и не-
говия екип, или на президента Стоянов навремето- не е важно. Важно 
е какво правим днес.

Другото, което е свързано с днешната тема и е свързано с призива 
да мислим за немислимото, са  два геополитически   фактора, които 
силно влияят върху нашата сигурност и обществено-политическо раз-
витие – Русия и Турция. Искам да кажа няколко важни неща, които пра-
вят и Русия, и Турция и тяхната външна политика важни за България. За 
президента Путин, по неговите думи  разпадането на Съветския съюз 
е най-голямата геополитическа  катастрофа на XX век. Стана дума и 
за неоосманизма, за което понятие, както каза и президентът Първа-
нов, няма точна дефиниция. Бих казал, че за държавните ръководители 
на Турция, за Ердоган и Давутоглу, по същия начин крахът на Османска-
та империя е най-голямата геополитическа катастрофа за 20 век. 

И двете държави- и Русия, и Турция полагат усилия да се върнат 
на световната сцена, както те считат, че трябва да отговаря на 
техните интереси – от наша гледна точка по един имперски на-
чин, а от тяхна – справедливо, заслужено. И двете държави имат 
свои доктрини, както каза и президентът Първанов, ето я и филосо-
фията на днешната турска доктрина. Браво на тези хора, че ясно са 
дефинирали своите интереси и ясно и открито казват какво мислят 
за своите интереси и за света. Въпросът е какво правим ние. Връщам 
се на необходимостта от единство и разбирателство, защото днеш-
ните български политически сили не делят нищо на полето на запла-
хите, особено на полето на неоосманизма. Няма български политик 
или политическа сила, която да е против защитата на националните 
интереси, от това което ни заплашва в съседство. Това вероятно е 
основание и повод политическите ръководители днес да намерят на-
чин върху този висок политически общ знаменател да положат едни 
политически жалони, отправни точки при формирането на една нова 
политика в областта на сигурността.

Няколко думи за Турция и НАТО. В много редки случаи Турция изцяло 
е реализирала своите интереси на сигурността в рамките на НАТО. У 
нас битова едно погрешно схващане, че НАТО е Турция и Турция е НАТО, 
и Америка е Турция и Турция е Америка. Това не е вярно. Особено в по-
следните години има значително разместване във фокуса на реализа-
ция на интересите на Турция извън тази организация, където България 
изцяло и за добро постави своите интереси за сигурността, дали пора-
ди липса на избор или други причини. За мен този наш избор бе правилен 
и стратегически важен. 

Мнозина ще кажат, това вече се говори не само в кулоарите на 
НАТО, а и в световните медии, НАТО е практически блокирано от Тур-
ция от опитите й да прокара своя специфична политика, особено с 
това, което се случва в Сирия и Близкия Изток. Турция се опитва да 
вкара НАТО в една авантюра, която тя самата забърка, а НАТО не же-
лае това. Какво означава това? Че тази организация би била блокирана 
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от взимането на решения с консенсус, в ситуации, когато това ка-
сае интересите на други страни, включително и България. Според мен 
интересите в сигурността на България са застрашени най-вече от 
Южното направление, каквото и да означава това. Да, ние споделя-
ме критиките  и осъждаме агресията на Путин и Крим; да, ние осъжда-
ме, това, което се случва в Украйна, но не това е най-голямата заплаха 
за нас. Това е по-голяма заплаха за Полша, за Балтийските страни, веро-
ятно за Румъния, но за нас акцентът е на друго място. И ако за Полша 
и Балтийските страни, НАТО намери консенсус в успокояване на техни-
те тревоги, то НАТО няма да помогне на България за това, което се 
случва на южните ни граници, за голямо съжаление.

Две думи за Турция и ЕС. Неоосманизмът или това, което нарича-
ме днес наричаме неоосманизъм, е в дълбоко противоречие с това, 
което е ЕС. Или иначе казано, избирайки неоосманизма и  "стратеги-
ческата дълбочина" като дългосрочна стратегия, Турция сама реже 
пътя си към ЕС и турските ръководители много добре го знаят. От 
друга страна, ЕС е тесен за амбициите на неоосманизма. Няма начин! 
Самата Турция знае, че ако влезе в ЕС, ако това се случи, а според 
мен няма да се случи, ЕС ще ограничава това, което наричаме неоос-
манизъм и амбициите на Турция за влияние в по-близкия и по-далеч-
ния свят. Не говоря за това, че днешна Турция на Ердоган на трябва да 
бъде приета в ЕС и поради това, че там има един репресивен режим, за 
което все повече се говори, че това е страна с разгаряща се граждан-
ска война, за което малко се пише и трябва турски дейци и нобелисти 
като Орхан Памук и др. да обръщат внимание на ЕС, че не може да се 
правят отстъпки и жестове към един режим, който води война срещу 
своя част от народ, който не оставя журналисти извън затвора, къде-
то интелигенцията и светски мислещите хора са потискани. 

Тоест неоосманска Турция няма да влезе в ЕС и това ни препраща 
към друг въпрос, този за границата, който ние напоследък дебатираме 
около бежанците, оградите, телените мрежи и т.н. Да, това е важно 
и с голямо удовлетворение мога да кажа, че след една голяма битка 
необходимостта от преграда, които да попречи на големи групи хора 
да нахлуят, така че ние да не можем да противодействаме, по-скоро 
като техническа мярка, най-после се наложи, макар и бавно. 

Но въпросът за границата не е телена ограда, това е политически 
въпрос! Според мен, за съжаление или радост, границата на България с 
Турция за дълги години ще продължи да бъде политическа, икономи-
ческа, визова и граница на сигурността. Ние сме обречени на това, 
дори при най-добрата хипотеза на развитие на "стратегическата 
дълбочина", не е в български интерес да я няма тази граница. Трябва 
да мислим за тези неща, по-широко, без предразсъдъци и да обяснява-
ме на нашите турски приятели защо го правим. Защото най-малкото, 
погледнато технически, една граница, където има спокойствие, не не 
създава тревоги нито у българската, нито у турската общественост. 

Къде е България и може ли да бъде мост, мост между различни дър-
жави, мост между различни политически системи, между различни кул-



стр. 28Институт за стратегии и анализи

тури? Аз съм противник на мостовете. Някои политици се блазнят 
от анонсите, които им се правят от чиста куртоазия - видиш ли вие 
много добре разбирате Изтока, вие много добре разбирате Русия, вие 
много добре разбирате Турция. И поради това България трябвало да 
бъде мост между ЕС, между Европа и Русия или Европа и Турция. Това 
не е възможно и фактите го доказват. Меркел говори с Путин, Обама 
директно говори с Путин, Меркел отива при Ердоган на крака, никой 
не пита България, нито ни моли да бъдем посредник. България няма 
ресурса и възможността да бъде посредник в такива геополитически 
отношения и ако тя се опита да се прави на мост, най-много по този 
мост да претичат и да ни заболи, тоест трябва да се пазим от всякак-
ви такива оферти за посредничество. 

Има един тезис, който наши политици се опитват да пробутат 
на обществото, че видите ли ако не се реши сирийската криза, всичко 
приключва, ако ние не се помолим на Турция да спре бежанците и тези 
безобразия, които прави на юг, ще стане много лошо и това е неизбеж-
но. 

Налагането на темата, че България е обречена, че неминуемо ще 
бъде заляна от беда, ако се случат неща, които са извън нашите въз-
можности, тоест кризата в Сирия, или както каза доскорошният ръ-
ководител на една  политическа сила – ако не се случи интеграция на 
Западните Балкани –  това е вредна теза. Вредна е тезата за неиз-
бежността на потопа, който можело да ни залее. Това е една теза, 
с която се прави опит да се подготви обществото за евентуален ка-
тастрофален провал на управлението. Тази теза демотивира обще-
ството, демотивира службите за сигурност и армията, защото ри-
сува техните усилия като напразни и ненужни. България може да се 
защити във всяка невоенна ситуация, която би ни заплашила. И тук 
стигаме до темите, които ще бъдат разгледани в дискусията. Какво 
да направим, за да го няма това агресивно, покровителско отношение 
към мюсюлманите у нас и това, което цитира президентът Първанов 
в книгата на Давутоглу, тук има и още цитати, които звучат много 
по-възмутително от наша гледн точка, макар и нормално от турска 
гледна точка. 

На първо място, след настъпването на демократичните промени 
българската държава се изтегли от живота и дейността на религи-
озните общности, като отрицание на предишната дълбока намеса 
в делата на православната църква, на мюсюлманското и на другите 
вероизповедания. Изтеглянето стана по-начин, който допусна други 
държави веднага да влязат там. Българската държава трябва да гаран-
тира това, че щом тя не се намесва в религиозния живот на български-
те граждани и други държави да не могат да го правят, особено с по-
литически цели, както се случва напоследък – говорим за Турция, но не 
е само Турция, скоро у нас пристига руският патриарх Кирил. Бих попи-
тал какви политически послания ще донесе той, тоест ние не трябва 
да бъдем едностранни, когато започнем да правим законови промени, 
а това трябва да се случи скоро, с които да ограничава финансиране-
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то на вероизповеданията отвън, службата на чужди граждани в наши 
храмове, както и произнасянето на молитвите на друг език освен бъл-
гарския, както между другото е в Австрия, където се чете на немски. 

Това са нещата, по които трябва да мислим. По този въпрос има 
значителен консенсус, в това число и в администрацията и в полити-
ческите сили, дори премиерът неотдавна каза, че е готов да участва в 
председателски съвет, където ще се обсъждат въпросите за подкрепа 
на държавата към нашите вероизповедания. Не може ние да не създа-
ваме условия за обучение на нашите имами, а да ги пращаме в Саудит-
ска Арабия и Турция и да се сърдим после, че някои е дошъл в нашите 
джамии или други молитвени храмове и да проповядва неща, които не 
ни харесват. Проблемът е при нас! 

Две-три думи за сигурността. Трябва да погледнем по друг начин на 
сигурността. Продължаваме да си правим бюджет на отбраната, на 
вътрешните работи, бюджет на НСО, който надхвърля всичко раз-
умно. България като държава няма възможност да отделя процент от 
БВП, който далеч да надхвърля разумното. Изправени сме пред избора 
да погледнем по друг начин на този сектор, където отбрана и вътреш-
на сигурност да бъдат гледани като цяло, където силите за специални 
операции на армията и полицията да се допълват взаимно, същото 
се отнася до леката пехота и жандармерията, съответно. Няма да 
навлизам в подробности как НСО трябва да се превърне в Национална 
антитерористична служба, а не служба за привилегии на шепа управля-
ващи. 

Силовите структури трябва да имат по-разширени вътрешни 
функции, не вътрешно политически, а отношения към вътрешната 
сигурност, трябва да спрем с дебата дали армията трябва да бъде 
на границата, да, тя трябва да отиде там. Трябва да се оптимизи-
ра дислокацията на войската, трябва да се върнем в някои райони по 
нашата южна граница, включително в Родопите и Странджа, и то не 
за друго, а защото всички говорим – да тероризъм, да преминават, 
какво ще направим, ако влязат 5 или 10 000 едновременно, както ста-
ва в Гърция. Това може да се случи утре. Това е другото немислимо 
нещо, което отказваме да признаем и да мислим. Ако влязат 5-10 000 
души утре в Харманли, ние трябва да обявим военно положение, за да 
няма безчинства и т.н. С една дума, трябва да гледаме по друг начин 
на нашите бюджети, по друг начин да гледаме на средствата. Не да 
се занимаваме с корабостроителни програми. За корабостроителни 
програми щяла да харчи България, стотици милиони ще харчим ние, ко-
гато не можем да си опазим собствената сухопътна граница. Тези тези 
трябва да се обсъждат смело, без догма, да спрем да мислим стандарт-
но, включително нашите военни колеги и колегите от Министерство 
на вътрешните работи. Не може под реформа да се разбира съкраща-
ване на годините за стаж или заплатите. Това не е реформа! Реформа 
е какви функции възлагаме на нашите полицаи. Трябва да говорим и да 
мислим за това, че нашият човешки ресурс в един момент няма да е 
достатъчен за тези предизвикателства, които чукат на границата. И 
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не е лошо да помислим за някаква форма на повинност, да не го наричам 
наборна армия, защото не е това правилният термин. В Австрия вече 
обсъждат увеличаване на срока на наборната служба от 6 на 9 месеца, 
защото преценяват, че армията ще им трябва да някакви немислими, 
непредвидими неща. Ние не трябва да си крием главата като щрауси.

Ще завърша с това – трябва да мислим за немислимото, не трябва 
да се страхуваме и бих искал, тъй като съм донесъл тази книга, "Стра-
тегическа дълбочина" на проф. Давутоглу, а президентът Първанов ми 
взе първият цитат, да ви прочета друг, който съм си отбелязал....и 
казва той: „Турция трябва да подложи на преоценка балканската си по-
литика, като изостави фикс идеите за опазване на Източна Тракия и 
Истанбул, създадени от мъчителните спомени за трагедията от Бал-
канските войни и стимулиран от параметрите на Студената война, 
при новите регионални условия отбраната на Източна Тракия и Ис-
танбул не зависят от разположените в Източна Тракия военни сили, а 
от активното използване в дипломатически и военен аспект на тран-
сграничните свери на влияние, които ще бъдат създадени на Балкани-
те”...обърнете внимание на гл. форма- "ще"...”. „Днес на Балканите се 
структурира динамично съотношение на силите в регионален мащаб 
и държавите, които покажат умения за гъвкаво и динамично прилагане 
на междинни формули по естествен начин ще засилят влиянието си, а 
статичните и пасивни държави ще загубят определящата си роля вър-
ху процесите в региона и все повече ще изпадат в изолация”. 

Благодаря за вниманието!
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Тероризмът, 
миграционните вълни и 
военните конфликти са 
непосредствени и реални 
заплахи за сигурността на 
България

Динамика на средата за сигурност в началото на 2016 г. 

Славчо Велков
Център за близкоизточни изследвания

Благодаря за предоставената ми възможност да споделя оценката 
на Центъра за близкоизточни изследвания относно динамиката на сре-
дата за сигурност и основните фактори, генериращи рискове и запла-
хи за сигурността на Република България в най-важните й измерения в 
началото на 2016 г. 

1. Оценка на средата за сигурност. Рискове и заплахи за сигурнос-
тта и вероятност за проявлението им. 

Разположението на Република България в Балканския стратегически 
район й отрежда важна роля в поддържането на сигурността на части 
от Югоизточния фланг на НАТО и опазването на важни участъци от 
външните граници на ЕС.

Като активен член на колективния договор за отбрана и сигур-
ност, страната ни е задължена да изгражда и поддържа оперативни 
способности, гарантиращи надеждна защита на националната й сигур-
ност. През последните няколко години в средата за сигурност в глоба-
лен и регионален мащаб настъпиха значителни промени, довели до ряз-
ко повишаване на интензитета на конфликтите в „горещите точки”, 
създаване на вакуум на сигурност и огнища на напрежение с фатални 
последствия – голям брой жертви, масова миграция на население, пре-
начертаване на съществуващи граници. С особена сила това се отнася 
за периода – средата на 2015г. и началото на тази година. 

Динамиката в промените на средата за сигурност и нарасналите 
мащаби на заплахите поставиха на сериозно изпитание системите за 
сигурност и породиха необходимостта от нови подходи и практики за 



стр. 32Институт за стратегии и анализи

адекватен отговор на предизвикателствата.
В зависимост от мащаба, характера и територията за вероятно 

проявление, определяме рисковете и заплахите за националната сигур-
ност като външни и вътрешни, с условието, че част от първите мо-
гат да представляват заплаха за колективната сигурност на НАТО или 
отделни страни-членки на алианса. 

1.1. Външни заплахи:
Като такива към настоящия момент могат да се дефинират въз-

можностите за неблагоприятно въздействие върху националната 
сигурност на ограничени или мащабни конфликти в непосредствена 
близост до територията на страната по суша, въздух и море (между-
народен тероризъм, неконтролирани мигрантски вълни, трансгранич-
на организирана престъпност и особено опасната й форма – незаконно 
превеждане на хора през границите на държави, разпространението, 
проникването и засилващо се влияние на ултраконсервативни религи-
озни идеологии и др.) Националната система за сигурност, като важен 
многокомпонентен механизъм за защита на националните интереси, 
има своето отношение и отговорности  към процесите за неутрали-
зиране на посочените външни заплахи. 

Анализът на външната среда за сигурност дава основание в начало-
то на 2016г. и следващите няколко години да се посочат като най-ва-
жни следните фактори, генериращи реални рискове и заплахи за стра-
ната ни:

 конфликтите и кризите в Украйна, Сирия, Ирак, Афганистан и 
Арабския полуостров. Вероятност за проявление – от средна до висо-
ка;

 засилващата се дейност на организацията „Ислямска държава”, 
включително възможностите й за водене на хибридна война извън те-
риторията на Близкия Изток (в т.ч. страни от ЕС), фронтът „Джеб-
хат ал Нусра” и други радикални ислямистки групировки в Леванта и 
страните от Северна Африка (БИСА). В тази връзка е необходимо да 
се посочи, че ДАЕШ (ИД) има завоювани позиции и територия, включи-
телно в Афганистан и непрекъснато увеличава влиянието си. Вероят-
ност за проявление – от средна до висока;

 активизирането на дейността на „Ал Кайда” и нейните клонове 
в почти всички оперативни райони за действие на организацията, как-
то и нарасналите възможности на движението „Талибан”. Вероятност 
за проявление – от средна до висока;

 значителните промени във военнополитическите процеси и пос-
ледвалата дестабилизация в държави от Северна и Западна Африка, 
Близкия изток, Арабския полуостров, Централна Азия (Сирия, Ливан, 
Ирак, Либия, Тунис, Египет, Мали, Йемен, Афганистан и Пакистан). В 
две от тези държави (Мали и Афганистан), в състава на международ-
ните мисии има българско военно и специализирано присъствие. Веро-
ятност за проявление – средна;

 опити на терористични организации (ИД, „Ал Кайда”) насочени 
към придобиване на оръжия за масово унищожение, в т.ч. и биологично. 
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Вероятност за проявление – от средна до висока;
 нестабилното положение в някои страни от Западните Балкани 

(Република Македония, Босна и Херцеговина) и в Гърция в политически, 
икономически, религиозно-етнически и друг план. Вероятност за про-
явление до средна;

 вътрешнополитическа нестабилност и рязко влошаване на сре-
дата за сигурност в Република Турция (вкл. като следствие на динами-
ката на процесите в Сирия и Ирак). 

Страната, която е член на НАТО и стратегически партньор на 
САЩ на Балканите е във фактическо състояние на ограничен военен 
конфликт във вътрешността и по границите с посочените държави. 
Турция е „приемник” на милиони мигранти, които от средата на лято-
то на 2015 г. започнаха усилено придвижване към страни от ЕС, пре-
димно през границите на Гърция и в по-ограничен мащаб- на България. 

Независимо от спецификата на обстановката, следва да се отчита 
факта, че освен съсед, по линия на НАТО страната е съюзник на Бълга-
рия и участва в съвместните усилия по охрана на границите. Въпреки 
това политиката и за лидерство в арабско-мюсюлманския свят и ре-
гиона включва и опити за намеса във вътрешните работи на България 
чрез ислямистка пропаганда, за създаване на етническа нетърпимост 
и използване на част от българите-мюсюлмани като инструмент за 
вътрешна дестабилизация. 

За целта се използват различни способи, включително и медийно-
провокативни, като създаване и излъчване на филми („България, моя 
страна”) с дълбоко невярно историческо съдържание, представяне на 
книги с неоосманистки идеи по повод на официално посещение и други. 

Следва да се отбележи и рязкото влошаване на отношенията на 
съседна Турция с Русия, започнало по конкретен повод (свалянето на 
руски боен самолет), с тенденция за трайно негативно развитие и 
трудно предвидими последствия. Вероятност за проявление – средна 
до висока;

 заявеното и вече осъществено намерение на Русия да бъде ак-
тивен играч в ситуацията в Сирия и укрепване на присъствието й в 
Източното Средиземноморие, предимно военно; провеждането на ма-
щабни въздушни операции срещу ислямистките групировки в района, 
осигуряващи условия за доминиране, включително  за въздушно господ-
ство и важна роля в бъдещ период. 

На практика след подписването на двустранния договор с САР за 
безсрочно провеждане на самостоятелни операции, Русия се превърна 
в незаобиколим фактор в близкоизточните процеси, с когото следва 
да се съобразяват всички останали играчи. Вероятност за проявление 
– висока;

 възможно размразяване на съществуващи към момента замра-
зени конфликти в Приднестровието, Нагорни Карабах, Абхазия, Южна 
Осетия. Вероятност за проявление – от ниска до средна;

 възможност за превръщането на част от Източна Украйна в 
трайна „гореща” точка и генератор на мигрантски вълни, в т.ч. към 
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България. Вероятност за проявление – до средна.
1.2. Вътрешни заплахи
Въпреки, че в условията на глобализация националната сигурност 

не може да се „вмести” в рамките на територията на страната ни, 
приемаме, че рисковете и заплахите за вътрешната сигурност могат 
да се проявят предимно в страната, приграничните райони и обосо-
бените такива в мисии извън страната. Като външна граница на ЕС и 
част от тази на НАТО, страната ни е натоварена с отговорности по 
граничната охрана на територии, като около част от тях протичат 
процеси, които генерират рискове и заплахи за националната сигур-
ност. Основните от тях могат да бъдат:

 вълните на миграция, свързани с трудно контролирано придвиж-
ване на големи маси хора, главно от района на Близкия Изток, Северна 
Африка и Афганистан. България се намира в центъра на т.нар. Балкан-
ски маршрут за миграция от посочените райони към Централна и За-
падна Европа. Независимо от факта, че към края на 2015 г. и началото 
на тази година основните мигрантски потоци се насочват предимно 
по маршрути през Турция, Гърция, Македония, Сърбия, Хърватия, Слове-
ния, Унгария, Австрия и Германия, рискът за страната ни е реален и ве-
роятно ще продължава да нараства, включително и епидемиологичен. 

Независимо от прогнозите за намаляване на мигранските вълни в 
следствие на влошените метериологични условия и поетите от  Тур-
ция пред ЕС ангажименти за сдържане и контрол, интензивността на 
потока е съпоставима с тази от есента на миналата година. Тук след-
ва да се посочат и грубите нарушения за охрана на външните граници 
на ЕС от страна на Гърция, посочени в последния вътрешен доклад на 
Съюза. Вероятност за проявление – висока;

 въздействие на организации и групировки от мрежата на гло-
балния (международен) тероризъм и прояви на вътрешен тероризъм. 
Определено може да се заяви, че тези заплахи имат реален, а не вирту-
ален характер, видно от успешните действия на терористични групи 
и отделни терористи във Франция, Белгия, Турция. Продължава и ус-
пешното мащабно разпространение на ултраконсервативната идео-
логия на „Ислямска държава”, включително в страните от ЕС.

Също така под нейно влияние се проявяваха терористите „вълци-
единаци” – граждани на европейски държави, извършили изключително 
сериозни актове с много жертви и ранени и с много висока степен на 
обществена опасност. Вероятност за проявление – висока;

 действията на групи на трансграничната организирана прес-
тъпност. Наред с наркотрафика, контрабандата с оръжия и боепри-
паси, с нарастваща активност и във връзка с миграционните потоци 
се проявява споменатото вече незаконно превеждане на хора през гра-
ници – организирана престъпна дейност придобила известност като 
„каналджийство” и превърнала се в доходоносен бизнес. 

Все по-често проявлението на тази заплаха е съпътствано с голям 
брой жертви, а същността й я отнася и към епидемиологичния риск. 
Степен на проявление – висока;
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 рискове и заплахи за енергийната сигурност на страната. Пред-
вид недостига на собствени енергоносители и зависимостта на стра-
ната ни от тях, тези рискове могат да бъдат оценени като реални, 
относително устойчиви във времето и със средна степен на вероят-
ност за проявление;

 рискове за екологията, природната среда и хората свързани с 
въздействието от климатичните промени и природните бедствия, 
включително катастрофални земетресения, наводнения, епидемии и 
др. Към тази група могат да бъдат добавени и крупните производ-
ствени аварии. Вероятност за проявление –  прогнозна;

 други рискове, чието проявление би могло да окаже негативно 
влияние върху нормалната дейност на обществото, включително и в 
дългосрочен ефект като демографската криза и други;

 като фактор, който в сериозна степен би могъл да генерира 
риск за вътрешната сигурност за страната и е съотносим към органи-
зираната престъпна дейност, без съмнение е корупцията, особено по 
високите нива на управлението на държавата. 

Посочените рискове и заплахи от двете основни групи са с различ-
на степен на интезитет и значимост и е възможно да се проявяват и 
комбинирано.

Общ извод  от оценката на средата за сигурност: 
напрегната, рязко влошена от есента на 2015 г., с трайна тенден-

ция за усложняване в бъдещ период под въздействието на посочените 
и други фактори. Като непосредствени и реални към момента могат 
да се определят рисковете и заплахите за сигурността вследствие 
на тероризъм, миграционни вълни, ограничени и мащабни военни 
конфликти, както и тези за етническата и религиозна, и енергийна 
сигурност.

Актуалността на тези и другите посочени рискове и заплахи веро-
ятно ще се съхрани до края на тази година, в средносрочен, а възмож-
но и дългосрочен план, което само потвърждава необходимостта от 
приемане на ефективни политики за противодействие и адекватен 
отговор. 

В тази връзка този форум и определената основна цел за задаване 
на посока към определяне на трайни във времето национални интере-
си и създаване на национална доктрина на Република България, по наше 
мнение е изключително навременен и полезен. Защото, уважаеми дами 
и господа, Европа вече не е същата, шенгенското пространство и шен-
генското споразумение не са същите. 

Именно поради липсата на общи политики за справяне с последно-
то предизвикателство международната и регионална сигурност се 
превръщат във все по-национални категории. Дали България може да 
бъде мост от Изтока към Запада в новите геополитически реалности? 
Възможно, да! Стига този мост да не бъде средство за осъществяване 
на неосманистките идеи и стремежи в тяхната „стратегическа дъл-
бочина”!?
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Управляващите в Анкара искат 
да създадат Велика Турция

Тези амбиции са много по-опасни за България от 
неоосманската идеология

Проф. Божидар Димитров
Директор на Националния исторически музей

Терминът неоосманизъм не е добър избор за нашата дискусия. Ис-
ториците знаят, че Османската империя бе държава на една идеоло-
гия- исляма, тоест халифат. Днешните управляващи в Анкара искат 
нещо друго- да създадат Велика Турция, използвайки малцинствата в 
района. Великотурските амбиции са много по-опасни за България от 
неоосманската идеология. 

Книгата „Стратегическа дълбочина“ е програма за развитие на Тур-
ция за следващите 50 години. Програма, каквато ние нямаме. Дано ско-
ро се намери българския Давутоглу, който да създаде подобна книга и 
после може да се яви с нея на каквито иска избори и да ги спечели. 

Когато видя, че в президентската клетва стоят думите, които 
произнася френският президент: „Обещавам да работя за величието 
на България”, тогава всичко ще е наред. Стига сме говорили само за оце-
ляването. Нека поработим за развитието и за величието си, защото 
България е била велика държава и има ресурси да стане такава отново. 

По отношение на дискусията, която се оформи тук за русофилите 
и русофобите, би трябвало да се означаваме като българофили и бълга-
рофоби. А отношенията с Русия трябва да бъдат прагматични, с тър-
сене на българския национален интерес. Каквото и да правим, Бостън 
винаги ще бъде на 10 000 мили от България, а Новоросийск- на 200 мили 
от Варна.

Има една опасност по отношение на бежанската вълна, която те-
първа предстои. Някои казват, че стените не могат да спрат хора-
та- не е вярно, могат. Затова до голяма степен потокът от бежанци 
при нас е малък, а не толкова благодарение на това, че Турция връщала 
имигрантски групи от нашата граница. 

Голямата опасност ще дойде, когато стената по българската гра-
ница стане изцяло готова - от Резово до Капитан Андреево. В Истанб-
ул има 50  000 големи риболовни лодки, които поемат по 200 бежанци. 
Можем ли да спрем бъдеща инвазия от лодки, от бежанци по български-
те плажове, когато сухопътната ни граница бъде затворена? Трябва 
да бъдем подготвени за този сценарий.
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За да постигаме 
националните си идеали в 
модерното време, първо 
трябва да ги формулираме

Има много пример за пряка намеса на Турция във 
вътрешните работи на България

Красимир Каракачанов
Зам.-председател на 43-ото Народно събрание

Благодаря на г-жа Велева и на Института за стратегии и анализи, 
че поставиха открито един въпрос, който българските политици за-
гърбват поради своите лични комплекси. 

Заплашена ли е България от неоосманизма? За да отговорим на въ-
проса, първо трябва да си обясним какво означава този термин. Съгла-
сен съм, че няма точно определение за него. Но е факт, че книгата на 
Ахмет Давутоглу „Стратегическа дълбочина“ от 2010 г. насам е офици-
ална програма на управляващата в Турция Партия на справедливостта 
и развитието, тоест това е официалната турската държавна поли-
тика.

Президентът Реджеп Ердоган провежда политика както на неоос-
манизъм, така и на  пантюркизъм. След смъртта на Кемал Ататюрк, 
политикът, наложил доктрината „мир в страната, мир в света“, до 
ден днешен Турция никога не се е отказвала от пантюркизма.  Още в 
края на 30-те години на ХХ век държавата излиза от орбитата на Ата-
тюрк, а след края на Втората световна война се случи така, че Анкара 
се оказа доста облагодетелствана от ситуацията.

От 50-те на ХХ век години насам Турция получаваше изключително 
мощна финансова, военна, политическа  помощ от САЩ, благодарение 
на която се превърна в политически фактор. Целта бе ясна - дестаби-
лизация на тогавшния Източен блок, в лицето на България като член 
на Варшавския договор и в орбитата на СССР и Средна Азия- страните 
,тогава в рамките на Съветския съюз - Туркменистан, Азербайджан, 
Узбекистан, Казахстан и т.н. Това бе шансът на Турция.

За разлика от българските политици, които предпочитат деклара-
циите и папагалстването, без значение дали става дума за преди или 
след 10 ноември 1989 г., турските политици имат много ясна цел.

Ердоган издигна доктрината на неоосманизма, използвайки ислям-
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ската религия, по две причини. Първо, за да си реши вътрешните про-
блеми - известно е, че с 18 милиона кюрдско малцинство, с няколко ми-
лиона алевити, той се опита на базата на мюсюлманската религия да 
ги сплоти и да ги вкара в рамките на държавата-инструмент за поли-
тическите му амбиции.

Второ, чрез исляма той опита да възстанови влиянието на Турция 
в страни от Близкия изток, където тя е имала своето политическо 
присъствие. В книги и научни трудове на турски автори от последни-
те  10-11 години става ясно, че те смятат териториалните си загуби 
в Близкия изток за абсолютно незаслужени. А става дума за земи, които 
дават ресурсите на света. Именно тези ресурси пък доведоха до аме-
риканската политика в Близкия изток, която допълнително облагоде-
телстваше Турция.

Според много мнения президентът Обама е сбъркал с предизвиква-
нето на „арабските пролети“. Напротив, чрез тази политика Америка 
целеше нещо друго - дестабилизиране на арабските национални държа-
ви и оттам- на целия регион на мюсюлманите- в Турция, Иран, Индия, 
Китай, Русия. Така на мястото на националните държави в Близкия 
изток се настаниха безвремието и анархията и оттам – радикални-
ят ислямизъм. Целта бе да се сложи ръка върху природните ресурси. 
Оттук нататък всякакви декларации за права на човека, за модер-
на демокрация, са приказки за баламурници. Става въпрос, както от 
свят светува, за икономически интереси.

Това е прагматична политика от гледна точка на американските 
интереси, но изключително вредна и опасна за Европа и в частност- за 
България като част от ЕС. Много е погрешно Съюзът да подкрепя без-
резервно всяка политика на Америка в Близкия изток.

Колкото повече българските политици четат история и геополи-
тика и общуват с хора, които днес виждаме в тази зала, толкова по-
вече биха могли да научат и толкова по- „гръбначна“ политика биха 
водили.

Къде сме ние, които нямаме своята доктрина? НАТО и ЕС са само 
механизми и инструменти, чрез които да постигаме националните си 
идеали. Но първо трябва да ги формулираме. Естествено, че тези от 
19-ти век като че ли вече не са актуални, светът е по-различен. Но ин-
тересите на държавите остават едни и същи. 

По отношение на намесата на Турция във вътрешната полити-
ка на България - тя се вижда много ясно. Ще дам няколко примера. 

Главното мюфтийство и всичките му подразделения са пряко под-
чинени на турския Дианет. Не е имало такъв случай в новата българска 
история, дори след Освобождението, когато страната е била васална, 
макар и формално, до 1908 г. Но българските правителства не са позво-
лили на Турция да наложи свой мюфтия в България. 

А днес същият този г-н Ердоган, в качеството му на министър-пред-
седател на Турция,  в българския Министрески съвет, в присъствие-
то на българския министър-председател, заяви кой според него е закон-
ния главен мюфтия на България! Това ако не е намеса въ вътрешните 
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работи на една суверенна държава, здраве му кажете!
Дианетът е министерство на ислямската религия в Турция. А във 

всяко едно от 11 –те районни мюфтийства у нас има по един  „поли-
ткомисар“ на Дианета – институция с бюджет, по- голям от този на 
българската държава. На какво основание чужди граждани присъстват 
в институции, макар и религиозни, на българска територия? 

По данни на службите между 300 и 600 души са активно рабо-
тещите турски агенти на територията на България. По-голямата 
част от тях са идентифицирани, те дори не се притесняват от това.

Цялата пропагандна машина в Турция продължава да работи на пъл-
ни обороти. Ние се извинихме за Възродителния процес, за да пока-
жем, че загърбваме миналото, но В Турция това не се случи. Не чухме 
извинение за геноцида спрямо българите, не назад във вековете, а през 
ХХ  век- кланетата в Македония, на тракийските българи... Чуваме от 
тях само претенции. В тамошната литература се говори за десетки 
хиляди избити мюсюлмани и хиляди изнасилени жени по време на Въз-
родителния процес. Това не е вярно- 7 души са жертвите. Но никой не 
реагира, мълчим.

На учебните помагала, на картите в тази страна части от Бълга-
рия са показани като част от нова Турция!

Ние не смеем да имаме собствена политика и поради тази причина 
ще бъдем обект на това вмешателство във вътрешните ни работи, 
докато българските политици не опровергаят Константин Величков, 
който бе казал в края на 19-ти век, че за българския политик политика-
та не е служба на обществото, а временно попаднал му келепир.
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Неоосманизмът атакува 
държавите през хората

Това е държавна доктрина с регионално приложение, 
докато радикалният ислям е идеология с глобален прицел
България е най-силно заинтересована от интензивен 
политически диалог и сътрудничество с Турция, но не 
допускайки намеса във вътрешните й работи

Любомир Кючуков
Директор на Института за икономика
и международни отношения

Най-обобщената и за съжаление твърде неутешителна констата-
ция за подхода на основните геополитически играчи (САЩ, ЕС, Русия) 
към света като цяло и към региона на Балканите в частност е, че той 
не е особено адекватен и до голяма степен се свежда до опит за реша-
ване на нови проблеми със стари инструменти. И още по-тъжно – със 
стари идеи.

Това, че светът вече е достатъчно многополюсен не е откритие, 
но по-важно за темата на нашата дискусия е не просто утвържда-
ването на нови глобални играчи, но и нови регионални силови цен-
трове. Като безспорно за района на Югоизточна Европа Турция се пре-
връща в такъв.

Реакцията на бившите два полюса на новите предизвикателства 
се оказа като на свързана ос. Тя бе доминирана от стремеж към консо-
лидация: вътрешна - за Русия; международна, на партньорите – за САЩ. 
И в двата случая- използвайки като сплотяващ инструмент външния 
враг. „Новата студена война” обаче е по-скоро анахронизъм, инерция 
от миналото, защото освен че светът не е вече двуполюсен, липсва и 
идеологическата алтернативност, която до преди четвърт век пред-
лагаше т.нар. „социалистически лагер”. 

Още по-важно е обаче, че днес основните геополитически разло-
ми не са вътре в широкия евроатлантически свят (от Ванкувър до 
Владивосток – според едно позабравено определение), а между него и 
останалите и най-вече между него и неговото радикално отрицание 
– „Ислямска държава”.

Подходът на глобалните играчи към Балканите също е израз на 
всичко старо, т.е като към обект и поле за разгръщане на техни геопо-
литически интереси и най-вече – за противоборство с други глобални 
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играчи. 
САЩ присъстват достатъчно активно в региона – но с ясния при-

оритет да сдържат Русия. От своя страна Русия винаги е била фак-
тор в региона (поне през последните 250 години), но никога не е била 
алтернатива за региона (през последните две десетилетия и поло-
вина- всички страни от Балканите ясно са декларирали своите евро- и 
евроатлантически цели). Парадоксално, но Русия получава някаква вто-
рична, изкуствена алтернативност от геополитическата конфронта-
ция. Но тя няма икономическата мощ, политическия ресурс и иде-
ологическата привлекателност, за да бъде реална алтернатива за 
региона.

Самото премерване на влиянието в региона между глобалните иг-
рачи обаче има потенциала да го дестабилизира, като го изправя пред 
нерадостната алтернатива на избора между това да бъде зона-фронт 
или зона-буфер. Впрочем след половин вековен мир, Балканите върнаха 
войната в Европа като легитимен, морално допустим инструмент за 
решаване на спорове и конфликти (а не само като факт).

Но отговорността за това не може да се концентрира само и един-
ствено в региона, защото приносът на глобалните фактори не може 
да бъде пренебрегнат. Затова днес дилемата за региона не е Евро-
па или Евразия, а конфронтация или сътрудничество– най-вече на 
външните, глобалните играчи.

Що се отнася до България, то изборът между Европейския съюз и 
Евразия отдавна е направен, а дебатът по този въпрос е изкуствен и 
бе изцяло вътрешнополитически генериран, отразяващ преди всичко 
стремежа да се остракира политическия опонент.

Проблемът на Балканите не е много Русия, а малко Европа. Дос-
тигна се до състояние, което аз наричам СПЕН – Синдром на повишена-
та европейска недостатъчност в региона. ЕС постепенно и полугласно 
загърби и се дезангажира от региона, като разширяването все повече 
се превръща в инерционна величина с отложен във времето край (в 
най-добрия случай). Заявлението на Юнкер, че до 2020 г. не предстои 
ново разширяване на ЕС не носеше изненада от гледна точка на време-
вите параметри, но имаше силен демотивиращ ефект върху държа-
вите от Западните Балкани, включително и с оглед осъществяване на 
необходимите реформи. 

Недалновидността на тази политика беше ясно демонстрирана 
от бежанската криза. Идеите на Унгария и други наши партньори в ЕС 
за инструментализиране на ролята и мястото на региона чрез изграж-
дане на буферен вал по границите на България и Република Македония с 
Гърция не променят базисния подход. Защото става дума не за приоб-
щаването на региона към Европа, а за прехвърляне на проблема – нато-
варване на двете страни с отговорности, без да се делегират права 
(Република Македония не е член на ЕС, а България – на Шенген) и без да 
се осигурят ресурси (както е известно, такива са заделени основно за 
Турция).

Глобализацията измести процесите от ниво национална държа-
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ва в две посоки: нагоре – към регионализация, като проблемите и 
процесите вече не се затварят в границите на националната държава, 
а текат на регионално ниво (примерите са достатъчно показателни 
- „арабската пролет”, цялостното развитие на процесите в Близкия 
изток и обхвата на дейност на „Ислямска държава”, случващото се в 
пост-съветското пространство); надолу - на ниво общество, като 
загубената политическа и социална сигурност на гражданите в резул-
тат от разчупването на защитната черупка на националната държа-
ва се търси на субстатално ниво – в общността на религия и етнос. 

В резултатна на това сме свидетели на две тенденции, имащи пря-
ко отношение както към региона, така и към цяла Европа: първо, в 
обществата се образуват дълбоки вътрешни разломи  (ксенофобия 
– от една страна и гетоизация – от друга); второ, постепенно се оч-
ертават контурите на нова глобална субектност чрез излизането 
на международната сцена на не-държавния субект, на „глобалния 
индивид”. И Европа бе „уведомена” за този процес по един много груб и 
разтърсващ начин – чрез бежанската криза, заляла континента и чрез 
терористичните действия на „Ислямска държава”.

Процесите на Балканите доста точно възпроизвеждат случващо-
то се в света – с определена доза регионална специфика. Част от дър-
жавите в региона, основно сред тези, получили своята първа модерна 
държавност в резултат от разпада на бивша Югославия, срещат се-
риозни проблеми с нейното утвърждаване, съхраняване и отстояване 
- и въпреки че все още не може да се говори за провалена държавност, 
както това се случва в Близкия изток и Северна Африка, то симпто-
мите са обезпокоителни. Освен това обективно страните от Запад-
ните Балкани са изправени пред две трудно съвместими задачи: от 
една страна – утвърждаване на новата си суверенност (изграждане и 
укрепване на граници), а от друга – подготовка за присъединяване към 
ЕС (премахване на граници).

Процесите на ниво общество (вътрешните разломи) са не по-мал-
ко опасни за региона, отколкото процесите на ниво държава. Днес 
като основни вътрешнорегионален рискове за сигурността се очер-
тават разрастващите се национализми - на ниво общество и събу-
дените реваншизми - на ниво държава (като неоосманизмът изцяло 
и хармонично се вписва във втората тенденция).

По отношение на основният външногенериран, глобален риск – за-
плахата от международния тероризъм и ИДИЛ, от ключово значение 
за съдбата на региона ще бъде отговорът на въпроса: ще се поддаде 
ли умереният балкански ислям на радикализацията?  Като отговор-
ността за недопускането му в страните и разделянето на общество-
то е изцяло на институциите във всяка държава.

Трябва да се прави ясно разграничение между неоосманизма и ра-
дикалния ислям. Неоосманизмът е държавна доктрина с регионално 
приложение, докато радикалният ислям е идеология с глобален прицел.
Те не са стратегически съюзници, дори по-скоро обратното – те са 
съперници (доколкото се съревновават в много случаи на едно и също 
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географско, етническо и религиозно поле), но в редица случаи има съв-
падение – не на целите, а на враговете (Асад в Сирия, кюрдите, напо-
следък и Русия). 

Затова освен статиката на турските дългосрочни интереси, 
трябва да се следи и динамиката на нейната политика, и развитие-
то на инструментариума за осъществяването й. Освен това следва 
да се отчита, че неоосманизмът прилага един много по-съвременен 
подход към региона от този на глобалните играчи, за които стана 
дума – той атакува държавите през хората, залага на човека и на 
формирането на трансгранични мрежови връзки.

На този фон България все повече се оказва в ситуацията на  зао-
биколим (и вече заобиколен) фактор на Балканите. 

В енергетиката всички основни инфраструктурни проекти заоби-
калят страната – става дума не само за „Южен поток”, но и за провала 
на НАБУКО и замяната му с ТАП, ТАНАП и Южния газов коридор (с актив-
ното съдействие на наши партньори от ЕС и НАТО). 

В търговско-икономически план си струва да се отбележи подхо-
да на друг глобален играч: след китайските участие в приватизаци-
ята на пристанището на Пирея, основният път на китайски стоки, 
респективно на китайската инвазия към Европа също се очертава да 
мине покрай България - през Република Македония и Сърбия. Като кон-
трапункт служат мигрантските потоци, от които засега страната 
ни е относително пощадена. Тук освен географски причини (предпочи-
таният по-лесен и практически незакриваем маршрут през хилядите 
гръцки острови) има и политически такива и те произтичат както 
от състоянието на турско-гръцките отношения, така и от отноше-
нията на САЩ с всяка една от трите балкански страни (Турция, Гърция, 
България). Това обективно подпомага снемане на част от напрежение-
то от българо-турската граница. В крайна сметка обаче може да се 
констатира, че България осъществи „успешен” трансфер на серио-
зен геополитически ресурс в просто географско положение.

Когато се опитаме да ситуираме развитието на българо-турски-
те отношения върху всички тези процеси, то следва да се отчита, че 
Турция става все по-ключов фактор за Европа (респективно – и за Бъл-
гария): като буфер/бариера пред преливането на нестабилност от Си-
рия и Близкия Изток; като амортисьор на бежанската вълна (повече за 
България, отколкото за Европа – чрез пренасочване засега на натиска 
основно към Гърция) и като оганичител на ислямската радикализация. 

Тук възниква и един от основните въпроси, които ще определят 
бъдещата динамика на политическите процеси в региона: може ли 
пълзящата умерена ислямизация на Ердоган да бъде бариера за ради-
кализацията (първо в самата Турция, а после и на Балканите) или тя 
ще изиграе осмотично-транзитна роля, съдействаща за тази ради-
кализация (както в самата Турция, така и на Балканите).

Турция прекрасно осъзнава тази своя пораснала значимост и я осре-
брява политически. С цялостното си отношение към последните пар-
ламентарни избори в Турция (посещението на канцлера Меркел и спес-
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тените традициони критики за авторитаризъм и недемократичност 
на управлението, както и отложения доклад на ЕК) Европа показа, че 
за нея е по-важна стабилността, отколкото демокрацията в Турция. 
От друга страна опитът за износ на демокрация се върна в Европа 
като внос на нестабилност, отваряйки вратата и за трансфер на 
радикализъм.

В тези условия България е най-силно заинтересована от интензи-
вен политически диалог и сътрудничество с Турция по глобалните 
рискове и проблеми на сигурността – но отчитайки на първо място 
собствените си национални интереси в двустранните отношения и 
не позволявайки намеса във вътрешните й работи. 

Иначе казано: ключово за отговора на поставения в темата на де-
бата въпрос е ще съумее ли България ясно да разграничи двете плоско-
сти на съприкосновение - държава-държава и държава-общество: раз-
витието на позитивни междудържавни отношения и сътрудничество 
с Турция от една страна; и недопускане на директната намеса и влия-
ние на държавата Турция върху обществото и вътрешните процеси в 
България (на ниво етнос и религия) – от друга.
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Да създадем рамки за 
зрялост на държавата

България е поле на влияние на три геополитически 
центъра - Анкара, Москва и Берлин. Регионализацията 
на външната политика ще създаде собствен център за 
страната

Проф. Владимр Чуков
Русенски университет „Ангел Кънчев“

Дискусията за неоосманизма днес е позакъсняла, трябваше да се 
проведе през 2008 - 2009 г., поради  факта, че тогава се появи и носи-
телят на тази идеология- Ахмет Давутоглу стана външен министър. 
Но се радвам, че в тази зала има много плътно арабско присъствие, 
защото разговорът, който водим тук в момент,а се поведе катего-
рично в арабския свят буквално след излизането на Давутоглу на поли-
тическата сцена.

Сегашният турски президент има голямата заслуга да  селекциони-
ра именно този човек в политиката – Ахмет Давутоглу бе само един 
професор по международни отношения, преди да почука на вратата 
на Ердоган. Така един феномен в турската наука бе оценен от полити-
ците и те го използват много успешно. 

Това е голямата разлика в геополитическия код, в степента на дър-
жавност на отделните политически субекти в света. Великите сили 
гледат с един век напред, утвърдените регионални фактори гледат с 
50 години напред. Ние, за съжаление, дори с 20 години напред не можем 
да погледнем.

Много силно ми се иска да се опитаме да създадем някакви рамки 
на държавността, да покажем  зрялост на държавата. Да погледнем 
20 години напред. Това означава много силна експертиза, анализ, ясно 
напипване на детайлите, никаква емоция. Тя е елиминирана от една 
външнополитическа цел – българския национален интерес, който тряб-
ва да ни води.

Случващото се отвъд Босфора днес е много интересна схема на ге-
ополитически играчи, които влияят и в България. Тук искам да споделя 
една моя теза- винаги държавите, които са на север и на юг от Босфо-
ра са геополитически свързани, а центърът е държавата, която владее 
Босфора – Византия, Османската империя или Турция. Тя се опитва да 
абсорбира териториите на север и на юг от нея.

Тоест днес нас ни интересува какво става в Сирия и много внима-
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телно следим какво става в Турция. А в исторически план тази взаимо-
зависимост е дефинирана още по времето на Халифата. Нека да ана-
лизираме взаимоотношенията с него по времето на  хан Тервел и хан 
Крум, на Симеон Велики. 

Нека погледнем актуалните събития-  в Тунис, в Либия- минаха-за-
минаха. Но Сирия е най-близката арабска държава до Европа и именно 
тогава континентът се взриви с бежанския поток. 

Да, не можем да избягаме от географското място, където ни е до-
вел хан Аспарух. В момента България е поле на влияние на три геопо-
литически центъра - Анкара, Москва и Берлин. Борбата или синхронът 
между тях извежда и формулата на властта у нас. Тук не включвам 
Брюксел, защото той е събирателното на евроатлантизма. А във 
външната политика винаги трябва да има ясен материален израз кой 
е носителят на конкретното течение. Западният вектор е този, кой-
то балансира тежестта, упражнена от двата източни центъра. Нес-
лучайно Стефан Стамболов е търсел навремето точно немски принц 
за престола на България- за да балансира.

Въпросът е, че западният център, преформулиран като евроатлан-
тически, съдържа в себе си наслагването на сложни вътрешни взаимо-
връзки. Настоящият западен лидер никога не е бил колониална сила и 
затова реализира влиянието си чрез проксита, които са негови съюзни-
ци. За България това са Германия и Турция, които олицетворяват ев-
роатлантизма у нас.  Така се получава и казусът на синхрона или асинх-
рона.

По отношение на САЩ Турция си остава стратегически партьнор, 
независимо от това кой е на власт в Анкара и във Вашингтон. Това е 
ключът и оттук идва осуканата ситуация на понаятието атланти-
зъм по отношение на България. 

Европеизмът, за нас това е Германия. Нека напомним, че тя послед-
на ратифицира българския договор за присъединяване към ЕС; тя вкара 
БСП в Европа като основен ляв политически вектор; тази държава мно-
го силно спомогна за създаването на ГЕРБ; точно Германия в момента 
държи червения картон за присъденивянето на България към Шенген. 
Тоест това е нашият вектор, приемаме ли го или не. 

Понастоящем не само Европа, но и Берлин, нашият източник на ев-
ропеизъм, е в криза заради над един милион бежанци, влези на терито-
риите им. Затова тази криза рефлектира директно върху страната 
ни. В същото време влиянието на двата източни геополитически цен-
търа става по-силно от това на западния център, заради германската 
слабост. Отслабва евроатлантическият вектор- защото българското 
общество не приема Анкара, а Германия се оказва отслабена. 

Като резултат от това България става чиста периферия по от-
ношение на западния евроатлантически център и ние не можем да из-
бягаме от този статут. Параметрите на периферията са в изключи-
телно ниския жизен стандарт- истинската оценка за това са хората, 
които всяка година излизат от терминал 1 и терминал 2. Това е и за-
плаха за сигурността. Оттам идва и втората взаимосвързана заплаха 



стр. 47Институт за стратегии и анализи

за националната сигурност - демографската криза. 
Всъщност това ни кара да бъдем толкова чувствителни по отно-

шение на всякакви външни вмешателства. Ние ерозираме, имаме мал-
цинствен комплекс, защото намаляваме с всяка година. 

За да преодолее хроничния си маргинален, периферен статут, Бъл-
гария трябва да създаде свой собствен център, да изведе нови акценти 
във външната политика, да приложи диференциация на европейските 
си партньори и да определи кои са нейните стратегически партньо-
ри.  Не можем да имаме една позиция с Португалия например- много е 
далече.

Затова аз съм привърженик на тезата за регионализацията на външ-
ната политика. Аз отстоявам тезата за балкански Бенелюкс, за ясен 
приоритет в отношенията със съседна Румъния. Имаме общо минало 
и настояще- заедно не сме в Шенген, заедно сме в НАТО и ЕС, а сме били 
и във Варшавския договор, в СИВ.

България със стеснения си пазар създава хилав олигархичен бизнес. 
Затова трябва да изгради стратегически връзки със съседна Румъния- 
две държави, една икономика и същевременно да се материализира 
контура на Крайовската тройка и да се привлече и Сърбия, като се 
стимулира нейното развитие.

Територията на трите страни България, Сърбия и Румъния е кол-
кото на кралство Испания , а общият им БВП е три пъти по-малък от 
испанския. Разширяването на пазара ще реши много исторически про-
блеми, ще стимулира развитието на бедните северни части на Бълга-
рия, периферията на периферията.

Нека започнем да координраме позициите си с нашите съседи ру-
мънците, както се прави във Вишеградската група. Развитието на 
Крайовската тройка е добре да залегне и в бъдещата външнополити-
ческа стратегия.
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Политика и идентичност 
във фрагментарния свят

Европа посяга панически към три базисни политики към 
чужденците – интегриране, игнориране, обезвреждане 

Проф. Валери Стефанов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Да се изработи ясен политически отговор на една динамична гло-
бална ситуация и на стотици локални предизвикателства е сложна за-
дача. По ред причини за страна като България тази задача е още по-
сложна. 

Политиките се позовават на ценности /права, свобода, блага.../, 
основават се на идентичности /идеологически сглобено „ние”/ и апели-
рат към цели /историческо визионерство/.

1. Модерният свят в захвата на противоречията и конфликти-
те

Редица опозиции ни помагат да се ориентираме в актуалните про-
тиворечия на света. Ето част от тях:

 Либерална модерност – консервативна предмодерност;
 Рационална организация на обществото – пасионарни общности, 

подчинени на религиозни и/или други авторитети;
 Отворен свят – „капсули”, затворени етно-религиозни общно-

сти;
 Светска държавност – държавност основана на религиозна орто-

доксалност;
 Свръхмодерни технологии – архаични практики;
 Идеологическа изтощеност – религиозно и политическо фанта-

зиране;
 Ценност на свободата – ценност на вярата;
 Етика на индивидуалния избор – екстатика на подчинението;
 Толерантност – агресивност срещу „неверниците”;
 Верова нищета – религиозна отдаденост;
 Либерални политики към телесността – консервативно повива-

не и укриване на телата;
 Свобода на словото – контрол и отмъстителност към словото;
 Информационни блага на Медийната вселена – тотална дезин-

формация, словесен разврат и емоционален терор на Медийната все-
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лена;

2. Европа пред изпитание

 Европа е географско понятие, политическа метафора и културен 
код;

 Шевовете на Европа са политически, икономически, културни, 
ментални. Европейските ценности са ценностите на хуманизма, на 
Просвещението, на вековно политическо мечтание. Те са плод на гор-
чивите поуки от радикалните социални и политически експерименти, 
проведени през 19-ти и 20-ти век;

 Европа е създадена от рационалната утопия за предсказуем и си-
гурен свят. Хаос и случайност срещу разум и ред. Питането е дали бие 
камбаната, възвестяваща отмъщението на хаоса?; 

 Западният свят – либерален, индивидуалистичен, консуматор-
ски, флуиден, фрагментарен, нарцистичен, хедонистичен... Срещу него 
стоят идеологии, основани на традиционализъм, морален нормативи-
зъм, ескапизъм /спасение в отвъдното/, верски фанатизъм, политиче-
ски радикализъм...

 Разцепване между идеала „Европа” и реалността Европа. Европа, 
която марширува на място и се обръща с надежда назад;

 Разлом между упражняването на властта, апелирането към мо-
рала и позоваването на истината;

 Реалността Европа е пространство на тлеещи съперничества, 
на растящи неразбирателства и амбициозни локални интереси;

Празнота на надеждите, слабост на проектите за бъдеще. Колаби-
ране на утопиите;

 Универсалността е горд проект, глобалността е хрисимо по-
требление /Зигмунд Бауман/. Хрисимо потребяващите европейски на-
роди са взривени от радикалните религиозни визионерства и от маща-
бен внос на инокултурни общности. 

 Падането на Стената роди нова Европа. Вдигането на стените 
очертава границите на една Европа в ситуация на нова обсада;

 Бежанците. Дефиниранине на три базисни политики към чужде-
нците – интегриране, игнориране, обезвреждане. Европа посяга пани-
чески към трите. Опасността Европа да се превърне в наказателно 
пространство, където бежанските масиви ше трябва да преживеят 
мъчителна култивация в условия на нарастваща нетолерантност.

 Терорът – новата/стара война;

3. България пред изпитание

Възможност и невъзможност да се създадат и развият способно-
сти за ефективно действие в ситуации на кризис и трансформация. 

 Държавата. Състояние и потенциал на институциите да създа-
ват визии и да реализират дългосрочни политики;

 Нацията. Въобразените общности са пасионарни – те са сглобе-



стр. 50Институт за стратегии и анализи

ни въз основата на символични наследства – вяра, памет, език... Пита-
нето е – каква е колективната страст и кое е символичното ядро на 
българската нация днес?

 Обществото. Състоянието на гражданската култура, на граж-
данските традиции и практики. Проблемът със съзнателно култиви-
рана мисловна малолетност на обществото. 

 Великият български исторически и „цивилизационен” избор е всъщ-
ност историческа тавтология. Или е мощен мазохистичен рефлекс – 
след като си се отървал от „призрака на комунизма”, да се хвърлиш 
сляпо в обятията на олигархическия вампир. Призраците са по-стари 
от вампирите. Вампирите са по-кръвожадни от призраците;

 Гражданинът. Човешкият потенциал като ключов за функциони-
рането на гражданско общество. Ценностно ориентираният индивид 
е сърцевина на демократичната организация, слабо образованите и 
податливи към манипулация маси са ядро на тоталитарните движе-
ния. Умове отровени от лъжи и дезинформация. В България пластът на 
емоционалната култура се смалява с огромна скорост – по-бързо от 
озоновия слой.;

 Политическият елит. Политиката е грижа за полиса – за града 
на гражданите и за здравината на градежа. Тя предполага наличието 
на ум, ангажимент, воля, нива на компетентност, наличие на автори-
тет, морален ресурс... 

В България политиката се рекламира като грижа за народа, а се ре-
ализира като „съзаклятие на властта”. Това, което по инерция се нари-
ча „политици” и „отговорни фактори” са всъщност чипове в напълно 
полудели системи.

Политическата партия предполага визия, идеология, 
структура, социална база. Повечето политически партии в Бълга-

рия са само абревиатури, на които са увиснали всевъзможни кариерис-
тични креатури. Това прави партиите еднодневки, а креатурите ве-
чни. 

Политическият живот в днешна България е ловко мащабиран и е 
свлечен до размерите и манталитета на двор. Дворът трябва да се 
разбира не като аристократично пространство, а като част от ма-
хленската общност, също носеща името България. Дворът има мал-
ко общо с модерната политика, той предполага наличието на поли-
тически маскирани и кариеристично мотивирани сдружавания – тип 
„банди”. Политически маскираните банди не се нуждаят нито от идеи, 
нито от идеали, нито от идеология. Те се издържат от фразеология.

          Партийните елити срещу националните интереси. Домини-
ращите днес политики на реагиране според силата на „ужилването” са 
доказано неефективни;

Интелектуален авангард.  Наличие и ефективност на анализатори, 
на идейни модератори, които да генерират дългосрочни визии и да 
градят вероятностни модели за развитие в глобален и локален мащаб;

4. От когнитивен блокаж и аксиологичен вакуум към морфичен 
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резонанс

Тук очертаваме няколко понятия, около които си струва да се раз-
мишлява като възможен отговор на неизбежните предизвикателства 
и предстоящия колапс на редица изтощени социални и политически 
системи.

 Когнитивен блокаж. Нарастваща трудност да се осмисли и опи-
ше ставащото в света. Хаос и случайност срещу разум и ред. Слепота 
и безсилие на политическата реч – клишета, заклинания, примитивна 
агресия, самохвалство...;

 Аксиологичен вакуум. Противоречивата съдба и отслабващата 
ефективност на ценностния универсум. Плурализацията като релати-
визация. „Славното минало” е изобретено, за да скрива бездарното на-
стояще;

 Символна нищета. Питането е доколко символичното наслед-
ство продължава да е ефективен инструмент за единение и за след-
ване на общ идеологически проект. Слабата идентичност – проблема-
тични форми и форуми за себеразпознаване чрез историята, паметта, 
настоящето.  Различното минало на националистите и мултикултура-
листите.

 Конформистичен импулс. Проблематична самостоятелност на 
българската държава. България е страна отчаяно търсеща убежище в 
блокове. Централните сили, Тристранният пакт, Варшавският дого-
вор са исторически провалените прислони на българската политическа 
и военна доктрина през двадесети век. Днешният прислон се нарича 
НАТО и е поредната надежда за правилен избор. България като страна 
отчаяно търсеща протекцията на Големи братя, на небесни Владици и 
земни Началници;

 Информационна паяжина. Като повечето хора по света, бълга-
рите отдавна не живеят в реалността. Те обитават хипермаркета 
на пропагандната реалност. Политическата реклама е механизъм за 
подсъзнателно усвояване и прилагане на поведенчески алгоритми. Не 
свободният гражданин избира своя политик, алгоритъмът на реклама-
та го избира.

 Травматичен консенсус. От споделена радост и политически ус-
пех, консенсусът се превръща в проблем. Става травматична точка в 
отношенията, защото обикновено се постига не по силата на убеде-
ност, а с цената на болезнено приживени отстъпки. Усложняващият 
се консенсус на ниво Европа и на ниво българска политическа реалност. 
Българският народ е от векове в светлината на християнската вяра и 
в лоното на Православната църква. Но същият този народ рядко раз-
познава като християнски ценности любовта, милостта, покаянието, 
опрощението... За сметка на това с настървение прилага старозавет-
ната икономика на отмъщението;

 Анахронична заблуда.  Проблематичните усилия да се прилагат 
към съвременния свят категории, критерии и политики от минало-
то. Българската политика е технологично стара. Анахронична е! Съ-
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временното българско общество не функционира според принципите 
на модерната рационалност (Макс Вебер), а според шаманистичните 
техники на екстаза (Мирча Елиаде);

 Морфичен резонанс. Оповестена е утопия за мистична комуника-
ция и ирационално телесно-политическо обвързване. В нея колективно-
то тяло ще диша като в роман на Андрей Платонов, като неизвест-
ното животно от бърлогата на Франц Кафка. Морфичният резонас 
е панически отговор на когнитивния блокаж и аксиологичния вакуум. 
Това е призив да се приберем в предмодерното колективно тяло, след 
като не сме в състояние да разберем фрагментарния, сложен и враж-
дебен свят.
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Спокойно ли е на Шипка? 

Турция vs Русия: студената Източна война

Доц. Дарина Григорова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Сваленият руски бомбардировач на 25 ноември 2015 г. оголи нерва 
на стария двубой между Русия и Турция за културно-идеологическо влия-
ние върху част от постсъветското и постосманското пространство, 
частично повтарящо традиционните фронтови линии от руско-тур-
ските войни (ХVIII–ХIХ в.), Балканската и Кавказката, добавяйки към 
тях поради изместените турски и постсъветски граници – Близкоиз-
точния, Централноазиатския и донякъде Кримско-татарския фронт. 
Стратегически важни в цялата конфигурация остават Проливите и 
контролът върху Черноморския басейн.

Полето на битката на „Русский мир” срещу „Тюркский мир” съвпада 
след разпада на СССР (1991) и с интересите на трета сила – САЩ, носе-
ща своя идеология – на „демократическия атлантизъм”, и въвела чрез 
Збигнев Бжежински своето понятие „Евразийски Балкани”, с което пре-
тендира за правото на единствен „арбитър” в качеството си на по-
бедител от Студената война. Ако „традиционните Балкани” според 
Бжежински са „потенциалната геополитическа награда” за САЩ, то 
„Евразийските Балкани” са „икономическият приз” поради наличието 
на богати природни ресурси, чакащи новите колонизатори/интегра-
тори. 

В очакване на този „приз” през 2006 г. Кондолиза Райс въвежда пуб-
лично термина „Нов Близък Изток”, подготвяйки общественото мне-
ние за  преформатирането на региона (reshaping) на „демократична 
основа”. Заявлението на Райс е последвано от т.нар. „карта на Ралф 
Питърс”, издадена в регионалната преса и чертаеща новите полити-
чески граници в „Евразийските Балкани” вече като „Нов Близък Изток”, 
включващи Кюрдистан и прочее преразпределяне на постосманското 
наследство. Една от невралгичните точки на постсъветска Централ-
на Азия, с ключово място в “Евразийските Балкани”, е Ферганската 
долина, наречена от Георгий Рудов „супер-евразийски Балкани”, които 
могат да доведат до „афганистанизация” на целия регион, което е в 
пъти с по-висока степен на деструктивност от вече утвърдения тер-
мин „балканизация”.

Докладът представя идеологическия аспект на турско-руския дву-
бой, който може да се дефинира като „студена Източна война”. Ще 
се проследят историческите фази на идеологическото проникване на 
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Турция в Русия още от времето на империята, през СССР в предвоенния 
му период и след 1991 г. досега. Специално внимание се обръща на поня-
тийния апарат, издаващ стратегическия хоризонт и географията на 
бъдещето за Русия, Турция и САЩ. 

Защо „студена Източна война”? „Студена” е, тъй като предста-
влява битка на идеологии с активна предистория още от втората 
половина на ХIХ в. (панславизъм, съчетан с „руска идея” срещу пантюр-
кизъм, пантуранизъм и панислямизъм) до 20-те – 30-те г. на ХХ в., въз-
родена след 1991 г. като своеобразен панрусизъм („Русский мир”) срещу 
пантюркизъм (Туран, „Тюркский мир”), последният съчетан вече с исля-
мистки инструментариум. 

„Студена” е и защото с военната провокация срещу руския само-
лет на сирийската граница Турция се завърна в орбитата на плацдарм 
или буфер срещу Русия, роля, отредена й за времето на класическата 
Студена война между СССР и Запада. Дори и след нормализиране на от-
ношенията между Русия и Турция, те няма да са същите, защото вече 
е открит т.нар. „южен фронт”, термин, въведен от Леонид Решетни-
ков, описващ изтикването на Русия от южните маршрути към „зона-
та на вечния мраз”. 

„Източна война” е руско геополитическо понятие, възникнало след 
Кримската война, популярна като „Източна”, руско-турската Освобо-
дителна война (1877–1878) я следва с прозвището „Втората източна 
война”, което пък обяснява неизбежното място с въпросителна на 
Шипка (България) в тази конфигурация, която ако не пряко, то косвено 
винаги ще се влияе от силовото поле на сблъсъка между Турция и Русия.

Както Русия има болезнено отношение към по-голямата част от 
постсъветското пространство, така и Турция е свръхчувствителна 
към постосманските територии, както вероятно и Иран към пост-
персийските – имперската памет е дълбока и търпелива, и винаги се 
проявява при отслабване на противника.

От втората половина на ХIХ в., когато Русия присъединява Кавказ и 
Централна Азия като компенсация на изолацията от Европа след Крим-
ската война, Османската империя започва да провежда последовател-
на политика на идеологическо проникване в руските земи, населени с 
тюрки. Турското влияние е чрез финансирането на турски училища от 
турски емисари, с вербуване на руските тюрки по време на хаджа. В 
донесение на руската агентура на Департамента на полицията в Ис-
танбул от навечерието на Руско-турската война (1877–1878) се казва, 
че „Константинопольское мусульманское духовенство употребляет все-
возможные усилия, чтобы вступить в сношения с русскими мусульманами 
для того, чтобы взволновать их умы и возбудить религиозный фанатизм. 
С этой целью... рассылаются агенты, преимущественно из русских же му-
сульман, фанатизированных в Турции”.

Руската империя губи идеологическата битка поради администра-
тивна немарливост: непреодоляна езикова бариера, институционални 
битки: военното и вътрешното министерство си прехвърлят отго-
ворността; сенаторска ревизия (1908–1909) констатира наличието 
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„на огромно количество национални училища с радикален уклон”, пре-
подаващи с турски учебници. Основните центрове за износ на панисля-
мизъм в Туркестанския край след Истанбул са Кабул и Кайро.

В истанбулското списание „Сирати мустаким” статия със заглави-
ето „Панислямизъм” описва красноречиво разбирането им за това по-
нятие: „...свет нашего [мусульманского] величия потух; мы существуем 
как бедные, лишенные всего люди. Андалузия, Тунис, Марокко, Египет, 
Эрзурум, Ява, Индия, Казань, Крым, Туркестан, Кавказ – все это владения 
чужих. Мусульмане постоянно погибают. Они раздробленны и исчеза-
ют. Какая досада, какая обида, какое унижение... О скорбь... Придите, 
братья, раскройте ваши глаза, бросьте ваши личные интриги, сплоти-
тесь как один человек. Иначе мы потеряем и наш халифат, наше по-
следнее пристанище, мы совершенно погибнем. Наши враги религии не 
удовольствуются завладением турецкого государства, они дойдут до 
Мекки, разрушат нашу святыню – наш священный храм Каабу... ”. 

По време на Първата руска революция (1905–1907) в Казан се свиква 
Третият общоруски мюсюлмански конгрес (1906), на който се решава 
всички руски тюрки-татари да приемат езика на „константинопол-
ските турци”. В мюсюлманските училища се премахва задължително-
то преподаване на руски език и учебниците на министерството на 
народното просвещение на Русия, а се въвеждат турските учебните 
програми. 

При младотурците пантюркизмът се засилва успоредно с панисля-
мизма за износ и в руската империя, и в СССР, с който кемалистите са 
в дружески отношения.  През 1915 г. в Истанбул се създава „Комитет 
за защита на правата на мюсюлманските тюркско-татарски народи в 
Русия”, чиито членове обикалят Австро-Унгария, Германия и България. 
През 20-те – 30-те г. „съветските тюрки” се обучават в Турция, от-
делно турски учители работят в Азербайджан, Дагестан, Крим, Повол-
жието, като преподаването е само на турски език.

Ататюрк следва османската стратегия за идеологическо прониква-
не сред вече съветските тюрки чрез езика, историята и културата. В 
следвоенния период до перестройката липсата на активно турско-съ-
ветско сътрудничество на всякакво ниво – политическо, икономическо 
и хуманитарно, създава временен период на затишие на турското про-
никване, но турският интерес не заглъхва, а се снишава. Институтът 
за изследване на културата на тюркските народи в Анкара активно си 
сътрудничи с Института за изследване на СССР в Мюнхен. 

Връзката с Германия не е случайна, защото по времето на Втора-
та световна война нацистите имат силен интерес към „туранския 
идеал”. Политиката им на създаване на русофобски нации в рамките 
на руското пространство не се отнася само до галицийския модел на 
украинска нация, който поощряват пак в този период, но и до съвет-
ските тюрки.

От края на перестройката обаче и най-вече след 1991-а Турция про-
бужда идеологическия си арсенал и започва умела, активна и последо-
вателна политика както в постсъветска Централна Азия и в част от 
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Южен Кавказ, така и в Руската федерация. 
Турция официализира  концепцията за „външните тюрки” на свика-

ния през декември 1990 г. в Истанбул Международен курултай на Туркес-
тан, като целта е все още съветското тюркско пространство. През 
лятото на същата година в Москва по инициатива на казахския диси-
дент и поет Олжас Сюлейменов се свиква Първият конгрес (асамблея) 
на народите на Изтока в СССР. Втората среща вече в Казан (април 1991 
г.) я преименува в Асамблея на тюркските народи. На третия конгрес 
на Асамблеята в Чебоксари, Чувашия (1993) програмата придобива на-
ционалистичен характер.

Междувременно през 1992 г. в Анкара се създава Агенция за тюрк-
ско сътрудничество и развитие (TIKA), а Сюлейман Демирел същата 
година обявява, че Турция ще стане „културен център и исторически 
магнит за новосуверенните държави”, като географията на „тюркския 
свят” според премиера е между Адриатика и Великата китайска стена. 
Демирел създава и група лингвисти, които води със себе си на обиколка 
в Централна Азия, за да подготвят преминаването на латиница от 
кирилица за постсъветските тюркски народи, а през 1993 г. в Анталия 
свиква конгрес, който да подготви внедряването на „общотюркска ла-
тиница”. Азербайджан преминава бързо, Узбекистан също, макар и през 
1995 г. след влошаване на отношенията с Турция да замени турски бук-
ви с английски еквивалент. Казахстан в новата си стратегия 2050 също 
планира отказ от кирилицата, което вече е сериозен удар по Русия.

През 1994 г. Турция създава Съвместно управление на тюркските 
култури и изкуства” Тюрксой (TURKSOY), което включва широкомащаб-
ни програми на сътрудничество между библиотеки и университети. 

Втората линия на турско влияние е чрез училищната мрежа на Гю-
лен, за която има противоречиви анализи според пристрастието на 
авторите – от невинен просветителски джадидизъм до ислямистска 
пропаганда под формата на културна политика.

През 2009 г. в Нахичеван с участието на президентите на Турция, 
Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Киргизстан е създаден Тюрк-
ски съвет с щаб квартира в Истанбул и със свой флаг.

Въпреки сериозните усилия на Турция да възсъздаде  „Тюркския свят” 
с център Истанбул резултатите са противоречиви. Няма как да има 
един тюркски център, както Москва е такъв за „Русский мир”, защото 
няма единно тюркско съзнание. Русия предвидливо се отказа от пан-
славизма, призна провала си на опитите да се превърне в средоточие 
на славянския свят поради славянското многообразие културно и кон-
фесионално, и се фокусира в руското пространство на постсъветска 
територия. 

Руската постсъветска политика на създаване на Славянски универ-
ситети също за момента е изоставена извън провалите по ред проза-
ични причини на „усвояване на средства” с номенклатурни навици.

Линията на „въображаемата” туранска общност е прекъсната или 
по-скоро разклонена необратимо със съветската политика в стил „Бя-
лото слънце на пустинята”, т.е. секуларизация и европеизация. Дори 
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и сега, вече 25 г. след разпадането на СССР, тюркските народи в Цен-
трална Азия и в Русия имат свое национално съзнание, което не биха 
изличили, за да признаят неоосманския проект, което не им пречи да 
се възползват от икономическите и хуманитарните турски проекти. 

Политиката на „коренизация” по внушение на Ленин стимулира оф-
ормянето на вътрешните съветски нации: укринската и беларуската 
нация, но също така и тюркските – башкирска, татарска, чувашка и 
прочее. Тук парадоксът е, че ленинската политика („заложила бомба” 
под Русия по скорошното изявление на В. Путин, за спора между Ленин 
и Сталин за автономизация, свързан с границите на съветските ре-
публики, предпоставили постсъветските горещи точки и непризнати 
републики), по отношение на руските/съветските/постсъветските 
тюрки е в полза на Русия. Обратно е за Турция, затова и някои татар-
ски историци наричат „бомба със закъснител” ленинската политика за 
тюрките, която Путин нарича „атомна бомба” за Русия, но в случая 
обобщението му не е коректно, защото резултатът за Русия е двузна-
чен: отрицателен аспект за Украйна, положителен за Централна Азия 
и тюркските народи в РФ.

Тук обаче пак не може да се обобщава, защото ситуацията в Цен-
трална Азия е калейдоскопична и много динамична според външната 
сила, било то руска, турска, иранска, американска и дори китайска. Ка-
захстан уравновесява турските амбиции и досега успешно лавира меж-
ду Изтока и Запада, докато в Руската федерация Татарстан претен-
дира за тюркски център и за особена самостоятелност. В Централна 
Азия тече неравномерен процес на дерусификация и на ислямизация, 
Георгий Рудов предлага термина „хомо исламикус” като новия тип чо-
век след „хомо советикус”. Сред руските востоковеди съществуват 
различни виждания за съвременния ислямизъм: някои приемат терми-
ните „умерен ислямист”, „либерал-ислямист”, други отхвърлят кате-
горично възможността да има „умерен ислямист”, както не може да 
има „умерен православен” или „умерен католик”. Съществува и термин 
„евразийски ислям”, но той не е популярен.

Казан е много силен идеологически център още от ХIХ в. Руските 
татари от империята създават пантюркизма и го изнасят в Истанб-
ул. Руските татари след 1991 г. също предлагат своя идеология на та-
тарски ислям”, от една страна, „евроислямът” (либерален, интелекту-
ален, светски ислям) на татарския историк и активен общественик, 
съветник на татарския президент Минтимер Шаймиев Рафаел Хаки-
мов, от друга, ислямът и татарския свят”, не „тюркския”,  консерва-
тивен, подчинен на шериата. И в двата варианта се търсят татар-
ските национални корени, които са водещи, „ислямът трябва да служи 
на татарския народ”, а родина на татарите е не Туран, а Русия. 

Убийството на ислямския татарски философ Винер (Валиула) Яку-
пов, противник както на евроисляма, така и на ислямистите, и поку-
шението срещу предишния мюфтия на Татарстан през 2012 г. показва 
наличие на силно ислямистко лоби, или както Якупов го нарича „уаха-
битски холдинг”, което е част от процеса на пълзяща ислямизация.
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 Симптоматично е и административното преследване на татар-
ския журналист востоковед Раис Сулейманов, активно пишещ и срещу 
салафитите, и срещу пантюркизма. През декември 2015 г. той е арес-
туван (после пуснат под гаранция) с обвинение, че разпространява екс-
тремизъм заради публикация на манифестация на джихадисти с флага 
на Ислямска държава в Татарстан.

Татарстан винаги е имал специфична слабост към контактите с 
Турция на всякакво ниво. След свалянето на руския самолет на прескон-
ференция (21.12.2015) татарстанският  президент Рустам Миниханов 
заяви, че „Турция для России дружественный народ, а для Татарстана 
– братский, мы одной языковой группе, одной религиозной принадлеж-
ности”. 

Влошаването на руско-турските отношения, прекъсването на съ-
трудничеството с ТЮРКСОЙ извън замразените икономически проек-
ти създава напрежение в Татарстан. Неслучайно на традиционната 
пресконференция на Путин (17.12.2015) журналистката от Казан зададе 
два чувствителни въпроса: първият за културното сътрудничество 
с Тюрксой, а вторият за президентския статус на Рустам Маниханов, 
за което той после я упрекна публично. Путин отговори или по-скоро 
намекна, давайки за пример Рамзан Кадиров, но ако чеченският лидер 
заявава, че е „руснак от чеченски произход”, то татарският – Рустам 
Маниханов, няма да каже, че е „руснак от татарски произход”, а тата-
рин и русиянин.

До момента с разстреляния руски бомбардировач и пилот Турция 
беше „партньор” и „съюзник” на Русия, но за десет секунди се превърна 
в противник и сбъдна предупреждението на Владимир Путин от прес-
конференцията му след неговото посещението в Анкара (декември 
2012 г.), когато той цитира А. П. Чехов: „если в начале пьесы на стене 
висит ружье, в конце пьесы оно должно выстрелить”.

Спокойно ли е на Шипка? 
Привидно да, но няма гаранция какво ще се случи при внезапно влоша-

ване на отношенията на Турция с ЕС. Познанието се трупа и в сравне-
ние. Турската политика на Балканите се различава от тази в Централ-
на Азия и Русия само стилистически и по мащаб, но не и съдържателно 
като постосманска зона. Оттук и въпросите: знаем ли колко са сивите 
салафитски зони (огнища) в България и на Балканите? На какъв език се 
преподава в ислямските училища у нас – турски или арабски? Откъде 
са средствата (Саудитска Арабия, Катар, Турция)? По какви програми 
са учебниците? Ако перифразирам понятието „уахабитски холдинг” на 
„ислямистки обръч от фирми”, то има ли такъв у нас?

Какво трябва да се направи, за да е спокойно на Шипка? 
Мигрантите, наречени бежанци, трябва да се регистрират в строй-

на система от досиета, които да проследяват пътя им из цяла Европа, 
плюс информация за националност, вероизповедание, здравен картон. 
Държавата трябва да финансира усилена подготовка на востоковеди 
– тюрколози, иранисти, арабисти, защото наличните едва ли са дос-
татъчни за „срещата с култури” от Ориента, която тепърва ни пред-
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стои. Връзката с Русия би била от голяма полза за нас и за Европа, за-
щото руските кадри имат великото преимущество да са руснаци от 
всякакъв произход – тюркски, таджикски (ирански), кавказки, арабски 
(смесени бракове още от съветско време) и те се разтварят в съот-
ветната среда, което им дава жива информация от терена.

Партньорството в политиката няма трайност, защото винаги на 
нечия стена виси оръжие и то е готово да гръмне.
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България е заплашена от 
неоосманизъм, но не от 
година или две, а далеч 
преди това

През Студената война 80% от осъдените за шпионаж у 
нас са вербувани от турските служби

Доц. Йордан Величков
Югозападен университет- Благоевград

България е заплашена от неоосманизъм, категоричен съм. Но не от 
година или две, не от идването на Ердоган на власт, а далече преди 
това. Да видим какви са външните фактори, заплашващи страната ни.

Години съм работил в Балканския отдел на Външно министерство. 
В изселническите спогодби на два пъти сме предлагали решение - тези 
които искат да останат като лоялни граждани на България с турско 
национално самосъзнание, са винаги желани граждани на България. Едно-
то предложение е от 1951-52 г., а другото от 1978 г. и те са правени на 
най-високо ниво. Но решение на въпроса категорично ни бе отказвано.

Ще кажа нещо, което не е публична информация – в годините на 
Студената война над 80% от осъдените за шпионаж от българския съд 
бяха хора, вербувани от турските служби. Много от тях - български 
граждани с турско национално съзнание, които са шантажирани, при-
тискани, заплашени. Над 80 процента! Този факт не показва ли очевид-
но далечните намерения на турски ръководни екипи, които са начело 
на тази държава, та до днес?

Вътрешните фактори, които заплашват сигурността на България, 
са не по-малко от външните.

Първо, неадекватното поведение на управляващия ни елит след 
прояви на нашите съседи. Ще ви дам пример с едно смайващо изявле-
ние по повод нарастване на националилистическите искания на научни 
и политически среди в Албания и Косово за обединение на албанския 
етнос. Повече от 100 години били разделени и трябвало да се обеди-
нят. Единствената държава, която каза „Да – с цената на всичко ще 
подкрепим това обединение“, беше Ердоган.

Каква беше позицията на България? Пълно мълчание. Каква беше по-
зицията на Европа? И там пълно мълчание.

Давате ли си сметка за какво става дума? Отново Западните Бал-
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кани ще пламнат така, както стана през 90-те години.
Най-страшното нещо е подмяна на историческата ис-

тина. Ние сме свидетели ежедневно на подмяна и фалшифи-
циране на историята. И за това се мълчи. Недопустимо е.
И днес тревогите продължават. От дни пак се говори и спори дали е 
имало присъствие, владичество, съвместно съжителство и т.н през 
онези пет века. Това е безобразие!

И искам да покажа нещо на тези, които твърдят, че много добре 
сме живеели, че нашите предшественици са били свободни граждани и 
са имали двуетажни къщи. Ами то и по времето на тоталитарната 
система имаме двуетажни, че и четириетажни къщи и въпреки всич-
ко я критикуваме. Искам да ви покажа само един документ – книгата 
„Зверствата при потушаване на Илинденско-Преображенското въста-
ние“, издадена през 1987 г. Случилото се не е след Априлското въстание 
преди 140 години, а е от XX век. Тази книга е сборник от публикации в 
американският печат. Това са 1750 американски материали в най-голе-
мите издания. Само 350 са в „Ню Йорк Таймс“, които отразяват това 
събитие. В този сборник пише за турските зверства над жени и деца 
при потушаването му. И тези хора не са въстаници. За какво присъст-
вие приказваме? Това са безобразия. И вижте как са живели. За какво 
присъствие говорите, господа?!

Казваме, че ни трябвало единство. За какво единство става дума, 
като всеки път, когато някой заговори за това, е репликиран ту с ко-
мунизъм, ту с Държавна сигурност и какво ли не.

Големи личности предупреждават всеки ден: България загива! След-
ва мълчание. Ще ви посоча само една статистика. В началото на XX 
век е направено изследване на Балканския регион. То сочи, че български-
ят етнос е някъде около 6-7 милиона. Забалежете – това е в началото 
на XX век. Тогава румънците са малко над 8 милиона, гърците и тур-
ците – около над три милиона всеки, албанците – 1 милион. Турците 
в тогавашната Османска империя, която е 28-милионна, са 8 милиона.

Да видим картината след 100 години. Днес румънците са 22-23 мили-
она. Сърбите 9-10 милиона, а гърците 10-11 милиона души. Увеличение 
над три пъти. Албанците се увеличават 8 пъти. Турците от 8 милиона 
вече са 50 милиона, след тях има и много кюрди. Е, и те се увеличават 
5-6 пъти. Къде сме ние – 5-6 милиона души реално. И накъде отиваме? 
Вземаме мерки за демографския проблем само на приказки - това е не-
сериозно.

Ердоган каза: всяко турско семейство трябва да има минимум 4 
деца. Изводите оставям на вас.
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Да напишем национална 
стратегия не е трудно, 
но трябва да има реални 
възможности, субекти и 
цели

Запазването на чувството за принадлежност е от 
първостепенна важност

Проф. Нина Дюлгерова
Варненски свободен университет

Можем ли да реализираме темата за национална доктрина? Когато 
говорим за това, автоматично ограничаваме темата и обекта, как-
то и средствата, които могат да бъдат включени в подобна доктри-
на, ако я приемем като модел. 

У нас има външнополитическа доктрина от 1878 до 1912 г. По прин-
цип в България нещата се случват, само когато има предизвикател-
ство отвън и то застрашава възможността на българите да същест-
вуват и като нация, и като бъдеще. Нека видим в момента каква е 
ситуацията, абстрахирайки се от историята. 

Първо, живеем в един информационен век - информацията, която 
възприемаме поотделно и обществото като цяло е с много въпроси-
телни. Никой не може да каже доколко това, което коментираме е 
реално, доколко е истина. За мен е важно не какво  се говори, а какви са 
действията. Действията в момента са хаотични. Преди говорехме за 
организиран хаос, а сега – за съзнателен. 

Второ, битката вече  е директна и е изцяло насочена срещу вто-
рия субект в международните отношения от средата на 17-ти век до 
днес – държавите като самостоятелни единици. 

За България съм оптимист, че тя ще оцелее. Ние сами си ровим 
гроба, но ни спасяват. Действително България е стратегическа зона, 
тук се водят активни и в последно време непредсказуеми битки между 
държави, имащи инструментариум за въздействие. Това са Вашингтон, 
Анкара, категорично Израел. Бих се абстрахирала от въздействието 
на Брюксел, доколкото в момента ЕС  е с големи проблеми.

Запазването на чувството за принадлежност е въпрос от първос-
тепенна важност. Българите са доказали във времето и простран-
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ството, че са много интелигентни, отговорни и с ясна визия  за това 
какво трябва да бъде мястото на България в регионалния и глобалния 
свят на развитие. Но съзнателно се размива нашето чувство, ясната 
визия за принадлежност в широкия Черноморски регион. Следователно 
ние трябва да се борим за запазване на национализма в хубавия смисъл 
на тази дума. 

Три центъра на държавността са поставени на сериозно изпита-
ние- образование, здравеопазване и съдебна система. Но имаме голям 
шанс за консолидация. 

Да напишем национална стратегия не е трудно, но въпросът в този 
документ е да има реални възможности, реални субекти и цели. Тоест 
стратегията е част от конкретни стъпки. Всеки участник в процеса 
преследва своите цели, съобразявайки се с поведението на останали-
те участници. Ние в България знаем какво имаме пред себе си – и като 
съседи, и като глобално присъствие. Знаем какво искаме – запазване не 
само на държавата, а и на нашата историческа памет, на населението 
ни, което значи стабилно здравеопазване и запазване на законността. 

Наличие на парламент, президент и изпълнителна власт от една 
партия означава елиминиране на диференциацията. Това поставя про-
цесите под един тотален контрол, който е спирачка, не дава на об-
ществото да върви напред. Трябва да се борим за възстановяване на 
държавността в основната й форма на демократично развитие, три-
те институции самостоятелно, същевременно има интелигенция, съ-
ществува потенциал, реализиран тук и в чужбина, на който трябва да 
се покаже какво трябва да се направи, за да може България да остане 
като държава и да затвърди своето положение. Въпросът е практици-
зъм, а не идеи, които са извън времето и пространството!
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Приложение
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Славчо Велков поздравява вицепрезидента Маргарита Попова след прис-
тигането й на конференцията с домакин Валерия Велева (в средата).

Дискусия преди началото на дискусията: проф. Искра Баева, акад. Георги 
Марков, Валерия Велева, проф. Божидар Димитров, вицепрезидентът 
Попова (от ляво на дясно)



стр. 91Институт за стратегии и анализи

Акад. Георги Марков, вицепрезидентът Маргарита Попова, проф. Божи-
дар Димитров, проф. Иван Илчев (от ляво на дясно).

Разговорите са оживени: президентът Петър Стоянов; проф. Влади-
мир Чуков, доц. Дарина Григорова.
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Акад. Георги Марков Валерия Велева 

Вицепрезидентът Попова и бившият вътрешен министър Бойко Ноев
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Валерия Велева открива конференцията (вляво)

Президентът Георги ПървановПрезидентът Петър Стоянов 
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Любомир Кючуков Проф. Владимир Чуков

Проф. Искра Баева Проф. Нина Дюлгерова
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Доц. Йордан Величков Проф. Митко Стойков

Доц. Томо Борисов Проф. Иван Илчев


