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Симеон Николов

регионалното сътрудничество ви-
наги е разглеждано като важен еле-
мент от процесите на стабилизира-
не и асоцииране към европейските и 
евроатлантически структури, като 
мотор, който е тласкал напред тези 
процеси и затова е било и все още е, 
въпреки новите предизвикателства, 
обща цел на страните от региона. 

През последните няколко години, 
обаче, има тенденции към промяна 
на обстановката, които се отразя-
ват на това сътрудничество и от 

които започнаха да произтичат мно-
го въпросителни.

Поради разположението, състава, 
особеностите, но и ролята на реги-
она в един динамично променящ се 
свят, върху развитието и трудно-
стите на регионалното сътрудни-
чество въздействат:

• фактори на геополитическо ниво;
• вътрешно регионалните баланси 

и неразрешени спорове между стра-
ните;

• фактори и особености на нацио-
нално ниво.

към първите трябва да споменем 
налагащите се за европейските съю-
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зници изводи от промените в новата 
отбранителна стратегия на саЩ, 
представена на 05 януари 2012 г., коя-
то без съмнение ще доведе до значи-
телни изменения в международните 
отношения и ще принуди особено съ-
юзниците, днешни и бъдещи да подо-
брят способностите си за управле-
ние на кризи и конфликти, които не 
засягат пряко интересите на саЩ. 
Въпросът за оперативните способно-
сти и въоръжените сили, които из-
граждаме в страните на Балканите 
възниква логично, макар че с или без 
пряка подкрепа на саЩ в бъдещи ми-
сии, тези способности трябва да се 
развиват в започналата посока. По-
трудни стават, обаче, политически-
те компромиси в условия на кратко-
срочно вземане на решения. Изискват 
се политически предпоставки за съ-
ответната реакция и изградена съв-
местимост и взаимно допълване на 
силите. Ще трябва да съгласуваме 
собствените си национални планове 
за изграждане на Вс и модернизация 
на същите в рамките на национални-
те бюджети. това означава доверие и 
отстъпване на част от суверените-
та си. освен това, поучителното от 
отбранителната стратегия на саЩ 
е, че от общо пет ключови елемен-
та от нея, които касаят в повечето 
случаи поведението на една светов-
на   сила, поне единият от тях, пе-
тият по ред, но не и по значение, би 
трябвало да е водещ и за всяка друга 
страна партньорка, включително и 
за нашата страна: защита на клю-
човите инвестиции и запазването 
им като приоритет – инвестиране 
в технологии и нови способности, от 
специалните сили през кибернетич-
ните системи до способностите за 
бързо нарастване на силите, когато 
и ако е необходимо.

Вторият въпрос, който възниква 
е за капацитета, притежаван от 
страните от региона и ще мо-
гат ли да отговорят на предиз-

викателствата, защото освен висо-
котехнологичното развитие на арми-
ите, светът върви и към принципно 
нови схеми в глобален план. отдавна 
вече военните теоретици не само 
говорят за тях, а на практика от 
няколко години се водят „четвърто 
поколение” войни, при които няма 
дефинирано бойно поле или фронтове 
и при които може да има размиване 
между цивилна и военна сфера. започ-
вайки от  информационна война и ма-
нипулиране на общественото мнение, 
извършване на саботажи на военни 
обекти, ликвидиране на лидери на про-
тивника, водене на активно въздушно 
разузнаване, кибернетични атаки, из-
пращане на спецназ в суверенна стра-
на и т.н. разбира се, че сама страна 
не може да си позволи това. за по-
малките страни все по-важно става 
специализирането в отделна област. 
В балканските страни армиите поеха 
по пътя на модернизацията, станаха 
професионални, но са още много далеч 
от нивото на европейските си парт-
ньори. Числеността им бе сведена до 
16 500 души в албания, 10 000 в Босна 
и Херцеговина, 90 000 в румъния, 16 
500 в Хърватия, 37 000 в сърбия, 3 100 
в Черна гора.

Влияние върху регионалното съ-
трудничество неизбежно оказват и 
моментното състояние, пробле-
ми и тенденции в НАТО и в ЕС. на 
пръв поглед те концентрират в мо-
мента усилията си по въпроси, кои-
то изтласкват далеч встрани 
вниманието им от проблемите 
на Балканите, но решаването им ще 
се отрази косвено и пряко върху ре-
гиона в положителна насока. новата 
стратегическа концепция за сигур-
ност на нато е ясен план за промяна 
и обръщане към реалната политика. 
В страните от западните Балкани 
мотивацията за интегриране в нато 
е обединяващ фактор. По отношение 
на ес обаче се забелязва едно все по-
негативно отношение, което е преду-



35

предителен сигнал за политиката на 
Брюксел. затова на този въпрос ще се 
спра малко по-късно. 

Втората група фактори, касаещи 
балансите и отношенията въ-
тре в региона, естествено, също 
оказват влияние върху регионалното 
сътрудничество. Имам предвид цяла-
та проблематика, свързана с косово 
и факта, че от петте страни, кои-
то не са признали независимостта 
му, две са балкански. става дума за 
албанският фактор, намерил израз 
наскоро в скандалното изказване на 
Бериша, предизвикало реакцията на 
Брюксел и албанският фактор в Ма-
кедония. другият проблем е гръцко-
македонския спор, който забавя някои 
процеси. когато говорим за баланси 
обаче, трябва да имаме предвид ро-
лята на турция на Балканите, като 
икономическа мощ, новата й външна 
политика, амбициозността на неоос-
манизма, провала на политиката й 
„нула проблеми със съседите”, осъз-
наване границите на възможностите 
си да играе ръководна роля в Близкия 
Изток, запазване на ориентацията й 
към ес, но не на всяка цена, накло-
няване на баланса към евразийския 
вектор и т.н. Впрочем, през послед-
ните три месеца се появиха оценки 
на някои политолози от балканските 
страни, че поради слабости в отно-
шенията с ес има колебание в ня-
кои от държавите в региона, които 
се “оглеждали за стратегическа ал-
тернатива – турция, русия, китай”. 
на конференцията по ес и запад-
ните Балкани, през ноември 2012 г. 
в Грац, прозвуча, обаче, много ясно 
предупреждението „Няма друга стра-
тегическа перспектива за балкански-
те страни. Без ЕС ще изпаднем във 
вакуум. Страните ще загубят част 
от двустранните и многостранни фи-
нансови помощи”. 

сложната ситуация още преди 
началото на една авантюристич-
на военна стъпка в Близкия Изток 

поражда мисълта, дали в бъдеще 
не е възможно една европейска 
страна да води смесена полити-
ка между Трансатлантическия 
съюз, Европа и един собствен 
външнополитически курс. от-
говорът очевидно е, че такива раз-
съждения са безплодни, това в съвре-
менната обстановка в света и при 
непредвидимите заплахи към сигур-
ността е невъзможно. Поне за стра-
ните от стария континент, които 
не са сред перспективните водещи 
сили, дори и за онези, които смятат, 
че биха имали икономическата база, 
за да го постигнат. (Противното за-
щитава списанието за международна 
политика в Германия, наричайки го 
„национална опция”.) Подобна „нацио-
нална опция” може и да придобие ня-
каква популярност, но по същество 
тя би представлявала по-скоро пре-
ориентация например към русия и 
китай. напълно погрешна е и теза-
та за „позициониране като икономи-
ческа сила без оглед на колективните 
интереси на съюзниците”. 

В България не всички полити-
чески сили осъзнаха, че някои едно-
лични стъпки на външния ни минис-
тър всъщност препозиционираха 
външната политика на България 
в дългосрочен план в една между-
държавна ос, малка група стра-
ни, върху които в бъдеще ще се излее 
гнева на мюсюлманския свят, особе-
но след една доста вероятна война в 
Близкия Изток. това бе направено, за-
гърбвайки основни принципи на общо 
формулиране на европейската поли-
тика и действайки в разрез с евро-
пейските интереси. 

немаловажна роля за регионално-
то сътрудничество играе един въ-
прос, който почти не се споменава. 
това е ролята на лидерите, на 
елитите, способността им да гене-
рират идеи и да увличат, да бъдат 
движеща сила на инициативите, да 
имат силата да ги прокарват, да са 

Регионалното сътрудничество в НАТО и в ЕС на Балканите
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в добри отношения с колегите си. В 
действителност, обаче, дефицитът 
на лидерство е характерен за Бал-
каните в момента, а отношенията 
между тях понякога са причина за 
отсъствие на активност и забавя-
не на възможни решения. Последното 
важи и за отношенията на бившия 
български премиер спрямо някои ли-
дери от региона. Важността на те-
мата бе потвърдена наскоро на една 
международна конференция за ес и 
западните Балкани, на която док-
ладчик от Института за политика 
и икономика в Берлин освен че под-
черта оценката за „слабия политиче-
ски елит” на Балканите, отиде и по-
далеч, споделяйки личен опит: „Дори 
и правителствени ръководители 
не можели да си представят да 
приемат правителствен шеф от 
Западните Балкани като равно-
поставен колега.”

това, какви условия ще имаме в 
близките години за регионално съ-
трудничество, ще зависи и от евен-
туални промени в страните от 
региона. Преувеличено би било да 
смятаме, че „арабската пролет” ще 
се повтори в „балканска пролет”. ние 
сме част от едно демократично се-
мейство, членове на ес и нато и в 
страните партньорки също протес-
тират. Макар че в България демокра-
цията ни е „фасадна”, а и официал-
ните изявления от Брюксел по повод 
на протестите в България, както на 
говорителя Пиа Хансен, така и на 
председателя на алианса на либера-
лите и демократите, от 22 февруари 
т.г., са близки в оценките си за необ-
ходимо начало на демократичен про-
цес и предизвикателство за подобря-
ване на демокрацията, тоест показ-
ват загриженост именно защото са 
виждали непълноти и застрашаване 
на демокрацията. Хората са изморе-
ни от държавници, чиято демокрация 
се изроди в политиканство. По отно-
шение на т.н. „мека диктатура” пък, 

всеизвестно е, че ни слагаха в трой-
ката унгария–румъния–България, в 
която имаше такива тенденции. 

когато нашият Център за стра-
тегически изследвания представи, на 
21 април 2011 г., доклада си за съби-
тията в северна африка и в Близкия 
Изток, ние не пожелахме да включим 
някои оценки, че т.н. „арабска про-
лет” можела да се прояви и в други 
региони между които и Балканите. 
но ако днес сравним 7-те причини 
за събитията там, 4 от тях съв-
падат с оценки и за нашия регион: 
на първо място тогава посочихме 
социално-икономически причини (це-
ната на хранителните стоки беше 
значително увеличена), второ – без-
прецедентното разпространение на 
корупцията и грабеж от управлява-
щи прослойки; трето – възмущение 
и недоволство от фалшификации и 
манипулации включително на избори; 
четвърто – разочарование от невъз-
можността да се постигне жизнения 
стандарт на европа и преливане гра-
ницата на търпимостта главно сред 
младите хора. Всички тези четири 
причини да Ви напомнят за нещо? Ос-
кърбеното търпение по правило 
се превръща в яростен гняв. Аро-
гантността на управляващите 
ражда същото. Това става днес и 
в България. (другите три причини 
остават характерни само за северна 
африка и за Близкия Изток – те са от 
демографски характер, неуспешната 
политика на запада в Близкия Изток 
и загубените войни и лишаване от 
елементарни демократични права.)

днес ставаме свидетели на при-
зиви на хърватски граждани да пос-
ледват примера на протестиращите 
българи. В Босна и Херцеговина и в 
сърбия заявяват: „... една и съща бан-
да ни управлява повече от 20 години, 
краде и плячкосва. Българите изпре-
вариха всички ни.” 

В тунис се запали един младеж и 
отприщи процеси в целия регион. В 
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България за кратко време се запали-
ха трима. не се знае какво ще се слу-
чи от тук нататък. но и през 2011 
г. предупредихме и се оказахме прави, 
че „арабската пролет” ще бъде от-
крадната и на искрените, емоционал-
ни и ентусиазирани египетски младе-
жи ще им остане само романтичния 
спомен от площадите. дано това не 
се повтори и тук. 

колеги политолози от Гърция спо-
делят опасенията си от едно посте-
пенно изместване към дясното поли-
тическо пространство в някои бал-
кански страни и по-голямо влияние в 
парламентите със съответните по-
следствия и за политиката на тези 
държави. а в България малко хора са 
запознати с потенциала на неофа-
шистките организации и се притес-
няваме, като от срамна болест, да 
говорим за бъдещето на ромското 
население. 

Регионално сътрудничество в 
рамките на сигурността и от-
браната

тук нямаме възможност да раз-
гледаме всички области на регио-
нално сътрудничество: сигурност, 
икономика, пътна инфраструктура, 
околна среда, борба срещу организи-
раната престъпност, борбата срещу 
бедността. затова следващите две 
теми на настоящия доклад са НАТО 
и ЕС. 

Разширяването на НАТО винаги 
е било стимул за нарастване и задъл-
бочаване на регионалното сътрудни-
чество. Вярно е, че известно време 
то не бе в центъра на вниманието, 
но след срещата на върха през месец 
май 2012 г. в Чикаго има ясни сигна-
ли за неговото активизиране. Вярно 
е, че има проблеми, но те не касаят 
нашите балкански съседи Македония, 
Черна гора и Босна и Херцеговина, а 
по-скоро Грузия. Въпреки това, подоб-
но на ситуацията в ес, все по-често 
се появяват становища и припомня-

ния, че първо – обща и свободна евро-
па още не означава, че всички трябва 
да членуват в нато и не разширява-
нето е основната му функция, а то 
трябва да се случва, когато има не-
обходимост от това и второ – според 
Член 10 от договора, страни, които 
се стремят към членство, трябва да 
са в състояние да допринесат за си-
гурността на алианса. 

Процесът за сътрудничество в 
Югоизточна европа е добра плат-
форма за обсъждане на конкретни 
въпроси с регионална значимост и 
срещите на министрите на от-
браната в неговите рамки практи-
чески обличат това в съдържание. 
Въпросът, обаче, е в активността 
на страните, в идеите и проектите, 
в които те са готови да се включат. 
на срещата на министрите – 2012 
беше обсъден изключително важния 
за нато въпрос за т.н. „интелигент-
на отбрана”. 

относно т.н. „Smart Defence” 
(концепция на НАТО за споделяне на 
разходи и отбранителни способности 
в условията на финансова и иконо-
мическа криза и намалени разходи 
за отбрана в бюджетите на страни-
те членки) трябва да се има пред-
вид, макар това да е лично мнение, 
че от същността на предлаганите 
спестявания произтича тенденция, 
която един германски политик на-
рече „пълзящо обезоръжаване” или 
„опасно самоограничаване”. ние 
на Балканите сме склонни да тър-
сим оправдания. новата концепция е 
дългосрочен процес, който първо из-
исква по-голямо доверие и отчитане 
на различията в отбранителните ка-
пацитети, второ, постепенно изпъл-
ване със съдържание на този процес 
и трето, преодоляване на национално 
ниво консервативна финансова поли-
тика и придобиване на гъвкавост и 
политическа готовност за промяна 
на законодателството при нужда. И 
тук идва един проблем, касаещ реги-
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она като цяло – Балканите. струва 
ми се, че страните тук все още не са 
достатъчно зрели за такива форми 
на сътрудничество, предлагани от 
новата концепция на нато, особено 
що се касае до отстъпване на сувере-
нитет на съседна балканска страна. 
Именно за това идеята на президен-
та Плевнелиев от миналата година 
държавните глави от Югоизточна 
европа да се съберат и решат как да 
се интегрираме в „интелигентната 
отбрана” е в правилна посока. Вяр-
но е, че само това няма да е доста-
тъчно, но надежда дава фактът, че 
Бригадата Югоизточна европа е един 
добър и обещаващ пример. а конкрет-
но, България работи по два проекта 
– жените в армията и изграждане 
на Център за изследвания, създаване 
и развитие на способности на нато 
за управление на кризи и реакции при 
бедствия. за съжаление обаче, както 
ние, така и другите балкански стра-
ни, с изключение на турция, като че 
ли нямаме самочувствието и актив-
ността да претендираме за повече 
в разпределението на неизбежното 
специализиране в рамките на нато, 
поемане домакинството на агенция, 
съсредоточаване на военно-образо-
вателен ресурс и т.н. Има дефицит 
на идеи, текстовете, с които сме се 
представили на последните три сре-
щи на министрите на отбраната са 
почти идентични с едно единствено 
повтарящо се предложение за място-
то на Многонационалната бригада 
за ЮИе. Често небрежност на други 
министерства, например неплащане 
на членски внос от Министерството 
на икономиката и туризма към евро-
пейска организационна структура ни 
спъва за да се включим в изгоден про-
ект и губим много повече отколкото 
неплатения членски внос, вместо хи-
ляди губим милиони. 

тъй като един политолог от друга 
балканска държава предложи наскоро 
създаването на смесена бойна група 

на Балканите, искам да припомня, 
че Многонационалната бригада 
Югоизточна Европа /SEEBRIG/ на-
трупа вече и боен опит с участието 
на целия й щаб в силите в кабул, а на 
две последователни срещи на мини-
стрите на отбраната от Югоизточ-
на европа България предлага щабът 
й постоянно да бъде дислоциран в 
България след 2015 г., тъй като дисло-
кацията и командването досега са на 
ротационен принцип. (ние бяхме пър-
ви – щабът бе в Пловдив, последваха 
го констанца, Истанбул и кукуш.)

това е безспорно постижение за 
страните от региона. със свои сили 
в бригадата участват албания, Гър-
ция, Италия, Македония, румъния и 
турция. През октомври 2012 г. пълно-
правен член на инициативата Много-
национални мирни сили в ЮИе стана 
Босна и Херцеговина, а сърбия се при-
съедини като наблюдател. 

за ускоряване на процеса определе-
но допринасят: Многонационалните 
щабове на нато в скопие и в тирана, 
Международния щаб в сараево и гру-
пата за подпомагане на реформите 
в сърбия и Черна гора, създадена от 
2005 година. не е без значение, когато 
български генерал или офицер ръково-
ди такива структури, а досега не сме 
имали неудачи с кадровите решения. 

освен концепцията за т.н. „умна 
отбрана”, друго предизвикателство, 
чието преодоляване организира нато 
и има пряко отражение и върху нас е 
изграждането на способности в 
киберпространството. 

освен недържавните субекти, ин-
формационната революция облаго-
детелства  и по-малките държа-
ви. ако притежаваме потенциал за 
киберзащита и кибератака, не е не-
обходимо да бъдем голяма военновъз-
душна, военноморска или бронетанко-
ва сила. достъпът до киберсферата, 
възможност за скритост на операци-
ите и ефектът стават възможни на 
база сравнително по-малко финансови 
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средства, а въздействието на кибер-
нетичната мощ е много широко – от 
военната до икономическата сфера.

концепцията за изграждането на 
способности в киберпространството 
се превърна в приоритет. Нито 
една балканска страна, обаче, не 
беше сред страните, участвали 
в проведеното през пролетта на 
2012 г. учение „заключени щитове 
– 2012” в естония (Австрия, Дания, 
Естония, Италия, Финландия, Гер-
мания, Норвегия, Словакия, Испания, 
Швеция и Швейцария).   Последните 
идеи, обаче, за структура за кибер-
сигурност и изграждане на нацио-
нална система за киберсигурността 
в България, станали известни на 
международната конференция в со-
фия на 2-3 април 2012 г. са обнадеж-
даващи, стига да не останат в рам-
ките на пожеланията или да бъдат 
подменени. от 1 януари 2013 г. в Хага 
започна работа европейски център 
срещу киберпрестъпления. официал-
ното му откриване бе на 11 януари. 
Пълното му развръщане ще бъде до 
2015 г., когато личният състав ще 
наброява 50 души, а бюджетът му 7 
милиона (от бюджета на европол).

В рамките на ЕС, за съжаление, 
трябва да констатираме, че необхо-
димостта от Външна политика и 
политика за сигурност остана 
повече встрани от вниманието 
вследствие на сериозните проблеми 
на общността. след 2009 г. значи-
телно намаляха и операциите – от 
2003 г. досега, общо 24 цивилни и во-
енни операции. 

Последствията от сегашното бу-
ксуване, дори ерозия, на еПсо ще са 
негативни още повече за малки-
те държави, затова е недопустимо 
пасивна роля от наша страна. дву-
странното сътрудничество между 
отделните държави при  координи-
ране на военните и цивилни способ-
ности тъпче на място. Между дър-
жавите членки продължава да няма 

консенсус за това, дали е необходима 
военна или гражданско-военна главна 
квартира за операциите на ес. В уси-
лията на европейските страни като 
че ли лостът на скоростите просто 
беше изключен, вместо да се включи 
на по-висока предавка. след създава-
нето и на северен алианс, след френ-
ско-британския пакт за отбрана, въ-
просът е – няма ли да отидем на 
тотално регионализиране и какво 
ще спечели или загуби България от 
това?

еПсо зависи от принципа на доб-
роволността и решенията на нацио-
нално ниво. най-голямата пречка в 
налагащото се съвместно изгражда-
не на сили за отбрана е била и оста-
ва страхът от загуба на национален 
суверенитет. но само с големите 
държави могат да бъдат постигна-
ти способности като тези с Безпи-
лотните летателни средства, Про-
тиворакетната отбрана, космиче-
ското разузнаване, киберотбраната 
и други. 

Проблемите се свеждат до полити-
чески, когато липсва воля за използ-
ване на определен инструментариум. 
затова се предлага изработване на 
Обща европейска военна страте-
гия, която да бъде представен на 
европейската общественост в „Бяла 
книга на европейската сигурност”. 

критиците на еПсо все пак тряб-
ва да признаят, че постигнахме опре-
делен капацитет с изграждането на 
т.н. Многонационални тактиче-
ски бойни групи на ЕС (EU-Battle 
Groups) с личен състав 1500 души 
всяка, като по две от тях дежурят 
всеки 6 месеца. Вярно, че не се наложи 
да влязат в действие, но натрупахме 
опит. Първата група, в която участ-
ва България с водеща страна Гърция 
с една лекопехотна рота и 4-5 щаб-
ни офицери и даде такива дежурства 
беше с румъния, Гърция и кипър и 
стана ясно, колко трудно се осигу-
рява такава група и как трябва, в 
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случай на изпращането й, все пак да 
разчиташ на по-големия партньор в 
нея – в случая Гърция. 

тъй като европейската „ахилесова 
пета” е морската сигурност, трябва 
да кажем няколко думи и за регио-
нални и национални инициати-
ви и механизми за укрепване на 
сигурността и развитие на съ-
трудничеството в Черноморския 
регион

• Оперативна група (ОГ) за воен-
номорско сътрудничество в Черно 
море (БлексИФор) от 2001 г. с шест-
те страни участнички – турция, 
България, румъния, Грузия, украйна 
и русия (единственото съединение с 
участието на русия). 

• Операция “Черноморска хармо-
ния” (Black Sea Harmony-BSH).

• Черноморски граничен коорди-
национно-информационен център със 
седалище в Бургас.

след стратегията за сигурност 
на ес от 2003 година, след обявяване 
на Политиката към новите съседи и 
Програмата на европейската коми-
сия за Черноморско взаимодействие 
(Black Sea Synergy), която последното 
българско правителство не доразви, 
се налагат ускорени действия и на-
ваксване на пропуснатото време.

В двустранен план също има 
ниши, в които можем да развием 
още повече сътрудничеството си в 
сферата на отбраната. сред секто-
рите от взаимен интерес и безкон-
фликтност, но също с дългосрочно 
въздействие, са членство и сътруд-
ничество с НАТО и участие в ми-
сии. така например в Македония има 
среди, които са заинтересовани от 
по-широко военно сътрудничество с 
България и сред тях няма антибъл-
гарски настроения. не е достатъч-
но да обучаваме няколко македонски 
войници в националния военен уни-
верситет. необходимо е да се потър-
сят по-широки траектории в това 
сътрудничество: 

• оказване на консултантска по-
мощ на правителството; 

• споделяне на опитите от мисии; 
• опит от модернизиране на ар-

мията ни; 
• по-близък професионален обмен 

между офицерските корпуси на двете 
страни; 

• предоставяне на военнотранс-
портен самолет за техни нужди, по-
емане на „еър полисинг” в рамките 
на нато;

• повече взаимоизгодни връзки в 
сферата на отбранителната индус-
трия. (защо например македонците 
преоборудваха унгарски бронирани 
машини, а не намериха общ проект с 
българите?).

 още по-добре би било, ако България 
проведе едновременно с три канди-
датки за членство в нато, например, 
мероприятия по споделяне на опита 
от мисии и модернизиране на армия-
та, които по-късно могат да прерас-
нат в препоръчваното ни от нато 
съгласуване на усилията за създаване 
на оперативни способности, модерни-
зация и военни бюджети. 

Предизвикателството терори-
зъм ни накара да развием активно 
сътрудничество в глобален мащаб. 
съществува реална опасност европа 
да се превърне от място за набиране, 
на терористи, легендиране и получа-
ване на образование, „спящи клетки” 
и логистична подкрепа в обект на 
терористични атаки с далеч по-голя-
ма сила и честота, отколкото тези 
в Мадрид и в лондон. колкото до бал-
канските страни, знае се, че има три 
активни терористични организации 
– в турция една и две в Гърция. В за-
падните Балкани, конкретно в Босна 
и Херцеговина имаше две действащи 
екстремистки организации свързани 
с „ал кайда”, нелегални групи имаше 
в албания и косово и т.н. за щастие 
в България няма данни за такива 
организации и групи.

създаването, обаче, на среда за 
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разпространение на ислямски 
фундаментализъм предполага из-
граждането на джамии, дори в ра-
йони, в които няма мюсюлманско 
население, изпращането на емисари, 
които да разпространяват радикал-
но учение и обучението на стотици 
студенти в саудитска арабия, еги-
пет, сирия и в други държави, част 
от които се завръщат в страните 
си, усвоили доста различен, радикален 
ислям. 

сред предупрежденията от нача-
лото на 2011 г. за възможни предсто-
ящи терористични атаки, като това 
на австриеца Фридрих Щайнхойзлер, 
например, в книгата му „европа – цел 
на терора”, бяха споменати и две бал-
кански страни: „В Полша, България, 
Румъния и Чехия се създават нови 
ислямистки терористични клетки.”, 
пише авторът само преди две години. 

след терористичния акт на лети-
ще Бургас справедливо, но наивно се 
задаваше въпроса: Има ли радика-
лен ислям в България? Проблемът 
е, че настъплението на радикалния 
ислям е глобално, общи и идентични 
тенденции има и на Балканите – във 
финансирането, в изпращането на 
емисари, в резултатите – разделе-
нието на старите носители на тур-
ския ислям и растящите привърже-
ници на радикален ислям сред млади-
те. на тези тенденции трябва да се 
отговори и с общи координирани уси-
лия. самата европейска конвенция за 
превенция от тероризъм, съдържаща 
четири основни цели, ни задължава да 
предотвратим: на първо място ори-
ентирането на хората към терори-
зма, а след това, на второ място да 
намалим уязвимостта на общество-
то, на трето – преследване на теро-
ристите в международен мащаб и на 
четвърто място – минимизиране на 
щетите. 

В цялата система за защита от 
тероризма международното сътруд-
ничество излиза на първи план, но 

тук, говорейки за Балканите, тряб-
ва да обърнем внимание на необходи-
мостта от много по-дълбоко сътруд-
ничество и мрежова структура на 
операциите и управлението им от съ-
ответните разузнавателни служ-
би. защото ако недоверието между 
службите от региона с големите та-
кива в европа, като разбираемо най-
консервативни структури, се преодо-
ляваше постепенно и бавно, недовери-
ето между службите на самите бал-
кански страни винаги е било по-силно 
и е спадало след като сме ставали 
равноправни членове на нато.

нивото на регионалното сътруд-
ничество и в борбата срещу теро-
ризма е важно и заради коренните 
промени, които настъпиха в този 
план. твърденията, че с ликвидиране-
то на осама бин ладен, „ал кайда” 
е загубила значение, се оказа пропа-
гандно клише за пренасочване на на-
падките срещу ливанската „Хизбула”. 
след ликвидирането му се изградиха: 
стратегическо ръководство от три-
ма души, оперативно командване от 
40 командири, 6 специализирани и 11 
регионални организации. една от спе-
циализираните организации е точно 
за атентати в търговски обекти, ле-
тища и гари. друга е само по кибер-
нетични атаки, като 2013 г. е обяве-
на за година на такива атаки срещу 
страните от нато. 

тъй като тероризмът е тясно 
свързан с организираната прес-
тъпност и я използва за самофи-
нансиране, трябва поне да марки-
раме проблема, който изисква много 
по- задълбочено изследване. ес е из-
вел в свои декларации борбата сре-
щу тероризма, организираната прес-
тъпност и нелегалната имиграция, 
но същността на явлението значи-
телно се измени. затова германски-
ят разследващ журналист и писател 
Юрген Рот е прав като пише в кни-
гата си „Новите български демони”, 
че досегашното разбиране и общест-
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вено възприятие на организираната 
престъпност осигурява оневиняване 
на политическия елит. Много преди 
него и българските експерти преду-
преждавахме в анализите си ес за 
неговата пасивност и изчакване по 
отношение на косово, където симби-
озата между политика и престъп-
ност се задълбочава и прави труд-
но бъдещо разкъсване на такъв въ-
зел. Беше време, когато албанската 
мафия се смяташе за най-силната. 
Бившият премиер Бойко Борисов пък 
ни убеждаваше, че „нашите момчета 
само си играят на гангстери”, а най-
голямата мафия в европа била сръб-
ската. но той премълча това, което 
и американския посланик Бил Монт-
гомъри писа, че още тогава българ-
ската държава участваше активно 
в нелегалната търговия с горива. 
Премълчано и неизвестно остана 
за хората, че понякога и големите 
държави прикриваха някои лидери, 
защото им трябваха за политически 
цели. (например, когато черногоре-
цът джуканович правеше по 6-7 ми-
лиарда британски лири годишно само 
от контрабанда в Италия и Велико-
британия.) Изминаха години, в кои-
то организираната престъпност се 
глобализира. някои специални служ-
би и висшите етажи от политиче-
ската власт са свързани с нея или 
тя с тях. Пропуснахме процесите, 
които създадоха и на България образ 
на мафиотска държава. няма как да 
имаме авторитет във външната по-
литика, когато най-авторитетното 
издание за външна политика „Форин 
афеърс” пише за нас: „В мафиот-
ските държави като България, 
Гвинея, Черна гора, Мианмар, 
Украйна и Венецуела национал-
ният интерес и интересите на 
организираната престъпност са 
тясно свързани”. И още: „Другите 
държави си имат мафии, а в Бъл-
гария мафията си има държава”. 
затова хората в България въста-

наха срещу системата, а не само 
срещу сметките за ток. 

Регионално сътрудничество в 
рамките на ЕС

за разлика от военната област и 
антитероризма, нещата в ес за съ-
жаление стоят по-лошо. а разширя-
ването на ЕС и излъчваните сигна-
ли са предпоставка и стимул за ус-
пешно регионално сътрудничество и 
укрепване на сигурността. В запад-
ните Балкани обаче се чувства „умо-
ра от чакането за присъединяване”. 
твърде негативно влияние оказват 
изказвания като това на председа-
теля на германския Бундестаг, че 
„ЕС е неспособна за момента да про-
дължи разширяването и Хърватия не 
е още зряла за приемане.” Преди това, 
канцлерът на Германия ангела Мер-
кел беше казала, че през следващите 
десет години може да не се мисли за 
ново разширяване. а политиката на 
разширяване е стратегическа цел. 
Историчката Marie-Janie Calic пише, 
че критиката към европейското раз-
ширяване е неподходяща и опасна. 
Изгледите за приемане бяха силен 
стимул за вътрешни реформи, регио-
нално сътрудничество и сближаване. 
„Разширяването е необходимо, за да 
се предотврати възникването на чер-
на дупка на политическата карта в 
средата на Европа, от която ще из-
лязат нови рискове за сигурността”.

от друга страна, зачестиха аргу-
ментите, че няма нищо лошо в по-
бавното разширяване и при по-бавно 
такова с България и с румъния е щяло 
да има по-добър резултат. И тъй 
като всички оставащи кандидатки 
не могат да бъдат приети едновре-
менно, интересно предложение прави 
авторът кристоф Бендер: „Балкан-
ските държави трябва да разглеждат 
ситуацията не като чакалня, а като 
фитнес зала. Повече държави да са във 
фитнеса, а не в съблекалнята, защо-
то и конкуренцията мотивира”.
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регионалното сътрудничество в 
условията на Балканите има своите 
граници. експертите са единодушни, 
че то не може да реши проблемите по 
косово или гръцко-македонския спор. 
но има и критици, които заявяват, 
че ес трябва само да определя пра-
вилата на дискусията например, а 
регионалните актьори ще намерят 
решение в нея. 

Механизмите за регионално съ-
трудничество, които изгради ес из-
глеждат впечатляващо и достатъч-
но, за да се предлагат нови: регио-
налният съвет за сътрудничество в 
ЮИе с главен секретар в сараево и 
бюро за връзки в Брюксел; регионал-
ното висше училище за управленски 
кадри, открито 2010 г. в Черна гора; 
регионалната мрежа за околна среда 
/RENA/ с 4–те работни групи; Ин-
вестиционната рамка за западните 
Балкани /WBIF/; договора за основа-
ване на енергийна общност; Центъра 
за наблюдение на транспорта в ЮИе 
/SEETO/; Многонационалната програ-
ма за сътрудничество между полицей-
ските служби и между прокуратури-
те и други. Проблемът е, че макар 
и да получаваме заключителна 
информация в годишните докла-
ди за напредъка на съответните 
страни, горните органи и меха-
низми остават в голяма степен 
слабо известни, малко прозрачни, 
с недоизяснени задачи и възмож-
ности, за да търсим по-голямата 
им ефективност и отчетност. 

а иначе, европейски проекти в 
сферата на регионалното сътрудни-
чество се реализират в сърбия, Чер-
на гора, косово, албания, Босна и Хер-
цеговина и Хърватия. 

Понякога, обаче, големите стра-
ни в ес демонстрират непонятно 
подценяване на форуми, които са 
от значение за ускоряване на ин-
теграционния процес. например, 
срещата „ес – западни Балкани”, на 
02.06.2010 г., когато не дойдоха ръко-

водителите на Германия, Франция и 
други страни, а 48–те делегации не 
проявиха политическа воля за обща 
декларация. но дипломатическата 
активност около срещата раздвижи 
нещата. 

Практиката показва, че понякога 
много голяма роля и принос мо-
гат да имат фондации и непра-
вителствени организации (НПО) 
с реални резултати в активизиране 
на регионалното сътрудничество. на 
горецитираната среща 471 нПо изля-
зоха с открито писмо до ес с искане 
интеграцията да се превърне в при-
оритет на европейската политика. 

Интересни резултати има и в 
усилията за преодоляване на исто-
рическата обремененост: например, 
в подпомагането на хърватско-сръб-
ския диалог с помощта на Фондация 
„Фридрих науман“ – Германия бяха 
проведени вече 11 срещи между исто-
рици на двете страни и издадени 12 
тома с научни разработки. 

Интересен е и проектът „да 
разбереш Балканите”, чиято втора 
част предстои на 21-29 март 2013 г. 
в страсбург за европейските перс-
пективи на балканските страни и 
третата му част: от 27 октомври 
до 2 ноември за европейските инсти-
туции, регионално сътрудничество, 
култура и образование. 

Български НПО рядко са орга-
низатори на инициативи в другите 
страни на нашия регион, с изключе-
ние на отделни прояви на атланти-
ческия клуб в Македония и в косово, 
което трябва да се приветства. При 
сегашната обстановка и диалог с Ма-
кедония, обаче, принос биха могли да 
имат Българското дипломатическо 
дружество, например, обединението 
на българските общини, икономиче-
ски и браншови сдружения и други. 

Понякога идеи и предложения по-
ставени на конференции, събудили 
внимание, имат перспектива. разби-
ра се, има и неудачни такива като 
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цитираното по горе за бойна група, 
след като имаме вече Бригада ЮИе. 
но със сигурност е имало предложе-
ния на атлантическия клуб, които 
са станали реалност. на конферен-
ция на Бдд, с подкрепата на Фонда-
ция „Фридрих еберт“, още през 2004 г. 
бяха изложени идеите за Черноморско 
взаимодействие, синергия, възприета 
много по-късно, както и за координи-
ране на борбата срещу организирана-
та престъпност. Вярно е, че идеи се 

крадат и преписват, но важното е 
накрая да се случат. нищо че пред-
ложението ни за академия по сигур-
ност и отбрана в Балканско–Черно-
морския регион беше перифразирана и 
влезе в друго направление.

затова, провеждайте подобни кон-
ференции, давайте идеи и предложе-
ния оказвайте натиск, това е роля-
та и отговорната задача на нПо, 
гражданските инициативи и научни-
те институти. 
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