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ПРИВЕТСТВИЕ

Уважаеми участници в конференцията,



От името на ръководството на Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) и лично от мое име Ви поздравявам по повод на откриването на международната научна конференция на тема „Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион“. Тази конференция се провежда в трудно време, когато на сериозно изпитание е поставено съществуването на човечеството в борбата му против Ковид-19. Въпреки това ние успяхме да се съберем, за да обсъдим част от най-съществените проблеми на едни взривоопасни региони около нашата страна, в които невинаги спокойствието и сигурността са били главна отличителна черта на социално-икономическото и политическото им развитие. Това е поредното доказателство, че за учените от различни държави няма непреодолими пространства, когато трябва да поставят и решават проблемите на сигурността, политиката и икономиката в днешния несигурен свят.

ВУСИ винаги е предоставяло висока трибуна за различни дискусии и научни полемики, които са провокирали обмяна на работещи идеи. Като президент на вуза за мен е удоволствие да се обърна към Вас, за да изразя своята подкрепа и съпричастност към активните усилия, които полагате, за безпристрастен и професионален анализ на ситуацията в региона. Предизвикателствата, пред които е изправен светът, не могат да попречат на научния прогрес и тази конференция е доказателството за това. Въпреки дистанцията и разстоянията, които ни делят, за мен е чест, че представителите на академичната общност от шест държави са участници в този форум. Убеден съм, че със споделянето на идеите, тезите и насоките, залегнали в нашите доклади, всички ние ще допринесем за справянето с предизвикателствата, пред които са изправени съответните региони.

Международната конференция цели да предизвика дебат, да засили вниманието, като вследствие на това бъдат предприети и адекватни действия от отговорните институции. Радостен е и фактът, че сред участниците във форума има и студенти, които с дръзновения си ум и иновативния подход към разрешаването на проблемите заедно със своите преподаватели ще спомогнат за набелязването на пълноценен комплекс от мерки и в крайна сметка ще допринесат за повишаването на сигурността и укрепването на икономиката на държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион.

Приветствам професионалната полемика и обмяната на мнения, защото проблемите изискват задълбочен анализ и именно научни дебати като този спомагат за подобряване на взаимодействието между отделните държави в регионите и за отстраняване на рисковете и заплахите, водещи към нестабилност и напрежение.

Убеден съм, че работата на форума ще бъде изключително полезна, а изводите от обсъжданите проблеми и проведената научна дискусия ще намерят реално приложение.



На всички пожелавам ползотворна и успешна работа! На добър час!







проф. д.п.н. Георги Манолов

президент на ВУСИ
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ОСНОВЕН ДОКЛАД



The impact of the changed nature of conflict
and risk on international security
and the role of preventive diplomacy

Prof Dr. Aleksandra Jovanović

Union-Nikola Tesla University, Faculty of Law, Security and Management
„Konstantin Veliki“ – Niš, Serbia



ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕР НА КОНФЛИКТА,
РИСКЪТ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА СИГУРНОСТ
И РОЛЯТА НА ПРЕВАНТИВНАТА ДИПЛОМАЦИЯ



проф. д-р Александра Йованович

Университет „Никола Тесла“, Факултет по право, сигурност
и управление „Константин Велики“ – Ниш, Сърбия



Резюме: В центъра на превантивната дипломация като основен предмет на защита са двете най-високи цивилизационни ценности – световният мир и международната сигурност. Защитата на тези ценности трябва да бъде приоритетна политическа задача на съвременната международна общност. За тази цел е необходимо да се установят отношения и правила, чието съдържание да се състои от съгласувани норми, чието спазване е условие за функционирането на съвременния международен правен ред.

Ключови думи: мир, международна сигурност, конфликт, риск, превантивна дипломация



Introduction



The practice of actors on the international scene points to the importance of applying instruments of preventive diplomacy as a substitute for establishing communication with the confronting parties. The complex operation of this form of communication is not limited to acute crises, but focuses on situations that precede the emergence of disputes between states and their prolongation after the establishment of peace and the cessation of conflict. The depth of individual crises and the diversity of causes of conflict have led to the need to develop capacities and forms for dealing with risks for peace and security in the world.



Conflicts and their changed nature



The causes of social conflicts arise from differences in the interests and social position of social and professional groups, strata, classes, ethnic and religious communities, as well as differences in values, goals, personalities, education, culture. Conflicts are caused by the content of social activities and specific living conditions of social groups, but also by the type of the political system. As long as different interests, needs and aspirations arise from the social position, and social activity is encouraged by those interests and directed to different goals, the conflict of interests of social groups will be a source of conflict in society. The causes of social conflicts lie in the fact that there is always less good and value in society than is needed by individuals, social groups and society as a whole, or on the other hand, „the cause of conflict is not in objective reality, but in what happens in people's minds“ [8: 38]. The primary problem is primarily that political institutions, then do not monitor social and economic development or change, and this leads to an increase in conflict at the level of the masses [10].

In order to improve political and economic security and the protection of interests, especially among the population of a country subject to „aggression“ and taking into account the perception of permanent and protracted conflict, states engage using and deploying available instruments of power globally, not neglecting the importance of preventive diplomacy.

Constant pressure in the form of propaganda, diplomatic fraud, political coups and coercion, trade wars and energy conflicts has been carried out since the fall of the Berlin Wall and the post-Soviet transition of Eastern European countries. In symbiosis with all these elements, modern wars have transcended conventional forms of threats, from the most brutal primitive elements of conflict to those in Rwanda, Congo, Islamist terrorist actions by ISIL, Boko Haram, the Taliban, etc. so far already frequent cyberattacks available to countries but also to every individual.

During the six hundred years, from 1400 to 2000, a total of 2,566 wars were fought [4: 1]. In the period 1848-1934. The formation of opposing ideologies, the industrialization of the most powerful states, the formation of individual nation – states and the national awakening in certain regions are external processes that led to internal conflicts between political movements and social groups that culminated in the wars of conquest of leading European powers. In the following period, until 1934, there was the collapse of individual empires and changes in the borders of states, which led to the emergence of new forces that expanded their influence, and this led to World War I, the rise of the United States in great power and the outbreak of the October Revolution Russia. It should be mentioned that only great expectations of radical changes for the state, society and the prosperity of the people, which logically lead to the flourishing of previous political mythology, should be mentioned [14: 26]. All these external factors predominantly encouraged internal regrouping and internal conflicts. The period from 1934 to 1949 was a period of influence of Nazism and fascism that led to World War II and the anti-colonial revolution in Latin America, Asia and Africa and the Bolshevik movement followed by the project of the inevitability of world revolution. The period of block division and Cold War competition followed, but also the formation of the non-alignment movement. In the period from 1991 to 2008, the ideology of globalism and the domination of nipolarism spread in international relations, which encourages and directs the internal events and processes of individual countries, leads to conflicts on various grounds but also to political regrouping of states. In the period of sixty years after the end of World War II, a total of 236 armed conflicts were recorded, in which 487 participants took part [11: 697-710] and which, according to experts, took about 55,000,000 victims. About 20% of the wars were direct conflicts between states, while 80% of the conflicts were internal conflicts. From the end of World War II to the fall of the Berlin Wall due to the specific development of international relations, conflicts between states prevailed, with the United Nations playing an active role only in conflicts that took place outside the sphere of direct control of military blocs.

Observing the conflicts after the Second World War, we conclude that they should be divided into two periods: the period of bipolarity, ie the Cold War (1945-1990) and unipolarity, ie the collapse of socialism and the growth of American hegemony (1990-2018). It is understood that absolute delimitation is not possible, but only relatively due to the numerous conflicts that intertwine in both of these periods, as well as due to the fact that the roots of some modern conflicts arose in the period immediately after the Second World War.

With the end of the Cold War, conflicts within states prevailed, primarily on ethnic grounds. The UN, as a mediator and then as an actor, occasionally gets involved in these conflicts. In addition to the UN, regional organizations were involved in the conflicts with the consent of the Security Council, sometimes without consent. During this period, there is growing pressure to declare internal conflicts a threat to international security, which is a change in the qualification of the conflict, which is largely the result of a change in the global power relationship. The international community and the UN have entered a period dominated by the will of a single state, the winner of the Cold War competition. The fall of the Berlin Wall leads to unipolarity and world domination of Western countries, primarily the United States, which leads to an increase in civil wars, overcoming conventional forms of warfare (terrorism, cyberattacks) and numerous unresolved conflicts. With the strengthening of Russia, China, India, and Brazil, the outlines of multipolarity can be seen on a global level, but without any effect on the number and prevalence of conflicts. The political documents of a number of international organizations and the practices of the UN, the United States and their allies maintained a new approach according to which internal conflicts in individual states could pose a direct threat to international peace and security, but also to the national security of other states. To this end, a new term has appeared in the English language, intermestic, which denotes internal problems and events in the country that at the same time have serious international repercussions. It should be noted that, as a rule, international circumstances have had a greater impact on internal conflicts than internal conflicts have affected the international situation, which was particularly pronounced in Southeast and Eastern Europe at the beginning of the last decade of the last century.

The 21st century is marked by: modern, specific wars; a new balance of power on the world stage and the birth of a multipolar world order. What characterizes the world order today is not the lack of bipolarity or multipolarity of the great powers, but the division of political and economic interests by the geopolitical ambitions of smaller and larger world powers, which leaves room for redefining their roles in armed conflicts around the planet. General tendencies regarding the transformation of the nature of conflict/wars show the following characteristics: reduction of the number of states participating in wars; change in the goals of the war (conquest of the territory ceases to be the goal of the war); the overcoming of wars between two great powers; most conflicts/wars break out in the southern hemisphere where the most populous, low-income countries and the least stable countries are located. Data on the conflicts and wars we encounter start from the standard categorization of conflicts that distinguishes between smaller and larger armed conflicts, based on the following criteria: participation of state bodies in the conflict; the political goal of the conflicting parties and the scale of the violence, with some of these parameters losing their significance or changing their content in recent years; new parameters appear, such as: conflicts in which state bodies do not participate, but non-state actors, tribal or ethnic groups are on opposite sides (the case in Africa). The reasons for the conflict are never one-sided, but it is the sum of intertwined causes from the geostrategic position and the zone of influence between the forces, to energy, natural resources, terrorism, political and nationalist ideals [20: 26]. New age conflicts are primarily driven by economic interests, with the political or ideological reason for conflict being lost. Examples are the conflicts: in Iraq in 2003 and in the Caucasus in 2008 in order to fight for control of oil and gas routes from Asia to Europe; territorial disputes – „water wars“ – conflicts around the Golan Heights on the border between Israel, Lebanon, Jordan and Syria; South Sudan 2012; to Libya for oil and water and aquifers, as well as Chad, Sudan, Nigeria and Egypt; the conflict over water privatization in Cochobamba, Bolivia that turned into a kind of war. A dispute between Turkey and its neighbors, Iraq and Syria, over water (the Euphrates and Tigris rivers) since the 1960s, has been at the highest level. The nature of these conflicts lies in the fact that in the future, water will certainly be the resource around which conflicts will be waged.

It should be emphasized that non-energy resources include gold, nickel, silver, diamonds, uranium, etc. what cannot be ignored in international conflicts (colonial wars were mostly for resources, and that has not changed much to this day). Thus, Bolivia can be taken as an example – where the cause of the conflict is the nationalization of their largest mineral wealth of tin mines, as well as Congo – rich in diamonds, zinc, gold and coltan.

There is no doubt that the number of classic armed conflicts is decreasing, on the other hand the risks to international security are appearing where they have not been noticed before. The changes also relate to reducing the focus of armed action on rival military force and increasing action on civilian targets. An example is the directing of attacks towards the destruction of infrastructure and the infliction of civilian casualties in the SRJ.

By expanding the elements that affect security both domestically and internationally, it has led to the inclusion of a new type of data as a pre-parameter for qualifying certain conflicts as armed conflicts. Elements such as criminal acts, unilateral violence by social groups, terrorist attacks and threats have been added. There is still no single criterion on the basis of which one conflict can be qualified as dangerous to international peace and security without the other being qualified as such. Internal conflicts in individual countries have had a reciprocal effect on the structure of the international community and on the development of the concept of collective security. They also influenced the role and effectiveness of the UN and the different perceptions of the World Organization by leading powers, other countries and regional groups. This changes the awareness and attitude on the issue of cohesion of internal conflicts and international security and the awareness of the influence of external factors on internal conflicts.



Changed nature of risks and security threats



The change in the nature of wars affects the change in perceptions of threats to international security and to the security of the subjects of international relations. Risk, in relation to threat, is a term that results from the instability of government and the unpredictability of external movements, all of which do not necessarily have to be associated with hostile intentions [19: 441]. The risk zone is much broader than the previous one: threats with weapons and military potential. Following the demolition of the Twin Towers in 2001, terrorism was declared the most dangerous form of violence, both domestically and internationally. The causes of threats to international security range from civil wars and ethnic conflicts to the protection of foreign investment and free trade, but also to the preservation of the environment. There is an increasing emphasis on the protection of human individual rights and civil liberties.

Large migrations of the population, increasingly refined economic domination of the rich, poverty and hunger on a dramatic global scale create increasingly sensitive intra-communal antagonisms and conflicts [13]. The emergence of weak and corrupt governments, the growing strengthening of transnational criminal cartels, the expansion of global terrorism, dramatic environmental changes, the rapid spread of infectious diseases that modern medicine is not yet able to eliminate, the renaissance of nationalism and the growing influence of extreme religious fanaticism. global producers and local consumers significantly change the structure and nature of the global security paradigm. These changes dramatically raise the importance of the so-called. intrastate conflict in the global security agenda at the very beginning of this millennium [18: 216-223].

The end of the Cold War encouraged many nations in Eurasia to seek independence. Movements for national independence within the former Soviet Union and many Eastern European countries bring to the fore the question of a new foundation for the integration and internal cohesion of the new post-Cold War states and the creation and development of ruling elites in these newly created states. conflict „between old/new participants in the world community.

High degree of compatibility between military and civilian industry [3] financial and monetary interdependence of states, high degree of disaggregation of state and MNCs, high degree of sensibility between global producer and local consumer change the nature of conflict in modern global relations [1: 509]. Conflict between government and society creates a high degree of violence, especially in transition countries, which carries a high risk of destroying the emerging democratic institutions needed to create a national economy capable of involving these countries in global integration processes. Internal conflicts in these countries will increasingly erode the belief of the individual (group) that the common life of different religious, ethnic and cultural groups is possible, which makes these countries increasingly fragmented along ethnic and religious lines [2: 186-224]. Growing from an economic to a political-security structure, the European Union systematized security threats and sources of danger to its security and set them out in the European Security Strategy in 2003, pointing to the inextricable link between internal and external security [7: 110-116]. The creators of the new European security strategy in the document „Europe's Security in a Better World“ list five key elements of risk to international security: terrorism, proliferation of weapons of mass destruction, collapse of individual states, organized crime and regional conflicts. Nature can not be stopped only by military means, but it is necessary to operate several instruments in several directions in their own region and beyond. The OSCE Strategy for Dealing with Threats to Security and Stability in the 21st Century explains the basic dangers: terrorism, organized crime, conflicts between or within countries, economic and environmental degradation, discrimination and intolerance.

The International Crisis Group believes that the international community can effectively counter the dangers or threats to security such as the existence and collapse of many weak or failed states (from North Africa to East Asia), the proliferation of weapons of mass destruction due to reduced international negotiations and the rise of international an organization with numerous activities, exclusively with the use of armed force [9: 3]. The application of such a solution is hindered by the rules of international law, in particular the UN Charter. Despite the ban on waging war prescribed by the UN Charter, the so-called The International Commission on Intervention and State Sovereignty has proposed six criteria on the basis of which war could justifiably be waged, emphasizing as the main thesis that the legitimacy of armed action is reflected in the effective elimination of security threats. „In the absence of an effective international restriction on the use of force, excuses for 'good' or 'just' wars will give some forces ample room to decide on its legitimacy. Experience has shown that superpowers readily used the pretext of the common good to impose their will on weaker states“ [17: 291-294].

The aspiration to expand security components to new areas of risk is a new trend that not only complicates the formulation of an acceptable definition of security but leads to an elastic and practically inapplicable concept whose breadth encompasses all occasions and excuses for repressive or restrictive actions to force individual states to accept multilateral actions. organization in order to eliminate presumed and possible threats. It is acceptable to change and expand the definition of security due to the changed nature of wars.



Contemporary understandings of international security



International security, a complex phenomenon of a changing nature, which is both a system and a process, according to modern understanding obliges states to refrain from conflict or violation of the principles and norms of international public law and directs them to active cooperation in political, military, economic, cultural information and humanitarian areas. Within the preservation of security and its definition, it is necessary to include moral, ideological and normative elements in order to constitute a social concept of security whose precise meaning is perceived within the social context.

The legal consequences, the concept and institutional framework of security and its political content have changed along with the development of the international community. The view of security from the military-political aspect reduced to the protection of national sovereignty through the armed forces expanded to the economic, cultural, information and technological spheres. Today's concept of security largely covers the field of protection of human rights and universal democratic values such as freedom of choice, civil liberty, human rights, political puralism, etc. Thus, the focus of security shifted from a benevolent approach to a positive proactive approach consisting in strengthening cooperation, mutual assistance and trust. UN Charter: conceives of security „as a complex and indivisible concept“; prohibits the use of force except in the case of self-defense by taking collective action as decided by the Security Council; essentially considers that security should be achieved by renouncing the use of force as a means of resolving international disputes and points to the need to comply with decisions of international authority. This points to the need to engage all members of the community in preventing acts of aggression and establishing world peace.

The traditional definition of the security paradigm is directly related to the issue of force. In the context of these starting points of the traditional definition of security, the security paradigm is directly related and intimately determined from the perspective of the military-political power of the state, ie the possibility of its military action to ensure the survival of the state, which in the modern environment includes the realization of its foreign policy. In this perception of the classical security paradigm, each state must be able to maximize its power, primarily military force, in relations with other states, if it wants to survive in an anarchic and brutal international environment [5]. From this perception of the survival of the state arises the concept of a „security dilemma“ with the concept of insecurity, in which any defense preparation of the state has the meaning of an aggressive threat to other states, leading to fear and mistrust among states [15: 5-49]. In this perception of security, cooperation between states is particularly hampered by the possibility of fraud and the state’s concern about relative profits. The problem of fraud and relative profit is related to the issue of achieving state domination, ie to changing the power structure between states, which makes cooperation between them difficult. This problem has become especially intense when it comes to the possibility of rapid transfer of commercial to military technology, defensive power to offensive power, where it is difficult to discover the true intention of states and other participants in international relations. In the final destination, this theoretical concept of state security grows into a destructive concept of the global security paradigm, in the era of global structural changes.

Due to the introduction of new types of risks in the structure of elements that affect security, the definition of security in international relations is undergoing changes, which is especially expressed in documents of the EU, Council of Europe, NATO and similar organizations. The EU's security strategy extends from the concept of self-defense to the threat of external invasion of borders outside the EU, emphasizing the need for the community to be able to respond to all areas where threats arise before they escalate into conflict. In doing so, it takes the position of the need to develop a strategic culture that encourages early, rapid, and when necessary, robust intervention [7: 114; 12: 157-180]. The EU document assesses the indisputability of preserving security in the world and ensuring progress that significantly depends on the efficiency of the multilateral system, which is conditioned by the cooperation of the most important global actors and active policy in all areas that will respond to new dynamic threats. International institutions and organizations must adapt to this by signing effective treaties to counter threats to international security and peace and to act adequately in the event of violations of their rules. The establishment of an international order based on effective multilateralism presupposes the further advancement and development of international law, essentially reduced to a revision of international law.

Observing the system of collective security established by the UN Charter, we find a different understanding of the essence of international security in relation to „multilateralism“ which advocates group action only of individual organizations, ie intervention in internal affairs and joint action of all members that excludes intervention in internal affairs. The UN as a global organization does not have operational instruments for emergency action, unlike some multilateral groups that have permanent, mobile and effective instruments for immediate military action. The EU document itself speaks of multilateralism as a means of responding to the changed nature of contemporary threats, while the OSCE document speaks of it as a multidimensional response. Both point to the need to strengthen and provide an effective framework for cooperation with other international actors in order to take a complementary and coordinated approach to security threats, while avoiding duplication of work and maintaining attention to key issues.

The new concept of security is gradually expanding to what is meant by the term human security in the West, and that is the individual need for a safe life in all its natural and social dimensions [16: 6]. In the foreground is the protection of the needs of the individual (water, food, energy security, environmental security, freedom from economic exploitation, protection from violence, etc.), while in the background are classic threats such as external invasion or internal rebellion in the country. Such protection and security of the individual are supplemented by protections of wider importance such as protection against nature pollution, stopping global warming, eliminating mass migrations of undesirable refugees, enabling/disabling migrations of workers and other forms of protection.



Objectives of preventive diplomacy



The initial goal of any concept of preventive diplomacy is to identify, identify and observe the causes that lead to political disagreement, because they carry the potential for a crisis to break out. The timely recognition of a conflict situation before it escalates into a serious dispute or potential conflict is the spirutum movens of the entire process of diplomatic prevention. The purpose of early warning is to detect potential problems but also to create the necessary political will to take collective action. An early warning system can detect and recognize the danger or risk of conflict or genocide [6]. An important role here is played by the UN and its bodies, the UN Development Fund, the IMF, the World Bank, but also some international organizations such as the OSCE and NATO, which have developed their own early warning system operating on the principle of „365/12/24“, ie. they work continuously. Acting through preventive diplomacy is the duty of all UN members. The aim of this action is to prevent the outbreak of conflicts where there are tensions and disputes. The activities undertaken are of a political, diplomatic or humanitarian nature in the event that there is a risk of conflict and that the parties to whom preventive action is taken have given their consent.

Conflict resolution is a specific goal of preventive action that includes measures and activities aimed at permanent and stable elimination of the causes of conflict. Some of the methodologies used are: involvement in crises in order to prevent ethnic disparities in individual countries that may escalate into conflict; conflict management through UN bodies, the UN High Representative, the Secretary-General's social envoy and an ad hoc group or conciliation mechanism to create the conditions for an end to hostilities; developing the full independence of areas wishing to secede from the central government while respecting the principles of democracy and human rights and the exercise of autonomy within the territorial integrity of the state. Practice has shown that in the event of a conflict of greater intensity and conflicting interests of the great powers, the solution that the Security Council could reach is to preserve the status quo and allow time to show a realistic possible outcome. Such solutions are unsustainable for a long time and require a radical change that is subject to re-examination.

Imposing, forcing and strengthening peace is a special goal of preventive action, followed by post-conflict rehabilitation, which should create institutional, organizational, political, legal, cultural and other conditions that will lead to the stabilization of peace in the long run. It includes measures, instruments and activities for the permanent elimination of the causes and consequences of the conflict and the restoration of damaged trust between the opposing parties, while striving to implement systemic solutions that will make a new conflict impossible. For the effect of „post-conflict peacebuilding“, it is necessary to turn to the permanent solution of the problems that led to the conflict, which is accompanied by the role of all aspects of civilian life conducted in cooperation with a number of international organizations and institutions.

Conflict prevention, the meaning of preventive diplomacy is realized through political instruments (bilateral and multilateral dialogue), legal instruments of international treaties, international courts and arbitrations and institutional forms of dispute resolution), military, economic and other instruments (public, secret, satellite, sports diplomacy and ambassadors of peace).



Conclusion



Given the sensitivity of peacekeeping and the importance of peace for the survival of civilization, it is necessary to respect international law as an imperative that is above all other motives, reasons and needs that guide the state in international relations. Therefore, the national and international legislation of a state should primarily represent a system of numerous bilateral and multilateral agreements and dedicated and persistent harmonization of norms, the observance of which conditions the maintenance of the order thus formed. As closely related categories, peace and international security are at the same time a state and a process, a means and an end, a form and a content, an aspiration and an achievement, and special attention must be paid to them.

Modern wars are becoming more complex, more dangerous, without clear borders, goals, spheres of interest. There are more and more actors on the global scene, from international military organizations (NATO, SCO), economic and political unions (EU, ASEAN, BRICS), financial institutions (IMF, UK, EIB) to individual countries, terrorist organizations (Al Kida, Boko Haram) and internet group (Anonymous, WikiLeaks). The complexity of the multipolar world, new challenges of modern ways of warfare, insufficient natural resources and undefined spheres of influence of water in large-scale chaos. The attempt of the League of Nations, then the UN to establish a world order in peace with clear international rules in armed conflicts, led to the manipulation of the value systems proclaimed by the UN Charter and various declarations and resolutions. After all, this organization has also suffered the consequences of the transformation of the world order, which is why today it does not have the role of a global „policeman“, but has become more of a legitimate arena of diplomatic conflicts between the great powers. Today, instead of wars between states and their allies, which accounted for over 40% of all conflicts during the Cold War, we have civil wars, whose number is growing alarmingly (almost 90% of all conflicts) and in which due to the intertwining of different interests of great powers civic militaristic groups waging their internal wars with the aim of destabilizing entire regions. The great powers are waging wars in territories that are not even on their continent, and the opening of military bases solves the dilemmas of logistics, the range of ballistic missiles and other types of weapons. The porosity of interstate borders is also emphasized by conflicts in cyberspace. Foreign involvement includes about 3/4 of all conflicts in both observed periods, and their percentage in the number of unresolved conflicts in the first observed period is 100% and in the second about 85%. The logical conclusion is that the unresolved conflicts that have been going on since the Second World War are a direct consequence of foreign interference and the impossibility of an agreement between the great powers.

Today we have the conflict in Syria, where different countries support different sides, Iraq where after the intervention this country was left to militant groups, as well as Afghanistan where after the withdrawal of the USA the Taliban continue to wage guerrilla warfare. The same is the case with other former colonial states of Africa, where Russian, Chinese, American interests intertwine, as in Sudan, Somalia, Chad, and even Nigeria, where extreme Islamic militaristic groups dominant in this region rule. Their spread and dominance will affect an even greater increase in secessionist conflicts, as their aspirations extend to more countries (Afghanistan and Pakistan; Iraq and Syria; Nigeria, Chad, Niger and Cameroon). The changes that have affected the states, the relationship between military and economic power, the multiplication and intertwining of interests, have not changed the causes (resources, energy, geostrategic position), but the nature of the conflict. It is impossible to see clear goals (and there are certainly some), nor the directions of action of the great powers (financing for one hour, hour for the other, military intervention, then withdrawal, concluding an agreement, then annulment) (as in the case of US-Iran). to prepare for three types of conflict: 1) with the great powers, to deter them from taking over their national resources, 2) civil wars and the like within state conflicts that are becoming the dominant form of war between the great against the small and 3) war in the cyber sphere. For the first group of conflicts, deterrence forces should be built, for the second intelligence and security and military police forces should be strengthened, and for the third a new organizational and technological subsystem of the armed forces must be created (as Russia, China, Indonesia, etc. did). All this implies the establishment of appropriate organizational and technological priorities. Preventive diplomacy must play a major role in this.

Experience shows that the success of preventive action or preventive diplomacy presupposes an adequate degree of political support of the participating countries, the correct choice of political and diplomatic instruments to be undertaken, the appropriate level of cooperation with other international organizations, the commitment to long-term approach,

The provisions of the UN Charter did not further define the content and mechanisms of preventive diplomacy, which did not prevent them from facing major international crises in the era of cold work. Today, preventive diplomatic action is the main feature of the entire UN system, and peacekeeping missions and operations are its developed form. They need to be developed and adapted to global changes. Preventive diplomacy must begin with a call for calm and restraint, continue with a warning of the consequences, issue demands for a change of behavior, and then orders for action. It is necessary that the methods of preventive diplomatic action be adapted to the nature of conflict and conflict and the emergence of new risks to international security.

In the context of the meaning of the „global security paradigm“, the state cannot ensure national security without minimum guarantees of survival of the individual (group), which includes a guarantee and responsibility for the protection of fundamental human rights and freedoms. The great discrepancy between national security and fundamental human rights and freedoms creates a feeling of insecurity of survival of an individual (group), which leads to a feeling of disloyalty to the state and difficulties for the survival and survival of the state in the global community. As global security assurance has the meaning of ensuring the survival of an individual (group), it inherently includes, in addition to the military, non-military aspects of security. Security should be understood as the necessity of connecting states with each other, connecting the human dimension with the military-political, economic and humanitarian dimension, and connecting many actors.

The existence of unresolved conflicts that continue to threaten security further leads to the setting of their peaceful solution as an urgent task. Although the UN and the OSCE rank the individual causes of danger differently, they both see the need for their constant monitoring for adequate interventions, with the OSCE approaching the security of the state and the individual in a balanced way, placing them in a single general framework.
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Резюме: Комуналната полиция като организационна единица в местното самоуправление е недостатъчно проучена с психологическите аспекти на мотивацията и удовлетворението от работата. Целта на изследването е да се проучи нивото на мотивация и удовлетвореност на служителите от Комуналната полиция на град Зайчар в Република Сърбия. Проведено е изследване в напречно сечение чрез стандартизирана скала за външна и вътрешна мотивация на работата и проучване на удовлетвореността от нея. Това проучване включва 100 % от служителите на Комуналната полиция на град Зайчар, които са 14 на брой, всички – мъже. Като цяло удовлетвореността от работата на комуналните полицаи е ниска – 7,2 %, най-вече амбивалентна – 57,1 %, а недоволните полицаи са 35,7 %. В бъдеще ще е необходимо да се продължат изследванията по тази тема с повече променливи на много по-голяма извадка поради спецификата както на всеки служител, така и на всяка организация.
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Introduction



Motivation means everything that leads to an activity, which determines its direction, intensity and duration. Motivation is the psychological process of meeting an employee’s needs, i.e. an employee’s motive (Jovanovic & Bozilovic 2017). The term motive most commonly implies an intrinsic factor that encourages, directs and integrates human behavior, either willingly or unwillingly. Motives are the internal driving force of man and we often identify them with our need, but not every need is a motive. In its transformation of the transition of need into a motive, it is necessary for the person to become aware of it and for the need as such to become the actuator of certain personal behavior of the person. Motivators most commonly imply the means by which certain activities related to a person’s work are established or accelerated, hindered or activated, weakened or intensified. Therefore motives are human needs, and motivators are the means to meet particular needs (Kulic 2003).

In addition to the above division, motivations can be tangible (material incentive systems) and intangible (immaterial incentive systems). Tangible motivation (material incentive systems) is very important and is one of the basic factors on which employee motivation is based and it depends directly on the organization itself, its policy and practice (Lekic et al. 2014). Intangible (immaterial incentive systems) implies factors of personal job satisfaction. Unlike tangible motivation, the system of intangible employee motivation can be described as a model of enhancing motivation by methods that do not involve direct cash benefits (Vidakovic 2012).

These studies clearly highlight the positive effects of autonomous motivation on overall organizational behavior. The explanation provided by self-determination theory (SDT) (Graphics 1) (Cook, D. A. & A. R. Artino 2016) shows that support to autonomy by a manager has positive consequences, since such support leads to the satisfaction of individuals’ basic psychological needs, but also to maintaining intrinsic motivation to work, as well as to full internalization and integration of extrinsic regulations of organizational behavior. The primary goal of SDT is to explain the difference between amotivation and motivation, autonomous and controlled motivation, as well as to point out the importance of environmental conditions and individual factors (basic psychological needs and causal orientations) in the creation of autonomous or controlled regulation of behavior (Majstorovic 2008).



Graphics 1. Self-determination theory







This is adapted from Ryan and Deci’s theory. Self-determination theory hypothesizes three main motivation types: amotivation (lack of motivation), extrinsic motivation and intrinsic motivation, and six ‘regulatory styles’ (dark-background boxes). Intrinsic motivation (intrinsic regulation) is entirely internal, emerging from pure personal interest, curiosity or enjoyment of the task. At the other extreme, amotivation (non-regulation) results in inaction or action without real intent. In the middle is extrinsic motivation, with four regulatory styles that vary from external regulation (actions motivated purely by anticipated favourable or unfavourable consequences) to integrated regulation (in which external values and goals have become fully integrated into one’s self-image). The transition from external to integrated regulation requires that values and goals become internalised (personally important) and integrated (fully assimilated into one’s sense of self). Internalisation and integration are promoted (or inhibited) by fulfillment (or non-fulfillment) of three basic psychosocial needs: relatedness, competence and autonomy (Cook, D. A. & A. R. Artino 2016).



Amotivation is the employee’s lack of interest in taking any action to achieve the set goal either within or outside the organization. The factors that influence amotivation can be diverse and are closely related to one’s personality, his/her demands and expectations. The influence of extrinsic or intrinsic motivation can be the basis of employee’s amotivation, but also the impact of any of them individually. Within extrinsically motivated behavior, we distinguish four forms of regulation: Job satisfaction has been introduced into the scientific community by Hoppock, who believes that job satisfaction is a combination of psychological and physiological circumstances, as well as environmental circumstances that cause an employee to say, „I am satisfied with my job“ (Wright 2006). Measuring employee satisfaction becomes more reliable when the answers are sought on the side of the real interests and needs of employees, therefore measuring employee satisfaction must always be accompanied by measuring employee motivation. These two measurement systems are performed simultaneously. The basic premise is that motivation is always at the heart of employee satisfaction (Tanasijevic 2007).

The aim of this paper is an attempt to examine the level of motivation and satisfaction of employees of communal police (communal police officers) in the city of Zajecar within the framework of a pilot project in order to provide guidance for further research in this direction.



Methodology



Taking into account the specificities of the research subject, this research is designed as a cross-sectional study conducted through questionnaires, which are of standardized and formulated type. The study was conducted in 2019 in Zajecar and included all employees in the Zajecar communal police department, a total of 14. Interviewing for all subjects is of an anonymous type; the interviewed completed the questionnaires independently. Questionnaires for measuring the level of motivation and job satisfaction of employees are of standardized type, while the demographic data of the interviewed were collected through a questionnaire which is of a formulated type and refers to: age, education, marital status, years of work at the current work place and amount of monthly income.

Measurement of motivation of the employees of the Zajecar communal police was conducted by means of a survey using the standardized „Job Satisfaction Survey“ (JSS) (Spector 1985), applying the Theory of Self-Determination in research on work motivation. The scale consists of 36 statements and is divided into 9 subscales relating to salary, promotion, leadership, benefits, remuneration, work procedures, associates, nature of work and communication. Results are on each of the nine aspect subscales (4 items each). Results may range from 4 to 24; while overall job satisfaction results, based on the sum of all 36 items, may range from 36 to 216. The interviewed provide the answer to what extent the claim relates to them personally, within the range from 1 to 6 (1 – completely disagree, 6 – completely agree). The total score on the subscales can be divided into 3 satisfaction modalities, where the range from 4 to 12 represents dissatisfaction, from 12 to 16 ambivalence, and from 16 to 24 satisfaction. The total scale is also divided into these 3 modalities, where the range from 36 to 108 represents dissatisfaction, from 108 to 144 ambivalence and from 144 to 216 satisfaction.

The resulting data will be processed in SPSS for Windows ver. 18. Descriptive statistics will be used to process demographic data, as well as to measure values on scales and subscales for motivation and job satisfaction. The variability of the level of motivation and job satisfaction within the given demographic groups will be compared by one-factor ANOVA analysis, while the ratio of scales and subscales will be compared by correlation analysis.



Results



This survey was conducted on 14 employees of the communal police of the city of Zajecar, which is 100% of the total number of employees in the communal police department. The distributed questionnaires are all adequately completed and valid.

The following data were processed by descriptive statistics: demographic data, data on subscales on the motivation scale, and data on subscales on the job satisfaction scale. The minimum, maximum, average and standard deviation for the obtained demographic data were determined by descriptive statistics. All the interviewed, total of 14 are male, which is 100% of the employees. The average age of communal police officers is 31.79 ± 9.292. Of the 14 municipal police officers, 6 are with high school education, which makes 42.9%, 4 are with higher education, which makes 28.6% and 4 are with faculty education, which makes 28.6%. There were 6 married communal police officers, which makes 42.9%, 8 were single, which makes 57.1%. Total years of service of communal police officers in their working lives: 8 police officers – 4 years, 1 police officer – 6 years, 1 police officer – 8 years, 2 police officers – 9 years, 1 police officer – 13 years and 1 police officer – 30 years of service. 13 communal police officers have 4 years of service each at the position in the Zajecar communal police department, which is 92.9% and 1 has 6 months, which is 7.1%. According to the results, the monthly income of communal police officers can be divided into several groups. There are 10 communal police officers with the incomes ranging from 30,000 to 40,000 dinars, there are no communal police officers with the incomes ranging from 41,000 to 50,000 dinars, there are 2 communal police officers with the incomes ranging from 51,000 to 60,000 dinars and there are 2 communal police officers with the incomes over 60,000 dinars.

The following data were processed by descriptive statistics: demographic data, data on subscales on the motivation scale, and data on subscales on the job satisfaction scale. The focus of the work is on employee motivation and job satisfaction. The minimum, maximum, average and standard deviation for the obtained demographic data were determined by descriptive statistics. For the data on each of the 6 subscales on the motivation scale, the minimum, maximum, mean, and standard deviation were determined by descriptive statistics (Table 1). The results show that the total motivation on the motivation scale heads towards a minimum, which shows that the total motivation is low.



Table 1. Deskriptiv statistics for each subscale on the scale for Motivation



		Subscales on the scale
for motivation

		Minimum

		Maximum

		Mean

		Standard
Deviation



		Amotivation

		5

		16

		10.29

		.646



		External motivation

		12

		18

		14.57

		1.910



		Introjected regulation

		3

		15

		9.29

		3.124



		Identificated regulation

		4

		13

		8.79

		2.914



		Integrated regulation

		4

		15

		9.00

		3.530



		Intrinsic motivation

		6

		18

		11.71

		3.667







For the data on each of the 9 subscales on the job satisfaction scale, the minimum, maximum, mean, and standard deviation were determined by descriptive statistics (Table 2). The obtained results show that except for the high score on the leadership satisfaction subscale, all values on the other subscales are heading towards the minimum. These results show that the employees of the Zajecar communal police are only satisfied with the heads of the communal police department. For the data from all 9 subscales on the job satisfaction scale, the results obtained by descriptive statistics show that there were 35.7% dissatisfied police officers, 57.1% ambivalent and 7.2% satisfied. The obtained results show that the overall satisfaction of communal police officers is low, ambivalence is high and dissatisfaction is medium.

Table 2. Deskriptiv statistics for each subscale on the scale for Job Satisfaction



		Subscales on the scale
for JS

		Minimum

		Maximum

		Mean

		Standard
Deviation



		Pay

		4

		19

		10.43

		4.988



		Promotion

		4

		16

		8.07

		4.514



		Supervision

		10

		24

		19.00

		3.700



		Fringe Benefits

		4

		15

		7.64

		3.734



		Contigent rewards

		5

		24

		11.79

		6.091



		Operating procedures

		8

		21

		13.71

		3.338



		Coworkers

		14

		23

		17.29

		2.972



		Nature of work

		7

		22

		13.00

		4.368



		Communication

		11

		22

		16.93

		3.626



		Job satisfaction In total

		89

		155

		117.86

		20.053







The one-factor ANOVA analysis confirmed that intrinsic motivation was higher among higher educated communal police officers compared to high school ones, which is the only data with statistical significance obtained in this analysis. On the other hand, no statistically significant results are obtained from data related to job satisfaction and educational level, using ANOVA test.

Correlation analysis of the job satisfaction subscales with the employee motivation subscales shows that the greater the integrated regulation, the greater the job progress and communication satisfaction, as well as the overall job satisfaction. As identified regulation increases, satisfaction with leadership increases as well, and when overall motivation is increased, satisfaction with progress increases, as well. On the other hand, as the motivation increases, the dissatisfaction with work procedures is more visible. From the aspect of overall satisfaction, it may be concluded that the higher the satisfaction with salaries, promotion, leadership, rewarding and communication, the higher the overall job satisfaction. Satisfaction with work procedures is strongly and negatively related to amotivation, i.e. the greater the satisfaction with work procedures, the greater the motivation.



Discussion



The survey has shown that communal police officers are highly ambivalent (57.1%) and do not show any kind of interest (job interest, job assignment outcomes, personal advancement, training, education, etc.). They perform their work duties in accordance with the defined time, without enthusiasm and visible positive energy. Due to the specificity of the job, in most cases time is not limited for the execution of a specific task – in certain work circumstances it is not possible to predict the direction of solving the task, while the execution time depends mostly on the communal police officers who are the executors of the issued order – they carry out the execution of the task, adjusting to the total remaining working time at work.

This research has shown that the level of overall motivation is low, that dissatisfaction with the rules and procedures of work increases, that opinions and behaviors change under the influence of the environment and that there is a wish to have the workers’ self-confidence, respect and sense of belonging returned. The result shows that the increase in dissatisfaction with work procedures produces amotivation, and this can actually be justified by the fact that there are many undefined decisions that are interpreted in different ways, the decisions in collision with the laws of the Republic of Serbia, not-good-enough Communal Militia Act passed in 2019 (Republic of Serbia, 2019), as well as that there is inadequate protection of employees in the communal police by the local self-government and the competent Ministry.

In their researches, Bono & Judge (2003) found out that subordinates working under a transformational leader (Burns 1978) show greater job satisfaction and greater affective attachment to the organization. This can be explained by the social atmosphere in the communal police service, which has proven to be good and positive, as communal police officers are satisfied with the heads of this service, associates and communication among colleagues. Shamir et al. (1998) have also found that flexible leaders motivate by allowing subordinates to identify with the work group, to increase their sense of self-efficiency, as well as to connect their personal values with those of the work group. It can be said that the established close and friendly relationship is an important factor of satisfaction at work and it shows a good relationship with the immediate manager.

Very good vertical and horizontal cooperation and communication is the basis for cooperation with citizens and all services and an indicator of the efficiency and effectiveness of this service (Manic et al. 2017), which results in satisfaction with rules and procedures at work, as they successfully solve the problems that have arisen. The relationship established in this way has resulted in a balance of satisfaction with rewards and salary levels.

The fact that low extrinsic motivation was expressed in the sample of the surveyed communal police officers, raises the question of the environment, i.e. the nature and intensity of the external factors impact on communal police and communal police officers. Some previous studies also find a negative correlation between the perception of extrinsic rewards and the power of intrinsic motivation to work (Eden 1975). The remuneration system itself in this organizational structure is inadequate and very difficult to prescribe due to the specificity and variety of procedures and the difficulty of completing the tasks, personal requirements and expectations of employees.

Based on the obtained results, communal police management should: make a more modern business strategy, model the current situation in the organization and make a better approach to employees, should align the psychological functions and needs of employees in the organization with the specificities and method of work of the organization, as well as align with psychological aspects and claims of service users and communal police associates. This is a very complex task and a great challenge for all leaders – managers in this and similar organizations.

Timely information and new experiences, aptitude and skill in work, personal and social and cultural advancement are a set of factors contributing to increasing economic performance and gaining increasing value in business policy (Manic et al. 2013). Efficiency in the work of employees and their leaders – managers may be partly caused by motivation for work, and consequently by job satisfaction. In the future, it is necessary to continue research on this topic with more variables examined, on a much larger sample due to the specificity of each individual and the specificity of each organization.

This research is a major contributor to organizational culture, improvement, development and productivity, both for employees of the organization and for the organization itself. For social, economic and political development, a balanced relationship between the goals of human resources and the goals of the work organization, together seal the contemporary business of the organization.



Conclusion



The results of this pilot project can be used as a starting point for further research on a larger sample, and the recognition of the strength carried by the communal police (at the level of cities, states and regions) is a characteristic of the vision of good managers and statesmen. Finding the right way to motivate will prevent inappropriate and unprofessional behavior, eliminate misconceptions in communication when providing services to service users, which will further improve communal police service.

The disadvantage of this research is the small number of the interviewed and therefore the results cannot be generalized, although a sample of 100% of employees in one service was taken. Taking into account that the Communal Police is an organizational unit of a local self-government, which is under the jurisdiction of the Ministry of Public Administration and Local Self-Government, their influence and problems are reflected on other units. However, each unit has its own management whose management style reflects on the employees, and it is therefore necessary to carry out this type of research in other cities that have Communal Police with several variables, and to integrate them into a representative sample.
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ПРАВА И СВОБОДИ НА ЧОВЕКА, РИСКОВЕ И ЗАПЛАХИ
ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА И СИГУРНОСТТА – СЪВРЕМЕНЕН АСПЕКТ



проф. д-р Атанас Козарев

Факултет за правни науки, международни отношения и дипломация,
МИТ Университет, Скопие



Резюме: През последните десетилетия в постсоциалистическите държави настъпиха основни преходни промени в икономическата система, политическата сфера, културната, художествената, социалната и цялостната социална система. Научното и технологичното развитие донесоха нови открития в дигиталния свят, превръщайки го в глобално дигитално общество. Паралелно с това развитие в съвременния начин на живот се появяват „болести“: ерозията на семейството като основна клетка чрез появата на явлението „празни гнезда“, ерозията на морала, етиката, човешкото достойнство, но и много други предизвикателства пред човечеството. Войните като заплаха за мира и сигурността са заменени от нови рискове и заплахи за сигурността. Стойността на човека и неговите свободи и права се сблъскват с незаконните действия на престъпни организации, които показват наднационално измерение. В доклада се опитваме да обясним връзката между правата и свободите на човека, развитието на демокрацията и рисковете и заплахите за сигурността в съвременен контекст.

Ключови думи: справедливост, истина, Европейски съюз, престъпност, сигурност



1. Човековите слободи и права во транзиционите држави и нивната развојна димензија



Човековите слободи и права се една од најважните придобивки и вредности на постсоцијалистичките држави, а нашето македонско општество со транзиционен карактер исто така во своите уставни темели се засновува врз овој современ концепт. Според В. Мукоска-Чинго[footnoteRef:2], „радикалните промени во македонското општество и држава, кои ги зафати процесот на демократизација, не можеше да се замисли без реафирмација на универзалните вредности како патоказ на ова што следи како процес на конституционализација на нејзиниот уставен поредок, држава и власт. Оттука, реафирмацијата на овие универзални вредности беше насушна потреба од аспект на конституционализмот како антипод на монизмот и централистичкиот поредок на власта. Универзалните вредности како метаправна димензија, покрај владеењето на правото, се наметнаа како потреба на времето и дух на времето во кое живееме“. Бројни фактори влијаат врз овој динамичен процес. Глобализацијата и нејзините финални производи остварија повеќекратно влијание. Јакнењето на либерализмот во услови на современ и динамичен свет, несомнено доведе до имплементација на демократските вредности во поранешните комунистички општества како детерминанта на развојот. „Ако се погледне историјата или картата на современите политички поредоци и процеси ќе се забележи дека процесот на демократизација ширум светот значително напреднал. Никогаш овој свет нема толку конституирани демократски поредоци и толку широк и интензивен процес на демокатизација како денес.“[footnoteRef:3] [2:  Мукоска-Чинго, В. Универзални вредности. – В: Годишник на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Скопје, 2006, стр. 305.]  [3:  Vasović, V. Savremen demokratije I. Beograd, 2006, str. 19.] 


„Заштитата на човековите права во таа насока стана една од најчуствителните и најдебатираните теми“[footnoteRef:4], а „оттука може да заклучиме дека глобализацијата е „меч со две острици за безбедноста“. Според податоците на World Economic Forum Global Risks, 2019-2020 година[footnoteRef:5], во 2018 година, макроекономските ризици добиваат на значење. Последните извештаи на ММФ индицираат на постепено опаѓање на економијата на глобално ниво. Тоа е резултат на напредните економии, но проекциите покажуваат постепен пад на економијата на Кина од раст од 6.6 % во 2018, 6.2 % во тековната 2019, до 5.8 % во 2022, што предизвикува загриженост. Геополитичките и геоекономските тензии посебно се присутни помеѓу големите сили и претставуваат голем безбедносен ризик во денешно време. Светот е влезен во период на дивергенција, кој е следбеник на периодот на глобализација во кој дојде до јакнење на економиите на глобално ниво. Реконфигурацијата на меѓусебните релации на изразено интегрираните земји претставува ранливост и потенцијален ризик. Резултатот е: невозможност од остварување на колективниот прогрес во однос на бројните глобални предизвици. Тензијата помеѓу глобализацијата на светската економија од една страна и растот на национализмот кај светските политичари од друга страна, претставува ризик кој константно се продлабочува. [4:  Хаџи-Јанев, М., А. Козарев. Заштитата на правото на живот видено преку практиката на Европскиот суд за човекови права. – В: Зборник на трудови од меѓународна научна и стручна конференција „Реформите на безбедносниот сектор во Република Македонија и нивното влијание врз бробрата против криминалитетот“, Европски универзитет – Република Македонија, Скопје, 15.09.2012 година, стр. 231-241.]  [5:  https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020, 27.10.2020.] 


Во овие сложени општествени услови имплементацијата на човековите слободи и права, наспроти нивната гола декларација, го покажува реалниот судир помеѓу нормативното и фактичкото. Бројните пресуди од Европскиот суд за човекови права го покажува гнилежот на системот и системските пукнатини кои доведуваат до ерозија на слободите и правата на човекот и примената на законите во практиката. Имено, „позитивното право располага со длабок социјален супстрат и нераскинливи врски со општествениот енвиронмент, неговата нормативна конфигурација изложена на најразлични општествени влијанијаги отслкува реалните состојби и проблеми и притоа вообличува правни рамки, во кои треба успешно да се вклопат тековите и содржините на сложеното општествено живеење.“[footnoteRef:6] Статистичките податоци во истражуваниот период 2000-2016 година, покажуваат дека најголем број на жалби се поднесени во 2013 година (535), а најмал во 2016 година (340). Вкупно, во 2016 година 53.500 апликации се распределени во судски формации, што претставува зголемување за 325 споредбено со 2015 година (кога имало 40.550 апликации). Од нив 27.300 апликации биле идентификувани како предмети распределни на судија поедине (намалување од 1 % во однос на 2015), а 26.200 биле идентификувани како предмеети распределени на совет или комитет (зголемување од 100 %),[footnoteRef:7] како што може да се претстави графички: [6:  Златкова, Б. Социолошки аспекти на феномените природно право и позитивно право и нивните меѓусебни односи. – В: Зборник на трудови „Евроинтеграција – идеи, состојби, реализација“, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје, 2002, стр. 487-488. (Позитивното право е продукт на социјалниот живот, но и конкретна човекова потреба ставена во функција на општеството, как правна визура на сложената општествена реалност, како правна рамка во која треба да се вклопат и канализираат тековите на општественото живеење. Како такво позитивното право има длабока социјална заднина и нераскинлива поврзаност со социјалниот реалитет, што инаку претставува негов животен еликсир, од кој ја црпи сопствената животна енергија да егзистира како важечко de lege lata право на дадена општествена заедница, неговите општи и апстрактни регули се емергенција на социјалната суптанција, артикулирана низ нормативната градба на позитивните содржини, доследно на правната логика и техника.)]  [7:  Годишен извештај, 2016, стр. 6.] 


Човековите слободи и права како уставна материја со национална и глобална заштита имаат своја развојна динамика со сета сложеност во таа насока. Потребно е да се вложува повеќе во развојот на свеста и културата за нивната вредност и почитување, со посебен осврт на институционалната заштита (пред се судска). Досегашната практика во оваа област покажува постоење на тенденција на остварување на нивна заштита како на национално, така и на наднационално ниво.



Графикон бр. 1: Активни предмети пред судски формации на ниво на ЕСЧП, Годишен извештај за работата на Владиниот агент за 2016 година







2. Демократијата и безбедносните ризици и закани



Демократските вредности имаат сензибилна природа и затоа нивната заштита е од стратешко значење. „Со зголемувањето на диференцијацијата во нормативниот систем и со проширувањето на лепезата на интересите, вредностите стануваат се поапстрактни за на тој начин да опфатат што повеќе и што поразновидни содржини, дури и по цена самите тие вредности да станат уште понеопределени.“[footnoteRef:8] Демократизацијата на општеството неминовно доведува и до демократизација на институциите на системот. Старите авторитарни елементи на системот беа испратени во подрумите на историјата. Меѓутоа, реликтите од овие елементи латентно егзистираат и во новите демократизирани институции и тие во голема мерка го загрозуваат демократскиот развиток на институциите и на општеството. Има бројни предизвици и закани за демократијата и тоа од најразличен вид и степен. Затоа некои теоретичари наведуваат дека „демократијата е далеку од тоа да бие сигурна во своите основи и практика и дека таа ќе се соочува со предизвици без преседан. Нејзината иднина, ќе биде возбудена, неодредена и многу несигурна“[footnoteRef:9]. [8:  Pusić, E. Društvena regulacija. Zagreb, 1989, str. 198.]  [9:  Schmitter, Ph. C. Dangers and dilemmas of democracy. – In: Journal of Democracy, 1994.] 


Во демократските системи, власта се одликува пред се со атрибутите легална и легитимна. Имено, „секој политички поредок и секоја владејачка група има желба да го поседува политичкиот легитимитет во државата“[footnoteRef:10]; додека, „легитимните политички институции и власта се законити (легални) во една „повисока“ смисла отколку што е тоа случај со правната законитост. Значи, доколку власта сака да го носи епитетот легитимна, таа мора да ги почитува не само законите на позитивното право (не можеме ад говориме дека во државата постојат легитимни носители на власта доколку во неа се среќаваат состојби на анархично и самоволно политичко дејствување), туку и да да се покорува на некои повисоки принципи или процедурални правила во општеството“[footnoteRef:11]. Тие принципи подразбираат јасна дистинкција помеѓу легитимитетот и авторитетот, посебно оној негативниот. Тие го изразуваат односот на граѓаните кон институциите и нивната доверба кон нив. Во филозофска смисла уште многу одамна се дефинираат неколку модели за одржливоста на еден легитимен политички систем: [10:  Podunavac, M. Legitimitet, enciklopedija političke culture. Beograd, 1993 godina, str. 594.]  [11:  Климовски, С. Политиката и институциите. Скопје, 2000, стр. 67.] 


1. Првиот начин е преку чисто внатрешни желби ии тоа:

а) афективно, односно врз основа на емоционалната предаденост;

б) вредносно рационално, односно врз основа на вербата во поредокот како израз на највисоките морални, естетски или некои други вредности; и

в) религиозно, односно врз основа на вербата дека народното спасение зависи од одржувањето на поредокот.

2. Вториот начин е врз основа на очекувањата на специфичните надворешни последици, односно користење одредени предности кои конкретната ситуација ги создава во сопствен интерес.[footnoteRef:12] [12:  Žižić, M. Legitimitet i legalitet prava. – In: Pravni život, Beograd, 1995, str. 903.] 


Притоа потребно е да се наведе дека „транзицијата во демократијата може да се расчлени на три важни аспекти и тоа: изградба на демократски политички институции, формирање на демократски политички актери и изградба на социокултурни рамковни услови за демократија. Иако се важни сите наброени аспекти, авторот нагласува дека воспоставувањето на стабилна демократија бара и создавање примерна општествено-културна рамка, која е остварлива во подолг период. Најважни елементи на таа рамка се цивилното општество, јавноста и демократската политичка култура. Цивилното општество се конституира со развој на државата на независни граѓански асоцијации, кои создаваат слободен простор на ненасилна и цивилизирана интеракција помеѓи индивидуата и групата“[footnoteRef:13]. „Улогата на групите на цивилното општество се состои во посредување помеѓу поширокото општество и институциите на одбраната за прашањата за безбедноста.“[footnoteRef:14] [13:  Zakošek, N. Pravna država i demokracija u postsicijalizmu. Zagreb, 1997, str. 79.]  [14:  Pju, M. Gradzansko društvo i sector bezbednosti. [online]. http:/www.ccmr-bg.-org/.] 


Влијанието на глобализацијата врз демократијата и безбедноста е евидентно и не е без последици. Потребата од прилагодувањето на безбедносните служби на промените кои ги постави глобализацијата, наспроти нивната определба за демократичност во функционирањето е забележлива во неколку правци. Така на пример, глобализацијата ја интензивираше динамиката во доменот на разузнавањето, градењето на соодветните стратегии и доктрини, персоналната политика (унапредување и соодветната едукација и потребата од развивање на интер-ресорски вештини), сервисната поддршка на безбедносниот сектор (во информатичка и логистичка смисла) и секако во доменот на комуникациите. Успехот во прилагодувањето на овие динамики кои се детерминирани од глобализацијата и техничко-технолошкиот развој кој паралелно се одвива со неа во кумулативна смисла недвосмислено го детерминира успехот во раководењето, командувањето и контролата на безбедносниот сектор.[footnoteRef:15] Реформата на судскиот систем како главна претпоставка за конституирање на демократска правна држава мора да поаѓа од уважувањето на неколку основни постулати што ја одредуваат положбата и улогата на судот како институција на правдата и заштитата на човековите слободи и права: системски – остварување на начелото на поделба на власта; легислативни – поставување уставна и легислативна рамка на неговото функционирање на рамништето на европските стандарди за независно, непристрасно и ефикасно судство и конзистентен правен систем; институционални – создавање стабилни, високопрофесионални и авторитетни институции; и персонални – највисок морален и човечки интегритет, независност и достоинство на носителите на судските функции.[footnoteRef:16] [15:  Пошироко види во: Wolf, Martin. Why globalization works. New Haven, CT: Yale University Press, 2004, pp. 173-212.]  [16:  Камбовски, В. Правото на судска заштита на човековите права и претпоставките за негово остварување. – В: Зборник од научна и стручна расправа, МАНУ, Скопје, 2014, стр. 7.] 




3. Безбедносните ризици и закани во современиот свет



Современите предизвици, ризици и закани за безбедноста се условени од се поизразените разлики во глобалниот свет. Имено, совремниот свет токму поради овие услови се повеќе е оптоворен со многу неизвесности, со тоа што негово главно обележје во областа на безбедноста е тоа што се намалува опасноста од традиционални воени судири и директно конфронтирање на големите сили. Новите безбедносни парадигми се насочуваат кон појавата на мноштво од нови невоени предизивци, ризици и закани.

Во рамките на глобалните безбедносни ризици и закани, важно е да се наведе дека помеѓу нив постои поврзаност и причинско-последична условеност. Така на пример, една актуелна појава како што е мигрантската криза е предизвикана од воени судири во одделни региони на светот, но и од лошите економски услови за живеење, ниското ниво на човечка егзистенција во тие држави. Исто така, влезот на мигрантите во европските држави се поврзува со нивните економии, факторот работна сила, одржување на производствените процеси итн. Имено, живееме во време во кое се случуваат значајни настани во меѓународните односи. Поедини автори зборуваат за нови, повеќекратни притисоци кои се вршат над општествата, како и различни расколи: регионални ривалства и антагонисми, етнички, верски и сецесионистички судири, економски судири, демографски и еколошки. Нетрадиционалните безбедносни прашања, суштински различни, имаат и некои заеднички елементи:

1. повеќето не се државно ориентирани (не се јавуваат исклучиво како последица на акција од државите), туку може да настанат како последица на дејствувањето на различни фактори, кои може да бидат од државен и недржавен карактер;

2. не настануваат на точно одредено место, туку се проширени, мултидимензионални и мултидиректни опасности, заради што мора да се набљудуваат генерално, парцијално и територијално;

3. не може да се решат само со употреба на традиционални воени, туку и невоени средства.[footnoteRef:17] [17:  file:///C:/Users/Pc/Desktop/Globalna-bezbednost-Priručnik.pdf, 5.10.2020.] 


Трендот на глобализација на светот, покрај предностите, донесе и закани, предизвикани најмногу од продлабочувањето на јазот меѓу богатите и сиромашните и интернационализација на одредени опасности, од кои најекстремни се меѓународниот тероризам и организираниот криминал. Покрај нив, во експанзија се и илегалната миграција и илегалната трговија со дрога, оружје, луѓе и стратегиски материјали. Исто така, е зголемена и опасноста од употреба на оружје за масовно уништување кое е забрането според меѓународното право.[footnoteRef:18] [18:  Национална концепција за безбедност и одбрана. Скопје, 2003, стр. 3.] 


Како резултат на оваа ново настаната состојба на Западниот Балкан, безбедносните закани еволуираат и добиваат нова форма. Во исто време, новоформираните држави не се способни да формираат безбедносни системи кои успешно ќе се справуваат со закани. Фокусот на безбедноста и одбраната во последните две децении беше насочен кон оформување на одбранбен систем кој ќе го зачува суверенитетот при одвојувањето од бившата држава, а во исто време и остварување на националните интереси. Ваквата состојба ги прави државите од Западен Балкан посебно ранливи на: вооружени побуни, организиран криминал, корупција и тероризам. Секоја од овие закани влече длабоки корени од историјата на постоењето на Балканските држави, а кои се тек на време добиваат друга форма и преставуваат сериозна закана за демократски развој на државите од Западен Балкан. Судирот на националните интереси, вооружениот конфликт, реформулирање на политичкото уредување, социо-економскиот развој и/или заостанување, социјалните превирања и несогласувања, демографските промени во изминатите две децении направија да корупцијата биде една од главните безбедносни закани на Западниот Балкан. Ова се елементи кои исклучително влијаат врз безбедносните системи на државите од Западен Балкан во борбата против корупцијата.[footnoteRef:19] [19:  UNODC. Corruption in the Western Balkans. Vienna, 2011.] 


Организираниот криминал претставува реална закана бидејќи регионот помина две децении со политичка нестабилност и етнички конфликт кои се основа за креирање на плодна почва за нелегална трговија. Особено што нелегалната трговија наоѓа посебно место за време на вооружен конфликт, каде организираниот криминал има заеднички интерес со противниците конфликтот во остварување на целите. Географската положба на Западниот Балкан која преставува влезна врата кон и од Блискиот Исток, овозможува да организираниот криминал ги зацврсти корените на Западнот Балкан.[footnoteRef:20] [20:  Милошевиќ, М., Д. Триван. Безбедносни ризици и закани во регионот на Западен Балкан. – В: Зборник на Трудови: Балканот безбедносен предизвик за Европа и меѓународната заедница, Охрид, 2010, стр.95.] 


Денес, „безбедносната агенда поврзана со економијата и со конфликтите околу (државните) ресурси и идентитет на групите, станува се поприсутна во секојдневните проблеми. Насилството, организираниот криминал, трговијата со луѓе, болестите, екстремното сиромаштво и загадувањето на околината (природните ресурси) доведоа до малтретирање на голем број луѓе, до континуирани конфликти, до постоење територии кои се наоѓаат надвор од државна контрола, до колапс на државата, како и до појава на тероризам. Накратко, меѓузависноста на светот донесува со себе зголемена грижа за безбедноста на поширок спектар на општествените групи поради постоење на проширен спектар на закани. Бидејќи овие нови безбедносни закани не може да се решаваат со класични методи, се повеќе преовладува мислењето дека безбедносните прашања мора да се решаваат и во контекст на економскиот развој“[footnoteRef:21]. [21:  Đurđević-Lukić, S. Povezanost bezbednosti i razvoja: novi concept i praksa međunarodnih organizacija. – In: Ekonomija i bezbednost, Centar za civilnovojne odnose, Beograd, 2009, str. 19.] 


„Глобалните компјутерски мрежи создале можност за нови облици на криминал. Се појавија посебни, софистицирани, продорни, технички потковани, бескурпулозни, понекогаш освестољубиви поединци на кои тешко можеме да им се спротиставиме, а уште потешко да ги сопреме. Тие често сакаат публицитет за да бидат познати. Лесно шетаат низ сајбер просторот каде се чувствува како дома, па затоа не е лесно да се идентификуваат. Активностите им се олеснети благодарение на огромноста и јавноста на Интернетот. Последиците од електронскиот криминал или од таканаречените вируси, црви или тројанци се големи.“[footnoteRef:22] [22:  Божиновски, М. Компјутерски криминалитет и импликациите врз деловното работење во современите корпорации. – В: Зборник на трудови од четвртата меѓународна научна и стручна конференција „Интегрирана корпоративна безбедност и дигиталните трансформации – предизвик за академската заедница и модерните корпорации“, Скопје, 2018, стр. 264.] 


Листата на безбедносни ризици и закани несомнено дека ќе се надополнува со нови поопасни и сложени манифестни појави со кои се загрозува хуманата, националната и глобалната безбедност. Државите како никогаш досега се исправени пред предизвикот да остваруваат интензивна меѓународна соработка во справувањето со современите безбедносни ризици и закани. Во Република Северна Македонија цврсто е дефинирана политичката волја и јавната свест за интензивна и континуирана борба против транснационалниот организиран криминал и во овој контекст се прават напори, со поддршка и соработка со меѓународните и европските институции, за развој на ефикасна правна рамка и воспоставување на специјализирани институции за сузбивање на овој вид на криминал, како и за побрза и поефикасна размена на информации на билатерална и мултилатерална основа, што е од особено значење.

Оттука, вложувањата во оваа област треба да ги надминат секојдневните декларации и владите да се фокусираат кон конкретна реализација на донесените стратешки документи.



Заклучок



Современиот човек и современите држави се соочени со современи, софистицирани ризици и закани. Нивниот каталог секојдневно се менува, а со тоа и предизвикот да се превземаат сериозни мерки за да се дејствува пред се превентивно. Тие претставуваат променливи, динамични, асиметрични и комплексни безбедносни појави кои ги надминуваат можностите за ефикасен одговор и заштита од само една држава или една институција.Човековите слободи и права се доведуваат во прашање таму каде демократијата е формална именка во националните документи и стратегии. Тие посебно се загрозени во услови на изразени и актуелни безбедносни ризици и закани. Дотолку повеќе што не постои земја која е имуна од штетните последици на современите безбедносни ризици и закани. Високото ниво на криминална активност влијае на многу аспекти од секојдневниот живот, економски развој и сигурноста во секое општество.

Борбата против транснационалниот организираниот криминал е предизвик на 21 век и неговото влијание се наметнува со сите сфери на општеството. Со цел негово успешно справување, неопходен е сериозен пристап од страна на сите институции за спроведување на законот.
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Abstract: The article considers the existential significance of language as a factor for the national security of Ukraine. The Russian narrative from 2014, which justified the annexation of Crimea and the instigation of the war in Donbass, is considered. The lack of readiness on the part of the Ukrainian state to withstand the information attack with false news on the part of the Russian mass media was analyzed. The history of the suppression of the Ukrainian language, which is defined as 400 years of „linguicide“, is considered. Yanukovych's 2004 presidential election campaign was analyzed as a turning point in the public consciousness of Ukrainians in eastern Ukraine and the Autonomous Republic of Crimea. As an example of manipulation directed against the national security of Ukraine is considered the so-called „3-K Law: Kremlin-Kivalov-Kolesnichenko“, with the official title „On the Fundamentals of State Language Policy“, which entered into force on August 10, 2012. The annulment of the „3-K law“ by the Constitutional Court of Ukraine and the adoption on April 25, 2019 of the „Law on ensuring the functioning of the Ukrainian language as a state language“ were also considered. The problems related to the incompetence and lack of tact and state approach on the part of the current government in Ukraine in the implementation of the law are also considered. The overexposure of the adoption of the law by Hungary, based on a distorted interpretation of its provisions, was also considered. The conclusion is that Ukraine, despite the constant information attacks and the war in Donbass and the new attempts to incite language conflicts, is not in a hurry to form mechanisms to protect its information field and to counteract.

Key words: Ukraine, Ukrainian language, national security, linguicide, 3-K Law, language conflicts, information field



Тези думи в заглавието на статията принадлежат на поетесата от поколението на т.нар. „шестдесятници“ – Лина Костенко, и ако за другите народи биха звучали като красива и емоционална метафора, то за украинците те придобиват екзистенциално значение. В случая се актуализира въпросът за оцеляването не само на нацията като цяло, но и на всеки индивидуален украиноезичен украинец в частност.

В руския наратив, с който преди 7 години беше обоснована анексията на Кримския полуостров и началото на руско-украинската война в Източна Украйна, звучеше и следният лозунг: „Да защитим рускоезичното население на Украйна“. Поразителна беше не толкова абсурдността на лозунга, колкото агресивността, с която той и други подобни измислени нови наративи биваха насаждани в съзнанието на украинските и на руските граждани, за да подбудят ненавист и вражда.

Всъщност по улиците на украинските градове (независимо от региона), по телевизията, в учрежденията, предприятията и навсякъде руският език звучи свободно. Със сигурност може да се каже: държавата Украйна не беше готова за такава мощна информационна атака с фалшиви новини от Русия, а от своя страна украинските граждани се предовериха на медиите, без да проверяват очевидните фалшиви новини (фейкове), създадени на принципа „80 процента лъжа/20 процента истина“.

Какво не е наред с украинците и украинския език? Има ли право държавата Украйна да развива украинския език, без да се страхува от военна агресия от североизточния си съсед, ако в чл. 10 от Конституцията ѝ е записано: „Държавният език в Украйна е украинският език“. Има ли право и възможност обикновеният говорещ на украински украинец да получи образование, да гледа филми, да чете, да общува на работа и след това у дома си на украински език и да не чувства морално унижение или да бъде измъчван за това някъде в сегашния Крим, Донецк или Луганск? Едни такива простички и риторични въпроси – при това задавани в ХХI век! Прости и риторични, но не и за държавата Украйна, където езикът не е просто средство за комуникация и национална самоидентичност, а и обект на постоянни манипулативни атаки.

И досега почти 400-годишната политика на лингвоцид на украинския език продължава, а обвиненията във „войнстващ национализъм“ или дори „фашизъм“ постоянно звучат не само в руските пропагандни медии, но и от устата на висши руски длъжностни лица, включително и на международната арена. Политиката на съвременна Русия, както и на нейните предшественици – царска Русия и СССР, е насочена към асимилиране на украинците и унищожаване на украинската култура. Руската федерация полага максимални усилия и изразходва немалко ресурси както за завземане на украински територии, така и за унищожение на основите на нашата национална идентичност. Тя работи за подкопаване и прогресивно ерозиране на националната сигурност на Украйна.

Без да навлизам в детайлите на историята на лингвоцида, ще подчертая главното, което изяснява причините за тези предизвикателства към националната сигурност, пред които е изправена съвременна Украйна.

Според министъра на вътрешните работи на Руската империя Пьотр Валуев (1815 – 1890), автор на „Валуевския циркуляр“ (1863), „малоруският език не е съществувал, не съществува и не може да съществува...“ [13: 74]. Въпреки това само през XIX в. руското правителство е издало 13 акта (а от XVII век – 24), които са ограничавали функционирането на украинския език, култура и обучение и са насърчавали политиката на русификация и асимилация на украинското население.

Съгласно „Валуевския циркуляр“ се е забранявало печатането на украински език на книги с духовно съдържание, учебници за училищата, а печатането на художествена литература е било възможно само след съответното разрешение на цензурата.

Украинската литература и култура, едва започнали да се възраждат след безпощадния разгром на Кирило-Методиевото братство през 1847 г. и ареста на водещите дейци на културата и обществената мисъл Т. Шевченко, П. Кулиш, Н. Костомаров, В. Билозерский, О. Маркевич и др., отново се оказват на ръба на оцеляването. Статистиката показва, че ако през периода 1860 – 1863 г. са издадени 114 заглавия на украински език, то през 1864 – 1869 г. са издадени само 23 [8]. Освен това украинците е трябвало да ограничат дейността на неделните училища, където децата на бедните, евреите и работниците получавали елементарни начални познания.

През 1876 г. цар Александър ІІ подписва Емския указ, с който разширява действието на „Валуевския циркуляр“, като допълнително забранява:

– да се внасят книги на украински език на територията на Руската империя без специално разрешение;

– да се публикуват художествени произведения на украински, да се правят преводи от чужди езици на украински, да се пишат украински текстове към нотни листове; да се печатат каквито и да е книги на украински език;

– да се поставят театрални представления на украински (отменено през 1881 г.);

– да се организират концерти с украински песни;

– да се преподава украински в училищата [13: 139].

Впрочем политиката на СССР за развитието на националните езици, включително и на украинския, като цяло беше дори по-неблагоприятна, отколкото в царска Русия, тъй като в ръцете си КПСС имаше мощни лостове за асимилационно влияние, което се осъществяваше чрез обширната система на училищата, професионалното и висшето образование, по-ефективно работещата пропагандна машина в сравнение с царската, а репресивната система работеше безупречно.

Докато царският режим е действал открито, подлостта на комунистите се заключаваше в това, че на думи декларираха свободното развитие на националната украинска култура, а всъщност още в началото на 30-те години на миналия век с бързи темпове и по заповед от Москва започнаха да променят украинския правопис, приближавайки го до руския.

Подобна ситуация се наблюдаваше и в лексикографията: изконни украински думи бяха забранени, а в най-добрия случай те бяха на трето или четвърто място в речника, като на първо се поставяше некоректно преведена руска дума. Фактически беше зачеркната огромната работа на няколко поколения украински езиковеди и лексикографи, чиито трудове бяха унищожени или забранени [17].

Някои учени се озовават в изгнание като „украински националисти“, а мнозинството от тях никога не се връщат от там. Така на 6 април 1933 г. със заповед на Народния комисариат на Украйна е създадена комисия, чиято задача е да „провери работата на езиковия фронт“, да „очисти теоретичния фронт от целия буржоазно-националистически боклук, да поведе по истински пролетарски път създаването на украинската научна терминология, да поправи украинската фразеология и украинския правопис“ [14: 42]. Членовете на комисията бяха твърдо убедени, че украинският правопис от 1928 г., както и терминологичните речници на Института за украински език създавали „изкуствени бариери между украинския и руския език“ [14: 43].

През 1938 г. излиза постановление на Съвета на народните комисари на СССР и ЦК на ВКП (болшевики) „За задължителното изучаване на руски език в училищата на националните републики и региони“ [11] и въпреки че в този документ не се споменават никакви привилегии за руския език, то още в следвоенния период преподавателите по руски език получават надбавка 25 % от заплатата. Упражнява се безпрецедентен натиск върху родителите за изучаване на руски език, особено в по-големите градове, така че украинскоезичните училища и паралелки намаляват значително. Така например за 10 години (1951 – 1962) учениците в украинскоезичните училища намаляха с 16,9 %, а в рускоезичните се увеличиха с 13,2 % [7: 44]. За сравнение през 1959 г. етническите украинци представлявали 76,8 % от общото население на Украйна, а етническите руснаци – само 16,9 % [10].

Последователната русификационна политика на КПСС доведе до това, че в края на 80-те години в Киев имаше само 34 училища на украински език (УУ), 152 – рускоезични (РУ), 88 смесени училища (РУУ); в Днепропетровск съответно: УУ – 9, РУ – 125, РУУ – 6; в Донецк: УУ – 0, РУ – 146, РУУ – 0, и т.н. [18].

Сред действените фактори за бързата русификация на първо място са психологическите и материалните: рускоезичният специалист имаше по-голям шанс да получи по-добра работа, а украинският език и култура се смятаха на нискокачествени, селски, ползвани само за целите на пропагандата и за демонстрация на националното многообразие.

След провъзгласяването на независимостта на Украйна през 1991 г. ситуацията се променяше много бавно и невинаги в правилната посока, често тези промени бяха повърхностни и символични. Поради факта, че по-голямата част от бившата партийната номенклатура остана във властта, усилията като цяло не бяха насочени към последователно преодоляване на последиците от тоталитарното минало, въпреки че се отваряха архивите на КГБ, реабилитираха се осъдените по политически причини, преименуваха се улици и градове и се демонтираха паметниците на най-върлите комунистически дейци.

Показателно е, че примерно паметникът на Ленин стоя на една от централните улици в Киев чак до 8 декември 2013 г. За съжаление, нямаше публично осъждане на цялостната престъпна дейност на КПСС, дори нещо повече – Комунистическата партия на Украйна беше забранена чак през 2015 г.

Започвайки от 90-те години на миналия век, училищата и висшето образование бавно преминаваха към украински език на обучение в повечето северни и централни региони на страната, но в противоположна посока ситуацията с печатните издания и медиите според статистиката се влошаваше. Ако през 1995 г. изданията на украински език представляваха 70 от общия брой, то през 2004 г. бяха само 28 %. Делът на годишния тираж на вестници, издавани на украински език, от 1995 до 2004 г. намаля от 50 на 32 %. В същото време рускоезичните вестници в Украйна нараснаха в общия тираж от 45 на 64 % [2].

Една от причините за това беше липсата на държавна политика в областта на печата и книгоразпространението, насочена към подкрепа на украинската книга, поради което украинският книжен пазар беше залят с евтина продукция на руски език, идваща от Руската федерация.

2004 г. стана повратна точка в общественото съзнание на украинците в Източна Украйна и АР Крим, защото предизборната президентска кампания на В. Янукович се основаваше на нов наратив, предложен от руските политически стратези. Манипулирайки обществените настроения на русифицираните Изток и Юг на Украйна, Партията на регионите внуши на населението убеждението за „трите вида на Украйна“ – западни, централни, южноизточни; също така, че Донбас храни цяла Украйна, а Западна Украйна са „фашисти“ или „бандеровци“, „слуги на Хитлер“, които живеят за сметка на Донбас.

Дори се появиха билбордове, на които опозиционният кандидат В. Юшченко беше изобразен в нацистка униформа. Политическата технология на създаване на страхове, свързани с украинския език и насилствената т.нар. „украинизация“, бяха предназначени за увеличаване на степента на омраза към проукраинските сили, като по този начин се целеше да се консолидира избирателният корпус на Партията на регионите.

Ако авторитарната империя не може окончателно да унищожи някоя нация, да асимилира нейната култура и да подкопае националната ѝ сигурност чрез репресивните механизми и по-големи финансови възнаграждения на отговорните лица, то тя ще се опита да го постигне с помощта на откровено лицемерие и пълномащабно измамничество. Нещо повече – прави се опит правилата и принципите на европейското право да бъдат използвани срещу самата атакувана държава, като основното не е законът, а кой и как го тълкува.

Пример за грандиозна манипулация, насочена към подкопаване на националната сигурност на Украйна, е т.нар. „3-К закон: Кремъл–Кивалов–Колесниченко“, с официалното название „За основите на държавната езикова политика“, въведен за разглеждане от Bърховната Pада на Украйна на 7 февруари 2012 г., влязъл в сила на 10 август 2012 г. [5].

Парламентарното мнозинство на президента Янукович, съзнателно изкривяващо редица норми на Европейската харта на езиците и игнорирайки отрицателните заключения на Главното научно-експертно управление на апарата на Върховната рада на Украйна, декларациите от държавни и научни учреждения (Института за езика и Института за литература на Националната академия на науките на Украйна), както и мненията на влиятелни експерти по отношение на негативните последствия от приемането на този законопроект, прие този закон с безпрецедентно нарушаване на правилата за гласуване в парламента. (Между другото това даде основание на Конституционният съд на Украйна да обяви на 28 февруари 2018 г. този закон за невалиден [9].)

След приемането на езиковия закон изказването на един от тогавашните лидери на проправителственото мнозинство – М. Чечетов, се превърна в крилата фраза: „Мы их развели, как котят!“ („Как само ги врътнахме, като котета“) [12].

Не само процедурата на гласуване, но и подписването на този закон беше чудовищна демонстрация на върховенството на циничната измама и манипулация от страна на управляващия тогава елит. Tака например, въпреки че на 6 юли 2012 г. председателят на Bърховна рада – В. Литвин, беше заявил, че няма основание да подпише, на 31 юли той подписа и изпрати закона за потвърждение на президента Янукович.

Съветникът на Президента на Украйна, ръководител на Главното управление по въпросите за конституционно-правова модернизация – М. Ставничук, също официално не препоръча подписването на закона и заяви, че споделя загрижеността на обществото относно възможните последици и рискове от влизането му в сила [4].

Президентът Янукович на 7 август 2012 г. на среща с представители на украинската интелигенция обеща да не подписва закона, а да го върне на Радата за доработване, но още на следващия ден го подписа.

Разбира се, тези действия на президента В. Янукович и на неговото мнозинство в парламента не биха могли да не смутят украинското общество, тъй като законът „За основите на държавната езикова политика“ (чл. 7, ал. 3), въпреки че признава статута на украинския като държавен език в Украйна, съществено разширява функционирането на т.нар. „регионални езици“, дори ако техните носители биха били по-малко от 10 % от населението на даден район [5].

Законът също така не съдържаше ясно тълкуване на използването на термините „граници на територията“, „граници на териториално-административните единици“ – термини, които бяха от основно значение за нормативната уредба на регионалните езици. Подобна ситуация несъмнено би създала хаос и недоразумения, тъй като границите на териториално-административните единици не съвпадат с границите на компактното местожителство на което и да е от националните малцинства в Украйна.

„Законът 3-К“ всъщност разширява функционирането на руския език в Украйна, тъй като авторите му по свой начин тълкуват нормите на Европейската харта на регионалните езици, където няма пряка корелация между статута на регионален език с процентното съотношение на националните малцинства при населението. Хартата само препоръчва защитни и стимулиращи мерки за използването на регионалните езици, но не ги обвързва и не задължава местните власти да вземат допълнителни решения относно разпределянето на територии за използване на регионалните езици.

Друга груба терминологична и логическа манипулация на „Закона 3-К“ беше заместването на термина „украински език“ с термина „роден език“, а именно „роден език е първият език, който човек е усвоил в ранна детска възраст“ (чл. 1) [5], – термин и формулировка, които в полиетническа Украйна, разбира се, не са идентични. Освен това този закон съдържа и редица други груби нарушения и несъответствия с действащите закони на Украйна, за което съответните държавни институции обърнаха изрично внимание на Радата.

Възможно ли бе езиковият въпрос да разгневи населението на Източна Украйна и да предизвика „парада на народните републики“ без манипулацията и ескалацията на антиукраинската пропагандна агресия? Един от отговорите на този въпрос е, че на стадионите в Донецк, Киев и Лвов не само по време на Мондиал 2012, но и по време на национални мачове, се вееше жълто-синьото знаме на Украйна, пееха химна на Украйна и викаха „Слава на Украйна! Слава на героите!“.

Милиони бежанци от анексирания Крим и окупирания Донбас избягаха преди 7 години именно в западните и централните райони на Украйна. Футболните фенове от Донецк, Луганск, Одеса, Харков бяха едни от първите доброволци, отишли на фронта през 2014 г., когато Русия започна окупацията на Източна Украйна.

Конституционният съд на Украйна анулира „Закона 3-К“ и на 25 април 2019 г. беше приет Закон за осигуряване на функционирането на украинския език като държавен [6], чиито автори се опитаха максимално да отчетат сложната ситуация в страната, както и да хармонизират нормите му с други нормативни актове на Украйна и с изискванията на Европейската харта за регионалните езици. Дори и в този случай обаче не мина без информационни манипулативни атаки от страна на Руската федерация и без засилване на антиукраинската истерия от страна на проруските сили в Украйна. Отново бяха използвани откровени лъжи, които нямат нищо общо с този закон, като измислицата за наказателно преследване, и дори затвор за онези, които не говорят държавния език.

Нещо повече, сегашният министър на културата на Украйна – А. Ткаченко, в интервю демонстрира не само собственото си чудовищно невежество, но и пълна липса на държавнически подход, озвучавайки популярния наратив на руските пропагандни медии за глоби за общуване не на украински език в ежедневието [16].

Всъщност Законът за осигуряване на функционирането на украинския език като държавен предвижда административна отговорност – глоба (норма, която ще влезе в сила на 16 юли 2022 г.), но това правило ще важи само за нарушения на правата на гражданите да получават услуги на държавния език в сферата на образованието, науката, културата и издателството, информационните услуги, публичните събития, техническата и проектната документация, рекламата, здравеопазването, спорта, телекомуникациите и пощенските услуги.

Какво толкова намериха в този закон, че даже унгарският външен министър Петер Сятро напълно сериозно заплаши да блокира заседанието на комисията „Украйна – НАТО“ [19]? По принцип няма нищо обезпокоително, ако, разбира се, прочетете закона, намалите степента на антиукраинска истерия и се откажете от мисли за окупиране на чужда територия.

Първо, естествено, законът утвърждава статута на украинския език като единствен държавен и официален, неразделен елемент от конституционната система на Украйна като унитарна държава. Начинът на функциониране на езиците на националните малцинства на Украйна в съответните сфери на социалния живот се определя от Закона за начина на упражняване на правото на коренните народи и националните малцинства на Украйна.

Второ, законът не важи при лично общуване или при извършване на религиозни обреди.

Трето, голям списък от разпоредби на закона ще влиза в сила поетапно, чак до 2030 г. Например нормата, че езикът при външното независимо оценяване (матура), с изключение на оценяването на чужди езици, е държавният език. Разпоредбите на чл. 21 от Закона за езика всъщност повтарят разпоредбите на чл. 7 от Закона на Украйна за образованието, а именно: научните публикации могат да се публикуват на държавния език, на английски и/или други официални езици на Европейския съюз, а дисертации, монографии, резюмета – на държавен или на английски език. Езикът на публичните научни събития може да бъде както държавният, така и английският. Този член влезе в сила на 16 юли 2020 г.

Едва от 16 юли 2021 г. влиза в сила чл. 7 от наредбите, които се отнасят за лица, кандидатстващи за придобиване на украинско гражданство (такова лице трябва да потвърди подходящото ниво на владеене на държавния език); чл. 9 се отнася за лица, от които се изисква да знаят държавния език и да го прилагат при изпълнение на служебните си задължения; при използване на държавния език в сферата на културата (културни, масово-развлекателни и развлекателни събития; съобщения, плакати, информационни материали за събития, входни билети за музеи и художествени изложби; туристически и екскурзионни услуги); в областта на книгопечатането обаче тези норми не се прилагат при издаване на материали на кримско-татарски език, както и при другите езици на коренно население или националните малцинства на Украйна, и то за сметка на държавния и/или местните бюджети в съответствие със Закона за процедурата за прилагане на правата на коренните народи и националните малцинства на Украйна; в сектора на услугите с представяне на информация за продукти и услуги на държавния език, включително и интернет сайтовете.

От 16 юли 2024 г. ще влязат в сила нормите, които регулират езиковия въпрос в областта на печатните медии. Издателите ще могат да ги публикуват на всеки език при условията на паралелно публикуване на подобен украински тираж. Делът на програмите и филмите на държавния език в общия седмичен обем на излъчване във всеки интервал от време между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00 трябва да се увеличи от 75 на 90 % от общата им продължителност за национални и регионални телевизионни и радиоорганизации и от 60 на 80 % за местни.

Обобщавайки изложеното дотук, следва да се отбележи, че тъй като езиковият фактор е важен компонент на националната сигурност, то преди всичко държавата в лицето на президента като гарант на конституцията е задължена да се грижи за спазването на Закона на Украйна за осигуряване на функционирането на украинския език като държавен, да насърчава популяризирането на украинския език в цяла Украйна и да гарантира спазването на езиковите права и свободи на гражданите на Украйна.

Въпреки това сегашната власт прави всичко наопаки, нарушавайки крехкия баланс, който се сформира през 2014 – 2019 г. Дори се наложи Върховният съд на Украйна да разгледа дело по жалба от граждани и да произнесе своето решение на 7 октомври 2020 г. за това, че: „Президентът на Украйна е задължен да ползва украински език като официален по време на извършване на служебните си задължения“ [1].

Засега в Украйна доминира билингвизъм, което е обусловено не толкова от близостта и сходството между украинския и руския език (както се опитват да докажат някои „лингвисти“), а по-скоро от тоталитарното минало и активното връщане през последните две години към принципа на „меката сила“, т.е. русификация чрез развлекателни програми (за всички възрастови категории), филмова и телевизионна продукция и печат. За кратко време програмите в подкрепа на украинската филмова продукция и книгопечат бяха ограничени или спрени, а езиковите квоти по телевизията и радиото се нарушават.

Държавата Украйна въпреки постоянните информационни атаки, войната в Донбас и новите опити за разпалване на езикови конфликти не бърза да формира механизми за защита на информационното си поле и да противодейства. По тази причина съседните държави си позволяват да диктуват на Украйна своите условия и правила за регулиране на държавната езикова политика. Такава ситуация не може да не тревожи, особено на фона на президентските предизборни популистки обещания за незабавен мир в Донбас, икономическото влошаване на живота на украинците, и особено като се има предвид фактът, че езиковият проблем в Украйна е силно политизиран.



Литература

1. ВС визнав, що Президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків. [онлайн]. [переглянуто 09 жовтня 2020, 14:33]. https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1005106/.

2. Державна служба статистики України. Офiцiйний вебсайт. [онлайн]. http://www.ukrstat.gov.ua/.

3. Дорошенко, Д. Покажчик нової української літератури в Росії за 1798 – 1897. Чернівці, 1917, рр. Ч.1.

4. Закон про мови ухвалено з порушениями – радник Президента. [онлайн]. [переглянуто 31.07.2012, 20:31]. https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/1380502-zakon_pro_movi_
uhvaleno_z_porushennyami___radnik_prezidenta_1745519.html.

5. Закон України. {Про втрату чинності Закону, як такого, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), див. Рішення Конституційного Суду № 2-р/2018 від 28.02.2018}. Про засади державної мовної політики (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 23, ст. 218). [онлайн]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5029-17#Text.

6. Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 21, ст. 81). [онлайн]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2704-19#Text.

7. Коляска, І. Освіта в радянській Україні. Дослідження дискримінації і русифікації. Торонто, 1970, с. 44.

8. Комаров, М. Бібліографічний покажчик нової української літератури (1798 – 1883). Київ, 1883.

9. Конституцийний Суд України. Офiцiйний вебсайт. Нормативна база. [онлайн]. http://www.ccu.gov.ua/docs-search?tid=All&date_filter%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=28.02.2018&body
_value=&field_textindex_value=&field_speaker_value=.

10. Перепис населения УРСР. (1959). Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. [онлайн]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1
%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_(1959).

11. Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 13.03.1938 N 324 „Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей“. [онлайн]. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=23269#0260513117559645.

12. Регионали: „Мы их развели как котят“. [онлайн]. [переглянуто 16:36, 03.07.2012]. https://www.unian.ua/politics/669031-regionali-myi-ih-razveli-kak-kotyat.html.

13. Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання (1847 – 1914). Збірник документів і матеріалів. Відп. ред. Г. Боряк. Київ, 2013.

14. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. Документи і матеріали. За ред. Л. Масенко. Київ, 2005.

15. Хвиля, А. Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті. – В: Більшовик України, № 7 – 8, 1933, с. 42.

16. Хорощак, Катерина. „Ми сильнi тим, що у нас є люди, якi розмовляють росiйською. Сильнi, тим, що рiзнi“. Iнтерв’ю з мiнiстром Олександром Ткаченком, 11 вересня 2020. [онлайн]. https://life.pravda.com.ua/culture/2020/09/11/242296/.

17. Шевельов, Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900 – 1941). Стан і статус. Чернівці, 1998.

18. Шкiльництво в Українi. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. [онлайн]. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96.

19. Языковой и образовательный законы: в Венгрии назвали причины блокирования комиссии Украина – НАТО. [онлайн]. [переглянуто 29.05.2020, 16:40]. https://www.unian.ua/politics/
movniy-ta-osvitniy-zakoni-v-ugorshchini-nazvali-prichini-blokuvannya-komisiji-ukrajina-nato-novini-ukrajina-11017064.html.



39

ст.н.с. д-р Надия Бойко



Възстановителното правосъдие в контекста
на арменско-азербайджанския конфликт

д-р Есмира Джафарова

Бакински център за анализ на международните отношения –
Азербайджан



RESTORTATIVE JUSTICE IN THE CONTEXT OF THE ARMENIA –
AZERBAIJAN CONFLICT



Esmira Jafarova, PhD

Center of Analysis of International Relations (AIR Center) – Azerbaijan



Abstract: The author states that the decades-long Armenia-Azerbaijan conflict, should be discussed through the prisms of restorative justice. In conflict resolution literature, „restorative justice“ envisages a set of actions for soothing hostilities between the conflicting parties. Conflict resolution of the Nagorno-Karabakh conflict has so far remained elusive, despite the fact that the OSCE Minsk Group’s Co-Chairmanship Institute, which includes the United States, France and Russia, has been working on this gargantuan task since 1997. To approach a resolution to the Armenia – Azerbaijan conflict, it is necessary that Armenia negotiate with the principles of restorative justice in mind. Given the context of stalemate, the concept of restorative justice to the Armenia-Azerbaijan conflict, becomes important to consider. Restorative justice, a term that stems from conflict resolution literature, means taking actions towards reducing animosity between the conflicting parties. The proponents of this idea argue that „the punishment of the offenders alone does not prevent them from continuing to hate the other side“. Therefore, it is best that „the offenders take the responsibility of acknowledging their offense and get motivated to change the relationship from destructive to constructive“. The concept does not merely seek to compensate the victims for the losses it incurred at the hand of the offender. It also necessitates that existing systems be revised so that injustices perpetrated in the past would no longer be possible in future. These elements of restorative justice, especially the latter concerning the necessity to revise existing systems, must become a part of Armenia’s policy during this conflict resolution and a subsequent peacemaking process. Acceptance of all wrongdoings towards Azerbaijan and genuine intention to work towards fair and lasting peace based on the norms and principles of international law, including respect for sovereignty, may lay the foundation for achieving restorative justice in this rocky neighborhood.
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Продължаващият няколко десетилетия арменско-азербайджански конфликт трябва да бъде разглеждан през призмата на възстановителното правосъдие (restorative justice). В литературата по проблемите на разрешаването на конфликти „възстановителното правосъдие“ предвижда редица актове за успокояване на враждебните действия между намиращите се в състояние на конфликт държави. Арменcко-азербайджанският конфликт започна с въоръжено военно нападение, предприето от Армения срещу Азербайджан в края на 80-те и началото на 90-те години на XX в. Войната (1988 – 1994 г.) доведе до окупирането от страна на Армения на региона на Нагорни Карабах и седемте съседни региона, като четирите резолюции на Съвета за сигурност на ООН (822, 853, 874, 884), настояващи за освобождаването на окупираните азербайджански територии, продължават да се игнорират.

Досега разрешаването на конфликта си остава труднопостижимо въпреки факта, че съпредседателството на Минската група на ОССЕ, което включва САЩ, Франция и Русия, работи по този въпрос от 1997 г. За да се доближи до разрешаването на арменско-азербайджанския конфликт, е необходимо Армения да води преговори, имайки наум принципите на възстановителното правосъдие.

Въпреки факта, че през 2019 г. се проведоха няколко срещи между министрите на външните работи на двете държави и беше отбелязана положителна динамика в хуманитарен план с взаимните посещения на журналисти в Азербайджан и в Армения, които се провеждат за първи път, съществен напредък в преговорите не беше постигнат. По тази причина 2019 г. беше наречена „загубена година за уреждане на конфликта“. През януари 2020 г. в Женева се проведе среща на министрите на външните работи, последвана от много обсъжданите Мюнхенски дебати между президента Илхам Алиев и министър-председателя Пашинян през февруари. Тези дебати бяха оценени от някои експерти по-скоро като контрапродуктивни, тъй като те засилиха противоречията и не допринесоха за сближаване на позициите на противостоящите страни.

След това последваха т.нар. „парламентарни и президентски избори“, проведени от Армения в Нагорнокарабахския регион, резултатите от които не бяха признати от нито един член на международната общност. Изборите доведоха до Шушинската провокация, когато „новоизбраният президент“ на марионетния режим в окупираните територии на Азербайджан беше „инагуриран“ в Шуша – град с голямо нравствено и културно значение за Азербайджан. Подстрекателските коментари на арменския министър-председател Пашинян, отричащи думите на министъра на външните работи на Русия Лавров относно факта, че постепенното и поетапно разрешаване на конфликта е било някога предмет на преговори, добави още масло в огъня.

На този фон през месец май въоръжените сили на Азербайджан проведоха военни учения, включително в Нахчъван, а също и страната засили покупките си на въоръжение от чужбина. Покупките на Азербайджан са инициирани благодарение на неотдавнашната ратификация на военно-финансовото споразумение от парламента на 31 май, което позволява на Азербайджан да купува нови оръжия от Турция за укрепване на своя военен потенциал. Турските безпилотни летателни апарати (дронове) се смятат за сериозен възможен вариант сред широкия спектър от разнообразни избори, които са на разположение според споразумението.

От 12 до 14 юли Армения наруши режима на прекратяване на огъня, този път на международно признатата арменско-азербайджанска граница, в посока на азербайджанския регион Товуз. След като атаката беше спряна от Азербайджан от международни сили, включително от Европейския съюз, от съпредседателите на Минската група на ОССЕ и от Руската федерация призоваха за незабавно прекратяване на военните действия.

Освен това блокирането, предизвикано от COVID-19, допълнително попречи на преговорния процес. Страните се срещнаха по време на пандемията на 21 април, както и на 29 и 30 юни, чрез видеоконференция между министрите на външните работи Мамедяров и Мнацаканян с участието на съпредседателите на Минската група – Игор Попов (Русия), Стефан Висконти (Франция), Андрю Шофер (САЩ) и личния представител на действащия председател на ОССЕ – Андрей Каспршик.

В съвместното изявление от срещата на 21 април се посочва, че като се имат предвид настоящите безпрецедентни предизвикателства, пред които са изправени хората по целия свят, „...министрите на външните работи и съпредседателите изразиха надежда, че решителността, проявена в глобални ответни мерки на пандемията, ще даде творчески и конструктивен тласък на мирния процес“. Освен това в съвместното си изявление от 29 и 30 юни 2020 г. съпредседателите на Минската група призоваха страните „да предприемат допълнителни стъпки за укрепване на режима на прекратяване на огъня и да подготвят населението за мир“.

Като се има предвид възникналото безизходно положение, е от важно значение да се разгледа концепцията за възстановително правосъдие в арменско-азербайджанския конфликт.

„Възстановително правосъдие“ – термин, който произлиза от литературата за разрешаване на конфликти, означава предприемане на действия за намаляване на враждебността между враждуващите страни. Привържениците на тази идея твърдят, че „наказанието на нарушителите само по себе си не им пречи да продължат да мразят другата страна“. Ето защо е най-добре „нарушителите да поемат отговорността да признаят престъплението си и да бъдат мотивирани да променят връзката от деструктивна в конструктивна“. Концепцията не цели единствено да компенсира загубите на жертвите, претърпени от ръката на нарушителя. Необходимо е също така да бъдат преразгледани съществуващите системи, така че несправедливостите, извършени в миналото, да не бъдат повече възможни в бъдеще.

Тези елементи на възстановителното правосъдие, особено последното, отнасящо се до необходимостта от преразглеждане на съществуващите системи, трябва да станат част от политиката на Армения по време на разрешаването на този конфликт, както и на последващия миротворчески процес. Признаването на всички неправомерни действия спрямо Азербайджан и истинското намерение да се работи за справедлив и траен мир, основан на нормите и принципите на международното право, включително зачитането на суверенитета, могат да положат основата за постигане на възстановително правосъдие в това нестабилно съседство.

Отхвърлянето на слабия напредък, постигнат в преговорния процес до момента, точно както наскоро се изрази гласно премиерът на Армения Пашинян, още повече застрашава и без това нестабилна ситуация и стеснява перспективите за възстановително правосъдие. Още повече че провокациите в стил „право в лицето ти“, извършени от арменското ръководство, – първо в Ханкенди през ноември 2019 г., където Пашинян нагло заяви: „Нагорни Карабах е Армения и точка“, а по-късно гореспоменатата Шушинска провокация заедно с грубите нарушения на режима на прекратяването на огъня, включително неотдавнашната провокация в Товуз – подкопават надеждите, че тази година може да е възможен някакъв напредък.

Вместо да изострят конфликта, народите трябва да търсят добросъседски отношения и мирно съжителство в региона, към който принадлежат. Това е от съдбоносно значение за Южен Кавказ – регион, който е невероятно дезинтегриран поради неразрешения конфликт между Армения и Азербайджан.

Има три важни стъпки, които Армения трябва да предприеме за постигане на възстановително правосъдие.

Първо, Армения трябва да поеме отговорност за дългогодишната си военна окупация.

Второ, Армения трябва реално да участва в преговори за мирно разрешаване на конфликта, основано на зачитането на принципите на суверенитета и териториалната цялост, както и на най-високата степен на самоуправление, предлагана от Азербайджан за региона Нагорни Карабах, като част от формулата за бъдещо уреждане.

Трето, Армения трябва да работи в тандем с други съседи за подобряване на регионалната архитектура и да преследва постигане на добри отношения с всички държави в региона, включително и с Азербайджан.

Тези стъпки ще привлекат в замяна подобни ходове на сътрудничество от страна на Азербайджан под формата на отваряне на комуникации на границите с Армения и нейното включване във всички мащабни регионални енергийни и инфраструктурни проекти, осъществявани от Азербайджан и неговите международни партньори. Предприемането на подобни действия може също да означава, че Армения и Азербайджан най-накрая биха могли отново да възобновят отношенията си и да реинтегрират своето население и общество.

Възстановителното правосъдие, което включва конфликтните страни в диалог, „насърчава нарушителите да поемат отговорност за своите действия и да се извинят, за да се възстанови консенсусът между страните“. Възстановителното правосъдие често се съпоставя с „възмездното правосъдие“, което носи предимно наказателна конотация за нарушителя, докато възстановителното правосъдие цели да се намалят неприязънта и враждебността между страните след признаването от страна на нарушителя на собствените му разрушителни действия. Това от своя страна ще създаде среда, в която нарушителят и жертвата биха могли да съществуват съвместно в бъдеще.

Окупацията на азербайджански територии подкопава перспективите за възстановително правосъдие. По тази причина Армения трябва да се ангажира с конструктивни преговори с Азербайджан за постигане на справедливо и трайно решение на арменско-азербайджанския конфликт, като с това ще постигне по-голяма полза за себе си, както и за регионалната стабилност и сътрудничество. В интерес на Армения е по възможно най-добър начин да работи за постигане на възстановително правосъдие с Азербайджан и накрая да поеме отговорност за своите действия, като по този начин положи основите за мир и съвместно съществуване с азербайджанците в Южен Кавказ.
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Abstract: The role of the artificial intelligence has been analyzed in the modern dimensions of the biosecurity, including in the environment of pandemic caused by the virus of COVID-19. The main legal instruments for strengthening the biosecurity have been explored. A view was taken that the biosecurity norms become increasingly important factor in the modern international relations based on drivers such as synthetic biology, genome editing and pandemic. A conclusion is made that the artificial intelligence and biotechnologies are two most promising areas in the future peaceful economics. It is considered that the economic development of states will increase considerably if these two sectors interact with each other.
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Терминологични бележки



Изкуственият интелект (ИИ) обикновено се свързва с набора изчислителни техники, които позволяват на компютърните системи да имитират способности, които обикновено се свързват с човешкия интелект. ИИ не е определена единствена технология по начина, по който например е ядрената технология за производство на оръжие. По-скоро това е технология с общо предназначение, която обхваща голямо разнообразие от възможности за приложения както в мирната, така и във военната област.

Въпреки че термините „биобезопасност“ и „биосигурност“ често се използват като синоними, те имат различно съдържание. Технологиите и процедурите за биологична безопасност имат за цел да предотвратят случайни инфекции чрез опасни патогени от изследователски лаборатории, които биха могли да застрашат общественото здраве или околната среда.

Известни са четири нива на биобезопасност (Biosafety Levels- BSL), които са от ключово значение за смъртността и заразността на патогените и наличието на защитни ваксини или терапевтични лекарства. Световната здравна организация (СЗО) е публикувала „Ръководство за лабораторната биобезопасност“, според което здравните лаборатории трябва да спазват подходящи практики за биологична безопасност. Според него всяко тестване за наличие на SARS-CoV-2 – вируса, който причинява COVID-19, трябва да се извършва в подходящо оборудвани лаборатории от персонал, обучен в съответната техническа безопасност.



Изкуственият интелект и биосигурността



ИИ намира приложение в различни аспекти на анализа на разпространението на вируса и средствата за противодействие, включително за намиране на ваксина, отговаряща на критериите за ефективност и безвредност.

Една област на използване на ИИ, която не подлежи на съмнение, е обработването на огромни масиви данни за COVID-19. В Съединените щати например на 11 март 2020 г. Службата за наука и технологии на Белия дом се срещна с технологичните компании и основните изследователски групи, за да определи как инструментите на ИИ могат да се използват за проследяване на хилядите доклади, посветени на пандемията и публикувани по целия свят.[footnoteRef:23] [23:  Boyle, Alan. White House seeks the aid of tech titans to combat coronavirus and misinformation. [online]. https://www.geekwire.com/2020/white-house-seeks-aid-tech-titans-combat-coronavirus-misinformation/] 


Приложенията на ИИ в областта на биотехнологиите повдигат множество въпроси за рискове, свързани с разработването и използването на биологично оръжие. Преди всичко използването на ИИ за биологичен и медицински анализ може да доведе до провеждане на много точни военни операции с използване на биологично оръжие. В миналото биологичното оръжие е било насочвано просто от географското местоположение на планираните жертви. Напредъкът в биотехнологиите може да доведе до това злонамерен участник да използва биологичен агент в широка географска област, но да засегне само индивиди, които са предварително набелязани. Като се използват знанията, получени чрез ИИ от геномични и здравни данни, конкретни индивиди биха могли да бъдат атакувани въз основа на техните гени, предварително излагане на ваксини или известни уязвимости в имунната им система.[footnoteRef:24] [24:  National Academies of Sciences. Engineering and Medicine, Biodefence in the Age of Synthetic Biology. Washington DC: National Academies Press, 2018, p. 109.] 


От друга страна ИИ може да улесни разработването на съвременни биологични агенти в една съвременна война. Дигитализацията на биологичните данни в съчетание с нарастващата достъпност на синтетичната биология вече драстично намали бариерата за навлизане в развитието на биологичното оръжие. Едно злонамерено физическо лице вече има техническата възможност да моделира характеристиките на даден патоген, както неговата преносимост или вирулентност, дори без да участва физически в лабораторните експерименти.



Международноправен режим на биосигурността



Биологичните оръжия са известни като „тайни и мълчаливи убийци“. Тези оръжия са не само лесни за използване, но и са икономически ефективни. Те остават относително достъпни в сравнение с другите оръжия за масово унищожаване както за малките държави, така и за недържавни въоръжени групировки.

През 1969 г. експертната група на Организацията на обединените нации (ООН) за химически и биологични изследвания определи, че цената на масовите жертви на квадратен километър е само 1 долар за биологично оръжие срещу 600 долара за химическо оръжие, 800 долара за ядрено оръжие и 2000 долара за конвенционално оръжие. Биооръжията са не само по-евтини за производство, но и остават далеч по-смъртоносни от всяко друго оръжие за масово унищожение, като се вземат предвид човешките, географските и екологичните фактори.[footnoteRef:25] [25:  Цит. по: Clancy, Jean-Patrick. The Threat of Biological Terrorism Post-Corona. [online]. https://www.esjnews.com/
the-threat-of-biological-terrorism-post-corona?utm_source=https://www.esjnews.com/rss&utm_medium=rs] 


Международноправният режим на биосигурността включва както договорни, така и обичайни норми, допълнени с редица правила на т.нар. „гъвкаво право“. В изложението по-долу са посочени като примери някои от тези юридически инструменти.

Съгласно чл. I на Конвенцията за забрана на разработването, производството и натрупването на запаси от бактериологични (биологични) и токсични оръжия и за тяхното унищожаване (КБТО) всяка държава – страна по тази конвенция, се задължава никога, при никакви обстоятелства, да не разработва, да не произвежда, да не натрупва запаси, да не придобива по никакъв друг начин и да не запазва биологични оръжия и средства за тяхното доставяне.

В своето най-широко тълкуване КБТО „се прилага за всички естествени или изкуствено създадени или променени микробни или други биологични агенти или токсини независимо от техния произход или метод на производство“. Първоначално това разбиране бе извлечено от заключителния документ на Втората конференция за преглед на КБТО през 1986 г.[footnoteRef:26] България и Германската демократична република представиха предложение, в което отбелязаха „опасения“, произтичащи от напредъка на биотехнологиите, които „могат да доведат до създаването на нови патогенни микроорганизми и токсини“ с военно приложение. Те поискаха да се потвърди, че КБТО обхваща и „изкуствено създадени патогенни микроорганизми“, въпреки че текстът на чл. I от КБТО не се отнася до синтетични или изкуствено създадени или променени биологични агенти. Това по-широко разбиране бе постигнато с консенсус в края на срещата и допълнително потвърдено на Третата, Четвъртата, Шестата и Седмата конференции за преглед. [26:  Заместник-председател на Редакционния комитет на Втората конференция-преглед на КБТО е посланик Борислав Константинов от България. В българската делегация бяха включени известните експерти по разоръжаването Радослав Деянов и Петър Попчев.] 


Такива декларации обаче не са правно обвързващи, тъй като не са част от официалния процес на изменение и преразглеждане на конвенцията. Все пак тези изявления са авторитетен източник на тълкуване като „последващо споразумение между страните относно тълкуването на договора“ съгласно чл. 31, § 3 от Виенската конвенция за правото на договорите.

Пряко отношение към разпространението на COVID-19 имат разпоредбите на чл. Х от КБТО. Държавите – страни по тази конвенция, се задължават да улесняват възможно най-пълния обмен на оборудване, материали, научна и техническа информация за използването на бактериологичните (биологичните) средства и токсини за мирни цели и имат право да участват в този обмен. Държавите – страни по конвенцията, които са в състояние да сторят това, е необходимо да си сътрудничат също така в оказването на съдействие, индивидуално или съвместно с други държави или международни организации, за по-нататъшното разработване и прилагане на научните открития в областта на бактериологията (биологията) за предотвратяване на болестите или за други мирни цели.

Този юридически инструмент обаче има своите недостатъци. Преди всичко КБТО не разполага с възможности за проверка. След продължителни преговори инициативата за снабдяване на КБТО с протокол за проверка в крайна сметка не беше приета на конференцията за преглед на КБТО през 2002 г. Освен това не бе конституиран постоянен орган, който да гарантира прилагането на КБТО. Анализ на изпълнението на тази конвенция се прави от конференция за преглед на действието ѝ, но само веднъж на всеки пет години и чрез периодични срещи на държавите членки и на експерти. От 2007 г. е създаден малък административен секретариат за съдействие, логистично свързан с офиса по разоръжаването в Женева, но с доста ограничен мандат.

При констатиране на нарушение на КБТО държавите членки имат само възможност да се консултират помежду си или да подадат жалба до Съвета за сигурност на ООН с надеждата да осигурят влязла в сила резолюция на Съвета на ООН с участието на петимата постоянни членове на Съвета. Държавите биха могли да депозират жалба пред Международния съд на ООН, но не всички държави участват в КБТО и не всички са приели задължителната юрисдикция на съда в правни спорове.

Докато днес вирусите се считат за инфекциозни биологични агенти и категорично са забранени като метод за водене на война съгласно КБТО, някои продукти на синтетичната биология могат да поставят въпроса за тяхната правна природа. Синтетичната биология включва множество технологии, използвани за препроектиране на организмите, за да имат нови свойства или способности или да използват небиологични материали, имитиращи биологични ефекти. Изкуствено създадените и манипулирани патогени могат да бъдат насочени към конкретни демографски групи, включително расови или етнически общности със специфични генетични черти. Нововъзникващите биотехнологии формално попадат извън обхвата на забраните срещу биологичното оръжие.

Редактирането на генома е водещо направление в развитието на съвременните биотехнологии. Най-просто фразата „редактиране на генома“ представлява инструменти и техники, които биотехнолозите използват за редактиране на генома, т.е. на дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) и рибонуклеиновата киселина (РНК) на растения, животни и бактерии. Възможностите да се синтезира бързо ДНК заедно с подобрения в трансформационните технологии и процеса на „зареждане“ (стъпките, необходими за преминаване от ДНК към жизнеспособен организъм) са довели до ускоряване на мутациите.

От 2001 г. България участва в механизма, установен от т.нар. Австралийска група за хармонизиране на експортния контрол и предотвратяване на употребата на химически и биологични оръжия, който поставя под контрол и определени категории биологични агенти, като животински и човешки патогени и токсини.

На 28 април 2004 г. Съветът за сигурност на ООН единодушно прие Резолюция 1540, насочена към предотвратяване на недържавните участници да придобиват оръжия за масово унищожаване (ОМУ), в т.ч. биологично оръжие, средства за доставка и свързани с тях материали. Резолюцията се опита да запълни една празнина в действащото международно право по отношение на нарастващите рискове определени терористични групи да получат, разпространят или използват ОМУ.

Протоколът от Картахена по отношение на биологичната безопасност към Конвенцията за биологичното разнообразие е единственият международноправен юридически инструмент, който конкретно регулира генното инженерство и генномодифицираните организми (ГМО). В протокола ГМО са известни като модифицирани живи организми (МЖО). МЖО означава всеки жив организъм, който притежава нововъведена комбинация от генетичен материал, получена посредством съвременната биотехнология.

Протоколът от Картахена възприема такъв подход за дефиниране на съвременната биотехнология, който обхваща нови техники, които все още не са предвидени към момента на приемане на протокола, но които могат да се появят в бъдеще. Това е така, защото технологията се развива непрекъснато и правният инструмент трябваше да бъде разработен така, че да не се изключват нови технологични процеси, които все още не са идентифицирани, но които могат да доведат до нови комбинации от генетичен материал чрез използването на съвременна биотехнология. В този смисъл чл. 3(и) от този Протокол посочва един общ критерий за съвременната биотехнология – прилагането на техниките in vitro в нуклеиновите киселини, в т.ч. прекомбинирането на ДНК и прякото инжектиране на нуклеинови киселини в клетки или органи.

Протоколът не се прилага за трансграничното движение на модифицирани живи организми, които представляват фармацевтични продукти, предназначени за човека, които се регулират от други споразумения или съответни международни органи.

Допълнителният протокол за отговорността и обезщетението от Нагоя – Куала Лумпур към Протокола от Картахена за биологична безопасност е отделен договор, който се занимава с въпроса за отговорността и обезщетението за вреди, произтичащи от трансграничните движения на МЖО.

Протоколът от Картахена въвежда принципа на предпазливост при взимане на решения (т.е. при липса на научна сигурност държавите страни могат да ограничат или забранят вноса на ЖМО поради техните потенциални неблагоприятни ефекти).

Протоколът въвежда процедурата за предварително информиране и съгласие, според която не трябва да има износ на МЖО, освен ако страната вносител не одобри съответното трансгранично движение.

Конвенцията за правата на човека и биомедицината (Конвенция Овиедо), която е единственият правнообвързващ инструмент на международно ниво в тази област, предоставя уникална рамка за правата на човека, включително в контекста на управление на извънредни ситуации и кризисни състояния, за взимане на решения както в клинични, така и в изследователски области.

Заключение



КБТО е основният международноправен инструмент за контрол на биологичните оръжия. Той се допълва или се прилага чрез редица допълнителни правни механизми, включително мерки за контрол на износа и вноса; законодателство, насоки или стандарти за биосигурност и биобезопасност; разпоредби за превоз на опасни товари; и механизми за наблюдение на съответното технологично развитие.

Нормите за биологичната сигурност стават все по-важен фактор в съвременните международни отношения поради такива фактори, като пандемичните патогени, синтетичната биология и редактираните гени, които разполагат с особено висок потенциал за злонамерено използване.

Действащите международноправни инструменти и приложимото „гъвкаво право“ осигуряват нормативната рамка за предотвратяване на такова използване. Няма съмнение обаче, че са необходими по-нататъшни усилия на многостранно и национално ниво за немирното използване на биологическите изследвания.

От друга страна изкуственият интелект и биотехнологиите сами по себе си са две от най-обещаващите области в бъдещата мирна икономика. Може да се приеме, че икономическото развитие на държавите ще се увеличи значително, ако тези два сектора си взаимодействат. В момента съвременните технологии, в т.ч. ИИ, се обсъждат във всички многостранни режими за контрол на износа на технологии и материали, включително Австралийската група и режима за управление на ракетните технологии, като възможен обект на специален контрол или като част от прегледа на науката и технологиите. Това обстоятелство поставя взаимовръзката между ИИ и въпросите на биосигурността сред приоритетните въпроси на международната общност днес.
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В статията „Анализ на определение на понятието „национална сигурност“ Статия № 1 [6], в която беше анализирано определението на понятието „национална сигурност“ в Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност [1], са показани важните основни изисквания към съдържанието и структурата на определенията, поради което тук те не се представят.

В настоящата Статия № 3 е извършен анализ на съответствието на съдържанието и на структурата на определението на понятието „национална сигурност“, което е посочено в Закона за защита на класифицираната информация, обн. ДВ, бр. 45 от 30.04.2002 г., …, изм. ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. (ЗЗКИ) [6].

Дефиниция на понятието „национална сигурност“ в българското законодателство е визирана през 2001 г. в ЗЗКИ, § 1, точка 13 от Допълнителните разпоредби. Тя гласи следното:

Национална сигурност е състояние на обществото и държавата (1), // при което са защитени основните права и свободи на човека и гражданина, териториалната цялост, независимостта и суверенитетът на страната (2) // и е гарантирано демократичното функциониране на държавата и гражданските институции (3) //, в резултат на което нацията запазва (4) // и увеличава своето благосъстояние (5) // и се развива (6).

Бележка: В скоби е показан поредният номер на простите изречения; със символа „//“ са отделени границите на изреченията; в болд са свързващите думи (съюзните връзки).

На Схема 1 е показана подчинеността на изреченията в текста на посоченото определение.



Схема 1. Подчиненост на изреченията в оригиналния текст
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От посочения анализ е видно, че имаме неспазване на правилото за съразмерност на обемите на родовото и видовото понятие. Родовото понятие „национална сигурност“ се съдържа в първото (главното) изречение, а видовото понятие – „са защитени“, се обяснява с характерните му особености (Дали това е така?) в следващите пет изречения, които са подчинени, както следва: второто и третото изречение са подчинени на главното изречение и в същото време са равнопоставени помежду си; изреченията четири, пет и шест са подчинени на равнопоставените второ и трето и в същото време са равнопоставени помежду си.

В определението не е спазено и третото изискване от правилата, а именно текстът на определението да е ясен. Освен това не е съобразено и с петото изискване – текстът да е точен и да дава възможност за измерване.

Главното изречение (първото), в което се съдържа родовото понятие „национална сигурност“, е коректно свързано с подчинените и равнопоставени помежду си второ и трето изречение чрез съюзната връзка при което. Тук има яснота и подчинителна връзка.

Но в главното изречение е направен важен пропуск, а именно да се посочи, че националната сигурност е динамично състояние, т.е. тя се променя във времето и пространството. В главното изречение понятието „обществото“ не е използвано коректно и се явява излишно. Не обществото, а гражданите на държавата (нацията) са един от трите конститутивни елемента на държавата – население, територия и държавна власт, по Георг Йелинек [5]. Следователно, когато се използва понятието „държава“, то задължително включва посочените три елемента в себе си. Нещо повече, обществото може да съществува и извън пределите на държавата. Общото учение за държавата, както и практиката на съвременните държави, включват принципа на суверенитет (държавен, политически, икономически и т.н.) в държавното строителство. Същият принцип е залегнал в конституциите на съвременните държави и на Република България включително. Следователно включването на понятието „обществото“ или „гражданите“ (което е правилното в случая) в текста на определението не е необходимо.

По-задълбочен анализ на съдържанието на второто изречение: „при което са защитени основните права и свободи на човека и гражданина, териториалната цялост, независимостта и суверенитетът на страната (2) // и е гарантирано демократичното функциониране на държавата и гражданските институции (3)“. В посоченото изречение се използва видовото понятие „са защитени“, което трябва да показва най-малко два индикатора – от какво са защитени и в каква степен са защитени. Следователно този текст не дава възможност да се измерва защитеността, а това означава, че тя не може да се управлява, което противоречи на постулата в науката: мога ли да измервам нещо, мога да го управлявам, и обратно – не мога ли да го измервам, не мога да го управлявам. Това означава, че не е изпълнено петото изискване към съдържанието на определението, а именно изискването за измеримост, както и изискването за съдържанието на определението.[footnoteRef:27] [27:  Манев, Е. Анализ на определение на понятието „национална сигурност“. Статия № 1. – В: НК БСУ, 2020. (под печат).] 


Във второто изречение по същество се изброяват част от конститутивните елементи на държавата, което не е характерна черта на видовото понятие „защита“ и по тази причина в случая не е съотносимо към понятието „национална (държавна) сигурност“. Освен това понятието „основните права и свободи“ въвежда неопределеност и в този смисъл не е използвано коректно. Общото учение за държавата изисква да се прилага ясният принцип на държавно строителство – естествените права на човека. Замяната на определението „естествените“ с понятието „основните“ измества фокуса в друга посока, която не е регламентирана достатъчно добре в нормативната уредба, за разлика от понятието „естествените права на човека“.

В третото изречение: „е гарантирано демократичното функциониране на държавата и гражданските институции“, отново има същото неизмеримо понятие – „гарантирано“. Възникват въпроси: С какво е гарантирано – с какви сили и средства и др.? В каква степен е гарантирано? Как ще се измерва и оценява тази гаранция? Това означава, че отново не е изпълнено петото изискване към съдържанието на определението, а именно изискването за измеримост. Понятието „демократичното функциониране“ е по-правилно да се замени с понятието „планово функциониране“, защото това понятие включва императивно прилагането на конституционно установения ред за функциониране на съвременната българска държава, включва и нормативната база и много други формални правила, според които е планирано да функционира.

Освен това държавата в качеството си на социална организация функционира и според обективните природни закони на социалната организация, плановият режим на функциониране на държавата има конкретни метрики и индикатори, използващи се при планирането (напр. на бюджета и др. дейности), които определено създават възможност за измеримост на функционирането, а оттам и за тяхното управление. Известно е, че при планиране на функционирането на организацията се залагат възможните най-приемливи нива и зони на функциониране според наличните ресурси. Следователно познаването и прилагането на изискванията за съдържанието на определението са от изключителна важност за правилното и коректно използване на родовите и видовите понятия в него.

Освен това излишно е да се споменава понятието „гражданските институции“ след понятието „държавата“ поради факта, че те са рекурсивни системни елементи от системата държава като форма на социална организация на съвременните нации. Връзката между второто и третото изречение със съюза и е равнопоставена, което е правилно.

Разглеждаме четвъртото, петото и шестото изречение: „в резултат на което нацията запазва (4) // и увеличава своето благосъстояние (5) // и се развива (6)“. Съюзната връзка в резултат на което показва ефекта от защитата и гаранцията, посочени във второто и третото изречение. Изреченията четвърто, пето и шесто са равнопоставени и подчинени на първото и второто изречение едновременно.

Тук и в трите изречения – четвъртото, петото и шестото, има неспазване на изискванията за измеримост на понятията „запазва“, „увеличава“ и „развива“, които ще разгледаме отделно. Понятието „запазва благосъстоянието си“ поражда неопределеност, като: Към кой момент на динамиката на понятието „сигурност“ запазва благосъстоянието? Например преди известни години, сега или в бъдещ момент? Не е ясно. Какво ниво на благосъстояние се запазва? С какво се сравнява стандартът на това благосъстояние – с българските стандарти и към кой момент или сравнението е със стандартите на по-развитите държави и кои са те? Понятията „запазва“ и „увеличава“ са несъвместими едновременно. Следователно по-подходящата съюзна връзка е или. Дори и така да е, неопределеността с понятието „благосъстоянието“ в случая си остава.

Понятието „се развива“ също е неопределено. Развитието на състояние може да има в три основни направления: първо, в позитивна посока – прогрес, нарастване; второ, в хоризонтална посока – запазване на същото ниво – застой; трето, в негативна посока – намаляване на постиженията – регрес. Развитието също е динамичен процес. Това означава ли, че нивото на сигурността и зоните на функциониране на държавата ще са с еднакви параметри при трите вида развитие? Определено отговорът е „не“, т.е. ще има различни за всяко едно развитие ниво и зони на сигурност на функциониране на държавата. Тук е налице широка неопределеност.

Освен това в определението не са спазени още три основни изисквания към дефинирането на съдържанието на понятието „национална сигурност“ като: 1) динамично (променящо) се във времето и пространството състояние; 2) в организацията имаме нормално състояние на сигурността тогава и само тогава, когато тя функционира по план – съгласно природните и изкуствените нормативни алгоритми (закони); 3) какво става с (в) организацията, когато тя излезе извън рамките на нормалното функциониране? Тези въпроси са разгледани в предходни статии на автора [7], поради което не се представят тук.

Трябва да се отбележи, че има процес на уеднаквяване на текста на понятието „национална сигурност“ в три закона. Това става в последния Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 1.11.2015 г., изм. бр. 94 от 13.11.2018 г., бр. 69 от 4.08.2020 г. [2]. В неговите Заключителни разпоредби се постановява:

§ 2. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн. ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм. бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14 и 24 от 2015 г.) [3] се правят следните изменения и допълнения: …В § 1 от Допълнителната разпоредба т. 1 се изменя така: „1. „Национална сигурност“ е понятието по чл. 2 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност“.

§ 3. В Закона за защита на класифицираната информация (обн. ДВ, бр. 45 от 2002 г.; изм. бр. 5 и 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в § 1 от Допълнителните разпоредби т. 13 се изменя така: „13. „Национална сигурност“ е понятието по чл. 2 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност“ [4]. Това определение е анализирано в цитираната под линия публикацията на автора.[footnoteRef:28] [28:  Пак там.] 


Процесът на създаване на общо и споделено определение напредва бавно, чрез посоченото уеднаквяване в трите закона. Необходимо е този подход да се приеме и прилага от разработващите останалите закони, стратегически и др. документи, касаещи понятието „национална сигурност“. Освен това наложително е да се усъвършенства това определение в контекста на научните изисквания за изработване на определението на базата на посочените наши и на други автори публикации. Това налага научната общност, изследваща сигурността, да се включи творчески по-активно.



Литература

1. Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. Приет от ХLІІI Народно събрание на 29.07.2015 г. Указ 156/31 юли 2015 г. на Президента на Република България за обнародване в ДВ, чл. 2. Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. – Обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 1.11.2015 г., изм. бр. 94 от 13.11.2018 г., бр. 69 от 4.08.2020 г.

2. Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. – Обн. ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 1.11.2015 г.; изм. бр. 94 от 13.11.2018 г., бр. 69 от 4.08.2020 г.

3. Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“. – Обн. ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм. бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г. и бр. 14 и 24 от 2015 г.). § 1 от Допълнителната разпоредба, т. 1.

4. Закон за защита на класифицираната информация. – Обн. ДВ, бр. 45 от 2002 г.; изм. бр. 5 и 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., бр. 49 и 53 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.). § 1 от Допълнителните разпоредби, т. 13.

5. Йелинек, Георг и др. Общо учение за държавата. София: Софи-Р, 1991.

6. Манев, Е. Анализ на определение на понятието „национална сигурност“. Статия № 1. – В: БСУ, НК, 23.11.2020 г. (под печат).

7. Манев, Е. Определение за сигурност – организационнокултурен подход. – В: Сборник с доклади на НК БСУ, 21 – 23.06.2016 г.



53

проф. д-р Евгени Манев



Управление на риска в граничната сигурност на Република България: настоящи и бъдещи предизвикателства

проф. д-р Ставри Фердов

Академия на Министерството на вътрешните работи



RISK MANAGEMENT IN BORDER SECURITY OF REPUBLIC
OF BULGARIA: CERTAIN AND FUTURE CHALLENGES



Prof. Stavri Ferdov, PhD

Academy of the Ministry of the Interior



Abstract: Article is bringing up a lot of questions as: How Chief Directorate of Border Police (CDBP) and European Agency for Border and Coast Guard (Frontex) activities „studied their lesson“ of risk management of migration and terrorism after migration crisis? What is the new as practical steps in management of these risks in the activities of CDBP and Frontex? How the concept of „Integrated Border Management“ will become of the new answer in management of these risks after issue of the new regulation of Frontex?
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Сигурността на границите на РБ и ЕС днес е изправена пред сериозни настоящи и бъдещи предизвикателства. Управлението на риска в тази област става все по- трудно. Последното доказателство е случилото се с коронавируса! Трябва да си го признаем: солидарността и споделената отговорност в ЕС отначало, при самия сблъсък с „коронавируса“, бяха забравени, най-засегнатите държави от ЕС бяха оставени сами, а институциите на ЕС реагираха бавно и неадекватно. Държавите поединично въведоха граничен контрол.

Целта на този материал е опит да бъде изследвана сигурността на РБ и ЕС.

Предметът на анализа е управление на рискове в граничната сигурност на РБ, като миграция и тероризъм.

В подбраната методология основният подход е изследване на теоретични източници и правни актове и техни проекти в РБ и ЕС, както и актуалната документална среда на ГДГП.

Времевият период на изследваните документи и нормативни актове е 8 години.

От много години (но много видимо от мигрантската криза от 2013 г. за България и от 2015 г. за голямата част от богатите държави на ЕС и през тези месеци с коронавирус) разпадът в област сигурност продължава. Деструктивните националистически ориентации отдавна разяждат вътрешната и външната сигурност на ЕС. Тромавите бюрократични процедури, липсата на решително и ефективно лидерство, наличието на много институции и организации с фокус сигурност, които обаче не са организирани като система, и догматичното следване на традиционната за Европа хуманитаристична традиция са само едни от многото причини за това. Към тях могат да се добавят недостатъчно следване на интересите на ЕС по отношение на други големи играчи на международната сцена, които са по-скоро източник на кризи, отколкото възпиращ фактор, както и продължаващото разкъсване от дилемите повече или по-малко Европа и федерализация или повече национална обагреност и т.н.

Емaнацията на сътресенията във вътрешната сигурност на ЕС са терористичните актове в държави от Съюза и появата на феномена чуждестранни бойци от войните в Близкия изток.

Еманацията на сътресенията във външната сигурност са безпрецедентните мигрантски вълни и тяхното влияние върху вътрешната сигурност на ЕС. За пореден път (както всъщност е било през вековете) се уверихме, че именно сигурността на границите (или т.нар. „сигурност на външните граници“, ако следваме понятийния апарат на новия регламент за Фронтекс ЕС 2019/1896) са „златното сечение“ [Фердов 2012: 13] между вътрешната и външната сигурност на Съюза.

„Златното сечение“ в Регламент ЕС 2019/1896 според мен се нарича „гранична сигурност“. Не че досега не беше така, но това понятие не бе основното в понятийния апарат и не бе базата за изграждане на система, на организация с участващи – всички субекти от архитектурата на европейската сигурност. В предхождащите Регламенти за Фронтекс ЕС 2004/2007 (32004R2007 – EN – EUR-Lex – EUR-Lex – посетен на 10.04.2020 г.) и 2016/1624 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A
32016R1624 – посетен на 13.04.2020 г.) понятието „гранична сигурност“, или „сигурност на външните граници“ на ЕС, се отбелязва, но не бе така разработено, и най-вече не бе онази основа, над която се надгради т.нар. „идея за интегрирано гранично управление“ с участието на всички отговорни институции.

Каква е структурата, какви са елементите на понятието „гранична сигурност“ или „сигурност на външните граници“ на ЕС в Регламент 2019/1896?

Според мен в структурата на понятието „сигурност на външни граници“ (32019R1896 – EN – EUR-Lex – EUR-Lex, чл. 3, буква „в“ – посетен на 10.04.2020 г.) могат да се отделят тесен и ширoк аспект.

Тесният аспект на понятието е свързан с атрибутите на външната граница, както е нашата държавна граница – гранична линия (гранична бразда), гранични знаци, гранична ивица, гранична зона, законоустановените места, откъдето се преминава външна граница (ГКПП).

Широкият аспект на понятието „сигурност на външните граници“ (или „гранична сигурност“) е свързан с всички елементи от „интегрираното гранично управление“ (Регламент ЕС 2019/1896, чл. 3, буква „а“ – „м“ – посетен на 10.06.2020 г.), както и с понятията „трансгранично престъпление“, „способност за реагиране“, „участък от външната граница“, „споделена отговорност“ (Регламент ЕС 2019/1896, чл. 2 – посетен на 10.06.2020 г.).

„Трансгранично престъпление“ означава всяко тежко престъпление с трансгранично измерение, което е извършено или е направен опит да бъде извършено на външните граници или в близост до тях [Лолев 2020: 36 – 38].

„Способност за реагиране“ означава способността да се предприемат действия за противодействие на незаконните трансгранични дейности по външните граници или в близост до тях, включително средствата и сроковете за адекватна реакция.

„Участък от външната граница“ означава цялата или част от външната граница на дадена държава членка така, както е определена в националното право или от националния координационен център или друг отговорен национален орган.

„Споделена отговорност“ [чл. 7 от същия регламент] е развита като визия и подкрепена от механизми на солидарност. Ето какво се казва в т. 1 от чл. 7: „Европейската гранична и брегова охрана прилага европейското интегрирано управление на границите в условията на споделена отговорност на Агенцията и на националните органи, които отговарят за управлението на границите, включително бреговата охрана, доколкото изпълнява операции за наблюдение на морските граници и всякакви други задачи по граничен контрол. Държавите членки запазват основната отговорност за управлението на своите участъци от външните граници“.

Затова за първи път се въвежда система за мониторинг и реакция на националните гранични формирования и Фронтекс, изразяващи се във:

- анализ на риска по общ модел на анализ на риска на Фронтекс (CIRAM) с общи степени на влияние (ниско, средно и високо). Въвежда се за първи път степента „критично“. При висока и критична степен граничните власти на отделните държави имат право да потърсят помощ от Фронтекс. Нещо повече – при критична степен Агенцията може да се самосезира и в съгласие с държавата да се намеси. Тук може да се отбележи, че степените са взети според мен от държавите от Източна Европа, където през годините на Студената война съществуваха като термини „постоянна“, „повишена“ и „висока бойна готовност“. В новото понятие „участък от външна граница“ е вложен същият смисъл: предварителна оценка на риска с цел по-бърза и адекватна реакция;

- оценка на уязвимостта от Фронтекс на всички участъци на външните граници на ЕС и цялостна комплексна оценка на състоянието на всяка една гранична полиция на 27-те държави членки. Оценката на уязвимостта и оценката по Шенген съгласно цитирания регламент са два допълващи се механизъма за комплексната оценка на готовността или на „способността за реакция“;

- мониторинг от Фронтекс чрез офицери за връзка в държавите от ЕС (подобно на НАТО). Нещо повече, те (офицерите за връзка) представят писмени доклади в централата, която е част от оценката на уязвимостта.

Освен новия понятиен апарат, който е производен на по-общото понятие „сигурност на границите“, в новия регламент е разработена детайлно и системно идеята за „интегрираното гранично управление“ (Фигура 1).



Фигура 1.







Кои според мен са новите моменти в интегрираното гранично управление?

Проактивен подход от страна на Фронтекс извън ЕС и вътре в ЕС.

Новият подход към редица трети държави, най-вече държави – миграционни източници (освен досегашния за даване на пари, което си беше чиста такса „спокойствие“), е включването им в системата FRAN (мрежа за общи индикатори) по анализ на риска, разрешението на държавите членки да разменят разузнавателна и аналитична информация с тях по повод на превенция, идентификация и пресичане на миграционни потоци, терористични актове от чуждестранни бойци и друга трансгранична престъпност. Практически стъпки в тази посока са и обучение на визови служби на трети държави във Фронтекс; разширяване на кръга от сключени споразумения за обратно връщане на граждани на трети държави; разширяване на кръга на офицерите за връзка в тези държави и т.н.

Всичко това означава придобиване на нови способности от полицейското разузнаване и реакция на Фронтекс при кризи.

Още повече се задълбочава сътрудничеството със съседните държави (независимо от това, че те не са членки на ЕС и пространството Шенген). Нещо повече, този тип държави не могат да станат член на НАТО, ЕС и Шенген, ако имат гранични проблеми с държави на ЕС. Обмяната на анализите на риска на държави от ЕС със съседни страни, както и обучаването на персонал от съвместни контактни центрове със съседни държави са проява на нов подход.

За мен голяма стъпка напред е възприемането на класически подходи в областта на анализа на риска в граничния контрол (отдавна лансирани от нас на международни форуми), като: „случайността“, или т.нар. „рандомизация“ като допълващ или контролиращ механизъм, „оперативна свобода в действията на опитния граничен полицай“. Тоест Фронтекс отчете „най-после“ „бойния опит“ след 11.09.2000 г. от САЩ и опита от миграционната криза от 2013 г. за България и от 2015 г. за богатите държави от Западна Европа. Същото се отнася и за подхода „предварително райониране“ или „профилиране“, или „пресяването“ на участъците от границата и тяхната предварителна „качествена“ оценка след анализ на риска. Степените на въздействие на заплахите се „узакониха“ в Регламент на ЕС 1896/2019 като „ниска“, „средна“ и „висока“ с едно допълнение – „критична“, за да има право да се самосезира Фронтекс.

Има развитие в управлението на рисковете в граничната сигурност на Съюза (нека да припомним, рискът = заплаха x въздействие x уязвимост), като се разработи цялостна система за оценка на уязвимостта на държавите членки.

От останалите седем (7) елемента от интегрираното гранично управление: операции по търсене и спасяване, сътрудничество и взаимодействие между държавите членки, сътрудничество между агенциите в Европа и държавите членки, използване на високи технологии и информационни системи, оценки по Шенген, оценки на уязвимостта и вътрешнонационални оценки, механизми на солидарност и сътрудничество между националните органи за граничен контрол, връщане и права на човека, бих предпочел да акцентирам само върху елемента „сътрудничество и взаимодействие“. За мен това е субстратът в качествено новата роля на Фронтекс в управлението на рисковете пред граничната сигурност.

Досега това бе най-слабото звено от веригата. След Лисабонския договор (2009 г.) в ЕС се даде „заявка за засилване на наднационалните институции“ със запазване на националните отговорности [Николов 2017: 80]. Оказа се обаче, че както във всички сложни системи, така и в ЕС, който е съюз, а не конфедерация, е много трудно организирането в частта сътрудничество, и най-вече взаимодействие между институциите, пряко занимаващи се със сигурност.

Архитектурата на основните субекти (институции) в Европа досега бе за мен изкуствено и несистемно подредена, като:

На първо място, не съществуваха разбиране и визия за мястото и ролята на институции (Европол например) в опазването на сигурността на външните граници. Много от тези организации се бяха „капсуловали“ под булото на чувствителна и секретна информация, с която разполагаха. Тогава информацията не се обменяше даже и ако имаше „необходимост да се знае“. Новите външни заплахи, като миграционен натиск, вътрешни рискове от тероризъм (най-вече в „малкия“ кръг, в Шенгенското пространство) наложиха преразглеждане, преподреждане и нови приоритети.

На второ място, не бяха изградени системни връзки във взаимодействието и координацията. Отново ще дам пример с Фронтекс и Европол. Допреди големите миграционни и терористични кризи (а както виждаме те не отминават, а и няма в скоро време да отминат) т.нар. „скринърство“ и „дебрифърство“ на линията на държавните граници се подпомагаха само от Фронтекс, както и обучените от тях национални структури, състоящи се от ГДГП и Дирекция „Миграция“ (за България). До известен етап ДАНС (особено през 2013 г.) действаше самостоятелно. През последните 3 – 4 години организации на ЕС провеждат оперативни интервюта извън граничния контрол за профилиране на миграционен поток и потенциални чуждестранни бойци (включително през тези месеци в Гърция на о. Лесбос), където участват и гранични полицаи, но под шапката на Европoл. Работата с тези лица е под взаимодействието на Европол и Фронтекс.

На трето място, самото сътрудничество и взаимодействие в смисъла на гранично управление беше разделено на три поделемента. То бе детайлизирано „вътре“ в институциите, пряко занимаващи се със сигурност и обществен ред, навън с други институции, както и с неправителствения сектор, медии и т.н. Всичко това ми дава основание да говоря за качествено нова роля на Агенцията за гранична и брегова охрана и опит за адекватен системен отговор на т.нар. от мен „разпад“ на сигурността на ЕС.

Какво е състоянието на граничната сигурност на РБ? На фона на всичко случващо се в ЕС България стои относително стабилно: беше детайлно разработена и ще бъде приета Национална стратегия за гранично управление [Проект на Национална стратегия за гранично управление 2020 – 2025, в която авторът е предоставил писмено становище, 2020: 5 – 12], което де факто е новият отговор в противодействието на рискове, като миграция и тероризъм.

В областта на гранични проверки се отбелязва [Проект на Национална стратегия за гранично управление 2020 – 2025: 6], че на външните граници се извършват систематични гранични проверки на всички лица и документи за пътуване при влизане и излизане от страната. Въвеждането на систематичните проверки (включително за граждани на ЕС на влизане на външни граници във връзка с Регламент ЕС 2017/458) е в отговор на терористичните заплахи за РБ и ЕС и феномена чуждестранни бойци. Всичко това продължава да е огромно настоящо предизвикателство. На вътрешните граници се извършват систематични гранични проверки на всички лица и на документите им за пътуване при влизане в България и несистемни гранични проверки спрямо лицата, ползващи се с правото на свободно движение съгласно правото на Съюза при излизане от страната, като в базите данни проверките се извършват несистемно, въз основа на оценка на риска.

Различните информационни системи са интегрирани и по този начин се получава много добра осведоменост на граничните контролнопропускателни пунктове (ГКПП). На автоматизираните работни места (АРМ) се извършват проверки в автоматизирана информационна система „Граничен контрол“ (АИС ГК). АИС ГК взаимодейства и извежда информация в реално време от базите данни на АИС ИД (автоматизирана информационна система „Издирвателна дейност“, Шенгенската информационна система (ШИС) и информационната система „Интерпол“. При извършване на граничните проверки се осъществява взаимодействие с оперативно-издирвателните служби на МВР и със специализираните органи за защита на националната сигурност в случай на установено съвпадение, получено в резултат на съпоставяне на резервационните данни на пътници с националните бази данни, ШИС и Интерпол или с данни по предварително определени критерии в съответствие с анализа на рисковете в граничните проверки.

Като голямо бъдещо предизвикателство се очертава през 2021 г. въвеждането на система за влизане и излизане (СВИ) на ГКПП за гражданите на трети страни (ГТС), която ще калкулира времето на разрешения им престой на територията на ЕС чрез регистриране на деня и мястото на влизане и излизане на тези граждани, допуснати за краткосрочен престой. СВИ ще записва и обработва биометрични данни (пръстови отпечатъци и снимка).

Следващото настоящо и бъдещо предизвикателство е започнатото изграждане на система ETIAS за даване на предварително разрешение на граждани на трети държави, които са освободени от изискването да притежават визи или са членове на семейства на граждани на ЕС, но не притежават разрешително за пребиваване или карта за пребиваване.

Националната контактна точка (подобно на ШИС за България) на системата ETIAS за България ще е Бюрото за допълнителна информация по националните вписвания (SIRENE) – Дирекция международно оперативно сътрудничество (ДМОС) – МВР.

В сферата на гранично наблюдение [Проект на Национална стратегия за гранично управление 2020 – 2025: 9] на държавната граница остава като настоящо предизвикателство осигуряването на уязвимите зони и участъци. За това са извършени предварително сортиране и оценка на уязвимостта на всяка граница (като част от управлението на риска) по въпросник и критерии на Фронтекс.

Съвместно с други структури на МВР и със службите за сигурност на летищните оператори органите на ГДГП осъществяват действия по съвместно патрулиране и наблюдение и създават организация за прилагане на допълнителни мерки по отношение на полети с висока степен на риск.

През 2013 г. в резултат на т.нар. „Арабска пролет“ миграционният натиск по източносредиземноморския маршрут системно се увеличаваше и броят на лицата, опитващи се да преминат българските граници незаконно, също се увеличи. Това доведе и до трайно усложняване на оперативната обстановка по външната граница на ЕС – между България и Турция. През 2015 г. общият миграционен натиск достига безпрецедентно високи нива [Проект на Национална стратегия за гранично управление 2020 – 2025: 9 ].

Отчитайки съществуващата заплаха и риска от възникване на кризисни ситуации, стартира прилагането на комплекс от мерки, включващи промени в законодателството и реализиране на съвместни охранителни мероприятия между ГДГП, други структури на МВР и Министерството на отбраната (МО) по външната граница с Турция, като броят на включените сили и средства и тяхното местоположение се променя в зависимост от състоянието на оперативната обстановка и очерталите се уязвими участъци от държавната граница.

През 2019 г. миграционният натиск достигна 3115 лица. В анализирания документ се прави изводът за „овладян“ миграционен натиск [Проект на Национална стратегия за гранично управление 2020 – 2025: 9].

На изход най-уязвима е границата на България със Сърбия. За овладяване на вторичното придвижване на мигранти към държавите от ЕС на българо-сръбската граница са предприети мерки за увеличаване на броя на излъчваните гранично-полицейски патрули на отделни направления и зони в зависимост от развитието на оперативната обстановка. На границата със Сърбия е изградена и функционира Автоматизирана система за управление (АСН), която осигурява възможност за надеждно техническо наблюдение на уязвимите направления от българо-сръбската граница.

Отчитайки вероятността от възникване на незаконна миграция през Черно море, на национално ниво е създадена организация с разписани дейности за предприемане на съвместни мерки по усилване на наблюдението на морската граница и недопускане на приставане на незаконни имигранти на бреговата ивица, както и действие при търсене и спасяване на имигранти.

На останалите граници органите на ГДГП прилагат установените мерки, като във взаимодействие със съпределните гранични структури осъществяват постоянно наблюдение и следене на оперативната обстановка и поддържат готовност за предприемане на допълнителни охранителни мерки при необходимост [Проект на Национална стратегия за гранично управление 2020 – 2025: 10].

Продължаващите регионални конфликти и социално-икономическата нестабилност в държавите от Близкия изток, Северна и Централна Африка продължават да генерират миграционни потоци към България по пътя им към Централна и Западна Европа. Тези конфликти ще продължават да бъдат бъдещи предизвикателства пред системата на ГДГП, като някои от тях представляват потенциални заплахи. Анализът на риска и изведените тенденции от състоянието на оперативната обстановка налагат извода, че основната заплаха от миграционен натиск се запазва, като продължава да бъде настоящо и бъдещо предизвикателство.

Засилването на осъществявания граничен контрол по границите на страната и недопускането на възникване на кризисни ситуации са задача от национален характер, която налага продължаване на предприемането на адекватни мерки, съобразени с европейското интегрирано гранично управление, за да се гарантира в максимална степен сигурността на границите на България. Друго бъдещо предизвикателство пред граничната сигурност на РБ е развитието на възможностите за въздушно наблюдение с използване на пилотируеми и безпилотни летателни средства.

В областта на противодействието на престъпността през държавната граница настоящите предизвикателства продължават да са свързани с извеждането на рискови профили на лица, превозни средства и маршрути. Ползват се рисковите профили с конкретни индикатори на ЕС (разработени от Европол и Фронтекс) за чуждестранните бойци и лица, съпричастни към терористични групировки. Рисковите профили се актуализират периодично от Националния център за борба с тероризма (НЦБТ) и редовно се предоставят на служителите на първа линия.

Бъдещите предизвикателства пред противодействието на трансграничната престъпност като направление на дейност са свързани с активния обмен на оперативна информация с партньорски служби, Европол, Интерпол, Фронтекс, други международни партньори и оптимално използване на възможностите на новите технологии за предотвратяване и разкриване на трансгранична престъпност.

На основата на анализа по-горе бихме могли да направим следните обобщаващи изводи:

1. Настоящите и бъдещи предизвикателства пред граничната сигурност на Република България са свързани най-вече с продължаване на поддържането на ефективен граничен контрол на законоустановените места за преминаване на границата и контрол на уязвимите места на всички видове граници. Фокусът на тези действия са противодействие на миграцията и тероризма като рискове (заплахи).

2. Сериозно бъдещо предизвикателство ще бъде въвеждането на системите за влизане и излизане и ETIAS. Тези системи са отново с конкретна цел: противодействие на миграцията и тероризма като рискове (заплахи), като още повече намаляват размера на „пробойните в ситото“ в граничната сигурност на РБ.

3. Бъдещо предизвикателство според мен е и действието при кризи в граничната сигурност на РБ. Аргументът е повече от ясен – ковидкризата и свързаните с нея кризи от една година.

4. Агенцията за гранична и брегова охрана (Фронтекс) се превръща в един от основните играчи в област сигурност на ЕС. Това се осъществява чрез интегрираното гранично управление на външните граници на ЕС, където се премина към 12 интегрални елемента с идеята тези елементи да „работят“ като ансамбъл, като мрежа.

5. Приемането и въвеждането на Национална стратегия за гранично управление 2020 – 2025 за Република България не е само изисквано от Европа, но и крайно наложително, защото ще установи точно рамките на национален системен и комплексен подход по въпроса.

6. Ако Европа и ЕС не вземат спешни мерки за реалното „проработване“ на Стратегията за интегрирано гранично управление, то според мен сериозните и тежки настоящи и бъдещи предизвикателства и заплахи ще ги прекършат и подобно на други исторически примери ще завършат с крах.
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Увод



Редица експерти в своите изследвания твърдят, че мюсюлманите винаги са били подлагани на преследвания и че даденият вид тероризъм представлява естествен отговор на това.[footnoteRef:29] [29:  Вж. Дойков, Н. Съвременният тероризъм като глобален проблем. София, 2019, с. 9.] 


Такова обяснение може да звучи убедително за събитията до Първата, и даже до Втората световна война, когато са съществували много малко независими ислямски държави.

В днешно време са останали отделни мюсюлмански малцинства, на които не се е удало да се сдобият с автономия или независимост, но същото може да се каже и за много немюсюлмански малцинства.

След 1948 г. се появиха десетки мюсюлмански държави, където сега живеят голяма част от мюсюлманите – ако там и сега има угнетени, то угнетените мюсюлмани са потискани от своите едноверци и съотечественици.

Наистина не бива да се отрича, че в много държави, където има мюсюлмански малцинства, особено в държавите от Западна Европа и в Русия, а така също и в Америка, възникна известно напрежение.



§ 1. Може ли ръстът на насилието да се интерпретира като резултат от стълкновението между цивилизациите?



Според нас, ако се възприеме подобна интерпретация, това ще е неправилен подход, защото, както ни показват историческите данни, най-кървавите конфликти, възникнали в недалечното минало, са били не между мюсюлмански групировки и мюсюлмански държави, от една страна, и Запада, от друга, а между самите мюсюлмански държави и общества.

Това се отнася както за конфликтите на междудържавно ниво (Ирано-иракската война, иракското окупиране на Кувейт, а също и войната, която Гамал Насър води в Йемен), така и за вътрешните конфликти. Например жертвите на терора, осъществяван от алжирските ислямисти против собствените им съотечественици, са над 70 хиляди.

Казаното се отнася и за репресиите против кюрдите, и за гражданската война в Афганистан, и за многото покушения – успешни и неуспешни, срещу живота на редица арабски и мюсюлмански лидери (Садат, Мубарак и цял списък с политически дейци в Алжир, Афганистан, Иран, Ирак, Либия, Чечня и Ливан).

Казаното дотук неизбежно поражда разсъждения в посока на това няма ли в исляма някакви особено агресивни елементи, вдъхновяващи тероризма, при което да се намерят съответните исторически прецеденти. Това не представлява трудност – ще посочим за пример прословутата секта на асасините.

Във века на империализма мюсюлманският тероризъм съществува както в Индия, така и в Египет, но неговите проявления са редки, той никога не се превръща в главно течение на каквото и да е обществено-политическо движение и се вдъхновява по-скоро от национализма, отколкото от религията.

Както вече изяснихме, засилването на ислямския радикализъм с голямо основание може да се обясни с упадъка на други политически доктрини – към посочените могат да се добавят също национализмът и социализмът, в резултат на което възниква вакуум.

През 1972 г. на конференция в Ливан се формира лявото крило на международния тероризъм. На тази конференция вземат участие много членове на терористични организации от Европа и Третия свят, а също и представители на съветските и арабските специални служби. Председател на конференцията е Джордж Хабаш, възглавяващ лявото крило на Народния фронт за освобождение на Палестина, който по същество е терористична организация.[footnoteRef:30] [30:  Вж. пак там, с. 7.] 


Терористите от втората половина на XX век вече са убедени, че „слепите“ убийства са допустими, ако преследват политически цели. Но даже и те не прибягват към масови убийства в големи мащаби – отчасти от чисто практически съображения, поради възможността да загинат и техни другари и съучастници, но така също и защото подобни действия могат да отблъснат симпатизантите им, както и заради разреза с традициите на терора.

Убийствата и разрушенията в безпрецедентни мащаби, напротив, се оказаха напълно морално допустими за религиозните радикали, практикуващи глобалния тероризъм.

През последната третина на ХХ век нарасна броят на редица радикални групи, в основата си периферни на няколко религии. Защо възникнаха подобни процеси – до този момент не е даден еднозначен отговор.

В мюсюлманския свят те могат да бъдат резултат от намаляването на привлекателността на други радикални идеологии – фашизмът и комунизмът са се провалили вече, затова възниква потребността от налагането на други вярвания, а ако такива се окажат трансценденталните, то от това те ще се окажат още по-силни.

Не е изчезнал и радикалният национализъм, но през последните години той все по-често придобива религиозна окраска.

Такива тенденции се наблюдават и в някои от християнските секти, очакващи настъпването на хилядолетното царство на Христос.

Но като цяло радикалните религиозни групи в мюсюлманския свят са особено силни и склонни към използване на насилие.

Ако днес разгледаме внимателно картата на разпространението на тероризма по света, ще се убедим, че почти 90 % от всички конфликти на междудържавно ниво, където така или иначе присъства тероризмът, произтичат или засягат мюсюлмански държави или мюсюлмански малцинства – от Филипините и Средна Азия до Средния изток, Нигерия, Алжир и Балканите.

Невинаги е било така и не можем да посочим логична причина да се предполага, че така ще бъде винаги, но действителната сегашна ситуация е такава.

На конференцията Хабаш налага тезата, че убийството на един евреин в мирно време е по-ефективно, отколкото ликвидирането на стотици войници по време на сражение, защото това убийство привлича повече внимание.

Целите на Хабаш съвпадат с целите на ислямските фундаменталисти, преследвани и от терористичното движение „Хизб Аллах“, макар то да принадлежи към противоположния полюс на политическия спектър.

По-късно, през 1982 г., на Международната конференция на Световния център за съпротивление на империализма, ционизма, расизма, реакционизма и фашизма, е поставено началото на съвременната система на държавно поддържания тероризъм.

През 1979 г. радикалният ислямизъм се появява с гръм и трясък в шиитската си версия в Иран. През същата година войната в Афганистан позволява на сунитския радикален ислямизъм да набере сила. Това течение, в което участват хора, дошли от почти всички мюсюлмански държави, с изключение на тези от „черна“ Африка, след оттеглянето на СССР от Афганистан се обърна срещу САЩ.



§ 2. Влиянието на радикалните шиитски организации в системата на международния тероризъм



Засилването на влиянието на радикалните шиитски организации започва в Ливан през 1982 г., след като израелската армия разгромява Организацията за освобождение на Палестина, която е основна сила в системата на международния тероризъм. В този момент е крайно необходимо да се намери нов стимул, способен да обедини мюсюлманите от Близкия изток.

Скоро след нахлуването на Израел в Ливан арабските терористични формирования се обединяват около Иран и Сирия за постигане на своите цели.

Веднага след Иранската революция религиозният лидер на ливанските шиити шейх Фадлалах посещава Техеран. Там го убеждават да сформира от 500 свои поддръжници фундаменталистка терористична организация, която по-късно получава наименованието „Хизб Аллах“.[footnoteRef:31] [31:  Вж. Филева-Мавродиева. Тероризмът като средство в политиката. – В: Международни отношения, № 6, 2001, с. 41.] 


От този момент „Хизб Аллах“ става водещ елемент в системата на международния тероризъм.

Изменението на „духа на времето“ доведе до отрицание и съпротива срещу западния модел на живот и западните ценности, а в крайни случаи – до призиви за свещена война. През вековете подобни тенденции не са били чужди и на западните цивилизации. В края на краищата идеята за кръстоносен поход принадлежи не на исляма, а на християнството, което също е водило свои „свещени войни“.

Но в Европа, както е известно, идеята за кръстоносните походи отпада много столетия назад, докато в мюсюлманския свят концепцията за джихада, напротив, се възражда.

Мюсюлманският фундаментализъм приема различни форми, често той е изключително неразбираем.

Саудитска Арабия финансира в десетки държави дейностите на ислямисти, които най-често се провеждат в джамии и други учреждения, явяващи се и центрове за вербовка на терористи.

Редица религиозни школи (медресета) не само в Палестина представляват днес центрове за обучение на терористи, включително и на самоубийци.

Най-голямата джамия в Лондон на Финсбери парк е гнездо на лондонските ислямисти. Както твърдят редица експерти, във Финсбери парк се завършва само теоретичен курс по джихад, а в лагерите на талибаните в Афганистан и Пакистан се преминава техническата подготовка.

Медресе (от араб. ез. „мадраса“ – буквално „място, където се учи“) – мюсюлманско средно или висше училище, подготвящо мюсюлмански свещенослужители, учители в началните мюсюлмански училища, а също така и държавни служители в някои държави от Близкия изток. Медресетата се разпространяват през ІХ – ХІІІ век в държавите, където преобладаващата част от населението изповядва исляма. Обикновено медресета се откриват към големите джамии. В учебната програма на медресетата влизат арабски език, теологически, юридически, исторически и някои помощни дисциплини.

През Средновековието медресетата имат не само религиозно, но и културно значение.

Названията на сградите, предназначени за изпълняване на богослужебни действия, са различни в различните религиозни системи, култури и географски региони.

В източните държави съществуват названията „чайтя“, „ступа“, „пагода“, „пра-чеда“, „пра-пранг“, „мяо“, „фоси“, „даогуан“, „дзендо“ и т.н.; в юдаизма – „синагога“ („бет-кнесет“ – ивр.); в исляма – „джамия“ (тур.), „мечет“ (тур.).

Голямото разочарование през тези години е свързано и с това, че напълно отсъства прогрес в дейностите по създаването на каквито и да е демократични институции в тези общности и държави.

Освен че основните свободи са твърде малко и само на местно равнище, както признават редица арабски критици, положението в културно-интелектуалните области също е плачевно.

Но най-важното според нас се състои в обстоятелството, че и във военно отношение тези общества също така не успяха да се реализират. Многократните поражения на Пакистан във войната с Индия, победите на Израел над арабските му съседи са все показателни примери. Всичко това неминуемо довежда до разочарование и негодувание, благоприятстващи възникването на тероризма.

И въпреки тези разсъждения считаме, че в днешно време е изключително трудно да се определи в каква степен преобладаващата идеология, възникнала вследствие на печалното състояние на нещата, се явява радикалноислямистка, националистическа или ислямо-националистическа, а да се изведат каквито и да е обобщения е също така невъзможно, защото ситуацията не само се променя с течението на времето, но така също е различна на различните места. Но все пак приемаме, че общият знаменател на тази идеология винаги се базира на убеждението, че всичко започва и произхожда от вечния враг, вследствие на което възникват негодувание и ненавист. Те от своя страна противопоставят населението на Япония, Китай или Индия независимо или вследствие на огромния прогрес, постигнат от посочените държави през последните петдесет години, което означава, че няма никакви причини за появата на комплекс за непълноценност пред лицето на Запада.[footnoteRef:32] [32:  Вж. Дойков, Н. Оцеляване при терористични заплахи. Теория и практика. София, 2019, с. 91.] 


За пореден път обширните планински полуавтономни райони в Пакистан при границата с Афганистан са посочени като зони за обучение на доброволци от Запада и от Арабския свят.

След атентатите от 11 септември 2001 г. бе възобновен натискът на САЩ и Великобритания върху правителството на Пакистан да закрие част от медресетата в страната, а останалите да постави под контрол и постоянно наблюдение.

Както е известно, Пакистан е държавата с най-много религиозни школи, в които милиони деца, най-вече от племената, обитаващи високите плата на страната, учат наизуст Корана и се подготвят за джихад. Освен че учат наизуст арабския текст, без да го разбират, срещу обещанието, че това им гарантира пребиваване в рая, невръстните ученици се подготвят и за свещена война с неверниците. Държавата разполага с 14 частни армии от джихадисти и заявките за тяхното използване в Афганистан, Ирак и Индонезия не секват.

Има също така данни, че джамиите още от епохата на първите халифи Абу Бакр и Омар служат, освен за молитва, и за оръжейни складове.

В края на 2001 г. пакистанското правителство прие програма, наложена от Вашингтон, със следните основни пунктове:

1. Регистрация и сертификация на всички медресета до март 2002 г., за да е ясно кой ги управлява.

2. Правителството трябва да състави, одобри и внедри курикулум на медресетата до края на 2002 г.

3. Да се определят образцови медресета („модели“), където ще се преподава „модерно полезно образование, а не екстремизъм“.

4. Забранява се употребата на медресетата и джамиите за разпространяване на провокативни политически и религиозни идеи, изявления и публикации. Складовете с оръжия в джамиите се конфискуват и те стават само места за молитва.

5. Въвеждане на светски науки, като математика и биология в медресетата.

Посочените примери за част от действията на терористичните организации и анализът на различните теории показват, че първоначално мотивация за терористичната дейност е личната облага, която по-късно се оформя и променя като политическа.

Цялостният анализ на тенденциите през последните години ни дава основание да предположим, че при съвременния тероризъм са настъпили значителни изменения, което налага да го разглеждаме като съставна част от глобалната криминална триада тероризъм – наркобизнес – организирана престъпност.

Също така е видно, че за своята дълга история тероризмът е преминал през най-различни етапи и преобразувания.

Ето защо приемаме, че сега обществото на практика се сблъсква не с един, а с много видове тероризъм.



Заключение



На базата на анализа дотук можем да разграничим минимум два отделни етапа на тероризма:

• етап на възникване на тероризма в която и да е държава;

• етап на жизнения цикъл, касаещ възникването, развитието и неутрализирането или затихването на тероризма.

Тероризмът, както вече посочихме, е дълбоко вкоренен в дългата история на битките между хората и народите.

Все пак търсенето на обяснение за сегашната действителност се нуждае от исторически преглед на произхода, източниците и етапите на развитие на тероризма, още преди да се е обособил от останалите форми на насилие и да се е превърнал в обект на научни изследвания и предмет на анализи и исторически теории.

Анализирайки същността на съвременния тероризъм, възниква въпросът защо нараства жестокостта на терористите, защо в тяхната ценностна система липсва състрадание към онези, които възприемат като различни от себе си, т.е. към „другия“. Именно различията, която терористите радикализират в своето съзнание, са в основата на засилващата се жестокост.

Независимо че експертите отчитат, че за България в момента не съществува пряка опасност от терористични актове, всеки нормално разсъждаващ човек е наясно, че никоя държава не може да бъде спокойна и не би трябвало да подминава този жизненоважен в днешно време проблем.
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Abstract: The espionage and its specific features in the cyber area has been analysed through the Bulgarian national law and modern international law. It is concluded that cyber espionage is unlawful under the established international legal principle of non-intervention. At the same time one argument of the lawfulness of espionage refers to its widespread state practice. It is suggested that States need to agree upon generally acceptable rules for the cyber espionage.
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Шпионството не е ново явление в международните отношения и се приема като една от най-старите професии. От ранните зори на съществуването си държавитe са се опитвали да получават информация по нерегламентиран начин, която да използват във външната и вътрешната си политика. Въпреки че тази дейност е широкоразпространена, тя не е изрично регулирана в международноправните инструменти. Това не значи обаче че шпионството е област, към която съвременното международно право няма отношение. То има допирни точки с дипломатическото право, суверенитета на държавата, правата на човека и други институти на международното публично право. Националните правни системи на държавите включват шпионството като едно от най-тежките престъпления, насочени срещу установения държавен ред.

Шпионството е разрешена държавна дейност по отношение на другите държави и забранена по отношение на гражданите на тази държава, които се поставят в услуга на друга държава.



Шпионството според националното право на България



Българското национално право регулира шпионството в Особената част на Наказателния кодекс, Глава първа – Престъпления против Републиката.[footnoteRef:33] То е едно от известните противодържавни престъпления заедно с измяната и предателството. Кибершпионството не е изрично регулирано в националното право на България, но може да се допусне, че общите разпоредби на шпионството, намерили място в Наказателния кодекс, се отнасят и за специфичните проявления на тази дейност в киберпространството. [33:  Наказателен кодекс. – ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., с множество изменения. [онлайн]. https://www.lex.bg/laws/
ldoc/1589654529] 


В най-общ смисъл шпионството може да се дефинира като получаване на конфиденциална информация без съгласието на лицата, оторизирани да я съхраняват.

Субект на шпионството може да бъде всяко наказателноотговорно лице. Шпионството предвижда две хипотези. Обектът на това престъпление е външната сигурност на държавата. Изпълнителното деяние е издаване или събиране на информация, представляваща държавна тайна, на чужда държава или на чужда организация (чл. 104, НК). Би могло да се анализира терминът „издаване“ и дали той включва получаването на информацията наред с нейното изпращане. Съдебната практика се придържа към ограничителното тълкуване, при което престъплението е довършено с изпращане на информацията, макар и да не е сигурно дали тя е получена от чуждата държава. „Събирането“ на информация е постигнато, когато деецът разполага физически с информацията и има възможност да я издаде.

Престъплението е резултатно. За да е съставомерно, е необходимо и достатъчно държавната тайна да стигне до своя адресат – лицето, което се е предоставило в услуга на чуждата държава, за да ѝ служи като шпионин. Затова, ако държавната тайна не стигне до лицето, ще е налице само опит.

Формата на вина е специфична съобразно вида на изпълнителното деяние. Когато се касае за издаване на съответна информация, налице може да бъде както пряк, така и евентуален умисъл, а когато се визира събиране, умисълът може да бъде само пряк. При събирането е необходима и конкретна цел – информацията да бъде издадена на чужда държава или чужда организация. При тези деяния няма престъпления, извършени по непредпазливост.

Чл. 105, ал. 1, НК визира една особена форма на предварителна престъпна дейност спрямо току-що разгледаната типична форма на шпионство – издаването на държавна тайна – поставяне в услуга на чужда държава или на чужда организация за шпиониране. Престъплението се довършва с уговарянето с чуждата сила да ѝ се събира и издава държавна тайна. Престъплението е резултатно.[footnoteRef:34] [34:  Гиргинов, Антон. Наказателно право на Република България. Особена част. Второ основно преработено и допълнено издание. София: Софи-Р, 2005, с. 37.] 


В чл. 104, ал. 2 се предвижда стимулираща разпоредба, която предвижда лично изключващо отговорността обстоятелство: ако деецът доброволно разкрие пред органите на властта извършеното престъпление, се наказва при смекчаващи обстоятелства. А според чл. 105, ал. 2 деецът не се наказва, ако доброволно се разкрие пред органите на властта. Информацията, представляваща държавна тайна, се определя със закон.

Държавната и служебна тайна, както и чуждестранната класифицирана информация представлява класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ)[footnoteRef:35]. [35:  Обн. ДВ, бр. 45 от 30.04.2002 г. [онлайн]. https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135448577] 


Държавната тайна е определена в списъка по Приложение № 1 към чл. 25 от ЗЗКИ, нерегламентираният достъп до която би създал опасност за или би увредил интересите на Република България, свързани с националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред. Служебна тайна е информацията, създавана или съхранявана от държавните органи или органите на местното самоуправление, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес.

Защитата на класифицираната информация в Р България се администрира главно от две институции – Държавната комисия по сигурността на информацията, която осъществява политиката на Република България за защита на класифицираната информация, и Държавна агенция „Национална сигурност“, която осъществява пряк контрол по защитата на класифицираната информация и по спазването на законовите разпоредби в тази област.

Предвидените наказания за престъплението шпионство по НК на Република България са тежки – лишаване от свобода от десет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна при условията на чл. 104, НК. Ако не е извършил деяние по този член, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години при изпълнение на условията на чл. 105, НК.

Съществува разлика между шпионството и престъпленията против държавната тайна по чл. 357 – 360, НК. Общото и при двете престъпления е възможно сведенията да достигнат и да се използват от чужда държава или организация. Разликата се състои в субективната страна: при шпионството винаги се предполага съзнаване, че информацията отива в полза на чужда държава, а по чл. 357 деецът не съзнава това.

Трябва да се прави разлика между кибершпионството по Глава първа – Престъпления против Републиката, и компютърните престъпления по Глава девета – чл. 319а от НК за неправомерно осъществен достъп до информационна система или до части от нея. Законодателят разграничава редица хипотези, за които е визирал пропорционално утежнени наказания: в немаловажни случаи; когато деянието е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително; деянието е извършено повторно или по отношение на данни за създаване на електронен подпис; деянията са извършени по отношение на информация, представляваща държавна или друга защитена от закон тайна; ако от деянието в последната хипотеза са настъпили тежки последици.



Шпионството и разузнаването



Шпионството като разузнавателна дейност се различава от разузнаването най-вече в преследваните цели. Външното разузнаване обхваща процеса на събиране, анализиране, представяне и използване на информация, свързана с другите държави. Бизнес разузнаването в компютърните мрежи обхваща процедурите по събиране и обработка на информация с цел подпомагане на вземането на управленски решения и повишаване на конкурентоспособността на бизнес организациите изключително от открити източници в компютърните мрежи. Поради това често в качеството на синоним на бизнес разузнаването се използва терминът „интернет разузнаване“.[footnoteRef:36] [36:  Димитрова, Славка. Наказанията за компютърни престъпления в българското законодателство и съответствието им с Директива 2013/40/ес. – В: Сборник. Том ХХХIII. Бургаски свободен университет, Център по юридически науки, 2016, с. 170.] 


За осигуряване на външнополитическите си цели националните държави ползват различен тип информация, в т.ч. данни от службите за сигурност. С развитието на компютърните технологии и възможностите за откриване, анализиране и съхраняване на данни се увеличават възможностите за ползване на разузнавателна информация. Днес тази информация се разпространява с безпрецедентна скорост, интензивност и обхват.



Международноправни инструменти за противодействие на кибершпионството



Не е известна общоприета дефиниция на кибершпионството, която да е съгласувана в рамките на международноправен инструмент. Според терминологията на Оксфордския речник кибершпионството означава използване на компютърни мрежи за получаване на незаконен достъп до поверителна информация, която се държи от правителствена или друга организация.[footnoteRef:37] [37:  http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cyberespionage] 


През 1905 г. Ласа Опенхайм – световноизвестен експерт по международно право, пише, че шпионирането „не се счита за грешно морално, политически или юридически“.[footnoteRef:38] Трябва да се отбележи, че тази констатация продължава да бъде вярна и днес и се отнася до кибершпионството. [38:  Цитатът е използван в статията: Costello, Dermot. Cyber Espionage and the Vacuum of International Law. [online]. https://medium.com/wonk-bridge/cyber-espionage-and-the-vacuum-of-international-law-9db2f1256d99#_ftn3] 


Един от най-старите юридически инструменти за защита на интелектуалната собственост е Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г. Държавите – страни по Конвенцията, в т.ч. и Р България,[footnoteRef:39] към които се прилага тази Конвенция, образуват Съюз за закрила на индустриалната собственост. Въпреки че икономическото шпионство не е изрично регулирано, някои разпоредби на тази Конвенция могат да се тълкуват като приложими към този вид шпионство. Така, според чл. 10 бис акт на нелоялна конкуренция е всеки акт на конкуренция, който противоречи на честните обичаи в областта на индустрията или търговията. Следователно може да се приеме, че кражбата на поверителна информация на дадена компания се квалифицира като акт на нечестна (и следователно нелоялна) конкуренция. [39:  Обн. ДВ, бр. 75 от 24.09.1965 г.] 


Чл. 2, § 4 от Устава на ООН определя основната забрана на международното право върху използването на сила, като гласи, че „всички членове на организацията се въздържат в международните си отношения от заплашване със сила или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава или по какъвто и да е друг начин, несъвместим с целите на Обединените нации“[footnoteRef:40]. [40:  Устав на ООН. Влиза в сила в съответствие с чл. 110 на 24.10.1945 г.; в сила за България от 14.12.1955 г. [онлайн]. http://trudipravo.bg/component/content/article?id=985:ustavoon] 


Има две изключения от забраната за използване на сила, визирана в тази разпоредба. Разпоредбите на чл. 39 и 41 предвиждат, че Съветът за сигурност на ООН може да предприеме действия с въздушни, морски или сухопътни сили за поддържането на международния мир и сигурност. Чл. 51 на Устава също така разрешава използването на сила при самозащита, като посочва неотменимото право на индивидуална или колективна самоотбрана в случай на въоръжено нападение срещу член на организацията, докато Съветът за сигурност вземе необходимите мерки за поддържане на международния мир и сигурност.

Въпреки че тези разпоредби не визират изрично кибершпионството, може да се приеме, че те могат да се приложат и към тази специфична дейност.[footnoteRef:41] [41:  Handler, Stephanie Gosnell. The New Cyber Face of Battle: Developing a Legal Approach to Accommodate Emerging Trends in Warfare. – In: Stanford Journal of International Law, 2012, p.p. 216-219.] 


От гледна точка на защитата на правата на човека може да се приеме, че кибершпионството нарушава чл. 17, § 1 на Международния пакт за граждански и политически права[footnoteRef:42], според който никой не може да бъде обект на своеволно и незаконно вмешателство в личния му живот, семейството, дома или кореспонденцията му. [42:  Ратифициран с Указ № 1199 на Президиума на Народното събрание от 23.07.1970 г. – ДВ, бр. 60 от 1970 г. В сила за България от 23.03.1976 г. Издаден от Министерството на външните работи, обн. ДВ, бр. 43 от 28.05.1976 г.] 


През юли 2020 г. Съдът на Европейския съюз (CJEU) постанови решение по жалбата на австрийския активист за правата на човека Макс Шремс. Той обоснова жалбата си на основата на разкритията на Snowden, че неприкосновеността на личния живот на европейските граждани не може да бъде гарантирана, ако данните им бъдат изпратени до САЩ, като се имат предвид доказателствата за широко подслушване от страна на Агенцията за национална сигурност (NSA) на САЩ и фактът, че американската правна система практически защитава само правата на гражданите на САЩ. Решението на съда изисква органите за защита на данните в отделните държави членки да проверяват изпращането на всякакви нови данни, за да се гарантира, че личната информация на хората остава защитена според Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR). Очаква се, че това решение на Европейския съд ще предотвратява изпращането на данни от Европейския съюз към САЩ от страна на компании като Фейсбук, които имат достъп до лични данни на потребителите.[footnoteRef:43] [43:  Tech firms like Facebook must restrict data sent from EU to US, court rules. Long-running legal saga finds inadequate protections against snooping on personal data by US intelligence agencies. [online]. https://www.theguardian.com/
technology/2020/jul/16/tech-firms-like-facebook-must-restrict-data-sent-from-eu-to-us-court-rules] 


Съществуват основания да се приеме и тезата, че кибершпионството не е изрично забранено от действащото международно право. Един от аргументите за законността на шпионажа се отнася до широкоразпространената държавна практика в това отношение. Едва ли е необходимо да напомняме за дейността на правителствени разузнавателни агенции. И това е обичайна държавна практика според обичайното международно право.



Възможности и трудности за международноправното регулиране на кибершпионството



Определени трудности съществуват при анализа на въпроса кои действия на определени физически или юридически лица при извършване на кибершпионство могат да се припишат на държавата като основен субект на международното публично право. В делото на Международният съд (МС) на ООН за военните и паравоенните дейности за Никарагуа срещу САЩ[footnoteRef:44] съдът постанови, че актовете на никарагуанските контрасти не могат да бъдат приписани на правителството на САЩ въпреки тясната координация и участието на тази държава в планирането на атаки, обучение и снабдяване с оръжие. Стандартът, който МС обяви за приписване на действия на държавата, беше „ефективен контрол“. МС потвърди същия стандарт и в делото си за Конвенцията за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от 1948 г.[footnoteRef:45] [44:  Nicaragua v. United States of America. Merits. Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14.]  [45:  Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro). Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43.] 


Разбира се, стандартът за „ефективен контрол“ би трябвало да се прецизира преди всичко с развитието на практиката на международните съдебни институции и възможностите за регулиране на кибершпионството.

Международното право традиционно е известно като „децентрализирана“ или „хоризонтална“ правна система,[footnoteRef:46] което води до факта, че никоя държава, международна организация или съд не може да упражнява власт над държавите без тяхното съгласие. [46:  Kelsen, H. Principles of International Law. 1952, p. 22; International Law Commission (ILC). Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law. Report of the ILC Study Group finalized by Martti Koskenniemi. A/CN.4/L.682, 2006, p.p. 324, 486.] 


Международноправното регулиране на шпионството, и още повече на кибершпионството, не е лека задача, която тепърва предстои пред международната общност.

Логично би било да се анализират досега използваните техники за регулиране на специфични области на съвременното международно право, в т.ч. опазването на околната среда, международния тероризъм и забраната на определени материални средства за нанасяне на вреди, включително разпространението на ядрените оръжия.

Съществуват многобройни трудности от технически, организационен и правен характер, които биха допуснали ефективно регулиране на неразпространението на потенциал за недопускане на използването на компютърни мрежи за получаване на незаконен достъп до поверителна информация, която се държи от правителствена или друга организация.

Доста неопределени в бъдещето са и възможностите да се използва практиката на държавите като основни субекти на съвременното международно право, която съответства на действащото международно право. Тази практика би спомогнала за формирането на бъдещи обичайни норми на международното право.

По-реалистичен подход би бил да се съгласуват определени кодекси на поведение, които да имат препоръчителен характер, и с обогатяването на съдебната практика на държавите да се достигне етап на използване на класическите инструменти на международното право – междудържавните договори.









Заключение



Съвременното международно право не забранява изрично кибершпионството като отношения между държавите. Тяхното вътрешно право обаче криминализира деянията, с които се използват компютърни мрежи за получаване на незаконен достъп до поверителна информация, която се държи от правителствена или друга организация. Налага се изводът за необходимостта от съгласуване на общоприети правила на междудържавно равнище, с които да се регулира кибершпионството като сфера на дейност, в която държавите участват днес.
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Abstract: The report addresses some of the problems of the interaction between the rights and privileges of the pharaohs in Egypt. A special place is given to the various kinds of privileges enjoyed by the Egyptian kings. The corresponding conclusions for the security of the state and the pharaohs were made, depending on the privileges granted.
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В историята на човечеството египетската цивилизация се смята за една от най-древните, възникнала през IV хил. пр.н.е. и просъществувала няколко хилядолетия след това. За нея най-старите сведения доказват, че първоначално съществува разделение на държавата на две части – Северен и Южен Египет, които са населени от племена с различен етнически произход,[footnoteRef:47] чиито ръководства имат изцяло кастов генезис. По-късно в резултат на първите обединителни стъпки на царете от Южен (Горен) Египет при градежа на държавността става и съединяването на двете части, свързани с името на владетеля Менес. При това няма съмнение, че въпросното обединение е постигнато чрез завоюване,[footnoteRef:48] тъй като египетската държава възниква вследствие на присъединяването на едната към другата част. [47:  Вж. Ростовцев, М. История на Стария свят. Том I. София: Анубис, 1994, с. 39.]  [48:  Рабовладельческое и феодальное государство и право стран Азии и Африки. Ред. А. И. Рогожин, Н. Н. Страхов, Л. Н. Маймескулов и др. Харьков: Вища школа, 1981, с. 7.] 


Между другото ще вметнем, че при периодизацията на древноегипетската история се използват възгледите на Манетон, които отдавна са общоприети в историческата наука и египтологията. Той реално установява общо 30 египетски династии, но не по кръвнородствен признак, а по свои собствени принципи – териториални, по местности и градове и др., от които династиите произхождат по периоди, време и т.н. Освен това целият списък на фараоните е обособен на три условни десетици (декади), като въз основа на този подход според периодизацията на Манетон египетската история се разделя на три царства – Старо, Средно и Ново. Понастоящем в литературата на тази база египетската история по царства и династии най-често се диференцира в следния логически порядък:[footnoteRef:49] 1) додинастичен период – обхваща времето на първите династии, т.е. времето преди възникването на държавен живот и образуването на египетската държава, или т.нар. „праисторическа епоха“; 2) архаичен период, или Ранно царство на Първа – Втора династия (няколко столетия в края на IV и началото на III хил. пр.н.е.), т.е. епохата на възникване и обособяване на отделните номи, когато все още територията не е обединена в единна и централизирана държавна организация; 3) Старо царство (Трета – Шеста династия) – обхваща времето на първото обединение на Египет в единна държавна организация, управлявана от фараоните през по-голямата част от III хил. пр.н.е.; 4) първи междинен период (Седма – Десета династия) – епоха на разпадане на египетската държава на отделни номи, която обхваща около две столетия преди края на III хил. пр.н.е.; 5) Средно царство (Единадесета – Тринадесета династия) – време на второ поредно обединение на всички египетски номи в единна централизирана държавна организация, установена около 2020 – 1800 г. пр.н.е.; 6) втори междинен период (Четиринадесета – Седемнадесета династия) – тук Египет престава да бъде единна държава, защото като самостоятелна държава съществуват само част от южните територии, чиито номи са обединени около столицата Тива, а в северните райони на делтата и прилежащите ѝ области се установяват т.нар. „хиксоси“ (дошли от североизток, от Азия), които образуват своя държава за около 150 години; 7) Ново царство (Осемнадесета – Двадесета династия) – образува се след прогонването на хиксосите от територията на държавата и нейното ново обединение в единна централизирана държавна организация, което включва периода около 1580 – 1085 г. пр.н.е.; и 8) Късен Египет (Двадесет и първа – Тридесет и първа династия) – обхваща времето след разпадането на Новото царство до завладяването на Египет от Древна Персия през 525 г. пр.н.е. [49:  Вж. много повече подробности за тази периодизация във: Игнатов, С. Египет на фараоните. София: Изток – Запад, 2004, с. 10 – 11; Попов, Владимир. История на Стария свят. Велико Търново: Абагар, 2008, с. 24 – 25 и др.] 


Още в края на архаичния период от историята на Египет, при разпадането на родово-племенното общество започват да се развиват такива социални, политически и икономически процеси, които постепенно налагат властта на царете и фараоните в тогавашните първообрази на държавите. Така например според Н. Ирибаджаков първоначално основаната върху кръвно родство община е заменена със селска (съседска), т.е. териториална, община, в недрата на която започва да се формира и частната собственост върху земята, което обаче засяга само родовата аристокрация. Впоследствие поради необходимостта от по-нататъшно обединяване на усилията и труда на общините за отводняване на нови земи, за изграждане на по-големи и по-съвършени напоителни съоръжения и т.н. се развива обединяването на отделните селски общини в по-големи териториални икономически и административни единици, които египтяните наричат „сепат“ (или „спат“), а по-късно гърците им дават названието „номи“, с което те и до днес са останали в историята.[footnoteRef:50] [50:  Вж. Ирибаджаков, Н. Социологическата мисъл на Древния свят. Том 1. София: Партиздат, 1978, с. 140.] 


В Древен Египет номите представляват градове държави, като всеки от тях има за свой център един или друг град и различна по размер територия извън града, върху която са разположени отделните селища (селските общини) със своите земи и напоителни съоръжения. Освен това отделните номи са самостоятелни и независими един от друг градове държавици, всеки от които има свой вожд или управител – номарх, и свой собствен бог покровител. Фактически номархът е малък цар, защото той управлява селскостопанската дейност на нома, изграждането, поддържането и използването на иригационните съоръжения. В негови ръце се намират и военното дело и религиозният култ. С други думи той е едновременно и държавен глава, и военачалник, и върховен жрец, който изпълнява стопанскоорганизаторски, държавноадминистративни и политически, военни и религиозни функции в държавата.[footnoteRef:51] [51:  Вж. пак там.] 


За разлика от архаичния период през епохата на Старото царство властта на номарсите значително отслабва, понеже те стават подчинени на централната държавна власт, доколкото Египет постепенно се превръща в силно централизирана, организирана и бюрократизирана държава. Тук властта вече изцяло се концентрира в ръцете на фараона,[footnoteRef:52] който не просто е помазан от боговете, а и самият той е обявен за бог. Нещо повече, абсолютни и неограничени са не само политическата и религиозната власт на фараона бог, защото номинално той е собственик на цялата земя, на водата, на планините, на пустините, и даже на морето, или буквално на почти всичко в държавата. Наистина номиналната собственост на фараона не се покрива с неговата реална собственост, понеже наред с него съществуват и други собственици, които могат да продават или да предават в наследство своята собствена земя. Той обаче е най-едрият владетел на земи, стада, рудници, каменоломни, роби и всевъзможни безимотни селяни, пастири, занаятчии и др., които работят в неговите имения. Имуществата на фараона са толкова големи, че той раздава земи, стада и други богатства на членовете на своето семейство, на своите роднини и приближени, на храмовете, номарсите и други свои велможи.[footnoteRef:53] [52:  Фараон (от егип. пер-аа, означаващо „голям дом“) – още от началото на египетската култура това е названието, с което едновременно се обозначават и царският дворец и неговите обитатели, т.е. владетелският двор. По времето на Осемнадесетата династия с този термин се назовава личността на царя, а по-късно фараон се превръща в титла на съответния владетел (Вж. Египет. Светът на фараоните. Под редакцията на Регине Шулц и Матиас Зайдел. София: Колибри, с. 518).]  [53:  Вж. Ирибаджаков, Н. Цит. съч., с. 143.] 


Въпреки че царският дом и държавата формално са отделени, фактически фараонът се разпорежда с държавното имущество като със свое. Реално той редовно си присвоява голяма част от държавните данъци и повинности, още повече че на негово разположение се намират държавните хранилища с всевъзможни блага и какви ли не материални ценности.[footnoteRef:54] [54:  Редер, Д. Г., Е. А. Черкасова. История древнего мира. Часть I. Первобытное общество и Древний Восток. Москва: Просвещение, 1979.] 


В осъществяването на тоталната си деспотична власт и управление на държавата фараонът се опира на многоброен и сложен бюрократичен апарат, начело на който стои върховен сановник, наричан по-късно „везир“. Везирът е второто лице в държавата след фараона, като едновременно е върховен съдия и управител на държавното съкровище, на държавните стопанства и държавния архив. Наред с това той получава съвети и нареждания непосредствено и само от фараона и естествено е отговорен единствено пред него.[footnoteRef:55] [55:  Вж. Ирибаджаков, Н. Цит. съч., пак там.] 


При такова тотално съсредоточаване на властта в едно най-високопоставено лице е напълно логично да се развие цялостна система от привилегии в обществото. Например фараонът редовно дарява своите приближени, членовете на царското семейство, висшите сановници и военачалници със земи, в които те уреждат свои големи частни стопанства. В много богати гробници от епохата на Старото царство са запазени релефи и стенописи, които пресъздават живота в тези имения. Аристократите и техните семейства живеят в големи домове, заобиколени от многобройни слуги и слугини, музиканти, певци и танцьорки, готвачи, телохранители и др. Под ръководството на домоуправителя чиновници, писари и надзиратели организират стопанския живот в имението и стриктно контролират труда както на производителите на материални блага, така и на заетите с ежедневна дейност на полето или в господарския дом – земеделците, пастирите, градинарите, риболовците, хлебарите, пивоварите, медникарите, ювелирите, грънчарите, каменоделците, тъкачите, обущарите, дърводелците, лодкарите, художниците, скулпторите и мн. др. Плюс това редица обширни поземлени владения са дарявани и на храмовете на многобройните египетски богове. Тези „отстъпени“ от фараона земи са смятани за своеобразно възнаграждение на висшите сановници и жреците; в документи от епохата на Старото царство например се говори за „земята на бога, за която жреците изпълняват службата си“. И не само това, извън храмовите и частните имения основната част от територията на държавата е пряко администрирана от името на фараона като основен източник на доходи за него и държавата. В управлението на царското стопанство са ангажирани многобройни чиновници и служители, докато милионите трудови хора, разделени по професии в работни отряди, водят полугладно съществуване и работят от сутрин до вечер, подгонени от тоягите на многобройните надзиратели.[footnoteRef:56] Повече от очевиден е фактът, че през периода на Старото царство в Древен Египет се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на привилегиите в икономическата сфера, което има двойствено измерение: от една страна, цели преди всичко да закрепи свръхцентрализираната власт на фараоните и подкрепящите ги съпътстващи съсловия (аристократическите, жреческите и др.), а от друга страна, увеличава непрекъснато материалните богатства на господстващите социални групи като друга, още по-солидна икономическо-материална основа на съществуващата власт. [56:  Вж. Барсело, П., М. Тачева, П. Делев. История на древните общества. София: Св. Кл. Охридски, 1992, с. 18.] 


Съществено е да се изтъкне и още едно проявление на привилегиите в Старото царство, от политико-икономическо естество, пише проф. Л. Беров, а именно: според запазените сведения от онова време вече съществуват едри земеделски стопанства на фараона, висшите сановници и храмовете. Отначало правото на заемане на висшите държавни длъжности е монопол само за родственици на царстващата династия, но по-късно вследствие на забогатяване по служебен път се открояват и много други заможни сановници от неблагороден произход, които получават достъп до върховете на служебната йерархия. При това положение се налага на тези неродствени (на династията) сановници да се осигури държавна издръжка чрез раздаване на отделни едри имения. По този начин заемащите такива длъжности лица като фараонски родственици централизирано получават продоволствие и всичко необходимо от фараонското стопанство като своеобразен единен бюджетен източник за натурална издръжка на държавните служители. Така ползването на доходите от тези имения отначало е явно и има условен служебен характер, но с течение на времето тази нова прослойка от едра служебна аристокрация започва да се стреми да превърне своето привилегировано обществено положение в наследствено над собствеността и властта.[footnoteRef:57] Плюс това от документите на тази епоха личи, че площта на големите имения обикновено се дели на „бащино имение“ (като вече безусловно наследена собственост върху узурпирано някогашно служебно земевладение) и „княжеско имение“ като новополучено от фараона условно временно владение срещу изпълняване на служебни задължения. А с превръщането на тези едри имения в неограничена наследствена собственост се появяват и цели родословия от потомствени управители на области, военачалници и друг вид висши сановници. В този смисъл управлението на едрите имения е възлагано на специални чиновници, които разполагат с цял щаб от надзиратели, писари, пазители на припасите, отговорници за добитъка и др. при добре организирана складова отчетност. И естествено от тези стопанства получава продоволствие не само фараонът или съответно сановникът, но и многото подчинени на тях нисши служебни лица, слуги, роби и др.[footnoteRef:58] Това по безспорен начин доказва, че т.нар. „продоволствени привилегии“, или безплатното раздаване на различни видове храна на управниците и съпътстващите ги социални слоеве, имат хилядолетна праисторическа давност. [57:  Вж. повече по този въпрос във: Беров, Л. Стопанска история. Икономическото развитие на света от древността до наши дни. Второ издание. София: Планета 3, 1999, с. 23.]  [58:  Вж. пак там, с. 24.] 


Интересни тенденции се наблюдават и в социалната еволюция на т.нар. „Средно царство“, в което има известно „разхлабване“ на неограничената деспотична власт на фараоните в държавата (в сравнение с властта им в Старото царство). Това намира израз, първо, в заздравяване на позициите на номовата аристокрация и на нейните привилегии; и второ, във формиране на нова привилегирована прослойка от хора, правещи голямо материално благосъстояние и лична кариера благодарение на фараона. В този смисъл историците свидетелстват, че засилването на номовата аристокрация по време на първия преходен период не е напълно преодоляно и през цялата епоха на Средното царство тя запазва значителна част от своите привилегии (от политическото си и стопанското си могъщество). Защото номарсите често предават властта си по наследство, образувайки местни династии; те се опират и на жречеството в храмовете на местните номови божества и имат свои войски. А в богатите гробници на представители на номовата аристокрация и през тази епоха продължават да се срещат изображения на обширни имения, като надписите с автобиографичен характер съдържат сведения за съсредоточените в техни ръце значителни материални и човешки ресурси.[footnoteRef:59] [59:  Вж. Барсело, П., М. Тачева, П. Делев. Цит. съч., с. 30.] 


В документите от епохата на Средното царство много често започват да се споменават данни за робите. Те се третират като част от имуществото и стопанството на знатните и богати собственици; запазени са документи за предаването им по наследство и за покупко-продажбата на роби, в които те са поставени наравно с работния добитък. Тук основен източник на роби са грабителските военни походи в съседните държави, когато след успешна военна експедиция фараоните награждават своите военачалници и приближени с част от заробените военнопленници. В автобиографичния надпис на Хусебек – телохранител и военачалник на фараона от Дванадесетата династия Сенусрет III, се разказва, че той на два пъти получава за награда роби – веднъж 60, а друг път 100 „глави“.[footnoteRef:60] С една дума можем да говорим за това, че привилегиите разширяват своя обхват и сред най-онеправданите класи, доколкото фараоните не само се разпореждат с робите и ги експлоатират жестоко, но и имат изключителното право да търгуват с робска плът, продавайки ги на разни велможи като неотменна привилегия на фараона деспот. [60:  Вж. пак там.] 


Тази зависимост на елитите обаче довежда и до втората тенденция, която произтича от отслабването на фараонската власт, поради което самите фараони (през Средното царство) правят опити за създаване на нови властови прослойки чрез тяхното допълнително привилегироване. Такъв е случаят с издигането на забогатяла върхушка от хора с незнатен произход (от т.нар. „свободни производители“), наричан в историческите извори „неджеси“. Те могат да дават образование на децата си, след което нерядко стават жреци, чиновници или писари. И за да се противопоставят на мощната номова аристокрация, фараоните от Единадесетата и Дванадесетата династия целенасочено започват да издигат представители на тези кръгове на висши постове в администрацията. Така в противовес на традиционната родова аристокрация действително се оформя друга привилегирована група (прослойка, слой, елит) от хора с подкрепата на фараона,[footnoteRef:61] която винаги е готова да защити неговата еднолична власт. С тези мерки фараонът се опитва да съхрани статуквото на собствената си власт и социалното си положение в обществото, като привилегиите на номарсите са ограничени за сметка на централната власт в държавата. Това е напълно логично, тъй като епохата на Средното царство (и през първия и втория преходен период) винаги е съпътствана с вътрешна нестабилност, династични битки и личностни борби, което обаче не отменя мащаба на привилегиите независимо от тяхното временно ограничение. [61:  Вж. пак там, с. 31.] 


По-късно, през периода на Новото царство, тези тенденции за увеличаване на привилегиите придобиват нови, още по-изразителни измерения, тъй като през онези години се създава апаратът на държавното управление, чрез който все повече се усилва централизираната царска система. Отличителното тук е това, че цялата „нормативна“ власт изцяло се съсредоточава в ръцете на висшите царски чиновници, начело на които стои специален чиновник (на фараона) и прилежащи към него мениджърски елити.

От онова архаично време е запазен текст от инструкция, която лично царят дава на велможата като пръв и най-високопоставен сановник в държавата. Тази инструкция установява подробно задълженията на велможата и до най-малки подробности определя цялата организация и деловодство в неговата „палата“. Ако се съди по инструкцията, този върховен чиновник съсредоточава в свои ръце всички нишки на управлението на държавата: той се занимава с установяване на придворния церемониал в двореца, организира дейността на всички канцеларии и управления на столицата, разпорежда се с целия поземлен фонд на държавата и с цялата система на водоснабдяване. В ръцете на велможата е и висшата военна власт, защото той управлява всички крепости, набира войска и командва флота. Освен това в негови ръце са съсредоточени върховният съдебен надзор и контролът върху цялото данъчно и местно управление на царството.[footnoteRef:62] [62:  Вж. Авдиев, В. И. История на Древния Изток. София: Наука и изкуство, 1989, с. 174.] 


Поради този централизиран характер на държавното управление рязко се издига статутът и се увеличава влиянието на египетската аристокрация, която през Новото царство достига най-голямата си политическа и икономическа мощ и която като състав включва в себе си фараона и неговия род, номарсите и изобщо старата родова аристокрация, висшите жреци и новата придворна и чиновническа аристокрация (състояща се от висши сановници, чиновници, управители, служители в централните и местните органи, висши военноначалници и др.).[footnoteRef:63] И естествено голяма част от тези високопоставени велможи и управници имат специален привилегирован статут (политически и икономически), за който ще приведем няколко твърде показателни примера. Първият е свързан с редица важни привилегии, получавани от едрите робовладелци, към които повечето автори причисляват и висшето жречество, каквито например са специалните дарове, големите дарения на храмове, различните ценности, безплатното месо за елита, регламентираното наследствено предаване на длъжности и др.,[footnoteRef:64] от които жреческата върхушка трупа неимоверно големи богатства. [63:  Вж. Ирибаджаков, Н. Цит. съч., с. 152.]  [64:  Вж. Авдиев, В. И. Цит. съч., с. 171 – 172.] 


Вторият пример засяга т.нар. „имунитетни привилегии“, разкрити от Макс Вебер, които пряко се отнасят до патримониалната властова организация на държавата в древността и се простират от трапезата на владетеля (винаги най-качествени храни) посредством доставки на натурални продукти от неговите запаси чрез даване на „приход“ (от служебна земя, рента, данъци) и т.н.[footnoteRef:65] Тези привилегии „бранят“ властта на фараоните, многобройната царска клиентела и вездесъщата патримониална бюрокрация, на която изключително много разчитат тогавашните владетели. [65:  Вж. Вебер, Макс. Социология на господството. Социология на религията. София: Св. Кл. Охридски, 1992, с. 32; 190 – 192.] 


Третият пример приковава любопитството, защото визира много специална привилегия на египетските владици, които единствено могат да откриват (и организират) собствени царски хареми за оргии и удоволствия. Така например според проф. С. Игнатов съседите охотно пращат своите чеда в харема на Аменхотеп III, независимо че той е женен за две вавилонски принцеси, за три митанийски и за една от Арцава в Анадол. Освен това ролята им в двора е незначителна, тъй като в крайна сметка те са просто заложнички, докато главна съпруга и царица на Египет е всемогъщата Тейе. Приемайки с удоволствие чуждите принцеси в харема си, Аменхотеп III обаче отказва да изпрати някоя от дъщерите си за жена на царя на Вавилония, тъй като египетска принцеса никога не е давана за жена на чужд владетел. А чистотата на египетските династии се пази по женска линия и египетските принцеси преливат царска кръв от поколение в поколение. Спазвайки това правило, египетските царе често се женят за сестрите си, а самият Аменхотеп III дори е женен и за няколко от собствените си дъщери.[footnoteRef:66] Очевидно, почти всички египетски фараони изобщо не се лишават от едноличното си „право“ на всякакъв род царски привилегии, включително и от такива, които носят на душата и тялото незабравими плътски удоволствия и наслади… [66:  Вж. Игнатов, С. Цит. съч., с. 117.] 


И четвъртият пример се отнася до привилегията на властниците и богатите люде да бъдат изпращани в отвъдния свят при специално установен ред само и единствено за тях. Защото от края на Шестата династия погребалните права и ритуали, някога пазени единствено за царя, стават напълно достъпни първо за представителите на провинциалната върхушка и впоследствие постепенно и за всички останали египтяни, които имат материални възможности да се снабдят с всичко необходимо за отвъдното, както и със съответните траурни, погребални и паметни текстове.[footnoteRef:67] В този контекст египетските велможи винаги плащат висока цена за обзавеждане на своите гробници, какъвто е случаят след смъртта на прословутия Тутанкамон: само тежкият му над 100 кг златен ковчег струва колкото 35 000 месечни заплати на един работник,[footnoteRef:68] като реалната стойност на ред други предмети, намерени в гробницата на младия цар, и днес надхвърлят мащабите на всяко човешко въображение. [67:  Вж. Игнатов, С. Морфология на класическия Египет. По данни на Ермитажен папирус 1115. София: Нов български университет, 2012, с. 21.]  [68:  Вж. Игнатов, С. Египет… Цит. съч., с. 372.] 


Поради прекалено отдалеченото историческо време и отсъствието на държавни структури (институции на властта) изключително трудно могат да се обособят и диференцират всички привилегии на фараоните в древното египетско общество. И все пак тези привилегии като реално съществуващи изгоди от властта в трите египетски царства (Старото, Средното и Новото) биха могли да се систематизират в рамките на отделните социални сфери, а именно:

1) Властови привилегии: божествен произход на фараонската власт; предаване на властта по наследство; дворци, храмове, гробници и др.; централизирано натурално продоволствие за фараона и неговите първи родственици; специална храна и хранителни продукти; раздут обслужващ персонал – пастири, градинари, хлебари, обущари, дърводелци, риболовци и др. (само за фараоните); „царски роби“ за обслужване и работа на фараоните (велможи, жреци, чиновници и др.); привилегии за плътски удоволствия (хареми и др.); разточителни погребални ритуали; други привилегии.

2) Икономически привилегии: огромни владения на земи; дарения на земи (на приближени, висши сановници, високопоставени военноначалници и др.); дарения на храмове (на името на египетски богове); присвояване на стопанствата на духовните храмове; други привилегии.

3) Привилегии в духовната сфера (образование, религия, култ): специални привилегии само за жреците от фараоните (властови, икономически, религиозни); специализирани училища за обучение на т.нар. „писари“ (учени, учители, бюрократи), или на тогавашната придворна интелигенция; нарочна привилегия по реализация на религиозния култ (ритуалите и заклинанията са монопол на жреците); привилегии по отношение на задгробния живот (скъпи саркофази, препълнени гробници, загробени материални ценности – злато, сребро, съдове и т.н.); други привилегии.

4) Привилегии на аристокрацията: назначаване на висши ръководни длъжности; предаване на съответната власт по наследство; специално укрепени жилища с високи стени за управляващите; имуществени привилегии; натурална издръжка на висши държавни служители; право да се образуват местни династии; притежаване на малка собствена войска; други привилегии.[footnoteRef:69] [69:  Разработената систематизация на египетските привилегии на фараоните в горните четири пункта се основава на данни от следните източници: Авдиев, В. И. Цит. съч., с. 116 – 118; 128 – 129; 145 – 146; 172; Ирибаджаков, Н. Цит. съч., с. 153; 165 – 169; 225 – 226; Ростовцев, М. Цит. съч., с. 48 – 50; 112 – 114; Барсело, П., М. Тачева, П. Делев. Цит. съч., с. 15 – 19; Беров, Л. Цит. съч., с. 23.] 


За широкото разпространение на привилегиите във всички египетски царства през разглеждания исторически период съществуват редица социални, политически, властови, исторически и пр. обективни причини в тогавашния обществен живот. Сред тях обаче една има най-голямо значение и тя е свързана със същността, функционирането и спецификата на властта и властовите отношения в египетското общество, или, казано направо, с характера и проявленията на властта на фараоните като най-отличителна емблема на древните египетски царства.

Властта на фараона е еднозначна и неделима, защото, както пише Т. Парсънс, „той като цар и бог едновременно (Хор) е обединяващият център на системата. Едновременно бог и човек, той е свързващо звено в непрекъснатата йерархия на всички явления, които имат смисъл. Той е син на Ра – бога на Слънцето, за когото се вярвало, че е източникът на всичко живо. По-пряко той е също син на по-конкретни божествени родители – майката богиня Хатор и собствения му царствен баща, символизиран от приравняването на Хор и Бика. Така човешката му природа е свързана с общата генеалогия на животинския живот. Той също е намесен в цикличните природни процеси – годишните времена, сеитбата, жътвата и годишното разливане на Нил. Нещо повече, институцията на царската власт обхваща много поколения и свързва живия фараон както с предците му, така и с неговите наследници“[footnoteRef:70]. Това на свой ред означава, че цялата власт в държавата (изпълнителната, военната, религиозната и т.н.) е в ръцете на фараоните, като египетските царе фараони буквално са собственици на цялата държава с всички нейни природни и стопански ресурси (вкл. се разпореждат по своя воля и с хората в обществото). Така всички действия в държавата и извън нея се извършват от името на фараоните, а при липсата на закони разпоредбите и оценките на фараоните или на администрацията от различните равнища имат единствено съществено значение.[footnoteRef:71] Тоест властта и личността на фараоните имат свръхестествен характер, тотално са обожествявани и буквално се „сливат“ в един монолитен властови субект в Древен Египет, без когото не се взима никакво управленско решение. [70:  Вж. Парсънс, Т. Еволюция на обществата. София: КХ, 2005, с. 80.]  [71:  Вж. Попов, Вл. Цит. съч., с. 52.] 


Особено важно е да се отбележи, че огромната власт на фараоните изцяло се крепи на създадената от тях аристократично-управленска върхушка, която има ключово значение за характера на общественото устройство, за еволюцията на стопанския живот и за развитието на обществените отношения. С тази върхушка е свързано и отглеждането на административно-управленския апарат на държавата, и то най-вече с по-високите и средните нива в централната и местната власт (от тези среди произлизат и висшите представители на жреческата прослойка).[footnoteRef:72] В състава на този апарат висшите чиновници образуват най-близкото обкръжение на царя (фараона) и като такива носят съответните тържествени звания – „първи след царя“, „началник на двореца“, „пазител на печата на всички свитъци“ и т.н. Освен това има придворни, които наричат себе си в надписите „князе“, „на служба на двореца“, „приятели на царя“ и др., с което изтъкват своята близост с владетеля на царството.[footnoteRef:73] Разбира се, държавата се управлява от фараона, но и при непосредственото участие на родовата аристократична олигархия и висшите духовни жреци, които също заемат високи държавни длъжности. [72:  Вж. пак там, с. 56.]  [73:  Вж. Авдиев, В. И. Цит. съч., с. 117.] 


Между другото ще отбележим, че висшите жреци имат не по-малко централизирана структура в рамките на своята „духовна“ йерархия. Такова е становището на Вл. Попов, според когото главният, или върховният, жрец – т.нар. „първожрец“ на всяко божество, се назначава обикновено от фараона. В жреческите среди има ясно изградена силна йерархична структура на подчиненост между отделните жреци. Естествено е на първожреца да се подчиняват всички жреци на това божество, но не и на други. След първожреца следва кръг от високопоставени жреци, назначавани от фараона или от първожреца, номинирани с рангове като „втори“, „трети“ и т.н. А след тях има по-нисък кръг жреци, също разделени йерархично на „първи“, „втори“ и т.н. Но най-многобройно е т.нар. „нисше жречество“, към което принадлежат широк кръг лица, занимаващи се не само с култовите проблеми, но и с поддържащата дейност в храмовете и техните стопанства.[footnoteRef:74] Чрез тези йерархична стълба е напълно нормално висшите жреци като приближени до фараона владетел да получават множество материални и морални привилегии за своята верноподаническа служба и раболепие спрямо него. [74:  Вж. Попов, Вл. Цит. съч., с. 19.] 


При такъв централизиран едноличен механизъм на организация на властта, който се основава на „тесния съюз между религия и държава“ (М. Ростовцев), е съвършено логично да се стимулира системата от привилегии на различните йерархични равнища. Така например в поучението на хераклеополския цар Ахтой III към неговия син Мерикара изрично се казва: „Царят е велик със своите велможи. (…) Награждавай велможите си с данъчни списъци (данъчни намаления и опрощения – бел. моя, Г. М.), жреците – с участъци земя (царски дарения – бел. моя, Г. М.). Те ще работят за тебе като един отряд. Няма да има сред тях метежници. Няма да страдаш от това, че Нил не идва. Данъците на Севера ще бъдат в ръката ти“[footnoteRef:75]. По този начин всевластните египетски фараони се явяват своеобразни „законови“ стожери на привилегиите на властта и „морални“ пазители на привилегирования статут на висшите олигархични (и управленски) слоеве във властта. [75:  Барсело, П., М. Тачева, П. Делев. Цит. съч., с. 34 – 36.] 


Няма съмнение, че системата от привилегии в древните египетски царства (Старото, Средното и Новото), която е използвана от около 170 фараони и няколкостотин висши чиновници,[footnoteRef:76] бележи изключителни размери като количествени измерения и социална разгърнатост в тогавашното общество (в сравнение с много други антични държави) благодарение на абсолютната власт на фараоните. Това е закономерна тенденция в социалната еволюция на почти всички древни общества, в които привилегиите на властниците придобиват все по-големи мащаби в зависимост от характера на тяхното държавнополитическо устройство. [76:  Вж. Клейтън, П. Хроника на фараоните. Летопис на владетелите и династиите в Древен Египет. София: Рива, 2007, с. 6; Кацарски, Иван. Власт, неравенство и стратификация в прединдустриалните общества. Велико Търново: Фабер, 2007, с. 150.] 
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Abstract: In the conditions of a pandemic and a sharp increase in the percentage of work with remote access, the issue of information security when working with remote access is becoming more and more relevant. The personal and professional life of people increasingly depends on the security and quality of the used internet connections and technologies. The Internet connection provides not only a means of information, entertainment or conversation with friends, but also the opportunity for online training and work. In this context, the possibility of exchanging secure information is becoming particularly relevant. When it comes to internal company information, customer data, credit cards, bank transactions, or the transfer of confidential information between individuals, the main issue is information security.
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В условията на пандемия и рязко увеличаване на процента на работа с отдалечен достъп все по-актуален става въпросът за информационната сигурност при работа с отдалечен достъп. Личният и професионалният живот на хората зависят все повече от сигурността и качеството на използваните интернет връзки и технологии. Интернет връзката осигурява не само средство за информация, забавление или разговор с приятели, но и възможност за онлайн обучение и работа. В този контекст възможността за обмяна на сигурна информация става особено актуална. Когато става въпрос за вътрешнофирмена информация, клиентски данни, кредитни карти, банкови трансакции или за предаване на поверителна информация между отделни лица, основният въпрос е сигурност на информацията.

Осигуряването на надеждна интернет сигурност е свързано с поддържането на нови и актуални хардуерни и софтуерни продукти, както и с подобряването на дигиталните умения на служителите и на клиентите на фирмите. Неслучайно много организации (например банковите институции) непрестанно информират своите клиенти относно актуалните заплахи за интернет потребителите и техните услуги.

Специалистите по мрежова сигурност в организациите се стремят да постигнат възможно най-високо ниво на информационна сигурност с наличните им хардуерни и софтуерни продукти. Всяка организация сама определя адекватното за нея ниво на сигурност, като се вземат предвид характерът на упражняваната дейност, обемът клиентски данни, с които се работи, нивата на достъп на персонала и др. Тъй като 100 % сигурност не съществува, специалистите по информационна сигурност се стремят да сведат заплахите до минимум, като създават план за управление на рисковете и съответни предпазни мерки от потенциални заплахи за информационната сигурност. Изграждането на политика за сигурност в организациите е фундаментална дейност от осъществяването на реална защита на информацията в организациите. Специалистите по информационна сигурност използват различни средства за осигуряването на IT сигурността, които помагат да се намали уязвимостта на мрежата, като например: защитна стена (firewall), сигурност при крайните устройства, периодични оценки на общото ниво на уязвимост на мрежата (одити), системи за автентификация, оторизация и отчетност, системи за засичане на прониквания в мрежата и др.

Особено внимание се обръща не само на използваните технологии и протоколи за защита, но и на човешкия фактор, а именно опасности от неправилно конфигурирани защитни стени, прекалено лесни или споделени пароли за достъп, програмни грешки, които могат да сринат системата при въвеждане на неочаквана входна променлива и множество други.

Затова при подхода към мрежовата сигурност е важно да се отчита нейният системен характер, а не само техническите ѝ характеристики. Информационната сигурност се осигурява от създаването и имплементирането на определени политики за сигурност, а не от произволен сбор на технологични решения.

Намирането на дистанционна работа и осъществяването на дейност чрез дистанционна форма поставя редица предизвикателства пред работника особено по отношение на отсяването на реални възможности за работа във виртуален офис, при които работникът ще може да се ползва от всички права и предимства на работниците в традиционните офис пространства. Самата работа в дистанционна форма поставя определени трудности пред работника, който е лишен от присъщите на традиционната офис среда стимули за задържане на вниманието върху работата, естествената работна атмосфера, предоставена от работодателя и поддържана от примера на колегите, които също работят с фиксирано работно време.

При търсенето на реални обяви за дистанционна работа е добре да се имат предвид следните препоръки за отсяване на истинските оферти от измамите (Rice 2010):

•	Когато трябва да се закупи софтуер или друго оборудване от компанията, за да се започне работа. Софтуерът, необходим за работа, с която и да е фирма онлайн трябва да бъде или предоставен безплатно, или лесно достъпен (Rice 2010).

•	Измами чрез разпращане на имейли с пирамидална структура (Rice 2010).

•	Липса на информация и подробности за това с какво се занимава компанията. Липса на желание да отговарят на вашите въпроси относно това къде се намират като седалище и с какво точно се занимават (Rice 2010).

•	Няма яснота относно начина за плащане и периодите на плащане, сумата на плащането, честотата на плащане (Rice 2010).

•	Прекалено гръмки и финансово изгодни оферти, които се разминават с икономическата реалност към момента (Rice 2010).

•	Непотърсени от вас оферти за работа, които са дошли по имейл и не познавате подателя (Rice 2010).

•	Непрофесионална комуникация, изпълнена с правописни и пунктуационни грешки и непрофесионален начин на общуване (Rice 2010).

Прегледът на литературата, свързана с препоръки как да повишим ефективността на работата от дома, води до обобщаването на основни насоки относно действия и правила, които подобряват условията за високоефективна работа от дома.

•	Работно облекло (Gausepohl 2017) – носенето на отделни дрехи (без значение делово облекло или обикновени дрехи) спомага за отделянето на времето и вниманието за делова работа от времето за почивка и лични дела.

•	Обособен кът за работа (Stanger 2012, Curtis 2013, Gausepohl 2017) – отделянето на специално място за работа, едно и също всеки ден, със съответната нужна техника и материали спомага за намаляване на разсейването, ако всеки път трябва да се избира ново място за работа, да се свързва техниката, да се пренареждат мебели, подобрява концентрацията при извършване на служебните действия, физически създава граници за семейството и приятелите, които знаят, че щом служителят се е отделил в своя кът за работа, не трябва да бъде притесняван.

•	Офис оборудване, наподобяващо реален офис (Stanger 2012, Curtis 2013) – наличието на цялата нужна техника в изправно и функциониращо състояние е предпоставка за ефективна дистанционна работа и спестява време и възможности за разсейване. Ако служителят трябва постоянно да търси къде да извършва част от работата със специфична техника (например сканиране/принтиране на страници, включване на допълнителна камера, използване на машина за рязане на хартия и др.), ще загуби много голяма част от работното време и това ще се отрази на производителноста, а и на настроението му.

•	Шумоизолиращи слушалки (Curtis 2013) – някои от служителите, които са работили в отворени офис пространства, подчертават, че там за първи път са използвали този трик и това се е оказало незаменим помощник за съсредоточаване при наличието на разсейващи шумове.

•	Точно работно време (Curtis 2013, O'Hara 2014, Stanger 2012) – спазването на точно определено работно време (или вариант от – до, или плаващо работно време, но с фиксирана продължителност) спомага не само за добрата концентрация и ефективност, но и за добра комуникация с колеги и партньори, които знаят кога могат да работят съвместно по проекти.

•	Подробен календар (Curtis 2013) – точното записване на всички лични и служебни ангажименти спомага за оптимизиране на времето и постигане на резултати. Съвременните ИКТ приложения дават възможност за използване на редица инструменти, като напомняния, аларми, връщане към отминали ангажименти, създаване на постоянен график в бъдещ период и др., които спомагат за планиране и постигане на лични и професионални цели.

•	Организираност (Stanger 2012, Curtis 2013) – поддържането на физически и психологически ред при изпълнението на поставените задачи спомага за постигането на висококачествени резултати.

•	Планиране (Curtis 2013) – при дистанционната работа планирането на собствения работен ден обикновено е отговорност на самия работник и е особено важно както за качеството на неговата работа, така и за ефективната комуникация с колеги, бизнес партньори и клиенти.

Пикове (по-ефективна работа сутрин или вечер) и начини да се справят с умората (кратък сън, спортни занимания, тонизиращи напитки и др.).

•	Режим на хранене и сън (Rampton 2015) – спазването на регулярен режим на хранене и сън, дори той да се различава от този на останалите служители или семейството (например при работа с партньори от други часови зони и др.), спомага за постигане на по-добра ефективност при работа.

•	Комуникация с колегите (Curtis 2013, O'Hara 2014, Rampton 2015, Gausepohl 2017) – запазване на добрия тон при общуване с колеги и партньори, поддържане на периодична комуникация по работните въпроси, посещаване на офис събития при възможност спомагат за реализацията в рамките на предприятието.

•	Приложения за асинхронен обмен на документи (Curtis 2013) – облачните платформи позволяват на екипите да работят в асинхронна среда и да постигат качество на работата, обмен на идеи и др.

•	Изключване от бизнеса (Stanger 2012, Gausepohl 2017) – когато физическото пространство за работа и почивка съвпадат, възможностите за напълно излизане от работен режим и преминаване към режим на почивка са затруднени и има опасност от прекалено навлизане на бизнес проблемите в личния живот на работника, както и от прекалена идентификация на работника с предприятието, за което работи. Това води в дългосрочен период до прекалено високи нива на стреса и влошаване на качеството на работа.

•	Време за преминаване от работна нагласа към режим на почивка (Stanger 2012, Gausepohl 2017) – отделянето на време или създаването на ритуал (смяна на работните дрехи с такива за свободно време и др.), които да придружават края на работното време, спомагат за създаването на граница между личния и професионалния живот на работника.

•	Връзки с други работещи от вкъщи (Stanger 2012) – специфичните условия на труд, свързани с работата от вкъщи, които са различни от тези при работа в традиционни офис пространства – този тип заетост дава определена свобода, но поставя редица предизвикателства, свързани най-вече с ефективността и производителността, които могат да бъдат споделени и обсъдени най-вече с други работещи от дома.

•	Време за социализация (Stanger 2012, Curtis 2013) – при работа от дома опасността от изолация на индивида (особено при работа в различна часова зона или извън официалните работни дни) е по-голяма в сравнение с традиционните офис пространства. Поддържането на активни социални връзки със семейство, приятели и колеги в реалния свят (а не само във виртуалния) спомага за пълноценното развитие на личността, поддържането на личната и професионална мотивация и по-доброто качество на живот.

•	Редовни тренировки и спорт. Според М. Маргаритов (2013) „наличието на определена доза движение активира метаболизма и се явява един от факторите на човешкото здраве“. Според същия автор (2017) „едно от универсалните средства за поддържане на добро психо-физическо здраве е бягането“. В спортната дейност се отделя внимание и на психическата подготовка. В свое изследване М. Маргаритов (2015) си поставя за цел „да се извърши сравнителен анализ на някои основни психически показатели при студенти от ПУ и ВУСИ“. В друго свое изследване, на ученици, авторът установява, че „участието в занимания по аеробика оказва положително влияние върху емоционалното развитие на децата“ (2018). „В зависимост от действията, които е извършил ученикът, у него се формира готовност за действие в различни ситуации“ (М. Маргаритов 2019). На тази база е препоръчително служителите, които работят във виртуален офис, редовно да отделят време за спорт, и особено за групови спортове, които допринасят и за социализация.

Larry Alton (Alton 2017), който разглежда промените в работните места в Америка и пише като фрийлансър за Форбс, формулира следните заплахи за продуктивността при дистанционна работа:

•	Мързел – в домашни условия хората са най мързеливи, лесно се успиват, нямат стимули да спазват график.

•	Разсейване – наличието на много разнообразни разсейващи фактори, като телевизия, семейство, домашни задължения и др.

•	Отчетност – липсата на външен коректив от страна на колеги и мениджъри води до липса на стимули за спазване на професионален външен вид и професионално държание.

Авторът (Alton 2017) формулира като контрапункт основните плюсове на дистанционна работа, които могат да доведат до по-добра ефективност.

•	Оптимално разпределение на времето – някои хора са по-продуктивни сутрин, други – вечер.

•	Разумни разсейвания – възможността за съчетаване на лични и професионални приоритети (например работещ родител може да се притеснява за здравето на детето си през целия ден, което засяга неговото представяне).

•	Комуникационна оптимизация – в офиса хората могат да разговарят помежду си както по професионални, така и по лични въпроси и да се разсейват един друг. Макар че това може да бъде социално стимулиращо и ефективно за бързото разрешаване на проблемите, то може да води до масово разсейване. Когато хората не общуват лице в лице, а чрез помощни средства (телефон, видео/аудиовръзка, имейл и др.), има по-малко разсейване на комуникациите и всеки е принуден да ограничи разговорите си до това, което е необходимо, за да се движат нещата. Това би могло да спести на всеки работник часове от време всяка седмица.

•	Позната среда – хората се чувстват по-комфортно в средата, която избират. Независимо дали работят от дома, ресторант или кафене, отдалеченото работно място може да има огромен тласък за производителността.



Заключение



При работата с отдалечен достъп особено внимание се обръща на използваните технологии, протоколи за защита и на човешкия фактор. Подходът към мрежовата сигурност е важно да отчита нейния системен характер, а не само техническите ѝ характеристики. Информационната сигурност се осигурява от създаването и имплементирането на определени политики за сигурност, а не от произволен сбор на технологични решения. Хората в организациите трябва да преминават редовни обучения както за подобряване и актуализиране на своите дигитални умения, така и относно актуалните тенденции в областта на информационната сигурност.
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Abstract: The rate of change in all spheres of public life has never been so intense. When the role of information technology and the changing needs of consumers of goods and services every minute is added to this fact, management faces an insurmountable wall of problems. Crises accompany any potential solution. And here the relation „security – smart city“ seems to come to the rescue. In a world where technology is being applied at a rapid pace, every city seems to be a smart city. The mass deployment of broadband infrastructure, mobile phones and wireless connectivity is just the beginning. The concept of smart cities was first formed in the early 2000s and focuses mainly on the development of technology and infrastructure. Today, this technology boom is increasingly becoming part of the new face of the future – a future in which the connection between security and smart technology is commonplace.
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Не греши този, който не прави нищо! Не се страхувайте да правите грешки – страхувайте се да ги повтаряте!

Теодор Рузвелт

Увод



Понастоящем технологичният бум става все повече част от новото лице на бъдещето – бъдеще, в което обвързаността между сигурността и смарттехнологиите е нещо обичайно. Той се явява и своеобразен отговор на тезата, че „..се налага мнението, че публичният сектор по-скоро създава, отколкото решава обществените проблеми и че правителствените програми и политика по-скоро понижават, а не повишават жизненото равнище“[footnoteRef:77]. От своя страна дигиталната революция в публичната администрация тепърва започва и може да помогне на услугите да бъдат по-иновативни и гъвкави, за да подобрят живота на гражданите, да ангажират и мотивират по-ефективно служителите и да постигнат стъпка на позитивна промяна в повишаване на цялостната организационна ефективност. [77:  Василев, В., Д. Стефанова, С. Ангелова. Ефективни комуникации в публичния мениджмънт. София: Пропелер, 2017, с. 9 – 10.] 


Друг ключов компонент е интензитетът на промените във всички сфери на общественият живот, който никога не е бил толкова наситен. Когато към този факт се добави разширяващата се и галопираща скоростно роля на информационните технологии и променящите се потребности на потребителите на стоки и услуги ежеминутно, съвременният мениджмънт се изправя пред непреодолима стена от проблеми. Кризите съпътстват всяко потенциално решение. И тук релацията сигурност – умен град сякаш идва на помощ. В свят, в който технологиите се прилагат с бързи темпове, изглежда всеки град е умен град. Масовото внедряване на широколентова информационна инфраструктура, мобилни телефони, безжична свързаност и променящи се форми на комуникация е само началото.



Релацията смартград – сигурност



Днес населението на нашата планета е около 7,4 млрд. души, почти половината от тях (3,6 млрд.) живеят в градовете, макар че едва преди 10 години градското население бе едва 35 %. При толкова високи темпове на урбанизация възникват редица проблеми, които затрудняват администрациите, като може би това е и една от причините през последните години намирането на иновативни решения в тази посока да се посреща с надежда и да се оценява високо от професионалните гилдии[footnoteRef:78] в областта на публичната администрация в целия свят.[footnoteRef:79] Съществуват обаче и противоречия и различни предизвикателства, особено когато се говори за промяна на развитието на националните политики и идеи. Така например според проф. Георги Манолов[footnoteRef:80] „...политически проблем на българското общество изобщо без никакво съмнение се проявява в зейналата огромна пропаст между елит и маси, богати и бедни, грамотни и неграмотни, която и до ден днешен продължава да се увеличава“. [78:  https://www.ipa.government.bg/bg/konkursi-za-dobri-praktiki (достъпeн 20.10.2020)]  [79:  https://www.aspanet.org/ASPA/Make-Connections/Awards/International-Public-Administration-Award.aspx (достъпен 20.10.2020)]  [80:  Манолов, Г. Реформиранe на политическата система и националната сигурност на Република България. – В: Сборник с доклади от международната научна конференция „Сигурност и икономика в несигурния свят. Дилеми и предизвикателства“, Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив, 2019, с. 21.] 


Към решаването на този кръг проблеми е насочена концепцията за умния град (Smart City), която за първи път се популяризира в началото и след 2000 г. и се фокусира предимно върху развитието на технологиите и инфраструктурата, която се реализира по един или друг начин в 2500 населени места по целия свят, като все повече са добрите практики, които могат да бъдат изследвани и апробирани в нови градове и държави вследствие на различни по своя характер инициативи и конкурси в целия свят.[footnoteRef:81] [81:  https://www.act.ipaa.org.au/pm-awards (достъпен 18.10.2020)] 


В свят, в който технологиите се прилагат с бързи темпове, изглежда, всеки град е умен град. Масовото внедряване на широколентова инфраструктура, мобилни телефони и безжична свързаност е само началото. Ефективното реагиране на въпроси от т.нар. „житейски епизоди“ и сигурността на гражданите са сред най-важните функции на публичното управление, като може да се подчертае, че безпокойството от престъпността може да бъде най-важният проблем, който засяга качеството на живот в много от градовете по света.[footnoteRef:82] Това важи особено за градовете отвъд Латинска Америка и Карибите,[footnoteRef:83] които са с шокиращо висок процент на убийства. Фактите през последните години показват обаче, че смарттехнологиите притежават реален потенциал за подобряване на сигурността в градовете. Чрез тях няма да могат да се решат основни въпроси за концентрирани неблагоприятни социални условия, насилие, основано на пола, или социално и икономическо недоволство, което често води до престъпност и виктимизация. Но може да се помогне на властите да подобрят информираните си решения, базирани на иновации, за това как да се използват оскъдни ресурси и персонал по ефективен начин. Полицейските патрули например не могат да бъдат навсякъде, но прогнозните анализи могат да ги разполагат на най-точното място в точното време. Обществената опасност обаче не е само престъпност. Тя също така включва управление на трафика, за да се избегнат натоварвания и задръствания; бързо реагиране при извънредни ситуации; и извършване на надеждни инспекции на сгради наред с други приоритети. Данните и цифровите инструменти могат да помогнат на местните власти да функционират по-ефективно, което често води до спасяване на животи и възпиране на престъпната дейност в процеса.[footnoteRef:84] Тук могат да бъдат добавени и различните форми на регулаторна оценка, които могат в значителна степен да регламентират и улеснят тези процеси. В това направление юридическите компоненти са съществени и „повечето от етическите норми не се институционализират от законодателя, тъй като тяхната регулаторна оценка определя благата им като незначителни“[footnoteRef:85]. [82:  McKinsey Global Institute. Smart Cities: Digital Solutions For A More Livable Future. 2018, p. 43.]  [83:  Muggah, Robert. Latin America’s murder epidemic. – In: Foreign Affairs, March 2017.]  [84:  The rise of citizen security in Latin America and the Caribbean. – In: Alternative pathways to sustainable development: Lessons from Latin America. Gilles Carbonnier, Humberto Campodуnico, and Sergio Tazanos Vбzquez. (Eds.) Brill, 2007.]  [85:  Михайлов, Г. Регулаторна оценка. София: Пропелер, с.159.] 


Анализи през последните години показват, че внедряването на редица интелигентни технологии може да помогне за намаляването на смъртните случаи с 8 – 10 %, а на по-малките инциденти с до 30 – 40 %. В град с 5 млн. жители и висок процент на престъпност това може да доведе до 300 спасени живота на година. Чрез оптимизиране на изпращането на спешни повиквания и синхронизиране на светофарите за аварийни превозни средства градовете могат да намалят времето за реагиране при извънредни ситуации с 20 – 35 %. И това са само първите примерни прогнозни резултати!

Проблемите със сигурността отразяват фактори, като физическа среда за обитаване, нива на доходи, неравенство и социално сближаване. В Ню Йорк например понастоящем властите реагират на 667 престъпления на 100 хил. жители, което процентно е 4 пъти по-високо, отколкото в Рио де Жанейро например. Ню Йорк преживява 7,4 смъртни случая на 100 хил. жители. Лагос има 10 пъти повече, включително големи дялове от пътнотранспортни произшествия и пожари. Там е подобна вариацията в изходното време за реагиране при спешни случаи.

Идентифицирането и откриването при стрелба, предсказуемата полицейска дейност, картографирането на престъпления в реално време и e-hailing имат най-значителният потенциал за предотвратяване на смърт. Така например добиха популярност няколко основни програми: престъпление в реално време, системи за картографиране, предсказуема полиция и системи за домашна сигурност, които притежават най-висок потенциал за намаляване на общия брой инциденти с престъпления. Използването на технология за създаване на по-безопасна градска среда може да доведе до косвени ползи, които са неуловими в твърди показатели. Тъй като интелигентните улични светлини и наблюдение могат да предотвратят престъпността, жителите в по-опасни градове могат да си върнат улиците и да се възползват пълноценно от публичните пространства, които досега са избягвали. По-нематериални печалби са свободата на движение, свободата от страх и спокойствието. С течение на времето по-безопасните общности са по-способни да привличат нови жители и бизнес и обратно, дори схващането, че даден град е несигурен, може сериозно да вреди на икономическите му перспективи. Туризмът може да понесе удар, ако престъпният пик получи международен характер чрез медийно отразяване или отразяване в социалните мрежи, но може да се покачи, ако даден град овладее престъпността и спечели репутация на безопасно място за посещение.

През последните години понятието „интелигентен град“ се използва широко от градовете и търговските организации за комуникация и насърчаване на различни видове инициативи или решения в градски контекст.[footnoteRef:86] [86:  McKinsey Center for Business and Environment. An integrated perspective on the future of mobility. Part 2: Transforming urban delivery. 2017, р.p. 25-28.] 


Именно заради това едва ли може да се даде еднозначно определение на понятието „умен град“. Най-общо умният град разполага със система, благодарение на която ресурсите на различните градски служби се използват по най-добрия начин, осигурявайки максимална безопасност и търсене на иновативни решения при вътрешните комуникационни процеси.[footnoteRef:87] За да се постигне тази цел, е необходима тясна връзка между различните решения, реализирани в контекста на програмата за умен град – видеонаблюдение, интелигентни транспортни системи и т.н., включително обвързвайки ги със компонентите на сигурността. Най-общо умният град прилага най-съвременни технологии, за да използва ползотворно наличните ресурси с цел повишаване на жизненото равнище, намаляване на вредните влияния върху околната среда, създаване на предпоставки за внедряване на иновации, рационално използване на енергията и спестяване на разходи и подобряване на доверието в управлението.[footnoteRef:88] Нещо повече, редица научни изследвания поддържат тезата, че в умните градове се наблюдава увеличение на доверието в управлението и е налице пълноценна възможност за реализация на т.нар. „организационно доверие“[footnoteRef:89] и високи нива на позитивна организационна култура[footnoteRef:90]. [87:  Vasilev, V., V. Arabadjieva. Internal Communications As a Tool For Effective Public Policies – From Theoretical Dilemmas to Practical Decisions. – In: Revista Ciencias de la Documentación. Vol. 6. Núm 2 Julio – Diciembre 2020, p.p. 07-08.]  [88:  Василев, В., Цв. Бельовска. Организационно поведение. Теоретични основи. София: Пропелер, 2018, с. 77 – 78.]  [89:  Василев, В., Сн. Димитрова. Организационно доверие и организационна култура в публичната администрация. – В: Публични политики, том 8, № 1, 2017, с. 17.]  [90:  Dimitrova, Y. Specifciity of the corporate culture of Bulgarian Small and Medium Enterprises. – In: Enterpreneurial/Managerial Innovative Strategies and Behavior in Global Multicultural Environment, 2015, р.p. 85-107.] 


Именно заради това създаването на платформа, комбинираща нуждите и приоритети на всеки град, е най-ефективният план за устойчиво развитие на градската среда чрез въвеждането на смарттехнологии. Изследванията през последните години показват, че най-ефективният начин на управление на умен град е чрез създаване на смартплатформа. Обобщено могат да се изведат 8 основни насоки за съдържанието на платформата: Инфраструктура и трафик; Сигурност; Здравеопазване; Отпадъци; Вода; Енергия; Икономическо развитие; Обществено управление



Кризисни ситуации, реагиране, сигурност и смарттехнологии



Броят се дори секундите, когато са заложени животи, което е от решаващо значение за ускоряване на пристигането на първите реагиращи на мястото на престъпление, пожар, инцидент или спешна медицинска помощ. Докато настройката на аварийните операции варира в различните градове, технологията става важна за всички критични фази, от колцентрове до процеса на приемане в болницата.

Приложения, като оптимизация на колцентъра (която позволява по-бърза обработка чрез по-точен триаж и дигитално маршрутизиране на повиквания), оптимизация на полеви операции (която ускорява изпращането на аварийни превозни средства) и изпреварване на сигнала за движение (което им дава ясна пътека за шофиране), могат да доведат до значително въздействие . По-новите системи за спешни повиквания имат подобрени GPS възможности за точно определяне на местоположението на повикващите, които използват мобилни телефони; те също са проектирани да бъдат по-защитени от хакери и по-устойчиви при повишаване на силата на звука. Някои позволяват на обаждащите се да изпращат видео, изображения и текст на диспечерите, така че първите реагиращи да имат ясна представа какво да очакват на мястото на спешна ситуация.

Що се отнася до природните бедствия, даването на възможно най-голямо предупреждение на обществеността може да даде възможност на хората да вземат предпазни мерки или да се евакуират, ако е необходимо.[footnoteRef:91] Напредъкът в сателитите за проследяване на бури и моделиране на прогнози за времето драстично подобри точността на ранните прогнози за пътищата, които ще поемат бурите. Мексико и Япония използват системи за ранно предупреждение за земетресения, които могат да дадат на жителите секунди или дори минути, за да стигнат до най-безопасното близко място. Някои нови системи за ранно предупреждение предизвикват асансьора да спре и да се отвори на най-близкия етаж, така че хората да не са в капан; да изпраща сигнали до операционните зали на болниците; и да спира потока на природен газ в тръбопроводите, за да намали риска от пожари.[footnoteRef:92] Подобни усилия се предприемат за разработване на системи, които ще дадат на жителите повече предупреждения за предстоящи торнада. [91:  See, for example: Bauer, Peter, Alan Thorpe, and Gilbert Brunet. The quiet revolution of numerical weather prediction. – In: Nature, vol. 525, September 2015; and Burdick, Alan. Our weather-prediction models keep getting better, and Hurricane Irma is the proof. – In: The New Yorker, September 2017.]  [92:  Grad, Shelby, and Rong-Gong Lin II. Mexico got early warning before deadly earthquake struck. When will California get that system? – In: Los Angeles Times, September 8, 2017.] 


Хиляди обаждания за помощ могат да натоварят ресурсите на града и да отговарят до краен предел при извънредна ситуация, а липсата на обмен на информация между агенциите и съседните юрисдикции може да попречи на усилията. Командните центрове с табла за управление на големи данни и инструменти за визуализация на данни могат да помогнат на властите да наблюдават бързоразвиващите се ситуации, да разпределят помощ там, където е необходима, и да координират множество агенции. Дроновете все повече се използват за изследване на щети върху големи площи, докато роботите започват да помагат в усилията за търсене и спасяване. В Съединените щати AT&T наскоро бе обявен за изграждане на FirstNet – оперативно съвместима мрежа за подобряване на комуникацията между първите реагиращи.

В спешни случаи хората сега остават залепени за смартфоните си. Някога градовете разчитаха на новинарските медии, за да информират общностите за опасност, а сега те допълват тези усилия, като използват социални медийни канали, като Facebook и Twitter. Потокът на информация тече по два начина, като обществеността предоставя цифрови актуализации в реално време, което може да помогне на властите да оценят щетите и да разполагат с ресурси. Градовете могат да краудсорсират данни, получени от Twitter, Waze или специално проектирани уебсайтове и мобилни приложения, за да съставят картина на това кои са евакуационните пътища за проходимост, къде няма електричество и дали конкретни заслони са пълни. По време на последствията от урагана Харви град Хюстън работи с местна група доброволци с технологично мислене, за да споделят Google Sheet в социалните медии, така че жителите, които се нуждаят от спасяване или знаят за някого в беда, да могат да докладват точното си местоположение и конкретни нужди. Тези данни са преобразувани в краудсорсирана карта на Google, която както първите реагиращи, така и военноморският флот на Каджун на собствениците на лодки използват за разпръскване в района на метрото.

Някои от най-големите технологични платформи разкриват аварийни инструменти, като проверка за безопасност на Facebook и спешно предупреждение на Nextdoor. Google има специален екип за реагиране при кризи, който интегрира информация за спешни нужди, ресурси и дарения в карти, сигнали, сайтове и други инструменти, за да помогне на засегнатите общности и агенции за помощ. Програмата „Отворени домове“ на Airbnb активира общността на домакините на компанията и предоставя безплатни краткосрочни квартири на хора, изселени от бедствие.



Предизвикателства при внедряването на смарттехнологиите



Интелигентните технологии трябва да бъдат внедрени по начин, който защитава гражданските свободи – критична грижа, тъй като техните възможности стават все по-мощни, а държавите със средни доходи се надпреварват да приемат най-новите цифрови инструменти за полицейска дейност. Тъй като повече агенции разработват големи централизирани бази данни, те рискуват хората да бъдат заловени погрешка или това наблюдение да се използва за политически цели. Полицейските агенции се нуждаят от подходящо обучение и системи за надзор, за да предотвратят злоупотребата с тези инструменти. Стандартите за поверителност на данните и протоколите за киберсигурност ще са от решаващо значение за защитата срещу нарушения. По-всеобхватното наблюдение би могло да доведе до още по-драматично намаляване на престъпността, но обществата трябва да водят по-задълбочени разговори за компромисите за поверителност.

Технологията трябва да се прилага по начин, който избягва криминализирането на определени квартали или демографски групи. Всъщност има опасения, че системите от следващо поколение, използващи системи с изкуствен интелект, могат да придобият пристрастия въз основа на раса, пол или други характеристики. Те биха били съотносими например и към предизвикателствата от ново поколение в областта на сигурността, като тероризма и киберсигурността. Както отбелязва Петър Маринов, „успоредно с все по-комплицираните перспективи за трайно установяване на световен мир се увеличават и заплахите, пред които сме изправени. (…) Това, за съжаление, е залог, че опасността от възникване на конфликти ще нараства, при това те ще бъдат все по-нетрадиционни и ще съчетават набор от характеристики“[footnoteRef:93]. В допълнение в тази връзка описаните приложения не са заместител на добре обучени служители, които патрулират в кварталите, познават добре обстановката и създават и развиват отношения с жителите. Властите се нуждаят от повече общностна ангажираност за решаване на престъпленията и превенцията им и те не могат да си позволят да отчуждят хората, на които служат, както и да комуникират успешно всеки етап от този процес, което е критично важно значение за тяхното развитие и просперитет.[footnoteRef:94] [93:  Маринов, П. Тероризмът. Абстракции и реалности. София: Изток – Запад, с. 10.]  [94:  Василев, В., Д. Стефанова, В. Черкезов. Мениджмънт на кризи. Теоретични и практически основи. София: Пропелер, 2019, с. 199.] 




Заключение



Смартградовете подпомагат и могат да подпомагат устойчивото развитие на градовете и от позицията на елегантни и съвременни решения за задоволяване на основни човешки потребности на хората, а са и трамплин за по-високи потребности и очаквания, като пълнота и принадлежност, както и са съотносими към очакванията за повече сигурност. Нещо повече, „устойчивия град обединява хората, максимизира стимулите, нововъведенията и обогатяването, които са плод на свързаността“[footnoteRef:95], а това води до висока „социална добавена стойност. Тази стойност се изразява в това, че такъв град е обществено горд – с паркове, с транспорт, с фестивали, градини на общностите и с градски пространства, които са широкодостъпни“[footnoteRef:96]. От усилията и фокуса на публичната администрация зависи ефективността на прилагането на тези процеси. [95:  Уърлдуоч. Може ли един град да бъде устойчив. Състоянието на планетата 2016. София: Книжен тигър, 2016, с. 76.]  [96:  Пак там, с. 75 – 77.] 


Именно с развитието на тази нова ера в публичния мениджмънт хората ще поемат в нова посока на изграждане на общности, в които публичното управление е изцяло търсещо решения за следващия голям етап в развитието на човешката цивилизация, или както се изразява Клаус Шваб, „бъдещето влиза в нас (...), за да се трансформира вътре в нас, дълго преди да стане реалност“[footnoteRef:97]. [97:  Шваб, К. Четвъртата индустриална революция. София, 2016, с. 139.] 


Описаните в доклада тенденции и идеи релират в посока на интензифициране в човешките отношения, в променящата се роля на мениджмънта. Както отбелязва Ювал Ноа Харари: „Глобалният свят оказва безпрецедентен натиск върху поведението и нравствеността на личността. Всеки от нас е впримчен в многобройни всеобхватни паяжини, които от една страна ограничават движенията ни, но същевременно предават и най-малкото ни потрепване на големи разстояния. Нашите всекидневни обичайни дейности оказват влияние на съществуването на хора и животни чак в другата половина на света…“[footnoteRef:98]. [98:  Харари, Ю. 21 урока за 21-ви век. София: Изток – Запад, с. 6.] 


Готови ли сме да живеем в бъдещето?
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Abstract: Nagorno-Karabakh conflict is a military conflict between Azerbaijani and Armenian armed groups for control of the Nagorno-Karabakh region, populated mainly by ethnic Armenians, but located in Azerbaijan. The conflict arose in the early 20th century, when this territory was located in Tsarist Russia, continues during the existence of the Soviet Union and reaches with some interruptions, to this day. It is characterized by a lot of violence and cruelty, ethnic cleansing and humanitarian crisis, material destruction and the killing of dozens thousands of people.
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Увод



Нагорнокарабахският конфликт е регионален военен конфликт между азербайджански и арменски въоръжени формирования за контрол над областта Нагорни Карабах, населена предимно с етнически арменци, но намираща се в състава на Азербайджан. Причините за етнорелигиозния конфликт в Нагорни Карабах и атавистичната ненавист между азери и арменци се коренят в миналото, когато два милиона арменци векове наред живеят под османско робство. Османската империя организира умишлено и систематично геноцид над тях. Арменският геноцид се характеризира с масови кланета и насилствена масова депортация на стотици хиляди арменци, извършени от младотурските власти. Репресиите срещу арменското население започват в края на ХІХ век и продължават след края на Първата световна война. Между 1895 и 1921 г. са избити 1 543 271 мъже, жени и деца, а десетки хиляди са принудени от турските власти да напуснат своите родни места.



1. Същност на конфликта в Нагорни Карабах



Нагорни Карабах на два пъти (1905 – 1907 г. и 1918 – 1920 г.) става арена на кръвопролитни арменско-азербайджански конфликти. В хода на тези борби районът е разделен на две части, които влизат в състава на образуваните със съдействието на англо-турските интервенти срещу Съветския съюз независими арменска и азерска държава. В Гражданската война в Русия през 1920 г. Червената армия превзема техните територии и тези държави са преобразувани в съветски републики. Нагорни Карабах е обединен през 1921 г. и през 1923 г. изцяло е предаден под властта на Азербайджанската ССР, в която е включен като автономна област под името Нагорнокарабахска автономна област. Тъй като преобладаващото население в него е от арменски произход, това разпределение на териториите, извършено не по етнически признак, а по стратегически и национално-политически съображения, предизвиква недоволство сред арменците. То показва непознаване на етнорелигиозната специфика на региона и недалновидността на съветската власт при определянето на границите на отделните републики в Кавказ. Чак до средата на 80-те години на XX век ръководството на Арменската ССР предприема различни опити да издейства присъединяването на Нагорни Карабах към Армения, но те остават безуспешни, и дори са държани в тайна от съветското партийно и държавно ръководство.[footnoteRef:99] [99:  Ласков, Г. Вековният Нагорнокарабахски конфликт. – В: Геополитика, 15.05.2018. [онлайн]. https://geopolitica.
eu/more/drugi-statii/2825-vekovniyat-nagornokarabahski-konflikt] 


Нови възможности за осъществяване на тези идеи предоставя политиката на демократизация на съветското общество, поета от генералния секретар на ЦК на КПСС и председател на Президиума на Върховния съвет на СССР Михаил Горбачов. Още в началото на октомври 1987 г. на митинги, проведени в Ереван, прозвучават призиви за приобщаване на Нагорни Карабах към Армения. Те са поети от народните маси и впоследствие се повтарят в многократни обръщения към съветското държавно ръководство. В края на 1987 и началото на 1988 г. в региона се усилва недоволството на арменското население от икономическото и социалното му положение. Заедно с тези брожения започва подписка за присъединяване на Нагорни Карабах към Армения. Тези настроения се подсилват от разпространени съобщения за пренебрежително отношение към арменското население, живеещо в Азербайджан, и многократните провокации към него от страна на азерите. Ръководствата на Азербайджанската ССР и Компартията на Азербайджан от своя страна опитват да потушат проблемите, комбинирайки командно-бюрократични и силови методи с надеждата да нормализират обстановката.[footnoteRef:100] [100:  Пак там.] 




2. Историята на конфликта



Историята на конфликта между азери и арменци започва в периода 1905 ؘ– 1907 г.

През Първата световна война 1914 – 1918 г. Нагорни Карабах се контролира от Великобритания. Областта е разделена на две части, които влизат в образуваните през пролетта на 1918 г. със съдействието на англо-турските интервенти срещу Съветския съюз независими арменска и азерска държава. Скоро обаче избухва конфликт между тях по отношение на границите на три области – Зангезур, Нахичеван и Нагорни Карабах.[footnoteRef:101] [101:  Пак там.] 




2.1. Арменско-азерският конфликт през Гражданската война в Русия 1917 – 1922 г.



След победата на Великата октомврийска социалистическа революция през 1920 г. Червената армия навлиза в Армения и Азербайджан и ги преобразува в съветски републики. На 12 март 1922 г. Грузия, Армения и Азербайджан образуват Закавказка съветска федеративна социалистическа република. След преминаването на двете държави под съветско управление с решение на Кавказкото бюро на ЦК на РКП от 1921 г. се решава Нагорни Карабах да бъде предаден на Арменската ССР. Окончателното решение обаче идва ден по-късно, когато анклавът е включен в състава на Азербайджанската ССР като Нагорнокарабахска автономна област с център Ханкенди (по-късно преименуван на Степанакерт). Това поражда основателно недоволство в Армения, тъй като областта е населена предимно с арменци, които съставляват 94 % от цялото ѝ население. По същото време подкрепата на Турция за Азербайджан се усилва, тъй като за нея е неприемливо мюсюлмански територии да бъдат откъснати от етнически близкия Азербайджан. СССР няма как да не реагира на засилващото се турско влияние в региона и Москва се решава да раздели и даде азерски територии под контрола на Армения, а Карабах оставя в рамките на Азербайджан.[footnoteRef:102] [102:  Пак там.] 


А. Арменско-азербайджанският конфликт през 1918 г.

Арменско-азербайджанският конфликт продължава през 1918 г. Участниците в него, от една страна, са Османската империя и Азербайджан, а от друга страна, Армения и Нагорни Карабах. Двете страни в тези стълкновения дават голям брой жертви, а стълкновенията се водят с голямо ожесточение.

Б. Мартенските събития през 1918 г.

Действията се развиват в периода 30 март – 2 април 1918 г., когато на територията на Баку избухва етническо и религиозно напрежение между арменци и азери. Събитията са провокирани от политическа борба за власт: от едната страна са болшевиките, подкрепени от Арменската революционна федерация, а от другата страна е азерската партия Мусават. Тя е обвинена в пантюркизъм от болшевиките и техните съюзници. Армиите на арменци и мюсюлмани са въвлечени във въоръжен конфликт, завършил с хиляди жертви. Болшевиките и арменците потушават бунта на мюсюлманите. Азерите определят тези събития като геноцид. Според други източници мартенските събития могат да бъдат интерпретирани и като гражданска война. В резултат на тези събития много от мюсюлманите са изселени от Баку или минават в нелегалност.[footnoteRef:103] [103:  Пак там.] 


В. Битката за Баку – 1918 г.

През 1918 г. Баку е атакуван от войските на азерите и турците. В невъзможност да задържат града, арменските власти предприемат на 14 септември 1918 г. евакуация и изтегляне към Иран. По-голямата част от арменското население бяга с помощта на британските сили. Османската армия и нейните съюзници от Азербайджан навлизат в Баку на 15 септември и избиват около 20 хил. арменци в знак на отмъщение за мартенското клане на мюсюлмани по-рано същата година. Столицата на Азербайджан се премества от Ганджа в Баку.

През август 1919 г. Карабахският национален съвет сключва временен договор с правителството на Азербайджан. С този акт се признава властта на азербайджанското правителство, докато въпросът за планинската част от Нагорни Карабах бъде уреден на Парижката мирна конференция. Въпреки че подписва споразумението, азерското правителство непрекъснато нарушава условията на договора. Избухват етнически конфликти в региона.[footnoteRef:104] [104:  Пак там.] 


Г. Мартенският погром в град Шуша през 1920 г.

Кулминацията настъпва с арменския бунт, потушен от азерската армия в края на март 1920 г. Арменски полицаи са обвинени от британски журналист в убийството на азери по време на традиционния азерски празник Новруз Байрам. Реакцията на Азербайджан към тази изненадваща атака води до Мартенския погром от 22 – 26 март 1920 г., в който арменците са подложени на масово избиване. Близо 20 хил. души от арменското население в Шуша е избито, а голяма част от него е принудена да напусне града.

След преминаването на двете държави под съветско управление с решение на Кавказкото бюро на ЦК на Руската комунистическа партия от 1921 г. се решава Нагорни Карабах да бъде предаден на Арменската ССР. Окончателното решение обаче идва ден по-късно, когато анклавът е включен в състава на Азербайджанската ССР като Нагорнокарабахска автономна област с център Ханкенди, по-късно преименуван на Степанакерт. По същото време подкрепата на Турция за Азербайджан се усилва, тъй като за нея е неприемливо мюсюлмански територии да бъдат откъснати от етнически близкия Азербайджан. СССР няма как да не реагира на засилващото се турско влияние в региона и Москва се решава да раздели и даде азерски територии под контрола на Армения, а Карабах остава в рамките на Азербайджан. Така Турция е изправена под постоянната заплаха от етнически конфликти на североизток, което допълнително я поставя под напрежение. През 1923 г. Нагорни Карабах става автономна област, отделена от Армения. От този момент нататък СССР налага властта си с желязна ръка и всички регионални конфликти са замразени до разпадането му. Смята се, че това решение е приложение на принципа „разделяй и владей“. Според други изследователи на конфликта по-скоро става въпрос за израз на добра воля от страна на съветското правителство в името на това да се поддържат „добри взаимоотношения“ с Турция и с нейния ръководител Мустафа Кемал Ататюрк. Първоначално автономната област Нагорни Карабах има обща граница с Армения, която обаче в края на 30-те години на миналия век изчезва. През следващите десетилетия на съветско управление арменците поддържат своята воля за присъединяване на Нагорни Карабах към Армения, но по-сериозни действия се предприемат едва в края на 80-те години.[footnoteRef:105] [105:  Бегларян, А. Отправна точка в съвременния етап от развитието на Карабахското движение. – В: Известия, 3.03.1988. [онлайн]. http://www.nkr.am/rus/news/febr20.htm] 




2.2. Сблъсъци в Нагорни Карабах през съветския период (1987 – 1991 г.)



А. Нагнетяване на напрежението

През август 1987 г. карабахски арменци изпращат в Москва петиция, подписана от десетки хиляди хора, с молба Нагорни Карабах да бъде присъединен към Арменската ССР. През октомври 1987 г. азербайджанските власти използват партийните събрания, за да осъдят „националистическите“ и „екстремистко-сепаратистки“ процеси. Партийните ръководители на Карабах не само не осъждат „екстремизма“, но и активно го поддържат. В Степанакерт се провежда първият митинг, на който са издигнати искания за присъединяването на Нагорнокарабахската автономна област (НКАО) към Армения. Азербайджанският ръководител Асадов безуспешно се опитва да попречи на провеждането на митинга. На него се приписват две заплашителни обръщения към местното ръководство на Нагорни Карабах: „Ние ще превърнем Нагорни Карабах в арменско гробище“ и „100 хиляди азербайджанци са готови по всяко време да нахлуят в Нагорни Карабах и да започнат битка“. Изпълнителната власт на автономната област се опитва да наложи контрол над взривоопасната ситуация. Провежда се извънредна сесия на Съвета на народните депутати на НКАО, която се обръща към върховните съвети на Арменската ССР, Азербайджанската ССР и СССР с молба да обмислят и да решат в положителен смисъл въпроса с предаването на Нагорни Карабах от Азербайджан към Арменската ССР. Политбюро на ЦК на КПСС приема постановление, съгласно което искането за включването на Нагорни Карабах в състава на Арменската ССР се представя като отправено под натиска на екстремисти и националисти и противоречащо на интересите както на Азербайджанската ССР, така и на Арменската ССР.[footnoteRef:106] [106:  Василевски, А. Туча в горах. – В: Аврора, бр. 10, 1988; Яковлев, Александр. Сумерки. Москва: Материк, 2003, с. 551. [онлайн]. sumqait.com; Ваал, Т. Черната градина. Азербайджан 1988 г. 2005, с. 1 – 28.] 


Б. Първи стълкновения през съветския период

На 22 февруари 1988 г. в арменския населен пункт Аскеран произтича стълкновение с използване на огнестрелно оръжие между групи азербайджанци, запътили се към Степанакерт „за въвеждане на порядък“, и местното население. По същото време в Баку протича демонстрация от 45 – 50 хил. азери. В Ереван се провежда митинг, в който участват почти 1 млн. души.

През февруари 1988 г. избухва погромът в град Сумгаит – първият масов взрив на етническо насилие в новата съветска история. По официални данни има убити 26 арменци, 6 азери, 100 граждани и са ранени 200 военнослужещи. Много жени са подложени на гаври и насилие, а хиляди напускат панически града, за да не станат жертва на развихрилата се вакханалия. Властите не разследват причините за погрома, не установяват виновниците и не наказват преките участници в насилието. Това бързо води до ескалация на конфликта. Том де Ваал – автор на книги за историята на нагорнокарабахския конфликт, пише, че СССР в мирно време никога не е преживявал това, което се случва в Сумгаит.[footnoteRef:107] [107:  За положението в Нагорни Карабах. – В: Известия, 24.09.1988.] 


Прието е постановление на Президиума на Върховния съвет на СССР, Съвета на министрите на СССР и ЦК на КПСС през март същата година по повод на междунационалния конфликт в Нагорнокарабахската автономна област. То не води до стабилизация на положението. Най-радикално настроените представители на страните в конфликта отхвърлят всякакви компромисни предложения. Общественото напрежение и националната вражда между азери и арменци ескалира с всеки изминал ден. През лятото и есента зачестяват случаите на насилие в НКАО, нараства потокът бежанци и в двете посоки. Въпреки опитите на партийните и държавните органи да овладеят ситуацията ефект няма. В Азербайджан и Армения произтичат масови погроми, съпроводени с насилие и убийства сред мирното население. В редица градове в Азербайджан и Армения е въведено военно положение. В същото време паниката, обхванала малцинствата от двете страни, се превръща в масов поток от бежанци.[footnoteRef:108] [108:  Правозащитный центр общества „Мемориал“. Хронология конфликта в Нагорном Карабахе. [онлайн]. [доступный 5.03.2012]. http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/getashen/chapter1.htm] 


През 1989 г. в Армения и Нагорни Карабах е въведено извънредно положение. По решение на съветското ръководство са арестувани членове на т.нар. „Комитет „Карабах“. В същото време в Азербайджан е образувана опозиционна партия – Народен фронт на Азербайджан. Ръководството на Азербайджанската ССР решава да приложи крайни мерки към Нагорни Карабах, предприемайки икономическа блокада на областта, прекратявайки доставките на стоки от първа необходимост. Ограничава преминаването на товари, превозвани с железопътен и автомобилен транспорт през своя територия. НКАО остава практически изолирана от външния свят. Много предприятия са затворени, бездейства транспортът, селскостопанската продукция не се извозва. Населението се оказва на границата на глада.[footnoteRef:109] [109:  Пак там.] 


На 1 декември Върховният съвет на Арменската ССР и Националният съвет на НКАО на съвместно заседание приемат постановление за обединение на Армения и Нагорни Карабах. Това решение предизвиква ответни силови действия от страна на Азербайджанската ССР.

През 1990 г. започват взаимни артилерийски обстрели по арменско-азербайджанската граница. През периода 13 – 20 януари са извършени погроми срещу арменци в Баку, където остават да живеят около 35 хил. арменци. С доста голямо закъснение, едва няколко седмици след началото на погромите, в Баку влизат съветски военни части, за да предотвратят превземането на властта от антикомунистическия Народен фронт на Азербайджан. Тази акция води до множество жертви и пострадали сред населението на Баку, което се опитва да попречи на влизането на войските. По-късно тези дни са наречени „Черният януари“. Президиумът на Върховния съвет на СССР въвежда извънредно положение в НКАО, а също така и в пограничните райони на Азербайджанската ССР. Образувана е Военна комендатура, на която са подчинени войските и частите на МВР на СССР в районите. В ситуация, когато държавните силови структури демонстрират безпомощност и неспособност да се справят с усилващите се прояви на насилие, все по-голяма роля в разгарянето на конфликта имат паравоенни формирования, подкрепяни от местното население, което вижда в тях защитници. За противодействие на арменските паравоенни формирования през есента на 1990 г. в НКАО и прилежащите ѝ райони са въведени подразделения на специалните части ОМОН от МВР на Азербайджанската ССР.[footnoteRef:110] [110:  Пак там.] 


През 1991 г. се провежда операция „Кольцо“, осъществена от войсковите части на Съветската армия с поддръжка на части на МВР на Азербайджанската ССР. Официално операцията е проведена с цел „разоръжаване на арменските „незаконни паравоенни формирования“ в Нагорни Карабах“. Операцията води до стълкновения и жертви сред населението. Прекратена е след Августовския пуч от 1991 г. в Москва, насочен срещу президента на СССР Михаил Сергеевич Горбачов.

Сенатът на САЩ единодушно приема резолюция, осъждаща престъпленията, извършени от властите на СССР и Азербайджан, насочени срещу населението на Нагорни Карабах.

На 28 август Азербайджан провъзгласява независимост от СССР. В декларацията „За възстановяване на държавната независимост на Азербайджанската република“ се казва: „Азербайджанската република се явява приемник на съществувалата от 28 май 1918 г. до 28 април 1920 г. Азербайджанска република“.

През септември 1991 г. се провъзгласява образуването на Нагорнокарабахска република (НКР) в границите на Нагорнокарабахската автономна област (НКАО) и населения с арменци прилежащ Шаумяновски район на Азербайджанската ССР, която обаче и до ден днешен не е призната от никоя държава по света. На 10 декември 1991 г., само няколко дни преди официалното разпадане на Съветския съюз, в планински Карабах се провежда референдум, на който внушителното мнозинство от населението се обявява за пълна независимост от Азербайджан. На последвалите парламентарни избори е избран парламент на Република Нагорни Карабах, който съставя първото правителство. Правителството на независимата Република Нагорни Карабах пристъпва към изпълнението на своите задължения в условия на пълна блокада и последваща военна агресия от страна на Азербайджан.

Разбирайки за действията на арменците в Нагорни Карабах, на 26 ноември 1991 г. парламентът на Азербайджанската ССР анулира автономния статут на НКАО и административно разделя региона между съседните райони Коджавен, Тартар, Горанбой, Шуша и Калбаджар. Създадена е Национална армия на Азербайджан. Държавният съвет на СССР приема постановление за антиконституционния характер на Указа на Азербайджанската република от 23 ноември 1991 г. за анулиране на статута на автономия на Нагорни Карабах. Възползвайки се от оръжието и боеприпасите на разположената на нейна територия Четвърта армия на Въоръжените сили на СССР, Азербайджан предприема широкомащабни военни действия срещу планински Карабах. Тази война продължава с променлив успех от есента на 1991 г. до май 1994 г. Има моменти, в които 60 % от територията на планински Карабах са окупирани, а столицата Степанакерт и други населени места са подложени на почти непрекъснат артилерийски огън и въздушни бомбардировки.

Местното население е подложено на погроми и етнически чистки, при които дава много жертви и е принудено да напусне родните си места. През 1992 г. конфликтът прераства в пълномащабна война. През февруари 1992 г. столицата на Карабах – Степанакерт, се намира под блокада от азербайджанските сили. Близкият град Ходжали е използван като база от азерите, които подлагат Степанакерт на постоянен артилерийски обстрел. Вследствие на това са убити и ранени много жители на града и са разрушени домове, болници и училища. През октомври 1991 г. силите на Нагорни Карабах преминават в контранастъпление и блокират напълно Ходжали. Градът е отбраняван от азерски ОМОН части. Трагедията започва на 25 – 26 февруари 1992 г., когато започва щурмът от арменците. Те предупреждават местното население да напусне незабавно града, за да не стане жертва на уличните боеве. Населението на Ходжали се разделя на две групи. Едната от тях, придружена от отстъпващи азерски бойци, бяга от града, който е овладян от арменските сили. Тя обаче попада на арменски военен пост близо до границата с Азербайджан и е подложена на жесток огън. Убити са около 161 души, сред които има много жени и деца. Останалите се разпръсват. Някои успяват да се спасят, други умират от измръзване, докато се скитат из планините, а трети са пленени от арменците. Другата група от населението на Ходжали остава в града, криейки се в къщите и мазетата си. Вследствие на артилерийския обстрел неопределен брой жители на града са убити по време на атаката. Това е едно от най-големите престъпления в конфликта в Нагорни Карабах.[footnoteRef:111] [111:  Правозащитный центр общества „Мемориал“, посветен на събитията в Ходжали в нощта на 25 срещу 26 февруари 1992 г. [онлайн]. [доступный 28.06.2006]. http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/hojaly/] 


В масовото убийство в Ходжали участват бойци от арменски паравоенни части и воини от руския 366-и мотострелкови полк, много от които са етнически арменци. След тези събития полкът е изтеглен от Нагорни Карабах, но повече от 100 бойци и офицери от него остават по желание и се включват в състава на арменската армия. Сред тях е и командирът на Втори батальон – майор Сейран Оганян, който впоследствие става министър на отбраната на Армения.[footnoteRef:112] [112:  Карабах: война до победного конца. – В: Красная звезда, 11.03.1992.] 


През 1992 г. бойните действия ескалират и се водят с променлив успех. Разгърнато е масирано настъпление на азерските военни части на територията на НКР с използване на тежко въоръжение. Похитени са 7 вертолета и с тях е създадена азербайджанска вертолетна ескадрила. Арменските и азерските въоръжени формирования завземат населени места и извършват насилия над местното население. Арменски паравоенни части завземат град Лачин, откривайки коридор за съобщения между Нагорни Карабах и Армения. През лятото се провежда настъпление на азерските войски. Те се приближават до районния център Аскеран. През есента се провежда безуспешен опит на азербайджанската армия да прекъсне Лачинския коридор. Разгърнато е настъпление на армията на НКР, което води до решителен прелом в хода на бойните действия.[footnoteRef:113] [113:  Правозащитный центр общества „Мемориал“. Хронология конфликта в Нагорном Карабахе. Цит. съч.] 


През пролетта на 1993 г. започва арменска офанзива в Карабах, която кара азерите след тежки боеве и много жертви да отстъпят. През есента на 1993 г. заместник-министърът на външните работи на Азербайджан – Ровшан Джавадов, посещава Афганистан, където се договаря с премиер-министъра Гулбудин Хекматияр в Баку да бъдат изпратени 1000 – 2500 афгански муджахидини. Също така Азербайджан вербува ветерани от държавите – членки на ОНД. Турция, Русия и САЩ изпращат военни съветници в армиите на воюващите страни.

В началото на 1994 г. войските на Азербайджан преминават в контранастъпление и си възвръщат редица загубени територии в Карабах. В хода на боевете са убити 1500 арменски военнослужещи, унищожени са 30 единици бронирана техника от състава на Армията за отбрана на НКР. Азербайджанските войски заемат укрепения град Тертер. През пролетта на същата година арменското командване въвежда във военните действия нови войски и преминава в решително контранастъпление. Те принуждават азербайджанските части да отстъпят. Загубите на двете страни са, както следва:

- Армения: Загубите на арменската страна наброяват 5856 убити, от тях 3291 са граждани на непризнатата Нагорнокарабахска република, а останалите са граждани на Република Армения. По неофициални данни загиват 1264 мирни жители, изчезнали са безследно 596 души през периода 1988 – 1994 г.

- Азербайджан: Загубите на азербайджанската страна са около 25 000 убити, в т.ч. военнослужещи от Националната армия на Азербайджан, войски на МВР, бойци от ОМОН, както и наемници. В крайна сметка в конфликта победител става арменската страна. На 5 май 1994 г. Армения, Нагорни Карабах и Азербайджан подписват в град Бишкек Бишкекски протокол за примирие.[footnoteRef:114] [114:  Хюсейнов, Елмар. –В: Монитор, бр. 5, 1997.] 


Азерският журналист Елмар Хюсейнов – основател и главен редактор на „Монитор“, написва в бр. 5 от 1997 г. на вестника: „Ние загубихме войната затова, защото воювахме не за своя земя. Нашите бежанци не желаят да се връщат затова, защото това не е тяхна земя“. На 2 март 2005 г. той е убит в дома си от неизвестни лица, които явно не му прощават написаното.[footnoteRef:115] [115:  Воеводски, Константин. Перестройка в карабахском зеркале. (Опит за сравнителен анализ.) – В: Pro Armenia, № 1, 1993.] 


След подписването на Бишкекския протокол за примирие, вече 30 години Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа се опитва да намери трайно решение на конфликта, но без реален резултат. От 1994 г. насам конфликтът за Нагорни Карабах реално е замразен. Той е остатък от Студената война, когато се преструктурира съветското пространство. Двете страни се задължават да разрешат конфликта по мирен начин чрез помощта на ОССЕ и ООН.[footnoteRef:116] [116:  Пак там.] 


Б. Четиридневната априлска война през 2016 г.

На 2 април 2016 г. започва военен пограничен конфликт между войските на Армения и Азербайджан на територията на Нагорни Карабах. Конфликтът е известен още като „четиридневната априлска война“. Той започва през нощта на 2 април 2016 г. с използването на бойни самолети, танкове и артилерия от страна на азербайджанската армия и навлизането ѝ на територията на Нагорни Карабах. Военните действия се водят по цялата линия на контрол, която разделя двете територии. Според Министерството на отбраната на Армения причините за избухването на конфликта се дължат изцяло на действията на азербайджанската армия. От Министерството на отбраната на Азербайджан съобщават, че на 1 април 2016 г. Армения е нарушила над 120 пъти споразумението за прекратяване на огъня чрез изстрелване на артилерийски снаряди и мини през фронтовата линия.[footnoteRef:117] [117:  Страните в конфликта в Нагорни Карабах съобщиха за жертви. [онлайн]. [достъпен 2.04.2016]. https://www. focus-news.net; Тежки боеве се водят в Нагорни Карабах. [онлайн]. [достъпен 2.04.2016]. https://www.dnevnik.bg; Иванова, К. Тежки боеве с артилерия и танкове избухнаха в Нагорни Карабах. [онлайн]. [достъпен 2.04.2016]. https://www.dariknews.bg] 




2.3. Нови бойни действия в Нагорни Карабах през периода 27 септември – 10 ноември 2020 г.



На 27 септември 2020 г. започна нова война в Нагорни Карабах. Азербайджан решава да отмъсти за поражението си преди 26 години. Мотивите на президента на Азербайджан Илхам Алиев да разпали тази война са ясни. Той решава да се възползва от ситуацията. Русия е заета с оказване на подкрепа на президента Лукашенко в Беларус и разправиите със Запада по случая с опозиционния лидер Навални. Освен това премиерът на Армения Никол Пашинян идва на власт чрез цветна революция с подкрепата на САЩ, а такива лидери не се толерират в Кремъл. Още през първия ден на бойните действия азербайджанските войски започват мощно настъпление. Обстрелян от тях е главният град на НКР Степанакерт. Илхам Алиев заявява: „Трябва да възстановим историческата справедливост и да възстановим териториалната цялост на Азербайджан“. В Азербайджан е обявена частична мобилизация. В Армения са обявени едновременно мобилизация и военно положение. Международната реакция на събитията в Карабах е показателна. Държавите от ЕС, САЩ, Русия, Иран изразяват загрижеността си, без да се намесват и да обвиняват някоя от страните в конфликта. За разлика от тях Турция чрез президента си Реджеп Тайип Ердоган заявява, че подкрепя изцяло Азербайджан. Появяват се съобщения в информационните агенции за турци и наемници джихадисти от Сирия и Либия, които се бият за азербайджанска страна. Цяла турска армия е разположена в близост до границите на Армения. По отношение на своята численост и бойна техника тя е по-голяма от всички арменски въоръжени сили, взети заедно. Воден от амбицията да възстанови границите на Османската империя и да превърне Турция във водеща сила в ислямския свят, Ердоган застава твърдо зад своя съюзник Азербайджан в конфликта му с Армения и го подкрепя с въоръжение и бойна техника. „Анкара е готова да подкрепи Баку и на масата за преговори. Искаме въпросът за Нагорни Карабах да бъде разрешен радикално. Положихме много усилия за това, но без резултат. Ще продължим с тази солидарност“ – заявява турският външен министър Мевлют Чавушоглу след посещение в посолството на Азербайджан в турската столица. Според него световната общност греши, поставяйки Азербайджан и Армения на равни позиции в този конфликт. Армения обаче е членка на Организацията на Договора за колективна безопасност, в която Русия е водеща сила, и това означава, че тя няма да остане безучастна, ако турските войски се намесят пряко в конфликта в Нагорни Карабах. По тази логика не е изключено да се стигне до военен сблъсък между нея и Турция, което ще е най-лошият сценарий на развитие на конфликта.[footnoteRef:118] [118:  Стефанов, В. Не просто конфликт, а война. Няма шанс за мир между Армения и Азербайджан. [онлайн]. [достъпен 30.09.2020]. https://www.dnes.dir.bg] 


През последното десетилетие на XX век карабахската война завършва с победа за арменците, защото арменското общество е обединено и мотивирано, а Азербайджан е разкъсван от граждански раздори. Освен това Армения наследява от СССР отлично подготвени офицери, преминали през школата на Съветската армия. Сега ситуацията е променена. Властта на Илхан Алиев е по-здрава от всякога. Азербайджанската армия е добре въоръжена и обучена. Икономиката на страната е в по-добро състояние от тази на Армения, а мобилизационният ресурс е значително по-висок. Населението на Азербайджан е 10 млн. и е три пъти повече от населението на Армения.[footnoteRef:119] [119:  Кирилова, Р. Край на боевете в Нагорни Карабах. Кой победи? [онлайн]. [достъпен 10.11.2020]. https://debati.bg] 




3. Геополитически аспекти на нагорнокарабахския конфликт



Бойните действия в Нагорни Карабах продължават и след временното примирие, постигнато в Москва на 10 октомври 2020 г. Русия, Франция и САЩ постигат съгласие за спиране на огъня и решаване на проблемите по мирен път, но различията между тях остават. Въпросът кой ще държи региона на Южен Кавказ е важен, защото той ще може да контролира Новия път на коприната, елемент от който е жп линията Баку – Тбилиси – Карс, в който Китай инвестира стотици милиони долари. Важни са тръбопроводите Баку – Тбилиси – Джейхан и Южният кавказки тръбопровод. Всяко прекъсване на големия китайски проект е в полза за САЩ, които отдавна се опитват да прекъснат връзката на Китай с Европа. Помощта на САЩ за Азербайджан възлиза на 100 млн. долара. Въпреки че тя е предназначена за борба с тероризма, реално се използва от Азербайджан за укрепване на сигурността в района на Каспийско море и за наблюдение и патрулиране по границите с Иран. В хода на бойните действия Азербайджан обвинява Армения, че използва в конфликта наемници от Сирия и Либия, след като цял свят разбра, че е точно обратното. Армения пък обвинява Азербайджан, че използва касетъчни бомби срещу цивилното население в Нагорни Карабах. На срещата на външните министри от ЕС на 12 октомври 2020 г. проличава безпомощността на ЕС. Призивите на евродепутатите за незабавно спиране на боевете остават само безпомощни апели.[footnoteRef:120] [120:  Гончаренко, Р. Нагорни Карабах: Победа за Путин, провал за Запада. [онлайн]. [достъпен 11.11.2020]. https://p.dw.com/p/3l93w] 




3.1. Военни аспекти на нагорнокарабахския конфликт



Азербайджан и Армения нямат ресурсите да водят продължителна война: двете страни действително са неравностойни във военно отношение. Азербайджан има 80-хилядна армия и 380 хиляди резервисти, а военният му бюджет е 4,05 млрд. долара (за 2019 г.). Армения има 44,630-хилядна армия, а военният ѝ бюджет е само 626,3 млн. щатски долара. Съотношението на броя бойни самолети е 55 към 18 в полза на Азербайджан, а при вертолетите това съотношение е 50 към 12, пак в полза на Баку. Предимството на Азербайджан е и в броя на артилерийските системи, особено самоходните оръдия и ракетните системи с голям обсег. Армения пък има незначително предимство в тактическите балистични ракети, но от остарели руски модели. Не трябва да се подценява и фактът, че елитните части на азербайджанската армия се обучават от турски офицери. В този сблъсък на по-добре въоръжената армия на Азербайджан се противопоставя по-мобилизираната и морално мотивирана армия на по-слабата Армения. Азербайджан би могъл обаче в много по-голяма степен отколкото Армения да си осигури доставки на по-модерно въоръжение от Турция и Израел. Така например получаваните досега от Турция дронове „Байрактар ТВ-2“ дават голямо предимство в бойните действия. Азербайджан въпреки спадащите приходи от петрол инвестира сериозно в тези системи. Турция използва успешно опита си в Северна Сирия с дронове и сензорни платформи за разкриване на противникови цели заедно с наземни радари и тези уроци, очевидно, са предадени на азербайджанците в последните им съвместни учения през това лято.[footnoteRef:121] [121:  Нагорни Карабах е част от големия пъзел, в който Турция и Русия са в конфликт. – В: Епицентър, № 36294, 29.09.2020. [онлайн]. http://epicenter.bg] 




3.2. Поражение на арменците във войната за Нагорни Карабах и последици



На 10 ноември 2020 г. лидерите на Армения, Азербайджан и Русия подписват споразумение, с което прекратяват войната в Нагорни Карабах. Съгласно споразумението на Баку е върната голяма част от останалите под арменски контрол територии след войната през 1994 г.

Според мен това не е окончателно решение на конфликта, отнел 30 хил. жертви в края на миналия век и неизвестен брой през есента на тази година. Той фактически не ликвидира напълно непризнатата Нагорнокарабахска република, населена с етнически арменци, която обявява независимост през 90-те години на XX век. С него обаче Армения, която претърпява сериозни загуби в боевете, прави радикални отстъпки, които довеждат и до щурм на парламента и протести в Ереван. Арменският премиер Никол Пашинян написва във Фейсбук: „Това не е победа, но не е и поражение. Ние никога няма да се признаем за загубили“. В последвало обръщение той обяснява, че е взел тежкото решение след молби на военни, които са му обяснили, че ресурсите на арменските войски за успешна отбрана са изчерпани и не виждат добри перспективи от по-нататъшното продължаване на бойните действия. По думите му продължаването на конфликта значително би навредило на страната. Араик Арутюнян – лидер на арменските сили в Нагорни Карабах, признава, че ако боевете бяха продължили, арменските сили в рамките на дни са щели да загубят всичко. Той написва във Фейсбук: „Загубихме Физули, Джабраил, Кубатли, Зангелан, област Хадрут, части от районите на Мартуни и Аскеран, и най-важното – Шуша. Боевете вече бяха в покрайнините на Степанакерт, на разстояние 2 – 3 км. Със същото темпо в рамките на дни щяхме да загубим целия Карабах“. В резултат на споразумението Армения и Азербайджан спират бойните действия на заетите позиции. Управляваната от етнически арменци Нагорнокарабахска република няма да спре да съществува, но не се уточнява с каква легитимност. Според Алиев Баку е предлагал възможност за автономия, но настояването от другата страна било за независимост. В територията на НКР вече няма да влизат районите, отвоювани от Азербайджан в боевете през тази година. Степанакерт остава под арменски контрол и ще е свързан с Армения през Лачинския коридор, водещ от Нагорни Карабах през Азербайджан към арменска територия. Армения освобождава и връща на Азербайджан всички територии, които са овладени през 90-те години на миналия век. Арменски сили контролират обширни земи около анклава и така Азербайджан смята за окупирана 1/5 от територията си. Местните жители на Нагорни Карабах започват да напускат своите родни места, като на тръгване запалват къщите си, за да не живеят в тях азери. Сключеното примирие е прието с болка и гняв от арменците. Протестиращите в Ереван щурмуват парламента след новината, че Армения е принудена да върне територии на Азербайджан, окупирани от нейните сили през 1994 г.[footnoteRef:122] [122:  Русанова, Д. Нагорни Карабах. Невъзможният мир в Кавказ. – В: Труд, 14.10.2020. [онлайн]. https://trud.bg] 


3.3. Перспективи за развитието на конфликта



Непреодолимите противоречия и антагонистичната омраза между арменци и азери ми подсказва, че крайният изход от този многогодишен етнорелигиозен конфликт е непредвидим и че само временно е решен в полза на Азербайджан. Благодарение на намесата на Русия той е замразен, но може да избухне в близко бъдеще отново с неподозирана сила. Има реална опасност да повлече след себе си като верижна реакция и други конфликти в съседните държави от Кавказкия регион.

Гаранция за съхраняването на мира в района е изпращането на руски миротворчески сили в състав 1960 военнослужещи, 90 бронетранспортьора и 380 единици автомобилна и специална техника. Те ще заемат позиции на линията на съприкосновението на двете страни и по протежение на Лачинския коридор между Нагорни Карабах и Армения. Руските воини миротворци ще останат в Нагорни Карабах 5 години. Срокът ще бъде продължен автоматично, ако Баку и Ереван не са против. В миротворческите усилия ще участва и Турция. В Центъра за миротворчески сили ще се включат турски военнослужещи по настояване на Азербайджан. Бежанците азери ще могат да се върнат в Нагорни Карабах. Процесът ще се извърши с участието на ООН.[footnoteRef:123] [123:  Буров, Ф. Армения подписа фактическа капитулация в Нагорни Карабах. – В: Барикада, 10.11.2020. [онлайн]. https://baricada.org] 




Заключение



В завършилите през ноември 2020 г. бойни действия в Нагорни Карабах Азербайджан излиза като победител и взема исторически реванш за поражението през 1994 г. Турция също може да бъде доволна от успешно проведената операция, вследствие на която увеличава своето влияние в Каспийския регион. Въпреки че Русия има военна база в Армения и че е съюзник с Армения в Организацията на Договора за колективна безопасност, тя ясно заявява, че ще се намеси в конфликта само в случай, че арменска територия е пряко засегната от войната. Едва когато разбира, че арменците в Нагорни Карабах са изпаднали в критична ситуация и всеки момент може да падне в азерски ръце столицата им Степанакерт, руският президент Путин се намесва в конфликта, но не с военни средства, а със средства на дипломацията и успява да убеди воюващите страни да подпишат примирие. Така той показва на арменския премиер Никол Пашинян, дошъл на власт след цветна революция и антируска риторика, че трябва да се съобразява с ролята на Русия в региона. Ереван се съгласява да бъде подписано под егидата на Русия примирие с Баку заради перспективата от тежко поражение в Нагорни Карабах. Западът отново предоставя инициативата на Путин, както това става и в други държави от постсъветското пространство, в които избухват локални военни конфликти. От така направения анализ се налагат следните основни изводи:

1. Ретроспекцията на събитията в Нагорни Карабах през годините на СССР показа, че с партийнополитически средства на бюрократичната държавна машина трудно може да се загаси пожарът на националистическите страсти.

2. Единствено Русия от глобалните геополитически играчи се намеси в защита на арменците в Нагорни Карабах въпреки антируските вълнения по време на Кадифената революция в Ереван и искането на протестиращите да се премахне руската военна база в Армения.

3. Нито една западна държава, на която се осланяше арменският премиер Никола Пашанян, не спря азерите, които избиваха безмилостно със забранените касетъчни бомби арменското население.

4. Турция спечели голяма победа чрез своя съюзник Азербайджан и това ще увеличи апетита ѝ за проникване в района на Кавказ и Каспийско море.

5. Войната в Нагорни Карабах следва да накара българските политици да се замислят много сериозно по въпросите на националната сигурност и отбраната на страната, драстично отслабени през последните години на прехода вследствие на недалновидната им политика.

6. Конфликтът в Нагорни Карабах, както и конфликтите в Косово, Украйна, Грузия, Сирия и Либия, показва, че районът на Каспийско, Черно и Средиземно море е един от най-непредвидимите и взривоопасни райони, заплашващи сигурността в Югоизточна Европа и Близкия изток.

7. Нагорнокарабахският конфликт показва за сетен път двойния стандарт, който прилагат геополитическите играчи при решаването на подобни етнорелигиозни конфликти.

8. Сегашната война за Нагорни Карабах е само епизод в голямата игра, свързана с намеренията за промяна на съотношението на силите в геополитическото пространство на Близкия изток. Опасността е в това, че може да пламне целият Кавказки регион, в резултат на което да започне фрагментация на съществуващите държави и поява на нови, а с това да се отворят вратите за външна намеса както на регионални сили, като Турция и Иран, така и на световни сили, като Русия, САЩ и Китай.
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Въведение



Някои от резултатите на Първата световна война определят характера на събитията в света и Европа през следващите десетилетия. Това са най-вече разпадането на Германската, Руската, Австро-Унгарската и Османската империя. Последните две са разпокъсани на десетки нови държави и територии. Създават се новите многонационални държави Чехословакия и Югославия и се възстановява държавността на Полша и Румъния (Карта 1).

Карта 1. Политическа карта на Европа след Първата световна война



Новото държавно и териториално разделение на Европа създава много нови поводи за спор, дължащи се на прокараните нови граници, и отваря пътя за голяма нестабилност.

Обществото на народите, след като не разрешава проблемите, свързани със сигурността и разоръжаването през 20-те години, в началото на 30-те години е изправено пред последиците от икономическата криза и Конференцията по разоръжаване в Женева (1932 – 1934 г.), която не постига политически решения и не успява да спре амбициите на Германия да се въоръжава.

Появяват се нови теории за водене на бъдещата война.



1. Схващания в Западна Европа за водене на войната



Върху стратегиите на държавите все по-силно влияе развитието на новите оръжия, като самолета, танка и другите, които изменят характера на водене на войната.

След като самолетите и танковете вече са приети на въоръжение в армиите на много държави, в Германия теорията за „мълниеносната война“ („Блицкриг“) е доразвита в доктрина и са създадени необходимите структури за водене на такава война. Стратегията „Блицкриг“ предвижда танкови съединения в тясно взаимодействие с пехотата и с поддръжка на авиация да навлизат стремително в тила на противника и да обхождат и обкръжават силно укрепени позиции. Обкръжените войски, откъснати от снабдяване с техника, боеприпаси и продоволствие, се унищожават лесно от настъпващите или се предават в плен.

В навечерието на Втората световна война в Съветския съюз е приета подобна на стратегията „Блицкриг“ теория на дълбоката настъпателна операция.

Между двете световни войни европейската военностратегическа мисъл в общи линии следва тенденциите на германската. Британската школа обаче противопоставя „индиректната стратегия“ (стратегията на непреките действия). Военният теоретик Базил Лидъл Харт (1895 – 1970 г.) акцентира на заобиколните действия и избягването на преките сблъсъци и обосновава необходимостта от ограничено участие на Великобритания – благодарение на мощния си флот, колониалната си империя и географското си положение според него Великобритания може да наложи и спечели една война на изтощение чрез блокова политика и икономическа война.

Харт дава предимство на отбраната пред атаката. Истинската цел на стратегията се състои в „търсене на ситуация на предимство, която, ако не предизвика сама решението, то нейното продължение чрез битка да осигури реализирането на тази цел“. Целта на военните операции (действия на пробив, на обкръжение, на диверсия) е разделянето на силите на противника. По време на Първата световна война дебаркирането на Дарданелите (25.04.1915 – 9.01.1916 г.) и по време на Втората световна война дебаркирането в Италия (през лятото на 1943 г.) демонстрират индиректната стратегия – става дума за нападение по-скоро на слаби точки – флангове или тил на една армия, нестабилен съюзник [2: 22].

Тази теория помага в значителна степен да се изяснят някои особености в поведението на Великобритания през Втората световна война, и в частност в началния период на войната.

През 30-те години германски теоретици разширяват идеите за „тоталната война“, като отричат съществуването на мир. Очевидно, под влиянието на опустошителните клаузи на Ньойския договор те настояват, че мирът е период на подготовка за война.

Тоталната война предполага обществото с всички негови системи да се превърне в бойна машина. Тази война размива или дори напълно заличава различията между военни и невоенни цели. В основата на тази концепция стои идеята за война на нациите.

Това е военната теория за „тоталната война“ на германския генерал Ерик Лудендорф (1865 – 1937 г.). Донякъде тази концепция е продължение на идеята на бащата на модерната стратегическа мисъл Карл фон Клаузевиц от началото на ХIХ век за „абсолютната война“. Докато Клаузевиц обаче определя войната като „продължение на политиката“, а военната машина – като инструмент за осъществяване на политическата воля на управляващите, то Лудендорф счита, че за да бъде войната тотална, политиката трябва да се диктува от военните [4: 56]. В труда си „Тоталната война“ (1936 г.) Лудендорф обяснява как целият живот на една нация се променя от войната. Тя обхваща цялата територия на воюващите и изисква мобилизацията на всички сили. Не само армиите, а вече целите нации участват във войната. Това изисква укрепване на бойния дух на вътрешния фронт и сриване на духа на неприятеля чрез пропаганда. Воденето на войната трябва да бъде поверено на върховната власт. Още в мирно време нацията трябва да се подготви за тотална война [2: 22].

Руският генерал-майор Александър Свечин обаче твърди, че не бива да се абсолютизира теорията на тотална война и защитава необходимостта от съчетаване на различните форми на война – войната за смазване на противника и войната на изтощение, която включва не само отбранителни действия, но също така и елементи на „непряко действие“ в широкия политически смисъл. В началото на 30-те години той пише, че Съветският съюз е подходящ за война на изтощение. Първоначално тази теория е критикувана, но се доказва след Втората световна война и днес има все още почитатели в Русия [1].

Още след 1918 г. френската военна мисъл е дълбоко повлияна от огромните човешки загуби през Първата световна война. За защита на човешкия живот започва широко да се използва бетонът. Така през периода от 1930 до 1936 г. е построена линията „Мажино“.

Военноморската мисъл през периода между двете световни войни се характеризира с „постепенно закостеняване“. С други виждания е френският адмирал Кастекс (1878 – 1968 г.), който през 1929 г. започва да издава петте тома на своите „Стратегически теории“. Той набляга на значението на географията за стратегията (повърхност, островен характер, роля на отвъдморските територии и линиите за комуникация) и потвърждава своята вяра в трайната значимост на военния флот. Той предвижда развитието на подводниците и самолетоносачите.



2. Съветските схващания за водене на войната



Периодът между Гражданската война (1917 – 1922 г.) и Великата отечествена война (1941 – 1945 г.) заема важно място в изграждането на съветските въоръжени сили и в развитието на военната теория.

Укрепва военно-икономическата база на Съветския съюз. Това е постигнато и в резултат на развръщане на промишлеността в източните райони на страната. През 1940 г. там се добиват 28,5 % от чугуна, 32 % от стоманата, 32,1 % от проката, 36 % от въглищата и повече от 12 % от нефта в страната, което дава възможност за водене на война едновременно на два фронта.

Индустриализацията на страната позволява в кратки срокове да се извърши коренно техническо превъоръжаване на съветските въоръжени сили. През периода от 1934 до 1938 г. броят на танковете е увеличен почти три пъти, на самолетите – 2,3 пъти, на артилерията – почти с 80 %. Личният състав на Червената армия е увеличен два пъти [3: 183].

Усъвършенства се и организационната структура на армията. Значително се увеличава ударната и огневата мощ на стрелковите войски. Поради нарастващата опасност от възникване на война и с цел по-нататъшно укрепване на отбранителната способност на страната продължава развръщането на нови части и съединения от всички видове въоръжени сили. В резултат на това общата численост на въоръжените сили през периода от 1939 до 1940 г. е увеличена повече от 2,5 пъти, при което числеността на бронетанковите войски нараства 4,8 пъти, а на военновъздушните сили – 2,1 пъти.

Едновременно с усъвършенстването на организационната структура на въоръжените сили и техния количествен растеж се работи интензивно по научното разработване на теорията на съветската военна стратегия. В основата на тази работа стои учението на марксизма-ленинизма за войната и армията, политическото и икономическото развитие на страната и използването на опита от миналите войни.

В съветската военна стратегия се изтъква, че бъдещата война ще има световен характер. При това, като се отчита съществуването на две социално противоположни системи, бъдещата световна война се разглежда преди всичко като война на коалиция от капиталистически държави срещу Съветския съюз.

Бъдещата война се разглежда като продължителна и високоманеврена война, която ще изисква участието на масови армии, огромно напрежение на всички икономически и организационни сили на всяка нация, като война, в която победата не може да бъде постигната с един удар. Съгласно това положение се счита, че е необходимо провеждане на ред последователни кампании и операции [3: 184].

Високоманевреният характер на предстоящата война се предопределя от широката механизация и моторизация на войските, от масовото внедряване в армиите на нови мощни настъпателни средства – танкове и авиация, които позволяват успешно да се пробива отбраната и да се развива настъплението на голяма дълбочина.

В съветската предвоенна (преди Великата отечествена война) теория е установено, че в хода на войната могат да се използват различни начини на водене на въоръжената борба – настъпление, отбрана, отстъпление.

Едновременно с това в съветската военна доктрина винаги се е отдавало явно предимство на настъпателния принцип на водене на бойни действия, само с използването на който може да се постигне пълен разгром на противника.

В средата на 30-те години в Червената армия е приета широко теорията на дълбоката операция. Някои изследователи приписват авторство на теорията на Михаил Тухачевски (1893 – 1937 г.). Мнозина обаче оспорват авторството му. Теорията е дълбоковкоренена в съветската военна доктрина и нейната същност се изразява в извършване на пробив на отбраната на противника в дълбочина и разгром на тила и материално-техническата му поддръжка. Концепцията за дълбоката операция се съдържа в Полевия устав на Червената армия от 1929 г. и е доразвита в Инструкциите за дълбока борба от 1935 г. Включена е и във Временния полеви устав на Червената армия от 1936 г. Едни от първите примери за ефективност на дълбоките операции са победата на съветските войски над мощните японски сили при Халхин Гол през август-септември 1939 г. и успехът на подобни немски операции в Полша (1939 г.) и Франция (1940 г.). Дълбоките операции са проведени с голям успех и на Източния фронт по време на Втората световна война, в битката при Сталинград (1942 – 1943 г.) и Беларуската стратегическа настъпателна операция (1944 г.).

През 1931 г. Тухачевски става заместник-председател на Народния комисар на отбраната на СССР и по негова инициатива Червената армията се превъоръжава с авиационна техника, танкове и артилерия. Тухачевски подкрепя извършването на иновативни разработки, като това за въздушнодесантно нападение и създаване на радар, реактивни оръжия, ракети, противовъздушна отбрана и др.

Идеята за активния настъпателен метод на водене на войната е отразена широко и в други довоенни устави и наставления. Същността на съветската настъпателна доктрина най-ярко е отразена в проекта на Полевия устав от 1939 г.: „На всяко вражеско нападение СССР ще отговори със съкрушителен удар с цялата мощ на своите въоръжени сили…

Ако врагът ни натрапи война, работническо-селската Червена армия ще бъде най-нападателната от които и да било и когато и да било нападателни армии.

Ние ще водим войната настъпателно, пренасяйки я на територията на противника.

Червената армия ще води бойните действия до унищожаването и до пълния разгром на противника…“ [3: 185].

В същото време съветската стратегия признава отбраната за напълно закономерен начин на водене на бойните действия. Счита се обаче, че въпросите за организацията и воденето на отбраната в довоенната теория не са разработени напълно. Приема се, че отбраната, като играе подчинена роля по отношение на настъплението, ще се води само по отделни направления в рамките на стратегическото настъпление, а не по целия фронт на въоръжената борба. По принцип в довоенната теория се допуска принудителното оттегляне на войските на отделни участъци. Проблемът за извеждането на големи сили изпод противниковите удари не е разработен нито теоретически, нито практически.

Приема се също така, че съветската военнотеоретична мисъл в довоенните години прави правилен извод за методите на разпалване на бъдещата война. Счита се, че в съвременните условия войните обикновено ще започват внезапно, без формално обявяване на война. Отчита се обаче, че от това положение не са направени правилни изводи по отношение на съдържанието и характера на началния период на войната. Под начален период на войната се разбира периодът от време от началото на военните действия до влизането на основната маса от въоръжените сили в операциите.

Продължителността на началния период на войната се определя на 15 – 20 дни от момента на началото на войната. Предполага се, че през това време ще се водят бойни действия от прикриващите войски и борба за господство във въздуха при едновременно провеждане на мобилизация, съсредоточаване и развръщане на главните сили. По такъв начин военните действия през началния период на войната се замислят в ограничени мащаби. Счита се обаче, че този погрешен възглед за съдържанието на началния период на войната оказва отрицателно влияние върху подготовката на съветските въоръжени сили.

Периодът между Първата и Втората световна война се характеризира не само с по-нататъшно усъвършенстване на съществуващите видове въоръжени сили, но и с появата и бурното развитие на нови видове въоръжени сили и родове войски. Авиацията от спомагателен род войска се превръща в самостоятелен вид въоръжени сили, а в сухопътните войски се появяват такива родове войски, като бронетанкови войски, за противовъздушна отбрана и въздушнодесантни войски.

Във връзка с това в съветската военна теория се отделя голямо внимание на разработването на проблема за определяне на ролята и мястото на видовете въоръжени сили в бъдещата война. Изхожда се от това, че победата във войната може да бъде постигната само от обединените усилия на всички видове въоръжени сили и родове войски.

В съветската довоенна теория се отделя сериозно внимание на проблема за стратегическото взаимодействие. То се разбира като съгласуване на действията на всички видове въоръжени сили и родове войски по цел, време и място. Въпросите на стратегическото взаимодействие не само се разработват на теория, но и намират практическо решение в оперативно-тактически игри и маневри.

При разработването на теорията на стратегията съветските военни теоретици обръщат особено внимание на проблема за създаването, използването и възстановяването на стратегическите резерви. В това понятие се включват не само войсковите съединения, които се намират в разпореждане на Върховното главно командване, но и човешките и икономическите ресурси на страната, осигуряващи воденето на напрегната и продължителна война. При практическото решаване на този проблем обаче са допуснати грешки, които се изразяват в това, че въпреки постоянната заплаха от възникване на война в Съветския съюз не са създадени необходимите запаси от въоръжение и бойна техника, осигуряващи мобилизационните потребности на съветските въоръжени сили.



3. Японските схващания за водене на войната



Япония следи с внимание новите теории на военноморската мисъл. Интересите ѝ в Тихия океан се сблъскват с тези на САЩ, но икономически не може да издържи на продължителна надпревара с американците в изграждането на равностоен флот. Новите теории обаче могат да дадат на Япония евентуално предимство в един бъдещ сблъсък със САЩ. Така Япония построява мощен флот от самолетоносачи, с помощта на който в началото на Втората световна война успява да нанесе сериозни поражения на противниците си в Тихия океан.

Японската доктрина за авионосните съединения скоро е възприета и от САЩ и Великобритания, чието числено превъзходство в крайна сметка си казва думата.

Японската военноморска мисъл пък е смесица от смелост (трябва да се удари бързо) и предпазливост: за да се избегнат множеството големи загуби, трябва да се ангажира само една част от флота, а по-голямата част от морските сили да се държи в резерв [2: 26 – 27].



Заключение



Още в края на 30-те години и началото на следващото десетилетие на ХХ век става възможно новите концепции, доктрини и стратегии за водене на войната да бъдат приложени на практика. Много от тях са използвани в последвалата световна война. Успехът при реализирането на част от тях доказва тяхната правота и жизненост, а неуспехът при други позволява на някои държави да извлекат необходимите поуки и да ги коригират или принудително да търсят и прилагат нови схващания за водене на войната. Отделно от това развитието на икономическата база и оттам на технологиите в хода на Втората световна война създават основа за ново развитие на формите и способите на водене на войната, за организационното изграждане и развитието на видовете въоръжени сили и родовете войски и за развитие на способностите на армиите за водене на въоръжената борба.
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Abstract: Russia's foreign policy aspirations have always combined elements of geopolitics and the competition of the great powers with ideology and religion. For Russian analysts, geography has obvious implications for Russia's national security and drives their geopolitical ambitions. Russia's military involvement in Syria has also had a significant impact on its relations with Iran, Russia's oldest and closest partner in the Middle East since the Cold War era. Russian-Iranian relations have withstood many challenges. Turkey's move to Russia has deeper reasons, some of which are too personal for Turkish leaders, and is longer than the creation of the S-400 episode and rapprochement with Russia as a major regional player in the Syrian conflict.
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През есента на 2015 г. руската военна интервенция в Сирия бе най-важният момент в сирийската гражданска война и позиционирането на Русия в Близкия изток като един от основите играчи след десетилетие отсъствие от региона.

Реалистичната оценка на постиженията на руската дипломация в региона са далеч по-скромни, отколкото изглеждат на пръв поглед. Стремежът на Москва в Близкия изток обаче показва, че образът на нейната възходяща политика донякъде е преувеличена, но въпреки това постиженията на Кремъл до този момент в района не трябва да бъдат свеждани до минимално ниво или пренебрегвани. Най-голямото предизвикателство си остава да спечели мира, който може да бъде дори по-труден от победата във войната. Засега най-голямо постижение е споделената победа в сирийската гражданска война, което поставя Русия като ключова сила в разкъсаната от войната държава, и това е свързано с множество големи дипломатически, военни и икономически проблеми.

Руската дипломация сключи редица сделки от Персийския залив до Северна Африка, свързани с търговия, инвестиции и съвместни декларации за разширено сътрудничество в различни сфери. При по-детайлен анализ на този впечатляващ модел на действия на руската дипломация става ясно, че практическото изпълнение на тези споразумения и сделки изостава или остава неизпълнено. Поради тези причини може да се направи изводът, че в обозримо бъдеще търговията на Русия с Близкия изток ще остане изключително скромна и има малка вероятност това състояние да се промени.

Руската политика в Близкия изток през изминалото десетилетие, особено след военната интервенция през 2015 г. в Сирия, както и бъдещите възможности и взаимоотношения на Русия с ключови сили от Близкия изток – Турция, Израел и Иран, е необходимо да се наблюдават, защото те ще са важни за бъдещото развитие на района. Всичко това е свързано с геополитическия възел Близък изток, който е кръстопът на света, където традицията, интересите и политическите амбиции налагат активно руско присъствие, отбелязващо след 2015 г. възобновяване на вековното руско участие в регионите. Още от времето на царете и основаването на съвременната руска държава тя винаги е имала интереси в Близкия изток. Руските външнополитически стремежи винаги са съчетавали елементи от геополитиката и конкуренцията на Великите сили с идеологията и религията. Руската политика в Близкия изток има разнообразни катализатори на действия. Руската и Османската империя изиграха своето вековно и дългогодишно съперничество – от Балканите до Мала Азия и Леванта, използвайки геополитическите и идеологическите фактори, който бяха повлияни от религиозните и културните им връзки с региона. С течение на времето те винаги са имали стремеж за излаз на топли пристанища и за териториално разширяване, защита на вярващите православни християни и славяни, потиснати от османското владичество. Русия беше в пряка конкуренция и изцяло ангажирана от Великите сили за влияние в оспорвания регион, където всички основни сили за времето имаха интереси и се стремяха да имат власт и влияние.

Освен от историческия план и традицията, амбицията на Русия да се върне в Близкия изток може да се обясни с близостта на региона до руските граници и желанието ѝ за главна роля в Черноморско-Средиземноморския район, където има дълбоки корени във външната си политика и стратегическа мисъл. За руските анализатори географията има очевидни последици за руската национална сигурност и движи геополитическите им амбиции. Като се имат предвид трудният терен и рехавите граници на съседите на Русия, перспективата за нестабилност и прехвърлянето на проблемите в руския кавказки регион са реалистична заплаха, която нито един анализатор по национална сигурност не може да пренебрегне. Съществуването на този проблем не може да бъде отречен дори и когато има основателни различия в мненията за това как най-добре да се защити Русия, която има интереси в региона извън историческите привързаности и сигурност. Двустранната търговия с отделни държави не е основен двигател на руската политика в Близкия изток като цяло, тъй като общият регион се нарежда сравнително назад сред руските търговски партньори. Оръжейната индустрия е влиятелна група по интереси в Русия и продажбите на оръжие са сериозен източник на приходи в този сектор на руската икономика. Алжир, Египет, Ирак са исторически значими купувачи на руско оръжие. Износът на оръжие също служи като важен инструмент на руската външна политика.

Близкият изток е регионът, които е най-големият доставчик на нефт и газ за световната икономика и от тази позиция е важен за руския икономически интерес. Самата Русия е един от най-големите производители на въглеводороди в света и има жизненоважен дял на световния пазар на нефт и газ. Икономическото благосъстояние и политическата стабилност на Русия зависят пряко от дейностите, свързани с добива и търговията с въглеводороди. Русия и производителите от Близкия изток са конкуренти, но на тях в последно време им се налага да действат съгласувано, тъй като доминиращите им позиции като енергийни доставчици се оспорват от навлизането на нови източници и технологии.

За Русия, която се стреми да заобиколи санкциите на САЩ, ЕС и собствения си лош инвестиционен климат, възможността за инвестиции от някои държави от Близкия изток, от големи държавни фондове е важна и добре дошла. Всичко това се използва като доказателство за способността ѝ да излезе от международната изолация и да докаже икономическия си потенциал. Заявените досега финансови интереси надхвърлят действително инвестираните суми, но те не трябва да бъдат отхвърляни. Основната заявена цел на руската външна и вътрешна политика при управлението на Путин е превръщането на Русия отново в геополитически център. И руската военна интервенция от 2015 г. в Сирия беше критичен момент в преследването на тази цел, и то в регион, който отдавна е доминиран от САЩ. След анексирането на Крим от 2014 г. руската интервенция в Сирия беше важен ход на руската външна политика не само в Близкия изток, но и като цяло да преодолее международната изолация. С намесата в Сирия Русия се стреми да демонстрира пред Брюксел и Вашингтон, че политиката им на изолиране, маргинализиране и принуждаването ѝ да отстъпи под тежестта на санкциите е обречена на неуспех. Според Москва Русия не може да бъде нито маргинализирана, нито изолирана и няма да отстъпи от позициите си. Дори незаконната анексия на Крим през 2014 г. беше в съответствие с традиционния стремеж на Русия за безпрепятствен достъп до Проливите и Средиземноморието. Естествено руската външна политика го оправда пред руската и международната общественост с историческата приемственост и с борбите и победите от по-ранните векове, т.е. завръщането на Русия в Близкия изток през 2015 г. в геополитиката на региона не навлиза в нова фаза, а се връща към статуквото.

Значително намаля риска от конфронтация между САЩ и Русия при интервенцията на Русия в Сирия на фона на опитите на САЩ да се изтеглят от района. Опитът за изтегляне на САЩ от Близкия изток също създаде множество възможности Русия да се опита да си партнира с партньори на САЩ, които търсят сигурност във време на несигурност, особено след т.нар. ,,Арабска пролет“. Независимо от възможностите за възстановяване на някои стари връзки, Москва няма нито средства, нито амбиция да запълни вакуума в резултат на оттеглянето на САЩ. Способността на Русия да разговаря с всички държави от региона също е ключов ограничаващ фактор в стремежа ѝ за по-нататъшна засилена роля в региона. Това може да я пренуди да участва в основния конфликт, разкъсващ региона, между Иран и почти всички останали, но на този етап се наблюдава активност на руската дипломация, която предочита да поддържа добри отношения с всички от региона. Близкият изток с преобладаващо мюсюлмански държави едва ли би бил естествен партньор на Русия, докато тя провежда брутална военна кампания срещу мюсюлманите в Чечения и на други места в Кавказ. Това естествено помогна на позициите на САЩ в Близкия изток, като остави малки възможности за Русия да разшири влиянието си в района с малкото ресурси, които са ѝ останали.

През 90-те години на XX век и в началото на 2000 г. най-важната връзка, която Русия успя да поддържа в Близкия изток, беше с Иран. Отношенията им бяха резултат по-малко на активна руска дипломация и повече на необходимост за Иран да има международен защитник в лицето на Русия. За Русия изолацията на Иран предостави уникална възможност да поддържа интересите си в Близкия изток и претенцията си на основен играч в усилията на международната общност за ограничаване на иранската ядрена програма.

След разпада на Съветския съюз Русия успя да поддържа отношения с Иран и със Сирия, включително използвайки военноморските съоръжения в Тартус. Присъствието ѝ в Сирия се използва и като възможност за събиране на разузнавателна информация за американските и израелските сили. На други места руското присъствие през този период се проявява най-вече в търсене на пазарни възможности за оръжейната индустрия, както и до голяма степен да покаже, че Русия все още е сериозно заинтересована да поддържа връзки с региона. Въпреки руската дипломация тя не се възприема като основен играч, и дори не може да се сравнява със САЩ, независимо от обявеното им желание за оттегляне от района.

Москва обвини Вашингтон за Арабската пролет през 2011 г. и в безразсъдно подриване на съществуващите режими в Близкия изток. Изтокът е продукт на американски геополитически проекти в региона. Факт е, че след Арабската пролет последва инвазията в Ирак, предприета в името на демократизиране на региона.

Позицията на Русия в Близкия изток се промени коренно след военната интервенция в Сирия и от маргинален участник тя се превърна в основен играч не само в Сирия, но и в Близкия изток. С ангажирането си в Сирия с военна интервенция Кремъл демонстрира своите нови военни способности и решителността си да ги използва, ако се наложи, както и твърдата си претенция за лидерска роля в Близкия изток. С тези си действия Кремъл изпрати важно послание на други правителства в региона, а именно, че е надежден партньор, готов и способен да спасява приятели в нужда.

На групировките, които получават подкрепа от сунитските арабски държави от Персийския залив, Турция и Съединените щати, беше нанесен тежък удар с намесата на Русия, от който едва ли ще се възстановят скоро. Външните поддръжници на групировките получиха ясно послание, че вече няма да могат да се месят в сирийските дела и ще трябва да вземат предвид позицията на Русия. Освен това, докато Русия се изявява като надежден покровител на клиентелисткия режим в Дамаск, нежеланието на САЩ да се намесва и да оспорва руския ход създаде впечатление за американска слабост, ненадеждност, нерешителност и цялостно отстъпление от региона.

САЩ и сирийската опозиция са едни от най-големите губещи в това развитие на събитията в Близкия изток. САЩ бяха най-голямата военна сила в региона, свободна да действа, но намесата на руските военни в Сирия в подкрепа на Асад промени това.



ИРАН – взаимодействия и противопоставяния с Русия



Руското военно участие в Сирия също оказа значително влияние върху отношенията на Русия с Иран, който е нейният най-стар и най-близък партньор в Близкия изток още от ерата на Студената война. Военното участие на Русия в Сирия оказа значително влияние върху отношенията му с Иран. Руско-иранските отношения издържаха на множество предизвикателства през последните години, включително на потенциалната конкуренция за влияние в Кавказ, Централна Азия и Каспийския район; на безогледната и брутална кампания на руските военни срещу мюсюлманското население в Северен Кавказ; и на заплахите от налагане на санкции от страна на Съединените щати за възпиране на руското сътрудничество с Иран в развитието на ядрената му програма. Въпреки този натиск двете държави успяха да овладеят различията си и да развият партньорството помежду си. Всяка от двете държави се стреми да извлича значителни ползи от това партньорство. За Иран, с наложени санкции от международната общност заради позицията и желанието си да създаде ядрени оръжия, Русия беше и си остава незаменим защитник. Като основна сила и постоянен член на ООН Русия беше в състояние да защити Иран от заплахата за международни санкции. Въпреки силния натиск от страна на САЩ по отношение на Русия за отмяна на проекта за изграждане на ядрената централа в Бушер той бе реализиран и Русия си остана важен доставчик на оръжие за Иран.

След разпада на Съветския съюз и маргинализирането му на световната сцена Иран се превърна за Русия в основна входна точка както в близкоизточната, така и в глобалната политика. Специалните отношения на Русия с Иран бяха изключително важни за поддържане на амбициите ѝ в този проблематичен регион на света във време, когато тя има малко ресурси за влияние в Близкия изток. Нейните специални отношения с Иран я позиционират твърдо на масата за преговори с основните сили, които искат да се справят с нарастващото предизвикателство на ядрените стремежи на Техеран. В крайна сметка специалните отношения между Москва и Техеран бяха печеливши.

Началото на сирийската гражданска война добави още един взаимен интерес в отношенията между Русия и Иран, а именно и двете държави имаха сериозни интереси в подкрепа на правителството, ръководено от Асад. Тяхното желание за общо противопоставяне на хегемонията на САЩ в Близкия изток бе допълнено от геополитическия проект на Иран за разширяване на влиянието му в Ливан, подкрепа за режима на Асад, изграждане на шиитска дъга, стигаща до границата с Израел, и непримиримо противопоставяне на неговото съществуване. Руският интерес е да предотврати падането на режима на Асад, с който той си партнира от половин век и има изградена военна база, което съответства и на ангажимента на Иран към него.

През 2015 г., малко след началото на руското военно разполагане в Сирия, Русия и Иран подписаха споразумение за военно сътрудничество. Успехът в Сирия е само една част от сложните руско-ирански отношения. През 2016 г. руските бомбардировачи използваха база в Иран, за да извършват удари в Сирия, което предизвика реакции в Русия, че това може да доведе до дългосрочен достъп на Русия до иранските военни съоръжения. Техеран обаче незабавно прекрати достъпа на Русия до въздушната база, като причината за това действие бе, че Москва е нарушила условията на договора, като го е направила публично достояние. Действията на иранското правителство беше сигнал, че не всичко протича гладко в отношения му с Русия.

Парадоксалното е, че когато имаше съвместен успех на Москва и Техеран в промяната на хода на сирийската гражданска война, се разкриха значителни разлики между техните геополитически интереси. Мирът с руско посредничество в Сирия би подобрил статута ѝ в Европа, където притокът на сирийски бежанци се очертава като основен политически въпрос. За да има завръщане в Близкия изток и значително подобряване на статута ѝ на основна сила, Русия се стреми да се сложи край на конфликта в Сирия и да постави разкъсаната от войната държава на пътя на помирението, а възстановяването ѝ ще бъде окончателно потвърждаване на основния статут на Русия в района.

Русия няма интерес да удължава агонията на Сирия. Гражданската война се превръща в конфликт за целия регион, който се подхранва от сектантски различия и има връзка с други държави от Близкия изток, което е другото основно противопоставяне в района – фактор, който може да мотивира иранската политика в Сирия освен шиитската дъга до Израел. Русия, изглежда, има силен интерес да ограничи иранското влияние в Сирия, за да не се окаже в положение, в което трябва да избира при тези конфликтни точки. Москва и Техеран, очевидно, имат различни подходи за възстановяване на сирийската държава. Руският бизнес интерес разглежда перспективата за възстановяване на Сирия като търговска възможност, с която да си възстанови огромните разходи, а това може да се случи само при прекратяване на конфликта. При такова развитие на събитията в Сирия ще му се наложи да се конкурира с иранските интереси, които също искат възстановяване на разходите от войната.

Израел е другият важен мотивиращ фактор за Русия, която се стреми да ограничи иранското влияние в Сирия и да прекрати конфликта. Интересите на Израел и Русия в Сирия са напълно съвместими. Укрепването на властта на Асад в цяла Сирия и връщането на статуквото са невъзможни без значително иранско военно присъствие в страната, защото сирийската армия понесе тежки загуби в хода на гражданската война. Това обаче е хипотетичен избор в най-добрия случай за Израел, Русия и режима на Асад. Изглежда, е малко вероятно да има алтернативи на продължаващото иранско присъствие и никоя от участващите страни – Израел, Русия или режимът на Асад, не е в състояние да излезе от тази безизходица, което ще бъде нова сериозна конфликтна точка за района. Поради всичко това и от гледна точка на Москва присъствието на ирански сили в Сирия е двойствен проблем, то е възможност за оцеляване на режима на Асад и победа над опозицията, но в същото време е пречка пред амбициите на Русия да се утвърди като лидер на бъдещото решение за Сирия.

Както вече беше констатирано, след победите се появяват и пукнатините във взаимоотношенията между Иран и Русия. За първи път на Иран му се отдава възможност да разшири позициите си в Сирия и в по-широкия район Леванта и да използва Сирия за натиск срещу Израел, с възможност за още един военен конфликт. За Иран това е последна възможност да затвърди позицията си на ключов играч и миротворец в Близкия изток чрез използване на натиск.

За Русия всичко това води до сериозен проблем с невъзможността да промени тази позиция на Иран, която илюстрира границите на неговия обхват и влияние дори в сирийската ситуация, където Русия изигра последователна роля. В Кремъл, очевидно, липсва дипломатическо решение по отношение на Иран и вероятно дори и по отношение на Асад, който би бил убеден да ограничи иранското влияние в Сирия. Но възможността да се даде свобода на Иран да постигне целите си в Сирия рискува да застраши постиженията на Москва в Сирия и в широкия Близък изток. С течение на времето не е изключено и заместване със сила на иранските части с руски сили.

Единственият вариант, оставен на Кремъл в преследването на неговите амбиции в Сирия, е да се насочи към използване на дипломатически средства, с които има малка вероятност да постигне желаните цели, и търпеливо да чака ситуацията да се промени. Дипломатическата дейност ще демонстрира възстановения статут на Русия в Близкия изток, ще засили претенциите ѝ за централна роля за бъдещото уреждане на конфликтната ситуация и ще определи Путин като глобален лидер. Всичко това се засили много след заявката на САЩ за изтегляне от региона и завръщането на Русия в Близкия изток.



Русия и Турция – взаимоотношения и противопоставяния



През юли 2019 г. беше направена доставката на Турция на ПВО система С-400 по договор с Русия и това беше важен момент в руско-турските отношения. Независимо от предупрежденията на Вашингтон за последиците за американско-турските отношения, заплаха от санкции и изваждане от програмите за високотехнологични американски оръжия Анкара закупи руската система за противовъздушна отбрана. Пренебрегването на предупрежденията от страна на турското ръководство и неговият недвусмислен характер засилиха впечатлението от дистанцирането на Турция от Съединените щати и Запада и геополитическото му пренасочване към Русия. Решението на Анкара да закупи С-400 беше на фона на обтягането на взаимоотношенията между Русия и Запада и беше още по-фрапиращо, като се имат предвид мащабът и обхватът на противопоставянето им след 2014 г. Някои анализатори описват това състояние като нова Студена война. Насочването на Турция към Русия има по-дълбоки причини, като някои от тях са твърде лични за ръководителите на турската държава и са по-далечни от създаването на епизода с С-400 и сближаването с Русия като основен регионален участник в конфликта в Сирия. Повече от две десетилетия има промяна в руско-турските отношения, и дори при кратък поглед върху тяхната динамика може да се види, че тази промяна не е внезапна и неочаквана.

С края на Студената война руската икономика, освен че се отвари, оказа и дълбоко влияние върху руско-турските отношения, имайки предвид нивата на икономиките на двете държави. Историческото съперничество между Русия и Турция доведе до многобройни войни между Руската и Османската империя и голямо противодействие през по-голямата част от ХХ век. Всичко това избледня и на негово място се появиха процъфтяващи търговски взаимоотношения между двете държави.

Икономическите отношения между Русия и Турция процъфтяват в началото на 90-те години на миналия век. Турските строителни компании навлязоха на доходния московски пазар на недвижими имоти, руските туристи откриха средиземноморските плажове на Турция, а руските и турските енергийни компании се включиха в амбициозни проекти за строителство на газопроводи. През 1992 г. годишният обем на търговията между тях бе по-малко от 2 млрд. долара, а през 2018 г. нарасна до 25 млрд. долара, като Путин и турският президент Ердоган имат амбицията да увеличат търговския обмен до 100 млрд. долара.

Търговските отношения процъфтяват въпреки наследството на геополитическото съперничество между Москва и Анкара и въпреки различните интереси на двете държави в някои конфликтни райони. Турция и от историческа, и от религиозна гледна точка е защитник на Азербайджан, а Русия пое ролята на защитник на Армения, но това не ѝ пречи да доставя оръжие и на двете страни. Турското правителство пък си затваря очите за подкрепата, оказана от турската чеченска диаспора на чеченските бойци, воюващи срещу Русия през 90-те години. Това не попречи на Русия да подпише споразумение за строителство на газопровод с Турция през 1998 г. От своя страна Турция отказа да признае анексията на Крим от Русия, но не одобри и не участва в санкциите на Европейския съюз срещу Русия. Турция от много години прави постъпки да стане член на ЕС, но опитите ѝ са крайно неуспешни за сближаване с Европа. От една страна, Европа няма единно мнение за приемането на Турция, от друга страна, самата Турция не извършва необходимите реформи и не спазва правата на човека. И Русия, и Турция особено след 2000 г. претърпя големи промени в своята вътрешна политика с появата на силни и все по-авторитарни лидери. В резултат на това отношенията им с ЕС претърпяха в голяма степен промени поради неизвършване на реформи, съвместими с европейските ценности. Отношенията между Русия и Турция зависят от личните отношения между Путин и Ердоган. И двамата лидери са мишени на европейските политици заради корупцията, отстъплението им по отношение на правата на човека. И двамата отхвърлят критиките и ги представят пред собственните си народи като опит за намеса във вътрешните им работи. И двамата имат сложни отношения с Вашингтон. И всичко това кара двамата лидери да бъдат солидарни помежду си и да декларират приятелски отношения, а и се вписва в политиката на Путин и неговия стремеж да вбива клин между държавите от НАТО и ЕС. С избухването на сирийската гражданска война отношенията между двете държави и двамата лидери бяха поставени на изпитание в няколко кризисни ситуации.

Турско-сирийските отношения са сложни, те включват наследството от Османската империя и имат конкретни териториални претенции. Сирия беше подпомагана от Съветския съюз, а Турция беше стълбът на южния фланг на НАТО. Турските лидери подкрепиха Арабската пролет в Сирия поради собствени геополитически, религиозни, философски и вътрешнополитически причини. Първоначално призоваха Асад да прояви сдържаност в усилията си да потуши гражданските вълнения. Безкомпромисността и нарастващата бруталност на Асад не оставиха никакви съмнения в турската страна, която поиска той да се оттегли от властта в Сирия, докато Русия остана твърд съюзник и привърженик на неговия режим.

Руските въздушни и сухопътни сили, разположени в Сирия през есента на 2015 г., са в непосредствена близост до бившия противник – Турция, като двете държави действат във все по-наситеното сирийско въздушно пространство. На 24 ноември 2015 г. турски самолет свали руски самолет Су-24, който Анкара твърдеше, че е в турско въздушно пространство. Руснаците настояха, че техният самолет е свален над Сирия. Инцидентът предизвика крайна реакция от страна на Русия, включително набор от наказателни икономически санкции и искания за извинение от страна на Ердоган. Под заплахата от икономически загуби и политическия натиск от страна на Русия Ердоган поднесе своите извинения през юни 2016 г. Месец по-късно руско-турските отношения получиха голям тласък от неочаквани събития в Турция. Опитът за преврат през юли 2016 г. беше важен момент за турската вътрешна политика. Той предизвика масирани чистки сред гражданското общество, военните, правителствените служители и медиите до ден днешен. Чистката на противниците на Ердоган предизвика смесица от колебание и критика, насочени към Ердоган от ЕС и САЩ. Единствено Путин не отправи критики към Ердоган, а използва случая да забие клин между Турция и нейните европейски съюзници в момент на техните обтегнати отношения заради справянето с бежанската криза. Покрай опита за преврат Русия се опита и се представи в публичното пространство като единствения спасител на Ердоган. През август 2016 г. Ердоган пътува до Русия и това бе първото му пътуване в чужбина след опита за преврат. Той публично благодари на Путин за подкрепата, отнасяйки се към него като към приятел. Президентът на Турция пътува отново до Русия през май 2017 г., след което Путин декларира, че отношенията са се възстановили напълно от кризата през 2015 г. и че икономическите отношения са възстановени. Тази връзка се разви на фона на постоянно влошаващите се отношения между Турция и нейните западни съюзници.

Важен момент в бързото сближаване на двете държави и стремежа на Турция към Русия се случи през декември 2017 г., когато двете страни подписаха споразумение за закупуване на система за ПВО С-400 от Русия на стойност 2,5 млрд. долара. След близо две години и безброй предупреждения от двете страни на Атлантическия океан за отрицателното въздействие върху отношенията на Турция със САЩ и НАТО С-400 беше доставена на Турция. Противопоставянето на Ердоган със САЩ и НАТО за покупката на С-400 беше много по-голяма победа за Путин, отколкото белег за стратегическо сближаване между Москва и Анкара. Това беше сериозен успех на Москва при създаването на напрежение със САЩ и НАТО. След години на натрупване и множество санкции, наложени на Русия заради анексията на Крим и множество други престъпления, руското държавно образувание Рособоронекспорт продаде системата С-400 на Турция, а Русия спечели предимство и надделя над Ердоган, използвайки личните му страхове, като реализира сделката. Поне засега сделката за С-400 също е символична победа за Ердоган и възможност да покаже стратегическото значение на Турция и независимостта ѝ от Запада. Въпреки многократните заплахи за налагане на санкции на Турция заради сделката С-400 администрацията на Тръмп се бори да излезе с адекватен отговор при доставката на системата в Турция, но той не беше достатъчно категоричен, което е знак за важността на отношенията на САЩ с Турция, включително и на достъпа им до авиобаза ,,Инджерлик“ и желанието да се избегнат по-нататъшни щети за НАТО или да се стигне до разцепление с Турция. Има много причини за повишено внимание към отношенията между Русия и Турция. Икономическите им отношения служат като важна основа за връзките помежду им и предоставят на двете държави мощни стимули за поддържане на тези отношения. Явно лидерите им са оскърбени от отношението на Европа и САЩ към тях.

Но Русия и Турция имат своите различия. Военната подкрепа на Русия за режима на Асад, която обърна конфликта и спаси Асад от поражение, не остави на турското правителство други възможности, освен да преглътне враждебността си към режима на Асад и да приеме факта, че той ще останане на власт в Сирия. За Турция се появи неочаквана възможност, след като през декември 2018 г. Тръмп даде заявка, че иска „пълно“ и „бързо“ изтегляне на всички американски сили. Това решение беше отменено по-късно под натиск от Пентагона и привържениците на кампанията за противодействие на „Ислямска държава“. Ердоган се възползва от тази позиция на САЩ и поддържаше постоянен натиск. През октомври 2019 г. за пореден път Тръмп обяви желанието за изтегляне на американските войски и на практика отвори пътя на Турция да атакува кюрдските милиции, които дотогава действаха в тясно сътрудничество с американските сили. Но както винаги се получава, на мястото на американските сили бързо бяха разположени руски войски за запълване на образувалия се вакуум, което не остави на турското правителство друг избор, освен да приеме присъствието на руската и сирийската армия в райони, по-рано контролирани от кюрдските милиции с подкрепа на САЩ. Бързото руско настаняване на мястото на американците изпрати послание на Ердоган, че при изпълнение на целите си в Сирия той ще трябва да се съобразява с руските политики и приоритети.

Икономическите връзки между Русия и Турция са важни, но не дотам, че да пренебрегнат някои държави, които са им много по-важни в икономически аспект. Русия дори не е сред първите десет най-големи експортни пазари на Турция. Китай, Германия, Обединеното кралство и САЩ заедно с няколко други големи европейски икономики са приоритетни експортни пазари за Турция. Румъния, България и Израел купуват повече от Турция, отколкото Русия. Въпреки че търговията с Русия е важен компонент в отношенията с Турция, Русия демонстрира, че се интересува повече от търговията с оръжие срещу нея, продавайки го на противници на Турция.

Според Анкара основна заплаха за вътрешната ѝ сигурност идва от кюрдските милиции и тя демонстрира чрез операциите, които проведе, че е решена да осигури границата си. Русия от своя страна не използва кюрдския въпрос в отношенията с Турция и не акцентира пред турското правителство за неговата уязвимост със Сирия. Русия доставя оръжие на кюрдските сили в Ирак и подкрепя кюрдски отряди, които се борят срещу турската армия в Сирия. С дислоцирането на руските военни към турската граница през октомври 2019 г. на територии, контролирани преди това от кюрдски милиции и американски войски, Русия се опитва да упражни натиск върху Турция и ако обстоятелствата налагат, да експлоатира кюрдския въпрос. Като цяло руско-турските отношения изглеждат много повече като брак по сметка, отколкото като съюз или стратегическо партньорство. С изключение на икономическите връзки, в които има голяма степен на взаимно допълване и които имат потенциал да служат като стабилизиращ фактор, основите на отношенията им – историческите, политическите, геополитическите, стратегическите, както и на личните връзки между двамата лидери, нямат сила, трайност и доверие, изисквани за истинско партньорство. Русия и Турция никога не са били стратегически партьори и явно няма да бъдат.

Русия успя да възстанови някои от старите връзки в Близкия изток, Леванта, Северна Африка и Персийския залив, които не можеше да поддържа след разпада на Съветския съюз. Благодарение на военната намеса в Сирия Кремъл се превърна във важен фактор за района, който е свързан с множество интереси, които сирийската гражданска война осветли. Русия не изглежда незаменима, в множество ситуации тя се превръща в страна, чието съгласие е необходимо. Държавите от Близкия изток е възможно да искат да говорят с Русия, но нямат илюзията, че Русия може да им осигури резултатите, които са им необходими. Успехът на Русия да се върне като важен участник в Близкия изток не трябва да прикрива факта, че инструментариумът ѝ – военният, дипломатическият и икономическият, за поддържане на влияние в региона е доста скромен. Високото ниво на дипломацията беше полезна за имиджа на Русия като фактор в момент, когато администрациите на Обама и Тръмп търсеха възможности за намаляване на участието на САЩ в региона. Дори с продажбите на оръжие, които са основен инструмент на руската политика, Кремъл може да направи много малко за справяне с предизвикателствата в областта на сигурността, икономиката и обществото в региона.

Освен това освен Сирия, най-важните отношения на Русия в Близкия изток се случват с неарабски държави – Израел, Турция и Иран. Но най-належащите проблеми на Близкия изток са в арабските общества. Способността да се разговаря с всички държави е възможност, която руските лидери ценят най-много и често се опитват да използват. Русия, очевидно, не желае и не е в състояние да надделее над Иран като партньор в региона, за да се откаже от разрушителните политики, заплашващи Израел, с които Русия иска да поддържа добри отношения. В Персийския залив, където отношенията със Саудитска Арабия са достигнали исторически връх, Москва изглежда по подобен начин: не желае и не е в състояние да вземе страна между Рияд и Техеран.

Независимо от упоритостта, проявена от руските дипломати и ръководството при преследването на целта им за възстановяване на позициите на Русия, завръщането ѝ в региона е улеснено в голяма степен от САЩ, които се опитват да се оттеглят от там. В Сирия преди руската военна експанзия през есента на 2015 г. администрацията на Обама даде ясно да се разбере, че няма да се намесва директно на страната на опозицията и че военната роля на САЩ ще бъде ограничена до кампанията срещу „Ислямска държава“. Въпреки че според някои прогнози Русия надскача себе си в Сирия и може да се сблъска с тежки дипломатически, военни и икономически последици, Кремъл е доста консервативен в своите действия и умело избягва ненужните рискове в своите действия в Близкия изток. След като стана ясно, че САЩ няма да застанат на пътя на руските военни, едва тогава те пристъпиха към действия. Руската армия действа в Сирия с мисълта да сведе до минимум риска от загуби на земята и във въздуха. Противно на репутацията си за рискове и безразсъдство, Кремъл се противопоставя на риска. Русия има толкова голям дял в победата срещу „Ислямска държава“ и други терористични движения, колкото САЩ. Партньорството с Русия в борбата с тероризма отдавна е основна цел на няколко американски администрации и трябва да продължи.
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Abstract: Russia's foreign policy aspirations have always combined elements of geopolitics and the competition of the great powers with ideology and religion. For Russian analysts, geography has obvious implications for Russia's national security and drives their geopolitical ambitions. Serious developments in Russian-Israeli relations occurred after Vladimir Putin was nominated for President of Russia in 2000 and Ariel Sharon in 2001, respectively. Russia's military intervention in Syria in 2015 was as important for Syria itself and for the other countries indirectly involved in the conflict, as much as for Russian-Israeli relations. Russia's military involvement in Syria has also had a significant impact on its relations with Iran, Russia's oldest and closest partner in the Middle East since the Cold War era. Russian-Iranian relations have withstood many challenges. Turkey's move to Russia has deeper reasons, some of which are too personal for Turkish leaders, and is longer than the creation of the S-400 episode and rapprochement with Russia as a major regional player in the Syrian conflict.
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През есента на 2015 г. руската военна интервенция в Сирия бе най-важният момент в сирийската гражданска война и позиционирането на Русия в Близкия изток като един от основните играчи след десетилетие отсъствие от региона.

Реалистичната оценка на постиженията на руската дипломация в региона са далеч по-скромни, отколкото изглеждат на пръв поглед. Стремежът на Москва към Близкия изток обаче показва, че образът на нейната възходяща политика донякъде е преувеличена. Но въпреки това постиженията на Кремъл до този момент в района не трябва да бъдат минимизирани или пренебрегвани. Най-голямото предизвикателство си остава да спечели мира, който може да бъде дори по-труден от победата във войната. Засега най-голямо постижение е споделената победа в сирийската гражданска война, което поставя Русия като ключова сила в разкъсаната от войната държава, и това е свързано с множество големи дипломатически, военни и икономически проблеми.

Руската дипломация сключи редица сделки от Персийския залив до Северна Африка, свързани с търговията, инвестициите и съвместни декларации за разширено сътрудничество в различни сфери. При по-детайлен анализ на този впечатляващ модел на действие на руската дипломация става ясно, че практическото изпълнение на тези споразумения и сделки изостава или остава неизпълнено. Поради тези причини може да се направи изводът, че в обозримо бъдеще търговията на Русия с Близкия изток ще остане изключително скромна и има малка вероятност това състояние да се промени.

Руската политика в Близкия изток през изминалото десетилетие, особено след военната интервенция през 2015 г. в Сирия, както и бъдещите възможности и взаимоотношения на Русия с ключови сили от Близкия изток – Турция, Израел и Иран, е необходимо да се наблюдават, защото те ще са важни за бъдещото развитие на района. Всичко това е свързано с геополитическия възел Близък изток, който е кръстопът на света и където традицията, интересите и политическите амбиции налагат активно руско присъствие, което след 2015 г. отбеляза възобновяване на вековното руско участие в регионите. Още от времето на царете и основаването на съвременната руска държава тя винаги е имала интереси в Близкия изток. Руските външнополитически стремежи винаги са съчетавали елементи от геополитиката и конкуренцията на Великите сили с идеологията и религията. Руската политика в Близкия изток има разнообразни катализатори на действия. Руската и Османската империя изиграха своето вековно и дългогодишно съперничество – от Балканите до Мала Азия и Леванта, използвайки геополитическите и идеологическите фактори, който бяха повлияни от религиозните и културните им връзки с региона. С течение на времето Русия винаги е имала стремеж към излаз на топли пристанища и териториално разширяване, защита на вярващите православни християни и славяни, потиснати от османското владичество. Тя беше в пряка конкуренция и изцяло ангажирана от Великите сили за влияние в оспорвания регион, където всички основни сили за времето имаха интереси и се стремяха да имат власт и влияние.

Освен от историческия план и традицията, амбицията на Русия да се върне в Близкия изток може да се обясни с близостта на региона до руските граници и нейното желание да играе главна роля в Черноморско-Средиземноморския район, където има дълбоки корени на външната ѝ политика и стратегическа мисъл. За руските анализатори географията има очевидни последици за руската национална сигурност и движи геополитическите амбиции на страната. Като се имат предвид трудният терен и рехавите граници на съседите на Русия, перспективата за нестабилност и прехвърлянето на проблемите в руския кавказки регион са реалистична заплаха, която нито един анализатор по национална сигурност не може да пренебрегне. Съществуването на този проблем не може да бъде отречен дори и когато има основателни различия в мненията за това как най-добре да се защити Русия, която има интереси в региона извън историческите привързаности и сигурност. Двустранната търговия с отделни държави не е основен двигател на руската политика в Близкия изток като цяло, тъй като общият регион се нарежда сравнително назад сред руските търговски партньори. Оръжейната индустрия е влиятелна група по интереси в Русия и продажбите на оръжие са сериозен източник на приходи за този сектор на руската икономика. Алжир, Египет, Ирак са исторически значими купувачи на руско оръжие. Износът на оръжие също служи като важен инструмент на руската външна политика.

Близкият изток е регионът, който е най-големият доставчик на нефт и газ за световната икономика и от тази позиция е важен за руския икономически интерес. Самата Русия е един от най-големите производители на въглеводороди в света и има жизненоважен дял на световния пазар на нефт и газ. Икономическото благосъстояние и политическата стабилност на Русия зависят пряко от дейностите, свързани с добива и търговията с въглеводороди. Русия и производителите от Близкия изток са конкуренти, но на тях в последно време им се налага да действат съгласувано, тъй като доминиращите им позиции като енергийни доставчици се оспорват от навлизането на нови източници и технологии.

Русия, която се стреми да заобиколи санкциите на САЩ, ЕС и собствения си лош инвестиционен климат, възможността за инвестиции от някои държави от Близкия изток, от големи държавни фондове е важна и добре дошла. Всичко това се използва като доказателство за способността ѝ да излезе от международна изолация и да докаже икономическия си потенциал. Заявените досега финансови интереси надхвърлят действително инвестираните суми, но те не трябва да бъдат отхвърляни. Основната заявена цел на руската външна и вътрешна политика при управлението на Путин е превръщането на Русия отново в геополитически център и руската военна интервенция от 2015 г. в Сирия беше критичен момент в преследването на тази цел, и то в регион, който отдавна е доминиран от САЩ. След анексирането на Крим от 2014 г. руската интервенция в Сирия беше важен ход не само в руската политика в Близкия изток, но и в руската външна политика като цяло да преодолее международната изолация. С намесата в Сирия Русия се стреми да демонстрира пред Брюксел и Вашингтон, че политиката им на изолиране, маргинализиране и принуждаването ѝ да отстъпи под тежестта на санкциите е обречена на неуспех. Според Москва тя не може да бъде нито маргинализирана, нито изолирана и няма да отстъпи от позициите си. Дори незаконната анексия на Крим през 2014 г. беше в съответствие с традиционния стремеж на Русия за безпрепятствен достъп до Проливите и Средиземноморието. Естествено руската външна политика го оправда пред руската и международната общественост с историческата приемственост и с борбите и победите през по-ранните векове, т.е. завръщането на Русия в Близкия изток през 2015 г. в геополитиката на региона не навлиза в нова фаза, а се връща към статуквото.

Значително намаля рискът от конфронтация между САЩ и Русия при интервенцията на Русия в Сирия на фона на опитите на САЩ да се изтеглят от района. Опитът за изтегляне на САЩ от Близкия изток също създаде множество възможности Русия да се опита да си партнира с партньори на САЩ, които търсят сигурност във време на несигурност, особено след т.нар. ,,Арабска пролет“. Независимо от възможностите за възстановяване на някои стари връзки Москва няма нито средства, нито амбиция да запълни вакуума в резултат на оттеглянето на САЩ. Способността на Русия да разговаря с всички държави от региона също е ключов ограничаващ фактор в стремежа ѝ за по-нататъшна засилена роля там. Това може да я пренуди да участва в основния конфликт, разкъсващ региона – между Иран и почти всички останали, но на този етап се наблюдава активност на руската дипломация, която предочита да поддържа добри отношения с всички от региона. Близкият изток с преобладаващо мюсюлмански държави едва ли би бил естествен партньор на Русия, докато тя провежда брутална военна кампания срещу мюсюлманите в Чечения и на други места в Кавказ. Това естествено помогна на позициите на САЩ в Близкия изток, като остави малки възможности за Русия да разшири влиянието си там с малкото ресурси, които са ѝ останали.

През 90-те години на миналия век и в началото на 2000 г. най-важната връзка, която Русия успя да поддържа в Близкия изток, беше тази с Иран. Отношенията им бяха резултат по-малко на активна руска дипломация и по-скоро на необходимост за Иран да има международен защитник в лицето на Русия. За Русия изолацията на Иран предостави уникална възможност да поддържа интересите си в Близкия изток и претенцията си на основен играч в усилията на международната общност за ограничаване на иранската ядрена програма.

След разпада на Съветския съюз Русия успя да поддържа отношения с Иран и със Сирия, включително използвайки военноморските съоръжения в Тартус. Присъствието ѝ в Сирия се използва и като възможност за събиране на разузнавателна информация за американските и израелските сили. На други места руското присъствие през този период се проявява най-вече в търсене на пазарни възможности за оръжейната индустрия, както и до голяма степен да покаже, че Русия все още е сериозно заинтересована да поддържа връзки с региона. Въпреки руската дипломация Русия не се възприема като основен играч, и дори не може да се сравнява със САЩ независимо от обявеното им желание за оттегляне от района.

Москва обвини Вашингтон за Арабската пролет през 2011 г. и в безразсъдно подриване на съществуващите режими в Близкия изток. Изтокът е продукт на американски геополитически проекти в региона. Факт е, че след Арабската пролет последва инвазията в Ирак, предприета в името на демократизиране на региона.

Позицията на Русия в Близкия изток се промени коренно след военната интервенция в Сирия и от маргинален участник тя се превърна в основен играч не само в Сирия, но и в Близкия изток. С ангажирането си в Сирия с военна интервенция Кремъл демонстрира своите нови военни способности и решителността си да ги използва, ако се наложи, както и твърдата претенция за лидерска роля в Близкия изток. С тези си действия Москва изпрати важно послание на други правителства в региона, а именно, че е надежден партньор, готов и способен да спасява приятели в нужда.

На групировките, които получават подкрепа от сунитските арабски държави от Персийския залив, Турция и Съединените щати, беше нанесен тежък удар с намесата на Русия, от който едва ли ще се възстановят скоро. Външните поддръжници на групировките получиха ясно послание, че вече няма да могат да се месят в сирийските дела и ще трябва да вземат предвид позицията на Русия. Освен това, докато Русия се изявява като надежден покровител на клиентелисткия режим в Дамаск, нежеланието на САЩ да се намесва и да оспорва руския ход създаде впечатление за американска слабост, ненадеждност, нерешителност и цялостно отстъпление от региона.

САЩ и сирийската опозиция са едни от най-големите губещи в това развитие на събитията в Близкия изток. САЩ бяха най-голямата военна сила в региона, свободна да действа, но намесата на руските военни в Сирия в подкрепа на Асад промени това.



Отношения между Русия и Израел през годините



След края на Студената война сближаването между Русия и Израел получи сериозен тласък. Дълги години еврейската държава имаше трудни отношения със Съветския съюз. Подкрепата на Сталин за създаването на държавата Израел през 1947 г. беше с идеята да разклати позицията на Обединеното кралство в Близкия изток. В същото време в Съветския съюз се провежда активна антисемитска кампания, дирижирана от Комунистическата партия на СССР. Съветската политика беше да подкрепя режимите – противници на Израел, като им доставя и оръжие. След Шестдневната война от 1967 г. Съветският съюз скъса дипломатическите отношения с Израел в знак на солидарност с арабските си партньори. Едва през 1991 г. дипломатическите отношения между Русия и Израел бяха възстановени, но през 90-те години Русия имаше сериозни вътрешни проблеми, които не даваха възможност за налагане и развиване на сериозна външна политика и истинско възстановяване на стари връзки. В резултат на вътрешните ѝ проблеми нейната външнополитическа програма за възстановяване на връзките с държави от Близкия изток не можеше да бъде нито източник на финансова помощ, нито претендент за геополитическа основна сила.

По същото време Израел акцентира в отношенията с Русия на няколко ключови национални приоритета, а именно: даване на гаранции, че руските евреи ще могат свободно да емигрират в Израел; и защита на правата на тези, които остават в Русия. Друг основен национален приоритет за Израел е предотвратяване на продажбата на военни технологии от страна на Русия на Иран, Ирак и други врагове на Израел. През цялото време политиката на Израел е да разширява кръга от международни контакти, особено с големи сили, за да се защити от непрекъснато съществуващата заплаха от международна изолация. Намалените възможности на Русия обаче през 90-те я направиха много по-малко влиятелен участник в Близкия изток, където САЩ бяха доминираща сила.

Сериозно развитие на руско-израелските отношения настъпиха след издигането на Владимир Путин за президент на Русия и Ариел Шарон съответно за президент на Израел през 2000 и 2001 г.

За сближаването на Русия с Израел положителните лични отношения между Шарон и Путин играят важна роля. Шарон и Путин правят по няколко посещения, съответно в Русия и в Израел, въпреки че резултатите от тези посещения остават непрозрачни и можем само да предполагаме за факторите, които ги мотивират. Русия все още се стреми да възвърне влиянието си на международната сцена, където отдавна беше основна сила, а Израел е един от ключовите участници в силно оспорвана част от Близкия изток. Военните възможности на Израел са допълнителен източник на руски интерес, като се имат предвид дългогодишното признание и налагане на твърдата сила на страната. Има предположения, че ранният Путин се стреми да изгради отношения на сътрудничество със Съединените щати чрез засилване на руско-израелските връзки и използване на Израел и политическия му ефект в САЩ, за да се помогне за формиране на положително отношение на САЩ към Русия. Двамата лидери намериха общ език с толерантното отношение на Шарон за кампанията на Путин в Чечня (широко критикувана заради безразборните си репресии), както вероятно го улесни и самият твърд подход на израелския премиер за справяне с палестинските милиции.

Наследниците на Шарон поддържат и надграждат връзката, която Шарон започна с Путин. Връзките на Израел с Москва непрекъснато се подобряват, като те достигнаха най-високо ниво към днешно време по време на премиера Бенямин Нетаняху. На 9 май 2018 г. Нетаняху беше единственият западен лидер на годишния военен парад на Червения площад в чест на 73-тата годишнина от руската победа в Отечествена война 1941 – 1945 г. и това беше второто посещение на Нетаняху в Русия.

Произходът на двамата лидери едва ли би могъл да бъде по-различен. Единият е консервативен политик, служил в елитен отряд на специалните сили, който винаги акцентира на специалните връзки между САЩ и Израел. Другият се гордее със службата си в КГБ и е президент на държава, която отказваше в продължение на много години дипломатическо признаване на Израел и подкрепяше неговите най-непримирими врагове. Може да се очаква, че Путин и Нетаняху не са съгласни по всеки въпрос от взаимен интерес. Путин помогна за преговорите по иранската ядрена програма, в които Русия беше страна. Нетаняху посочва Иран като смъртен враг на еврейския народ и държавата и говори за управляващия режим в Техеран като за нацистки режим. Путин преследва „стратегическо партньорство“ с Иран и си партнира с Иран в Сирия, за да спаси режима на Асад. Нетаняху предупреди, че нарастващото присъствие на Иран в Сирия представлява сериозна заплаха за Израел. Израел е най-стабилният съюзник на САЩ в Близкия изток. И Русия, и Израел е подложен на международни санкции. Всеки заема уникално място в международната система, където влиянието му е непропорционално на размера на икономиката или бюджета за отбрана, и двамата лидери разбират, че властта и влиянието са повече от икономика. Руско-израелските отношения непрекъснато се подобряват при управлението на Путин. Руско-израелската търговия е нараснала с 25 % през 2017 г., независимо че тя все още е сравнително малка като сума – около 2 млрд. долара. Израел води преговори за споразумение за свободна търговия с Русия и с Евразийския икономически съюз, който в голяма степен се възприема като инструмент на руския неоимпериализъм. Израел и Русия имат безвизово пътуване от 2008 г. Израел не изгони нито един руски дипломат при скандала между Съединените щати, Обединеното кралство и други западни държави и Русия през март 2019 г. като реакция на нападението срещу бившия руски шпионин Скрипал и неговата дъщеря.

Приветствайки Нетаняху в Москва през май 2018 г., Путин говори за особеното значение на Втората световна война за Русия и за Израел, за Холокоста и за своята благодарност за посещението на Нетаняху в Москва, когато руснаците празнуват победата си над фашизма във Великата отечествена война. Наследството от Втората световна война е от съществено значение за политиката на двамата лидери. Путин се е позиционирал като наследник на славна традиция и победата на Втората световна война е в основата на новата руска държава, която Путин стреми да изгради на базата на външния враг. Еврейската държава се създаде след войната и Нетаняху се позиционира като защитник на Израел срещу заплахата от Иран, който не признава държавата Израел и иска да я унищожи.

Военната интервенция на Русия в Сирия през 2015 г. беше важна колкото за самата Сирия и за останалите държави, косвено участващи в конфликта, толкова и за руско-израелските отношения. Руското присъствие в сирийското въздушно пространство и на земята доведе до принципно нова оперативна среда за израелските военни. По-рано безспорно имащ въздушно превъзходство в небето над Сирия и Ливан и възможност свободно да нанася удари по цели на земята, без да координира ударите си предварително, след интервенцията Израел трябваше да координира своите операции с Русия. При дългосрочното партньорство на Русия с Иран и някои общи цели в Сирия ударите на Израел срещу ирански цели могат да се превърнат в източник на разногласия с Израел. Най-трудните въпроси между Русия и Израел са присъствието в Сирия на ирански сили и израелските въздушни удари срещу ирански цели. Посещението на Нетаняху в Москва на 9 май 2018 г. беше пример за очевидна руско-израелска координация и управление на този потенциално взривоопасен проблем.

Политиката на Израел, ползвайки комбинация от лична дипломация на високо ниво и израелския военен отговор на иранските удари, ударите от „Хисбула“, среща разбиране от Москва. Логиката на руската позиция изглежда доста ясна, стига да няма руски жертви при ударите. Интересите в този случай бяха съгласувани помежду им. Интересът на Израел да защитава границата си със Сирия е по-добре тя да бъде пазена от сирийската армия, отколкото от иранските бойци и „Хизбула“, разположени там. Това ще обслужи интереса на Русия, която иска да засили влиянието си в раздираната от конфликта Сирия и да сведе до минимум влиянието на Иран.

Перспективата Русия да продаде система за противовъздушна отбрана С-300 на Сирия е друг източник на търкания между Израел и Русия през годините, защото тази система ще изложи на риск израелските военновъздушни сили да действат в сирийското въздушно пространство и извън него. По-големият проблем за Израел би бил, ако тази система се окаже в ръцете на иранците, от което израелските служители отдавна се притесняват. През 2010 г. тогавашният президент Дмитрий Медведев отмени продажбата на С-300 на Иран след лобиране от страна на Израел и САЩ. През 2015 г. продажбата беше реализирана, а ракетите бяха доставени в Иран през 2016 г., с което сделката приключи, но въпреки това иранската страна има съмнения, че руснаците са предоставили на израелската страна чувствителна техническа информация за противовъздушната система. Спорът около сделката за продажбата на С-300 продължава дори и след нейното приключване. След завръщането си от посещението си в Москва през май 2018 г. Нетаняху обяви, че е успял да убеди Путин да не продава системата и оръжията си на режима на Асад. Въпреки това през септември 2018 г., след като сирийската армия, използвайки не толкова усъвършенствана система С-300, погрешка свали руски разузнавателен самолет Ил-20М, което предизвика напрежение между Русия и Израел, руските военни пуснаха категорична декларация срещу Израел и обвиниха израелските военновъздушни сили, че са използвали руския самолет и са летяли в неговата ,,сянка“, докато провеждат удари срещу цели във вътрешността на Сирия. Този инцидент даде повод на руската държава да достави нови противовъздушни системи С-300 на Сирия през октомври 2018 г. Инцидентът с Ил-20М беше една от най-тежките кризи в руско-израелските отношения, тъй като двете държави бяха възстановили наскоро дипломатическите си отношения. За разлика от руските военни, които бяха много по-резки към политиката на Израел, Путин беше значително по-сдържан в изявленията си, и най-важното и за двете държави е, че инцидентът нямаше дълготраен ефект върху руско-израелските отношения. Израелските власти минимизираха въздействието на доставката на С-300 в Сирия върху израелската сигурност и имайки някои технически възможности на системата, отново удариха ирански цели в Сирия през януари 2019 г. Връзките и приятелството на Русия с Израел остава сложен балансиращ акт. От една страна, Русия, която се стреми да запази отношенията си с Иран, реагира доста приглушено и сдържано на ударите на Израел срещу свързани с Иран цели в Сирия, а от друга, висшестоящ руски дипломат направи много категорично изявление през януари 2019 г. за загрижеността на Москва за сигурността на Израел, като обяви, че „много силната сигурност на държавата Израел“ е „един от най-важните проблеми на Русия“. Друго сериозно доказателство за ангажимента на Русия към сигурността на Израел е отхвърлянето от страна на Русия на искането на Иран да закупи по-усъвършенстваната от С-300 система за противовъздушна отбрана С-400, която Русия достави на Иран през 2016 г.

Изказвайки се на безпрецедентната среща през юни 2019 г. на съветници по национална сигурност на САЩ, Русия и Израел, секретарят на Съвета за национална сигурност Николай Патрушев заяви: „Ние обръщаме специално внимание на осигуряването на сигурността на Израел“, която той посочи като „наш особен интерес, защото тук, в Израел, живеят малко по-малко от около 2 млн. наши сънародници. Израел ни подкрепя в няколко направления, включително в ООН. Премиерът Нетаняху вече каза, че споделяме същите мнения по въпроса за борбата срещу фалшифицирането на историята на Втората световна война“. От друга страна Патрушев отказа да критикува присъствието на Иран в Сирия, което представлява един от най-големите проблеми за сигурността на Израел, и заяви недвусмислено, че „Иран е в Сирия по покана на законното правителство и участва активно в борбата с тероризма. Ето защо, разбира се, ще трябва да вземем предвид интересите на Иран“.

Противоречивият характер на руската дипломация и желанието ѝ да поддържа добри взаимоотношения в триъгълника Русия – Израел – Иран бяха допълнително демонстрирани на срещите на Путин с Нетаняху и иранския президент Хасан Рухани през септември 2019 г. Руският президент потвърди ангажимента си за поддържане на добри отношения с Израел, като игнорира в публичните си изяви въпроса за ролята на Иран в Сирия. След пет дни с президента на Иран Путин оцени високо руско-иранските отношения и изрази своята признателност за приноса на Иран в Сирия.

В светлината на подобни разминавания би било лесно да се отхвърлят отношенията между Русия и Израел като липса на дълбочина или като разменни отношения, които носят полза и за двете страни. Личните връзки между лидерите също имат значение, но освен личните отношения и независимо от промените във вътрешната политика на Израел той се съобразява с действията на Русия в Сирия. Геополитиката на конфликта в Сирия и залозите на двете държави в Сирия изискват те да се грижат за отношенията си внимателно и да определят избора си, за да не се противопоставят.



ИРАН – взаимодействия и противопоставяния с Русия



Руското военно участие в Сирия също оказа значително влияние върху отношенията на Русия с Иран, който е нейният най-стар и най-близък партньор в Близкия изток още от ерата на Студената война. Военното участие на Русия в Сирия оказа значително влияние върху отношенията ѝ с Иран. Руско-иранските отношения издържаха на множество предизвикателства през последните години, включително на потенциалната конкуренция за влияние в Кавказ, Централна Азия и Каспийския район; на безогледната и брутална кампания на руските военни срещу мюсюлманското население в Северен Кавказ; и на заплахите от налагане на санкции от страна на Съединените щати за възпиране на руското сътрудничество с Иран в развитието на ядрената му програма. Въпреки този натиск двете държави успяха да овладеят различията си и да развият партньорството помежду си. Всяка от двете държави се стреми да извлича значителни ползи от това партньорство. За Иран, с наложени санкции от международната общност заради позицията и желанието си да създаде ядрени оръжия, Русия беше и си остава незаменим защитник. Като основна сила и постоянен член на ООН тя беше в състояние да защити Иран от заплахата от международни санкции. Въпреки силния натиск от САЩ по отношение на Русия за отмяна на проекта за изграждане на ядрената централа в Бушер, той бе реализиран и Русия си остана важен доставчик на оръжие за Иран.

След разпада на Съветския съюз и неговото маргинализиране на световната сцена Иран се превърна за Русия в основна входна точка както в близкоизточната, така и в глобалната политика. Специалните отношения на Русия с Иран бяха изключително важни за поддържане на амбициите ѝ в този проблематичен регион на света във време, когато тя има малко ресурси за влияние в Близкия изток. Нейните специални отношения с Иран я позиционират твърдо на масата за преговори с основните сили, които искат да се справят с нарастващото предизвикателство на ядрените стремежи на Техеран. В крайна сметка специалните отношения между Москва и Техеран бяха печеливши.

Началото на сирийската гражданска война добави още един взаимен интерес в отношенията между Русия и Иран, а именно, и двете държави имаха сериозни интереси в подкрепа на правителството, ръководено от Асад. Тяхното желание за общо противопоставяне на хегемонията на САЩ в Близкия изток бе допълнено от геополитическия проект на Иран за разширяване на влиянието му в Ливан, от подкрепата за режима на Асад, от изграждане на шиитска дъга, стигаща до границата с Израел, и от непримиримото противопоставяне на неговото съществуване. Руският интерес е да предотврати падането на режима на Асад, с който той си партнира от половин век и има изградена военна база, което съответства и на ангажимента на Иран към него.

През 2015 г., малко след началото на руското военно разполагане в Сирия, Русия и Иран подписаха споразумение за военно сътрудничество. Успехът в Сирия е само една част от сложните руско-ирански отношения. През 2016 г. руските бомбардировачи използваха база в Иран, за да извършват удари в Сирия, което предизвика реакции в Русия, че това може да доведе до дългосрочен достъп на Русия до иранските военни съоръжения. Техеран обаче незабавно прекрати достъпа на Русия до въздушната база, като причината за това действие бе, че Москва е нарушила условията на договора, като го е направила публично достояние. Действията на иранското правителство беше сигнал, че не всичко протича гладко в отношенията му с Русия.

Парадоксалното е, че когато имаше съвместен успех на Москва и Техеран за промяна на хода на сирийската гражданска война, се разкриха значителни разлики между техните геополитически интереси. Мирът с руско посредничество в Сирия би подобрил статута ѝ в Европа, където притокът на сирийски бежанци се очертава като основен политически въпрос. За да има завръщане в Близкия изток и значително да подобри статута си на основна сила, Русия се стреми да се сложи край на конфликта в Сирия и да постави разкъсаната от войната държава на пътя на помирението, а възстановяването ѝ ще бъде окончателно потвърждение на основния статут на Русия в района.

Русия няма интерес да удължава агонията на Сирия. Гражданската война се превръща в конфликт за целия регион, който се подхранва от сектантски различия и има връзка с други държави от Близкия изток, което е другото основно противопоставяне в района – фактор, който може да мотивира иранската политика в Сирия освен шиитската дъга до Израел. Русия, изглежда, има силен интерес да ограничи иранското влияние в Сирия, за да не се окаже в положение, в което трябва да избира при тези конфликтни точки. Москва и Техеран, очевидно, имат различни подходи за възстановяване на сирийската държава. Руският бизнес интерес разглежда перспективата за възстановяване на Сирия като търговска възможност, с която да си възстанови огромните разходи, а това може да се случи само при прекратяване на конфликта. При такова развитие на събитията в Сирия ще му се наложи да се конкурира с иранските интереси, които също искат възстановяване на разходите от войната.

Израел е другият важен мотивиращ фактор за Русия, която се стреми да ограничи иранското влияние в Сирия и да прекрати конфликта. Интересите на Израел и Русия в Сирия са напълно съвместими. Укрепването на властта на Асад в цяла Сирия и връщането на статуквото са невъзможни без значително иранско военно присъствие в страната, защото сирийската армия понесе тежки загуби в хода на гражданската война. Това обаче е хипотетичен избор в най-добрия случай за Израел, Русия и режима на Асад. Изглежда, е малко вероятно да има алтернативи на продължаващото иранско присъствие и никоя от участващите страни – Израел, Русия или режимът на Асад, не е в състояние да излезе от тази безизходица, което ще бъде нова, сериозна конфликтна точка за района. Поради всичко това и от гледна точка на Москва присъствието на ирански сили в Сирия е двойствен проблем и възможност за оцеляване на режима на Асад, както и победа над опозицията, но в същото време е пречка пред амбициите на Русия да се утвърди като лидер на бъдещото решение за Сирия.

Както вече беше констатирано, след победите се появяват и пукнатините във взаимоотношенията между Иран и Русия. За първи път на Иран му се отдава възможност да разшири позициите си в Сирия и в по-широкия район Леванта и да използва Сирия за натиск срещу Израел, с възможност за още един военен конфликт. За Иран това е последна възможност да затвърди позицията си на ключов играч и миротворец в Близкия изток чрез използване на натиск.

За Русия всичко това води до сериозен проблем с невъзможността да промени тази позиция на Иран, която илюстрира границите на неговия обхват и влияние дори в сирийската ситуация, където Русия изигра последователна роля. В Кремъл, очевидно, липсва дипломатическо решение по отношение на Иран и вероятно дори и по отношение на Асад, който би бил убеден да ограничи иранското влияние в Сирия. Но възможността да се даде свобода на Иран да постигне целите си в Сирия рискува да застраши постиженията на Москва в тази държава и в широкия Близък изток. С течение на времето не е изключено и заместване със сила на иранските части с руски сили.

Единственият вариант, оставен на Кремъл в преследването на своите амбиции в Сирия, е да се насочи към използване на дипломатически средства, с които има малка вероятност да постигне желаните цели, и търпеливо да чака ситуацията да се промени. Дипломатическата дейност ще демонстрира възстановения статут на Русия в Близкия изток, ще засили претенциите ѝ за централна роля в бъдещото уреждане на конфликтната ситуация и ще определи Путин като глобален лидер. Всичко това се засили много след заявката на САЩ за изтегляне от региона и завръщането на Русия в Близкия изток.
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Abstract: It is stated who is Abraham Maslow. and his contributions to science, theory and practice. Briefly the basic principles of the Theory of human motivation and the so-called Pyramid of needs. Some of the main criticisms of this theory, which is a short analysis and comparison, are mentioned.
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Ейбрахам Маслоу (англ. Abraham Maslow, 1 април 1908 г. – 8 юни 1970 г.) е американски психолог, роден в Бруклин, Ню Йорк, САЩ, в семейството на руско-еврейски емигранти. Възпитаник е на Университета на Уисконсин (Wisconsin University), където придобива бакалавърска степен през 1930 г., магистърска степен през 1931 г. и защитава докторат по психология през 1934 г. През 1951 г. открива Психологически факултет към Университета Брандайс (Brandeis University) в Масачузетс, на който е ръководител до 1968 г., а през 1967 – 1968 г. е президент на Американската психологическа асоциация (APA).

Той е един от основоположниците на т.нар „хуманистично течение“ в западната (предимно американската) психология, а името му се свързва главно с йерархичното подреждане на човешките потребности, което предлага. Близо три десетилетия работи в областта на самоусъвършенстването. Най-известна е неговата теория за йерархията на потребностите, придобила световна популярност като Пирамида на потребностите, свързана с мотивите на човек през неговия живот. Тази теория има влияние и отражение в много области – икономиката, мениджмънта, социологията, психологията, развитието на човешкия фактор, управлението на персонала и т.н., включително е и използвана при разбирането и стимулите за мотивация на служителите. Тя е представена за първи път в статията му от 1943 г. със заглавие „Теория за човешката мотивация“, а по-късно е доразвита в неговата книга „Към психологията на битието“ („Toward a Psychology of Being“).

Теорията за йерархията на потребностите предполага, че универсалните потребности са общи за всички хора и те ги мотивират. Тези нужди могат да бъдат изразени по различни начини в зависимост от конкретната социокултурна ситуация. В основата на теорията е идеята, че има йерархия на нуждите/потребностите, която е организирана по важност. Маслоу смята, че някакво ниво на потребност може да се осъществи и след това то вече няма да действа като мотивация за човека. Когато обаче е осигурено определено ниво на потребност, индивидът се насочва към изпълнение на следващото, по-високо ниво. Авторът на теорията разделя потребностите на пет етапа (нива), наречени „йерархия на потребностите“, които най-общо и без да се влиза в подробности, са представени по следния начин:

Физиологични: въздух, храна, вода, сън, здраве, секс.

Екзистенциални: подслон, безопасност, обезпеченост.

Социални: социални връзки, общуване, привързаност, загриженост за другите и внимание към себе си.

Престижни: самоуважение, уважение от страна на другите, признание, постигане на успех и висока оценка, развитие в работата.

Духовни: познание, себереализиране/самоактуализация.

Петте етапа (нива) на теорията произлизат от два основни мотива – за спестяване и за растеж. Мотивите за спестяване работят за попълване на определени липси на неща, които са от съществено значение за нечие физическо и психологическо съществуване, като храна, сигурност и любов. Тези мотиви работят за намаляване на неприятното напрежение, което съществува в човека в резултат на необходимостта от спестяване, и работят за възстановяването му до състояние на релаксация, хомеостаза[footnoteRef:124]. Когато човек е свободен да осигури потребностите от спестяване, се появяват мотиви за растеж, които не са от съществено значение за самото съществуване на човека, но му предоставят съдържанието, за което си струва да живее. Примери за това са нуждата от майсторство, красота, креативност и даване на любов. Тези мотиви не действат за облекчаване на стреса, но създават приятно състояние на напрежение. Те работят на принципа на хетеростаза[footnoteRef:125] – човек, който е задоволил глада си, не би искал да продължи да се храни, но човек, който пътува към далечна държава, за да види култура, различна от неговата, и се радва на нея, ще иска да пътува до повече държави. [124:  Хомеостаза (от гр. ез. hómoios – еднакъв, подобен, съвпадащ; и stasis – стоя, състояние) е свойство на една отворена система, особено на живите организми, да регулира вътрешната си среда така, че да поддържа стабилно постоянно състояние чрез многобройни корекции на динамичното равновесие, управлявани от взаимносвързани регулаторни механизми. Примери: регулация на температурата, баланс между киселинност и алкалност (pH) и др.]  [125:  Във връзка с предишното понятие е въведено в употреба и диаметралното понятие хетеростаза (от гр. ез. heteros – друг; и stasis – стоя, състояние).] 


Маслоу вярва, че потребностите от по-ниските нива са по-силни от тези от по-високите и че всяка потребност от по-ниско ниво трябва да бъде сравнително добре задоволена, преди да се премине към задоволяване на потребност от по-високо ниво. Така например човекът, чиито физиологични потребности и нужда от сигурност са задоволени, ще има мотивация да задоволи и социалните си потребности, докато гладният и бездомен ще е напълно обзет от мисълта да си намери храна и подслон. Върхът на пирамидата е трудно изследван, защото според психолога дотам са достигнали едва 2 % от човечеството.

Всъщност самата пирамида липсва в конкретните и вече упоменати известни научни трудове на Маслоу по въпросната тема, но през годините при преподаването на неговата теория и популяризирането ѝ в масовото съзнание на публиката и читателите е останала визуалната представа за йерархията на човешките потребности като триъгълник, стълбица, и най-вече като пирамида (Фиг. 1).



Фигура 1.



   



С времето тази теория за човешката мотивация придобива огромна популярност в много сфери на човешкото битие и свързаните с него познание, наука и култура. Няма ученик или студент, изучавал икономика, мениджмънт, психология, социология и т.н., който да не е чувал за Маслоу и неговата пирамида. Въпреки това мнозина отхвърлят теорията от различни посоки, съображения и гледни точки, не на последно място и защото тя не е категорично доказана чрез подходящи изследвания. Например едно доста по-ново и изчерпателно изследване, включващо над 60 хил. участници от 123 държави, показва, че универсалните човешки потребности съществуват, но нямат тази строга йерархия, и работят едновременно.

Според някои съвременни психолози и икономисти пирамидата на Маслоу прекалено опростява човешките мотивации. Критиците обикновено дават като пример гладуващи творци, които създават произведения на изкуството въпреки недоимъка, смели алпинисти и просветлени отшелници, които живеят в противоречие с йерархията на Маслоу. Та нали хората изпитват потребности на различните нива и удовлетворяването им може да бъде извършвано произволно и да се променя в процеса на живота и обстоятелствата, които възникват пред всяка отделна личност? А отделни потребности могат изобщо да изчезнат или да не се появят.

По-късно възникват редица различни нови теории за мотивацията, които или се базират на пирамидата на Маслоу, или я отричат напълно. Тази прословута пирамида е обръщана, рязана на парчета и превръщана в сложни схеми, диаграми, формули и т.н.

Самият Маслоу доразвива своята теория за мотивация с т.нар. „теория на самоактуализацията“. За него самоактуализация (или себеактуализация в зависимост от превода) е способността индивидът да се превърне в най-добрата версия на самия себе си, „желание човек да стане все по-това, което е, за да стане всичко, което е в състояние да се превърне“. Всеки цени по различен начин различните ценности, желания и възможности, в резултат на което самоактуализацията ще се прояви по различен начин в различните хора. Един човек може сам да се актуализира чрез художествено изразяване, друг ще го направи, като стане майка/родител, трети – с изобретяването на нови технологии или друго достижение, и т.н. Авторът вярва, че поради трудността на изпълнение на четирите по-ниски потребности много малко хора ще станат успешно самостоятелно актуализирани или ще правят това само с ограничен капацитет. Според него хората, които успешно могат самостоятелно да се актуализират, имат някои общи черти: да споделят способността за постигане на върхови преживявания или моменти на радост и трансцендентност; могат да имат в живота си по няколко „върхови момента“ и са склонни да бъдат много креативни, самостоятелни, обективни, загрижени за човечеството и в приемането на себе си и другите; те са спонтанни в поведението си, в импулсите, в мислите и съзнанието си и следват в по-голяма степен вътрешното си чувство за правилност, отколкото възприетите в обществото норми; те обичат да са сами, да се уединяват, като това не им тежи, напротив – нуждаят се от него; имат изразено чувство за хумор и т.н. Той твърди, че някои хора просто не са мотивирани сами да се актуализират, и прави разлика между дефицитни потребности (D-потребности), които обхващат относително четирите по-ниски нива в йерархията му (в най-голяма степен първите две нива), и B-потребности (being needs – потребност да бъдеш), които са на по-високо ниво, като смята, че D-потребностите идват от външни източници, а B-потребностите произлизат от самия индивид. Според Маслоу самоактуализиращите се са по-мотивирани да преследват B-потребностите от другите.

Теорията на самоактуализацията е сериозно критикувана за липса на емпирични доказателства за това, че потребностите изобщо могат да бъдат подредени в йерархия, и за предположението на нейния автор, че по-ниските потребности трябва да бъдат изпълнени/реализирани, преди да стане възможна самоактуализацията. През 1976 г. двама изследователи – Махмуд Уаба[footnoteRef:126] и Лорънс Бридуел[footnoteRef:127], проучват тези въпроси чрез преглед на редица изследвания, свързани с отделни части на теорията. Те открили противоречия не в цялата теория, а в предложената прогресия на личността чрез йерархията на Маслоу. Въпреки това идеята, че някои хора са по-мотивирани от B-потребности, отколкото от D-потребности, е подкрепена от техните изследвания. Двамата смятат, че йерархичната теория на човешките потребности ни изправя пред интересен парадокс: от една страна, теорията е широко приета, но от друга, има малко доказателства, които я подкрепят. [126:  Mahmoud Wahba, Cairo University.]  [127:  Lawrence Bridwell, Pace University – New York.] 


През 2011 г. пък Луис Тай и Ед Динер[footnoteRef:128] от Университета в Илинойс проучват задоволяването на потребностите и доказват, че те съвпадат само частично с тези в йерархията на Маслоу. Според тях потребностите в голяма степен са универсални, но изпълнението на една от тях не е пряко зависимо от изпълнението на друга. Например едно лице може да стигне до самоактуализация дори и без да е задоволило други потребности. При все това проучването показало, че когато повечето членове на едно общество са задоволили своите основни потребности, все по-голяма част от тях преследват напълно пълноценен и смислен живот и могат да се самоактуализират. Като цяло резултатите от това проучване дали основание да се направи изводът, че е по-вероятно постигане на самоактуализация, когато четирите други потребности са задоволени, но с условието, че това не е напълно задължително. [128:  Louis Tay & Ed Diener, University of Illinois.] 


През 2010 г. екип от психолози прави опит да модернизира йерархията на Маслоу. Техният обновен вариант на класическата пирамида на потребностите е публикувана в изданието „Перспективи за психологическата наука“ („Perspectives on Psychological Sciences“). Първоначалните пет нива в тази преработена версия са седем. Долните четири нива са доста подобни на тези при Маслоу, но могат да се видят големи промени в най-високите нива. Най-изненадващо може би е, че при новата пирамида се елиминира върхът в оригиналната версия – нивото на самоактуализацията. Авторите на статията предполагат, че тя все още е значима и интересна, но не е еволюционно фундаментална нужда. Те твърдят, че много от дейностите и заниманията, които Маслоу идентифицира като самоактуализация, всъщност представляват основни биологични подтици, като например привличането на партньор и отглеждането на деца.

Други критици твърдят, че теорията на Маслоу не отчита факта, че потребностите обикновено се променят в зависимост от ситуацията. Теорията има и друг недостатък – тя не взема предвид различията между индивидуалистичните и колективистките култури.

Като цяло е невъзможно да се докаже с абсолютна сигурност дали теорията на мотивацията работи на практика или не. Липсва величина, която обективно да ни насочва с доказателства доколко една потребност е удовлетворена. Основният принос на Маслоу в науката обаче е, че той сменя парадигмата. Психолозите преди него са се занимавали предимно да изучават поведението на душевноболните по време на криза, а Маслоу е съсредоточил усилията си върху това, което се случва, когато всичко в живота тече, общо взето, нормално. Според проф. Марджи Лакман[footnoteRef:129] „Маслоу е искал да създаде грандиозна теория, която да се докаже и обоснове от други учени. Макар това и да не се е случило, подходът му е бил революционен. Той е твърдял, че освен неуправляемите подсъзнателни желания, човешкото поведение е повлияно и от външни фактори, както и от вътрешни потребности“. [129:  Margie Lachman, University of Boston.] 


Само по себе си доказването на теорията на Маслоу не е от най-решаващо и жизненоважно значение. Безспорно е, че са необходими бъдещи изследвания с участието на по-широк кръг изследователи, методики и обекти за изследване, за да се придобият повече знания и данни за анализиране. И все пак, като се има предвид фундаменталното значение за психологията като наука и за нейната история, според оценката на редица значими психолози и други учени теорията на самоактуализацията винаги ще има своето запазено място в пантеона на класическите психологически теории.

Да, човешките потребности не се вместват изцяло, напълно и чинно в Пирамидата на Маслоу. Това е така, защото мотивацията е много по-сложен процес и не може да се разчертае просто и лесно по редове и кутийки. Не може да има и еднакви универсални стимули за всички хора. Тази „вулгаризация“ и превръщане на теорията му в твърде проста схема не е давало спокойствие на Маслоу в края на живота му: той е бил сериозно огорчен и се е опитал да съобщи в научните среди, че „вътрешно удовлетворение човек достига единствено в борбата с бесовете вътре в себе си“. Той до голяма степен не приема критиките, даже през 1961 г. се обръща към психоаналитик, за да се избави от хроничното трупане на гняв в течение на годините. Така или иначе Маслоу умира оспорван и неудовлетворен и в огромната си част неговото признаване и световна известност идват години след това.
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Abstract: This scientific report analyses the terrorism in the Middle East. In the last years the terrorism has passed to a completely new stage of its development and has become a global threat. It has already been used not only as an instrument for the achievement of specific political goals in a particular country or region, but also for the change of the existing system of international relations. The effect and the consequences of the activity of the terrorist networks affect the most developed countries and hinder the sustainable and democratic development of the civil societies and the achievement of a democratic and peaceful world. The contemporary world lives under the global terrorism threat. Especially important for the terrorism is the region of the Middle East. The region is unstable and it is a real threat not only on a regional but also on a global scale.
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Живеем в свят, в който религиозните нагласи продължават да играят значителна роля. Стратегическият характер и глобалните измерения на съвременния тероризъм предполагат и специфичен стратегически подход, чието начало и основна цел следва да се насочат към елиминиране на причините за поява на явлението. Противодействието трябва да започва с нанасяне на удар по ембриона на тероризма, което определя темата като актуална. Регионът на Близкия изток е мястото, където се заражда човешката цивилизация. Мястото в продължение на хилядолетия е един от най-важните политически, икономически, търговски, религиозни и културни центрове. Там се появяват трите големи авраамически религии – юдаизмът, християнството и ислямът. Днес Близкият изток редовно е на вниманието на целия свят – война, криза, тероризъм, конфликт, бежанци. Регионът е нестабилен и редовно се появяват съобщения за проблеми. Актуалността на темата се свързва с факта, че войната между САЩ и ислямските фундаменталисти все още продължава и влиянието ѝ върху американсктите външнополитически цели и международната сигурност в днешния глобален свят се увеличава. Ислямският фундаментализъм и сунитският радикален ислям в сегашния си вид имат агресивен вариант. Този конфликт е започнал през 80-те години на ХХ в. и продължава след първото десетилетие на ХХI в. на много и различни места по света. Съвременният ислямски фундаментализъм и близкоизточният тероризъм остават и все още са най-големите проблеми пред световната общност през първото десетилетие на ХХI в. През последното десетилетие изключително експонирана и дискутирана тема в публичното пространство в сферата на сигурността и политико-дипломатическата дейност е тероризмът, и по-специално тероризмът в Близкия изток. Няма унифицирана дефиниция на феномена тероризъм. Терминът „тероризъм“ е производен от латинския термин „terrere“, което на латински означава „карам да трепери“. Въведен като насилие по време на война, в мирно време терорът остава да виси като дамоклев меч над главите, които се опитват да се надигнат. В деспотичните общества той е инструмент за раболепие и гарант за подчиненост на масите. Държавният терор, заплашващ или действително упражняван, прекосява вековете, както и военният терор, основан на масови кланета. Веднъж приложен, той може да служи за назидание, да възпира духовете, без да се налага да се води битка. Употребата на терор като метод на управление се появява още в зората на организираните общества като фактор за разубеждаване или наказание. Анализирайки Близкия изток, е необходимо да се изясни какво включва този регион. Ориенталистите, икономистите, географите, историците имат собствени мнения по тази тема. Понятието „Близък изток“ в „хуманитарната наука може да се интерпретира доста широко, като се използват такива науки, като география, културология, история, икономика, филология и др., които обикновено включват съвсем специфични категории, като континенти, острови, океани, части от света и др. Географският обхват на региона на Близкия изток е изключително разтегливо географско понятие. Концептуално обхваща държавите от Арабския полуостров, Персийския залив, Северна Африка, а в някои случаи и географски части от историческата област Хорасан. Цивилизационният и културният подход подчертават единството на цивилизацията и сходството на културите на народите от Близкия изток. Но дори и тези кампании не могат да дадат отговор на всички поставени въпроси. Например концепцията за мюсюлманския свят, която включва територии от Близкия изток, се основава на културен и религиозен принцип, но излиза далеч извън обхвата на този регион. Културологът А. Тойнби предлага термина „арабско-мюсюлманска цивилизация“, но точно обратното значително стеснява обхвата, защото това е национално-религиозно обобщение.[footnoteRef:130] [130:  Калвокореси, Питър. Световната политика след 1945 г. София: Труд, 2013, с. 200 – 516.] 


След 11 септември 2001 г. носителите на тероризма – първоначално „Ал-Кайда“, а впоследствие предимно „Ислямска държава“ (ИДИЛ), формите и методите, с които си служат джихадистите, както и антитероризмът в неговите различни обхвати, направления, форми и конкретни политики, са тема на държавите не само от Близкия изток.

Като се има предвид нарастващата активност на терористичните организации в Близкия изток, тероризмът като феномен сега се изучава, както никога досега. Нито една държава в света обаче не може да измисли конкретни и най-важното – успешни мерки за предотвратяване и потушаване на тероризма. Ако се акцентира върху настоящата ситуация, тогава в момента не може да се изчисли броят на терористичните организации по света. Този регион играе важна стратегическа роля със своето географско положение. Близкият изток осъществява най-важните комуникации, свързващи Азия, Африка и Европа, както и Индийския и Атлантическия океан. От втората половина на XX век регионът се превръща във важен доставчик на въглеводороди на световния пазар.

Задължително условие за постигане на успех в борбата с тероризма е отказването от прилагане на двоен стандарт при формирането на определение и обединяването около обща стратегия за противодействие. Военното решение не е и не може да бъде единствено и основно средство за постигане на успех. Подобно на причините за появата и развитието на тероризма, и противодействието срещу него следва да има подчертано комплексен характер. Наложително е разграничаването на същността на понятията „тероризъм“ и „прояви на терористичната дейност“, което до голяма степен влияе върху избора на подхода, формите, методите и средствата за противодействие. Стратегическият характер и глобалните измерения на съвременния тероризъм предполагат и специфичен стратегически подход, чието начало и основна цел следва да се насочат към елиминиране на причините за поява на явлението. Противодействието трябва да започва с нанасяне на удар по ембриона на тероризма.

В глобален мащаб борбата срещу тероризма се заключава в няколко основни големи групи дейности със задължително условие за комплексно прилагане: политически (решения, воля, обща стратегия, дипломация, сътрудничество, отговорност); икономически (осигуряване, подпомагане, ограничаване); финансови (пресичане, ограничаване, контратрансфериране, осигуряване); специализирани (разузнаване, контраразузнаване, военни действия за унищожаване и ограничаване, наказателноправни за възмездие); логистични. Особено внимание следва да се отдели на ролята на човешкия фактор и на огромното му значение за изпълнението на политическите решения. Без високоподготвени, квалифицирани и специализирани специалисти прилагането на обема от дейности, особено от групата „специализирани“, е невъзможно.

Дори в условията на високотехнологичния XXI век ролята на човешкия фактор е доминираща. Особено в областта на разузнаването.

Съвременният тероризъм непрекъснато показва възможностите си, формира нарастваща и постоянно действаща специфична, нетрадиционна заплаха в глобален мащаб. Заплаха реална, а не виртуална. Във всички случаи обаче тази заплаха е уязвима и може да бъде неутрализирана, но само при условие, че добре познаваме същността на проблематиката.

През последните години международният тероризъм премина към качествено нов етап от своето развитие и придоби глобален характер. Той вече не само се използва като инструмент за постигане на конкретни политически цели в отделна държава или регионален конфликт, но и е насочен към принципна смяна на съществуващата система на международни отношения. Целят се хаос и икономическа дестабилизация в държавите мишени и предизвикване на страх и психоза сред населението, като в крайна сметка се преследват глобална криза и промяна на съществуващия световен ред. Съвременният тероризъм е комплексно и динамично явление, което успешно се адаптира към политическата и икономическата конюнктура. Оказването на ефективно противодействие не е по силите на нито една самостоятелна специализирана институция или отделна държава. Реални резултати в борбата с тероризма могат да бъдат постигнати само чрез обединените усилия на цялата международна общност.

Религиозните конфликти обикновено се провокират от радикални елементи в рамките на съответните вероизповедни общности, които най-често преследват свои собствени користни цели. Тези идеологизирани интерпретации на религията или борбата за надмощие между различни крила, фракции и групировки в самите религиозни общности се представят от техните водачи и идеолози като израз на чистотата и най-автентичната форма на самата религия. Обикновено при такива явления винаги е налице образът на някакъв реален или въображаем враг, срещу когото съответните духовни водачи или идеологически направления призовават за консолидация и напрежения на силите за борба. Кризисните процеси във външната среда за сигурност, които оказват влияние върху състоянието на националната ни сигурност, се характеризират с асиметрична многофакторност, висока динамика, неопределеност, нееднозначност и сложност за прогнозиране.[footnoteRef:131] [131:  Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2015 – 2020).] 


Анализът и оценката на външната среда за сигурност сочат, че през последните няколко години ясно се проявява тенденция на разпространение и засилване на радикализацията и тероризма в глобален план, която засяга сигурността и интересите и на Република България. От особено значение за появата на тази тенденция са конфликтите и кризите в Близкия изток (Сирия, Ирак и Йемен), Африка (Либия, Мали, региона около езерото Чад и Африканския рог), Южна Азия (Афганистан и Пакистан), както и политическата и икономическата нестабилност в държави от Западните Балкани.

От изложението по проблема за тероризма в Близкия изток можем да направим извода, че тероризмът придоби повече или по-малко организирана форма и съвсем естествено се нуждае от специални структури за финансиране, политическо ръководство и идеологическа ориентация, за да продължи съществуването си. Терористите получават такава подкрепа от редица държави, които добиват нефт в региона. Ислямистките тенденции се превърнаха в постоянен фактор в социалния живот на държавите от Близкия изток.
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Abstract: The article analyzes the proposed in November 2020, changes in the law on anti-money laundering measures, which exclude the customs and tax authorities from the categories of persons obliged to implement anti-money laundering measures. On the basis of normative analysis and the existing practices, conclusions are made and concrete proposals are made de lege ferenda for improvement of the legislation.
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Въведение



Значимостта на явлението пране на пари са налага най-вече от неговите негативни обществени последици. Без съмнение изпирането на пари влияе отрицателно върху финансовата и кредитната система, икономиката и обществото като цяло.

Проблематиката за противодействието на изпирането на пари е твърде динамична, зависеща от непрекъснато променящите се външни и вътрешни фактори, което завишава задачите и отговорностите на всички правоприлагащи органи.

Действащият закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) задължава широк кръг лица да прилагат набор от инструменти за превенция на използването на финансовата система за пране на пари. Сред тях са митническите и данъчните органи. Това законодателно решение се обуславя от факта, че данъчните престъпления са признати като първоначално (предикатно) престъпление на изпирането на пари още с Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари. От своя страна Специализираната група за финансови действия (FATF) определя измамите с данък добавена стойност (ДДС) от верижен тип (т.нар. „кароселни, кръгови измами“) като основен способ за използване на данъчните системи от организираната престъпност за генериране на значителни печалби. Потенциалните загуби на държавите в Съюза за 2018 г. от ДДС измами се изчисляват на 130 млрд. евро,[footnoteRef:132] а щетите за националния бюджет за 2019 г. е над 45,9 млн. лв.[footnoteRef:133] [132:  Данните се съдържат във: Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States, 2019. CASE and Institute for Advanced Studies.]  [133:  Годишен отчет за дейността на НАП за 2019 г. [онлайн]. www.nra.bg.] 


Стратегическото положение, което заемат митническите администрации по пътя на международните търговски и пътникопотоци, им отрежда роля и в противодействието на изпирането на пари, което използва системата на международната търговия и свободното движение на хора и капитали.

Съществуват редица методи за легализиране на престъпни капитали, но два са основните, при които митническият контрол е от съществено значение: прехвърляне на стоки и услуги чрез многостранната търговска система; и физически трансфер на парични средства чрез куриери или нелегален трафик на пари в брой.

Европейската полицейска служба (Европол) и FATF предполагат, че въпреки бързопроменящия се облик на престъпността и ръста на онлайн престъпленията, методите за изпиране на пари остават преобладаващо традиционни, а един от най-разпространените способи все още е нелегалното трансгранично пренасяне на парични средства. По данни на Европол всяка година в Европа митническите органи откриват и/или конфискуват над 1,5 млрд. евро, нелегално пренасяни в брой.[footnoteRef:134] [134:  Доклад на FATF. (2015). Money laundering through the physical transportation of cash. [онлайн]. https: www.fatf-afi.org/publications/methodsandtrends/documents/.] 


Своевременното реализиране на мерките за противодействие на изпирането на пари от страна на митническите и данъчните органи има ключово значение за недопускане на използването на финансовите за криминални дейности.

Предмет на cтатията са предложените промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), и по-конкретно идеята органите на Националната агенция за приходите (НАП) и митническите органи да отпаднат от задължените лица и институции, на които е възложено да докладват пред Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за съмнителни операции или сделки на свои клиенти.

Актуалноcтта на изcледването cе обуcлавя от рисковете, които биха могли да възникнат за ефективното прилагане на мерките срещу изпирането на пари във връзка с предложените законодателни инициативи в тази сфера.

Целта на cтатията е да сe разгледат предлаганите законови изменения в ЗМИП, като въз основа на нормативния анализ и съществуващите практики сe направи оцeнка и сe дадат конкрeтни прeдложeния de lege ferenda за усъвършeнстванe на нормитe.

Обект на изcледване е действащата правна уредба, cвързана c противодействието на изпирането на пари и новите законодателни решения в тази област.

За поcтигане на поcтавената цел авторът cи поcтавя cледните задачи: 1) да cе разгледат кои са задължените субекти по прилагане на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари; 2) да се очетаят положителните и отрицателните аспекти на предложените законодателни промени; и 3) да се предложат препоръки за прецизиране на нормите.

Мeтoдoлoгията на научнoтo изслeдванe включва: анализ на правната урeдба, рeгламeнтираща мерките срещу изпирането на пари; и методи на научното познание – системен, логически, сравнителен, на функционалния анализ и др.



Изложение



През 2018 г. в България се прие изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а през 2019 г. – и Правилник за неговото прилагане (ППЗМИП).

С последващите промени в националното законодателство бяха въведени изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20.05.2015 г. за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (т.нар. „Четвърта директива“), на Петата директива срещу изпирането на пари – Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС, Препоръките на FATF, Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма (CETS 198), подписана във Варшава на 16.05.2005 г., както и на резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации за превенция на тероризма и финансирането му.

ЗМИП определя мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контрола по тяхното изпълнение. Предвидените мерки са:

1. комплексна проверка на клиентите;

2. събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на този закон;

3. съхраняване на събраните и изготвени за целите на този закон документи, данни и информация;

4. оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма;

5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;

6. разкриване на друга информация за целите на този закон;

7. контрол върху дейността на задължените субекти по Раздел II от тази глава;

8. обмен на информация и взаимодействие на национално равнище, както и обмен на информация и взаимодействие между Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (САД ФР – ДАНС), звената за финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, както и компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави.

В чл. 4 на ЗМИП са изброени 39 категории лица, за които прилагането на превантивните мерки е задължително. Сред тях са банки, застрахователи, консултанти при сделки с недвижими имоти, одитори, нотариуси, търговци на оръжие, заложни къщи, обменни бюра, партии, юридически лица с нестопанска цел, митнически и данъчни органи и др.

Основно положение в закона е задължените лица да извършват комплексна проверка на своите делови партньори при извършване на случайна операция или сключване на случайна сделка на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 хил. евро, а когато плащането е в брой – стойността е равна или надвишаваща левовата равностойност на 5000 евро.

Комлексната проверка включва идентифициране на клиента, установяване на действителния собственик на фирмата, изясняване на произхода на средствата и събиране на информация за целта на деловите взаимоотношения.

За прилагане на мерките срещу изпирането на пари задължените лица са ангажирани да разработят: ясни критерии за разпознаване на съмнителните операции или сделки и клиенти; система за вътрешен контрол върху изпълнението на задълженията; вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите; правила за изясняване на произхода на средствата и източника на имущественото състояние; условия и ред за събиране, съхраняване и разкриване на информация; времеви интервали, през които се преглеждат и актуализират поддържаните бази от данни и клиентските досиета; процедура и срокове за докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи; обучение на служителите и др. Избоените по-горе дейности следва да се разпишат във вътрешни правила съгласно чл. 101 от ЗМИП и глава седма от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП).

В резултат на прилаганите мерки основно задължение на лицата по чл. 4 от закона е да уведомят САД ФР – ДАНС за сделки и операции, за които са възникнали съмнения за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход. Формата и редът за докладване на съмнителни сделки и операции се определят с ППЗМИП.

Контролът по прилагането на закона се упражнява от ДАНС. Тя извършва проверки на място на задължените лица по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и при съмнение за изпиране на пари.

Неизпълнението на мерките, предвидени в ЗМИП, е административно нарушение, ако деянието не съставлява престъпление, и се наказва с глоба (за физическите лица) и имуществена санкция (за юридическите лица и едноличните търговци). Актовете за установяване на нарушенията се съставят от контролните органи на САД ФР – ДАНС, а наказателните постановления – от председателя на Агенцията. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

На 6.11.2020 г. на Портала за обществени консултации за публично обсъждане е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗМИП.[footnoteRef:135] [135:  ЗИД на ЗМИП и мотивите към него могат да бъдат намерени на адрес: http://www.strategy.bg/PublicConsultations.] 


Основен момент в законодателната инициатива е редуцирането на задължените субекти. В мотивите на ЗИД е обяснено, че преразглеждането на категориите задължени лица по ЗМИП се основава на Доклада за национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (НОР) от 2019 г., изготвен от създадена за целта междуведомствена работна група.

Предлага се три групи лица да отпаднат от обхвата на чл. 4 от ЗМИП. Първата група включва лица, които не са свързани с установени рискови събития в доклада за НОР, като професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа и пазарни оператори и/или регулирани пазари. Втората група включва лица, по отношение на които са въведени други механизми в законодателството за предоставяне на информация по реда и условията на ЗМИП, като органите на Националната агенция за приходите и митническите органи. Третата група включва лица, чиято дейност е свързана с установени рискови събития в доклада за НОР, но на вида и естеството на заплахата и механизма за използване на уязвимостта за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма следва да се противодейства не чрез задължаването им да прилагат мерките по чл. 3 от ЗМИП, а по друг подходящ и по-ефективен начин. Тази група включва търговците на едро, органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министрите и кметовете на общини при сключване на концесионни договори.

Като аргументи за предлаганите промени се посочват намаляване на административната тежест за категориите лица, които ще отпаднат от кръга на задължените субекти и до повишаване на ефективността на контрола по прилагане на превантивното законодателство срещу изпирането на пари.

С оглед на предмета на настоящата статия специално внимание ще се обърне на законодателното решение митническите и данъчните органи да отпаднат от кръга на задължените лица по ЗМИП. Факт е, че тези субекти не фигурират в обхвата на Четвъртата и Петата директива срещу изпирането на пари. Двете администрации трудно биха попаднали и в хипотезата на чл. 4 от Директива (ЕС) 2015/849. Митническите и данъчните власти не са „предприятия, ангажирани с дейности, за които е особено вероятно да бъдат използвани за целите на изпирането на пари“ (чл. 4, т. 1 от Директивата), а държавни органи, чиито подконтролни субекти могат да бъдат лица и предприятия, упражняващи дейности, свързани с пране на пари. Включването на Агенция „Митници“ и НАП в националното законодателство за превенция на изпирането на пари е преценка на българския нормотворец.

Безспорно изваждането на митническата и данъчната администрации от кръга на задължените лица ще доведе до намаляване на административната тежест и работната натовареност за тях. В известна степен част от мерките за противодействие на изпирането на пари са практически неприложими за тези държавни структури. Това се дължи на огромния обем данъчно задължени лица и икономически оператори, с които тези ведомства си взаимодействат.

Например повечето митнически, акцизни, валутни и данъчни декларации попадат в хипотезата на „сделки и операции на стойност, равна или надвишаваща левовата равностойност на 15 000 евро“. В тези случаи ЗМИП изисква извършване на комплексна проверка на клиента, което значително усложнява рутинната дейност на субектите.

За илюстрация през 2019 г. митническите органи в България са регистрирали над 1500 декларации само за парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях в изпълнение на изискванията на Валутния закон и Регламент (ЕС) 2018/1672 относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него. Общата стойност на декларираните пари в брой се равнява на над 80 млн. евро, което означава, че средно в една декларация се декларират около 70 000 19 евро.[footnoteRef:136] От своя страна средногодишно НАП получава и обработва над 85 млн. данъчни и осигурителни декларации.[footnoteRef:137] [136:  Отчет за дейността на Агенция „Митници“ през 2019 г. [онлайн]. https://customs.bg/.]  [137:  Годишен отчет за дейността на НАП за 2019 г. [онлайн]. https://www.nra.bg.] 


С предложените промени в ЗМИП законодателят уместно освобождава митническите и данъчните органи да спазват нормативните изисквания, свързани с прилагането на мерките срещу изпирането на пари. С изменение на чл. 88 обаче ги задължава „да предоставят информация на САД ФР – ДАНС незабавно, ако при осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които могат да са свързани с изпиране на пари“ (§ 8 от ЗИД на ЗМИП).

Това законодателно решение е напълно основателно, като се има предвид ролята на двете ведомства при противодействието на изпирането на пари. Категоричен е фактът, че контролът на митниците е от решаващо значение за сигурното движение на товарите, следейки за незаконни търговски дейности. Възможността им да идентифицират отклонения в ценообразуването на стоките, подлежащи на митническо оформяне, и граничният контрол на пренасяните парични средства са ефективен инструмент за пресичане на незаконните финансови потоци, свързани с изпирането на пари.

Митническият контрол върху пътници и товари позволява на митническите служби да поддържат значителна база данни за външнотърговски сделки и движения на парични средства през граница. Информацията, която се съдържа в митническите и валутните декларации и придружаващите ги документи, както и сведенията, постъпващи по линия на международното митническо сътрудничество и административна взаимопомощ, дават възможност на митническите органи за сериозен анализ и установяване на съмнителни сделки и операции, свързани с прехвърляне на незаконни по произход капитали.

При осъществяване на данъчен контрол НАП също разполага със значителен обем информация. Органите по приходите събират и обработват информация за физическите и юридическите лица, включваща лични данни, собственост върху имоти, инвестиции, финансови трансакции и бизнес операции. Данъчните администрации разполагат с обучени специалисти по одит и анализ на финансови данни и оценка на рисковете.

За установяване на данъчни задължения и за предотвратяване на данъчни нарушения органите по приходите имат широки правомощия за получаване на информация и документация от данъкоплатците. Достъпът до счетоводството на подконтролните лица предоставя на ревизорите възможност да идентифицират не само данъчните измами, но и първите признаци на възможно изпиране на пари. Чрез идентифициране и докладване на необичайни или подозрителни трансакции те имат важна роля в борбата срещу това противоправно явление.

Ето защо от изключително значение е митническите и данъчните органи да останат ангажирани с мерките за недопускане на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Данните, които двете администрации притежават, са ценен източник на оперативна информация за звеното за финансово разузнаване в лицето на САД ФР – ДАНС.

Като недостатък на законодателната инициатива се очертават предложените правила в чл. 88, ал. 1 от ЗМИП, предвидени в § 8 на ЗИД, а именно: „Органите на Националната агенция за приходите и митническите органи са длъжни да предоставят информация на Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ незабавно, ако при осъществяване на законоустановените си функции установят факти и обстоятелства, които може да са свързани с изпиране на пари“.

Условията, критериите, редът и начинът на предоставяне на тази информация не са регламентирани в текста, нито в последващите алинеи и членове. Създава се правна празнота в нормата. Това позволява впоследствие тя да се прилага неточно от страна на митническите и данъчните органи, което би създало затруднения в работата на звеното за финансово разузнаване и рискове за ефективната борба с прането на пари.

Систематичното тълкуване на правните норми установява, че ал. 1 на чл. 87 от ЗМИП съдържа сходни разпоредби, които предвиждат: „Органите за надзор са длъжни да предоставят информация на Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ незабавно, ако при осъществяване на надзорната си дейност установят факти, които може да са свързани с изпиране на пари“.

Същевременно ал. 5 и 6 на същия член предвиждат: „Условията и редът за обмен на информация между Българската народна банка и Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за целите на установяване и проверка на наличието на обстоятелства, обуславящи възникването на задължение за създаване на централни звена за контакт от издатели на електронни пари и доставчици на платежни услуги по чл. 9, се уреждат в съвместна инструкция на управителя на Българската народна банка и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“. С инструкцията по ал. 5 се утвърждава и образец за предоставяне на информацията по чл. 76 на Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ от лицата по чл. 4, т. 1. (ал. 6 на чл. 87)“.

Щом законодателят поставя систематично митническите и данъчните органи в Раздел I („Национално сътрудничество“) на ЗМИП като други възможни органи за взаимодействие и обмен на информация заедно с органите за надзор, то следва те да имат еднакво правно положение по-горе в законовата регламентация при очертаване на кръга на задължените субекти.

В тази връзка de lege ferenda предлагаме в чл. 88 да се създаде допълнителна, трета, алинея, която да предвижда, че критериите, редът и начинът на предоставяне на информация се уреждат в инструкции между ДАНС, Агенция „Митници“ и НАП.

Инструкциите по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Закона за нормативните актове ще дадат възможност за нееднократно прилагане и съхраняване на действието на предписанието като едни от основните признаци на нормативността (Балабанова 1990). Но и инструкциите като подзаконов нормативен акт налагат наличието на норма в закона, каквото ние предлагаме да се създаде.

Чрез инструкциите за междуинституционално сътрудничество ще се постигне по-голяма ангажираност на страните, при все че с изваждането на митническите и данъчните органи от задължените лица по чл. 4 от ЗМИП отпада и възможността за контрол и санкциониране съгласно административнонаказателните разпоредби на закона.



Заключение



Извършеният нормативен анализ на предложенията за изменение и допълнение на ЗМИП позволява да бъдат направени изводи, обобщения и предложения de lege ferenda.

Авторът споделя законодателното предложение митническите и данъчните органи да се изключат от кръга на задължени субекти по чл. 4 от ЗМИП, което значително ще облекчи работните процеси в двете администрации. Същевременно големият брой задължени субекти не следва да затруднява ефективното упражняване на контрол по спазване на изискванията на превантивното законодателство срещу изпирането на пари, както се посочва в мотивите към законопроекта. Контролният орган може да преодолее възникналите трудности чрез разработване и прилагане на допълнителни технически и организационни мерки.

Авторът счита, че е необходимо митническите и данъчните органи да останат сериозно ангажирани с прилагането на мерките срещу изпирането на пари, като се имат предвид функциите им в определени обществени отношения. В тази връзка авторът възприема като положителни измененията на чл. 88 на ЗМИП и предлага допълнителни промени, за да се постигне стабилност на законовите разпоредби.

Изследването на нормативната уредба и съществуващите практики налага заключението, че в по-голямата си част промените в ЗМИП могат да бъдат подкрепени, като е добре за дейността на правоприлагащите органи да се отразят направените препоръки.
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1. Същност на политиката на съседство



От основно значение за просперитета и сигурността на Европейския съюз е създаването на съответната просперираща, сигурна и предвидима регионална среда. Разширяването на Европейския съюз води до респективното разширяване на регионалната среда, с която граничи той.

Политиката на съседство на ЕС е учредена от Европейския съвет на заседанието му от 17 – 18 юни 2004 г.[footnoteRef:138] с цел осъществяване на последователност между разширяването на ЕС и необходимостта от активна политика по сътрудничество със съседните на Съюза държави. Тя определя рамката на сътрудничеството на ЕС с държави, които не желаят (като например Армения), не могат (например Мароко) да бъдат членове на ЕС или за които перспективата за такова членство е далечна, но не изключена (като Украйна). От тази политика са изключени държавите, които са потенциални кандидати за членство, държавите, с които е взето решение за започване на преговори за присъединяване, както и държавите, с които такива преговори са започнали. Обстоятелството, че една държава е част от европейската политика за съседство, не представлява пречка за вземане на решение за започване на преговори за присъединяването ѝ. [138:  10679/2/04 REV 2, Presidency Conclusions – Brussels, 17 and 18 June 2004, т. 64 и сл.] 


Макар политиката на съседство хронологично да се появява след политиката на източното разширяване и да представлява нейно логическо продължение, отношенията с държавите от европейската политика за съседство предхождат учредяването ѝ.

Отношенията със средиземноморските държави датират още от 60-те години на ХХ век, когато с тях са сключени споразумения за асоцииране. Що се отнася до държавите от т.нар. „Източно съседство“ (Украйна, Беларус, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан, всичките бивши съветски републики), началото на сътрудничеството с тях е положено в края на Студената война със сключването на споразумението между Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия и Съюза на съветските социалистически републики за търговско и икономическо сътрудничество от 1989 г.[footnoteRef:139]. В края на 90-те години с всички държави (с изключение на Беларус) са сключени споразумения за сътрудничество и партньорство. [139:  OJ L 68, 15.3.1990, р. 3-17.] 


В края на 90-те години Европейският съвет предприема опити за формулиране на приоритетна съседска политика, изразяваща се в приетите общи стратегии за Русия (1999 г.), Украйна (1999 г.) и Средиземноморието (2000 г.). На практика единствените приети от Европейския съвет общи стратегии (инструмент, въведен с Договора от Амстердам и премахнат с Договора от Лисабон) касаят отношенията на ЕС със съседните държави. Тези стратегии обаче се оказват неудачен инструмент за формулиране на политиката на съседство, доколкото в тях липсват заложени ясни приоритети и планирани действия.[footnoteRef:140] Обяснението за това е, че те са формулирани изцяло в рамките на т.нар. „Трети стълб“, общата външна политика и политика на сигурност, без да отчитат сътрудничеството, което ЕС и съседните държави следва да осъществяват в други области – например по отношение на търговията, сближаването на законодателството, икономическото и секторното сътрудничество. Именно сътрудничеството в тези области е от основополагащо значение за постигането на целта на ЕС – създаване на модел на социално-икономическо развитие в тези държави, съвместим с този на Съюза. [140:  Van Elsuwege, P., R. Petrov. Legal perspectives on the study of the European Neighbourhood Policy. – In: Routledge Handbook on the European Neighbourhood Policy, Routledge Press, 2017, р. 106.] 


Партикуларистичният подход на приемане на общи стратегии, които са ограничени както регионално, така и предметно, се оказва незадоволителен. Затова през август 2002 г. върховният представител за ОППВС Хавиер Солана в съвместно писмо с Крис Патън – комисар по външни отношения (двамата „големи“ във външните отношения на ЕС, т.е. заемащите длъжностите, които към онзи момент отговарят за външните отношения на ЕС), в съвместно писмо предлага да бъде изградена нова политика на съседство.[footnoteRef:141] [141:  Joint Letter on Wider Europe by Commissioner Chris Patten and High Representative Solana, 8 August 2002.] 


Европейската политика за съседство има за цел да оформи рамката на отношенията на ЕС с държавите по източните и южните ѝ граници, да повиши стабилността на обкръжението си и да направи непосредствената си външна среда по-сигурна.[footnoteRef:142] Тя следва да осигури надграждането на ролята на Европейския съюз в полето на външните действия на ЕС.[footnoteRef:143] Първоначалният замисъл на това надграждане е увеличаване на влиянието на Европейския съюз в съседните региони чрез създаване на привилегировани отношения с държавите в съседство. Според стратегическия документ на Комисията политиката на съседство има за цел да допринесе за „стабилност, сигурност и благоденствие за всички“[footnoteRef:144], като предотврати създаването на нови разделителни линии между уголемения ЕС и неговите съседи, като даде на последните възможност да участват в различни инициативи чрез по-сериозно политическо, икономическо, културно сътрудничество и сътрудничество в областта на сигурността. [142:  Рабохчийска, М. Политиката на съседство като инструмент на външните отношения на Европейския съюз. София: Сиела, 2016, с. 11.]  [143:  Kurowska, X. The Role of ESDP Operations. – In: European Security and Defence Policy. An implementation perspective. Merlingen, M., R. Ostrauskaite. Editors. Routledge, 2007, р. 30.]  [144:  European Commission. European Neighbourhood Policy strategy paper. COM(2004)373 final. Brussels, 12 May 2004.] 


Събитията, последвали десетилетието след учредяването на тази политика, обаче показват ограниченията във възможностите на ЕС да проектира това свое желание в действителността – както поради възникналите проблеми вследствие на т.нар. „Арабска пролет“, така и поради изострянето на регионалното съперничество между Европейския съюз и Русия на изток. Те налагат осъществяването на ревизии в политиката на съседство – през 2011 и 2015 г., като последната поставя нова, по-малко амбициозна, но доста по-реалистична цел – стабилизиране на съседните държави.

През 2009 г. с влизането в сила на Договора от Лисабон политиката за съседство получава нормативна основа.[footnoteRef:145] В чл. 8 от Договора на ЕС е посочено, че ЕС има за цел да установява привилегировани отношения със съседите си с цел установяване на просперитет и добросъседство. Въпреки че чл. 8, ДЕС посочва, че тази политика е насочена към съседните на ЕС държави, няма никакъв практически смисъл това съседство да бъде ограничено до държави с обща сухопътна или морска граница. Затова Европейската политика за съседство не възприема тези два ограничаващи критерия, а приема за съседни държави тези, които ги свързва регионално съседство.[footnoteRef:146] Това обяснява включването в европейската политика на съседство на държави, като Армения и Азербайджан, които нямат нито сухопътна, нито морска граница с ЕС. [145:  Разпоредба относно специалните отношения на ЕС със съседните държави съдържа и проектът за Конституция на Европа, чл. I-57.]  [146:  Рабохчийска, М. Цит. съч., с. 23.] 


В рамките на политиката на съседство на ЕС са включени държави с различни политически режими и отношения с ЕС, към които е невъзможно да се приложи единен външнополитически подход.

Самият чл. 8 дава гъвкава рамка на тези отношения, като посочва тяхното приоритетно значение, без да определя или да детайлизира съдържанието на тези привилегировани отношения – какъв ще е предметният обхват и интензивността на тези отношения, например дали ще се касае за по-интензивни отношения от споразуменията за сътрудничество и партньорство и/или от споразуменията за асоцииране и т.н. Юридическият текст има за цел да очертае, а не да конструира тези отношения – те са променлива величина, в зависимост от това доколко тези съседни държави желаят сътрудничество с Европейския съюз и доколко споделят неговите ценности и позиции. В самия чл. 8, § 1 от ДЕС е посочено, че сътрудничеството със съседните държави трябва да се осъществява въз основа на ценностите на ЕС. Това представлява нормативно определен кондиционализъм, т.е. условие, което да е определящо за интензитета на отношенията между ЕС и държавата от политиката на съседство.

Политиката на съседство се осъществява на двустранна основа между Европейския съюз и държавите партньори. Държавите – участнички в политиката на съседство, са Азербайджан, Алжир, Армения, Беларус, Грузия, Египет, Израел, Йордания, Либия, Ливан, Мароко, Молдова, Палестина, Сирия, Тунис и Украйна. Тази двустранна основа включва, на първо място, двустранни международни договори между ЕС и държавите – споразумения за асоцииране или споразумения за сътрудничество и партньорство. На второ място, тя включва действията на институциите, предвидени в тези договори, във връзка със самото осъществяване на партньорството, включващо изготвянето на доклади за държавите, планове за действия, програми за асоцииране и доклади за напредъка. Тези инструменти дават действителна представа за развитието на тези двустранни отношения.

Освен двустранната основа на отношенията в рамките на политиката на съседство нейна рамка дават и регионалните инструменти. Тя е разпределена в две направления на регионален принцип, в рамките на които също така се осъществяват определени инициативи.

Първото направление е т.нар. „Източно партньорство“, чието начало е положено през 2009 г. и включва връзките на ЕС с източните съседи – Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна. Източното партньорство представлява инициатива, която е насочена към засилване на политическото сътрудничество и на икономическото сближаване между източните съседи и Европейския съюз.

Второто направление включва отношенията с държавите от Съюза на Средиземноморието (създаден през 2007 г.), който е продължение на евро-средиземноморското партньорство (т.нар. „процес от Барселона“) от 1995 г., включващ Албания, Алжир, Босна и Херцеговина, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мавритания, Мароко, Монако, Палестина, Сирия (чието членство временно е преустановено поради гражданската война), Тунис, Турция и Черна гора.

Съществуват и други регионални инициативи, като учреденото през 2008 г. Черноморско взаимодействие, насочено към регионалното сътрудничество в Черноморския регион.



2. Източно партньорство



В рамките на държавите от Източното партньорство отношенията на държавите започват със сключването в края на 90-те години на ХХ век на споразумения за сътрудничество и партньорство (с изключение на Беларус), които представляват правната основа за осъществяване на двустранните отношения.

Най-задоволителни са отношенията на ЕС с Украйна, Молдова и Грузия. С тези държави през 2014 г. са сключени споразумения за асоцииране, които заменят споразуменията за сътрудничество и партньорство. Споразуменията за асоцииране включват различни аспекти на двустранните отношения – външна политика, сътрудничество в областта на свободата, сигурността и правосъдието, търговските отношения, хармонизирането на законодателството и т.н. Те предвиждат постепенното създаване на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия, която представлява нова форма на сътрудничество между ЕС и държави не-членки, представляваща най-общо зона за свободна търговия, която предоставя на съответната държава и достъп до четирите свободи на движение – на хора, стоки, услуги и капитали, хармонизиране на законодателството в различни сектори на търговията и сътрудничество в областта на общата външна политика и политика на сигурност.

ЕС и Армения провеждат преговори за подписване на споразумение за асоцииране, но Армения под натиска на Русия се отказва през 2013 г., като избира като предпочитана форма на търговска преференциална система, в която да участва, Евразийския митнически съюз, към който се присъединява през 2015 г. Затова през 2017 г. е подписано Споразумение за всеобхватно и засилено партньорство между ЕС и Армения.

ЕС и Азербайджан имат сключено Споразумение за партньорство и сътрудничество през 1999 г., като двете държави започват преговори за споразумение за асоцииране, от което Азербайджан се отказва през 2014 г. През 2017 г. партньорите започват преговори по ново споразумение за асоцииране.

Източното партньорство е процес, който протича при променяща се геополитическа конфигурация.[footnoteRef:147] [147:  The Future of EU’s Eastern Partnership Beyond 2020. DGAP Report. – In: German Council of Foreign Relations, No 1, December 2020, ed. Christina Gerasimov, р. 11 et seq.] 


Първоначално основен фактор за въздействие върху държавите партньори е Русия, която лансира собствена идея за интеграционна общност – Евразийски икономически съюз, към който успява да привлече Армения и Беларус. Задълженията по този икономически съюз са съвместими с Източното партньорство, но го ограничават, доколкото е невъзможно държавите партньори да бъдат едновременно в митнически съюз и във всеобхватна зона за свободна търговия с ЕС. В допълнение към това съществуват нерешени проблеми на държавите от Източното партньорство: с Русия – Крим, т.нар. „Луганска“ и „Донецка народна република“ – с Украйна, Приднестровието – с Молдова, Абхазия и Северна Осетия – с Грузия, конфликтът в Нагорни Карабах като проблем между Армения и Азербайджан, в който Русия също играе съществена роля. Всички тези нерешени проблеми се отразяват на възможността за сътрудничество между ЕС и източните партньори.

В допълнение към това в региона се увеличава ролята на трети държави – освен Русия, която е традиционен фактор в региона, като такива се утвърждават и Китай, Турция, Саудитска Арабия и Иран. Всичко това води до колебания във външнополитическия курс на държавите партньори.

Не на последно място самите държави партньори не успяват да постигнат решителни реформи в областта на върховенството на правото и борбата с корупцията. Това важи не само за Азербайджан и Беларус, управлявани от авторитарни режими, но и за Армения. Незадоволителен е и напредъкът на трите държави, подписали споразумения за асоцииране – Украйна, Молдова и Грузия.

Всичко това налага нов подход от страна на ЕС по отношение на източните партньори. Тези въпроси обаче са с по-нисък ред на приоритет от другите проблеми – Ковид-19, Брекзит, трансатлантическата връзка, отношенията с Китай.[footnoteRef:148] Пандемията от Ковид-19 превзе дневния ред през 2020 г. и вместо провеждането на среща на върха през юни 2020 г. с държавите от източното партньорство се проведе видеоконференция, която замести физическото присъствие на лидерите на ЕС и на партньорите. В тази конференция основен приоритетен проблем, засенчил другите перспективи, беше именно пандемията от Ковид-19. [148:  Ibid., р. 15.] 




3. Средиземноморско партньорство



Средиземноморското партньорство има още по-дълга история, като се има предвид липсата на ограниченията на Студената война, която бе пречка за осъществяване на отношения с държавите от настоящото Източно партньорство. Отношенията се базират върху т.нар. „евро-средиземноморски споразумения за асоцииране“. Тяхното сключване започва още в края на 60-те години на ХХ век. Към настоящия момент ЕС има сключени споразумения за асоцииране с Алжир, Тунис, Мароко, Египет, Йордания, Ливан и Израел, както и временно споразумение с палестинската власт. Преговори за споразумение за асоцииране са започнати със Сирия, но са прекратени през 2011 г., след като вече е одобрено самото споразумение. ЕС няма споразумение, нито преговори с Либия.

Евро-средиземноморските споразумения за асоцииране предвиждат постепенното създаване на зона за свободна търговия с индустриални стоки, селскостопански продукти и продукти от риба. Като цяло в това регионално направление най-развити са отношенията на ЕС с Израел, палестинската власт, Йордания, Тунис и Мароко.

За съжаление, проблемите в рамките на държавите от средиземноморското партньорство се задълбочиха още повече през последното десетилетие. За това, разбира се, не може да бъде обвинявана европейската политика за съседство, но е факт, че ЕС не успя да спре, и дори да повлияе на процесите по дестабилизация – нито чрез политиката на партньорство, нито чрез инструментариума, с който разполага в рамките на своята политика за сигурност и отбрана. В това отношение политиката за съседство като „мека сила“ се оказа недостатъчен ресурс за изграждане на стабилност в държавите партньори, а политиката за управление на кризи се оказа неприложима.



4. Финансиране на европейската политика на съседство



През бюджетния период 2007 – 2013 г. политиката на съседство се финансира от европейския инструмент за съседство и партньорство, с бюджет от около 11,5 млрд. евро.[footnoteRef:149] През следващия период – 2014 – 2020 г., бюджетът на европейския инструмент за съседство и партньорство е в размер на 14,5 млрд. евро. Според предложената МФР 2021-2027 е обединен в общ инструмент за съседство, международно сътрудничество и развитие, в който за политиката за съседство предложеният бюджет, все още неприет от Европейския парламент и държавите членки, е в размер на около 17,3 млрд. евро. [149:  Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета. Обстоен преглед на Европейската политика за съседство COM (2010) 207, 12.5.2010, с. 13.] 


Финансирането се осъществява в зависимост от двустранните планове за действие, договорени между ЕС и съответната държава, които планове определят реформите, приоритетите и рамката на сътрудничество между ЕС и съответната държава.



5. Заключение



През второто десетилетие на XXI век средата за сигурност в голяма част от държавите – част от политиката за съседство, се влоши съществено в няколко посоки.

На първо място, в държавите от т.нар. „Арабска пролет“, гражданите отстраниха властвалите десетилетия недемократични режими. За съжаление, частично с изключение на Тунис промените не доведоха до установяване на демократични режими. В някои държави като Египет бяха установени още по-потиснически режими, а в държави като Сирия[footnoteRef:150] и Либия събитията отключиха процеси, които доведоха до разпадане на съществуващите държави, граждански войни, хуманитарни катастрофи. Всичко това беше изненадващо за Европейския съюз и показа неадекватната форма на взаимодействие с тези държави. Последвалата мигрантска криза доведе до сериозни морални щети на европейските ценности. [150:  По-подробно във: Ненков, П. Причини за избухването, участници, фази и перспективи за развитието на войната в Сирия. – В: Годишник на ВУСИ – Пловдив, том XVI, 2019.] 


На второ място, ЕС се оказа неспособен да компенсира оттеглянето на САЩ от решаването на проблемите на сигурността в съседните на Съюза региони и неподготвен за възникналото съперничество с други регионални сили. Така, политиката на съседство, насочена към т.нар. „източен процес“, доведе до формиране на регионално съперничество за влияние между ЕС и Русия върху държави, като Армения, Украйна и Молдова, за което ЕС, изглежда, не бе готов. Отговорът на Русия бе в създаването през 2015 г. на Евразийския икономически съюз (заменил Евразийската икономическа общност, създадена през 2001 г.). Русия предприе активни мерки за привличане в своята сфера на влияние на държави, като Армения, Украйна и Молдова. Тези мерки на практика доведоха до нестабилност в региона – по отношение на Украйна, най-голямата държава от Източното партньорство, по отношение на Беларус и в отношенията между Армения и Азербайджан.

Следва да се отбележи, че тези напрежения и възникналите конфликти не могат да бъдат пряко приписани на Европейския съюз и неговата политика на съседство, доколкото не са пряко следствие от него. Те са причинени от желанието на основния регионален геополитически опонент на ЕС – Русия, да запази влиянието си в държави, като Украйна, Беларус, Армения и Азербайджан. Те обаче са следствие, макар и непряко, от неспособността на ЕС да формулира и проведе единна и целенасочена собствена външна политика в съседните си региони.

Като резултат днес Европейският съюз, вместо да е обграден от пояс от добре управлявани държави, е обграден от пожарищата на провалени държави, граждански войни, междудържавни конфликти, съперничество на регионални сили и миграционен натиск – рискове за сигурността, които представляват екзистенциална заплаха за европейския проект.

Замислената като продължение на разширяването политика на съседство до голяма степен се опита да приложи сходната и позната матрица на взаимоотношенията си с държавите от Централна и Източна Европа към съседните държави – споразумения за асоцииране, икономическо сближаване и зона за свободна търговия, политически диалог. Тези инструменти обаче се оказаха неподходящи спрямо новите съседи на Европейския съюз.

Както посочих, за съществуващите проблеми не може да бъде обвинявана европейската политика на съседство, доколкото тя не е причината за затъването на съседните на ЕС региони. Светът през 2003 г. е различен от света само едно десетилетие по-късно. Първоначалните цели на европейската политика за съседство се разминават със състоянието на света само няколко години по-късно. Това налага преосмислянето на приоритетите на политиката за съседство. С малки изключения за никоя от държавите от политиката за съседство на ЕС не може да бъде казано, че е мирна, просперираща и стабилна. Затова през 2015 г. като резултат от усложнената среда за сигурност политиката за съседство е преработена, като основният приоритет на политиката е формулиран като „стабилизация на региона в политическо, икономическо и свързано със сигурността отношение“[footnoteRef:151]. [151:  Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions Review of the European Neighbourhood Policy. SWD(2015) 500, 18.11.2015.] 


Промяната във възможностите налага и промени в политиката на съседство. Глобалната стратегия на ЕС извежда интересите пред ценностите, което е неслучайно и трябва да реши външнополитическия проблем на ЕС – Съюзът има жизненоважен интерес да развива отношенията си със своите съседи, но не може да принуди тези държави да спазват европейските ценности.

Към това следва да се добави и обстоятелството, че като се имат предвид всички други проблеми за решаване в европейския дневен ред, към настоящия момент липсва и категоричен ангажимент от страна на ЕС за приоритетност на политиката на съседство.
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1. Значение на ограничителните мерки



Ограничителните мерки, или т.нар. „санкции“[footnoteRef:152], представляват едностранно предприети ограничения в нормалните международни отношения или връзки, насочени от ЕС към правителства, организации, групи или отделни лица, които се налагат при неизпълнение на техни задължения. [152:  Официалното наименование на т.нар. „санкции“ в рамките на лексиката на ЕС е „ограничителни мерки“, доколкото се касае не за мерки, които имат за цел да наказват определени лица, а такива, които следва да го принудят да коригира своето поведение, след което същите биват отменени. В този смисъл терминът „ограничителни мерки“ е по-точен. Санкцията се налага от юрисдикция и действа за предварително определен или определяем период, за определено поведение, включително и след като лицето, на което е наложена, прекрати неправомерното си поведение. За разлика от санкцията ограничителната мярка се налага от Европейския съюз, само някои от мерките подлежат на съдебен контрол и биват премахнати, след като субектът коригира своето поведение. Както в научната литература, така и в публицистиката обаче терминът „санкции“ е преобладаващ и изразява специфичния характер на този тип ограничителни мерки. В настоящото изложение двата термина се използват като взаимнозаменяеми, освен ако изрично не е посочено обратното или не става въпрос за друг вид санкции.] 


Ограничителните мерки са сред най-използваните и най-ефективни средства, с които Европейският съюз разполага в рамките на общата външна политика и политика на сигурност. Те заемат междинно положение между „меката сила“, създаваща благоприятни стимули за следване на определено поведение, и „твърдата сила“, упражняваща принуда чрез употреба на сила или предупреждение за употреба на сила. Като се има предвид обстоятелството, че ЕС не разполага със собствени военни способности, санкциите се явяват най-интензивното средство, с което Съюзът разполага, за да принуди определени субекти да спазват своите задължения.

Европейският съюз налага ограничителни мерки (санкции) в изпълнение на целите на общата външна политика или политика на сигурност, посочени в чл. 21, ДЕС – демокрацията, правовата държава, универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи, зачитането на човешкото достойнство, принципите на равенство и солидарност и зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на международното право. Санкциите целят да се предизвика промяна в политиката или действията на определено правителство, държава, част от държава, образувания или лица.

Макар непосредствената и най-важна цел на санкциите е промяна в поведението на лицата, към които са насочени санкциите,[footnoteRef:153] налагането на санкции има също така за цел да ограничи възможностите на санкционираните лица да продължат да извършват нарушения (т.е. превантивно-ограничителна функция), както и да демонстрира на международната общност последиците, които би имало едно противоправно поведение за тях, от страна на ЕС (превантивно-предупредителна или сигнална функция)[footnoteRef:154]. [153:  Това е и единствената посочена цел за налагане на санкции съгласно т. 4 от „Насоките относно прилагането и оценката на ограничителните мерки (санкциите) в рамките на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС“ от 4 май 2018 г. – 5664/18, където е посочено, че „ЕС налага ограничителни мерки с цел да предизвика промяна в политиката или действията на визираната държава, част от държава, правителство, образувания или лица в съответствие с целите, определени в решение на Съвета в рамките на ОВППС“. Това не изключва двете превантивни цели, които са посочени в изложението, – превантивно въздействие към лицата, към които е насочена санкцията, и предупредително въздействие към трети лица.]  [154:  Giumelli, F. How EU sanctions work: a new narrative. – In: Chaillot Papers, EU Institute for Security Studies, May, 2013, р. 19.] 




2. Историческо развитие и еволюция в разбирането за прилагането на ограничителни мерки



За пръв път ограничителните мерки като инструмент, който се осъществява самостоятелно от Европейския съюз, са наложени през 1980 г. спрямо СССР в отговор на инвазията му в Афганистан и срещу Аржентина през 1982 г. поради интервенцията ѝ на Фолклендските острови, остров Южна Джорджия и Сандвичевите острови, представляващи британски територии. Тези санкции представляват всеобхватни мерки, насочени срещу определена държава, включващи забрана за търговия, ембарго върху вноса и др.

За санкциите като специфичен инструмент на външната политика на ЕС обаче започва да се говори след Договора от Маастрихт, учредяващ общата външна политика и политика на сигурност.

Всеобхватността на санкциите от този първоначален етап се оказва и техният основен недостатък, доколкото тяхното налагане на практика наказва не само нарушителите, но и гражданите на съответната държава, които също са жертви на нарушителите. Това от своя страна води и до още един, не по-малко значим недостатък – дава допълнително възможност на правителството да мобилизира гражданите си срещу „външния враг“ и така на практика усилва и легитимира неговата позиция във вътрешен план. Така например всеобхватното ембарго срещу Ирак, наложено от Съвета за сигурност на ООН през 1990 г.,[footnoteRef:155] продължило до 2003 г., освен че причини хуманитарна катастрофа в държавата, на практика консолидира режима на Саддам Хюсеин и на неговата партия БААС. [155:  S/RES/661/1990.] 


До началото на ХХI век не съществува европейски документ, който да дава насоки относно целите и принципите, от които се ръководи ЕС при налагането на ограничителни мерки. В началото на ХХI век все повече се усеща липсата на ръководство, което да установява трайни, ефективни и справедливи критерии при налагането на санкции от страна на ЕС. През 2003 г. е приета и Европейската стратегия за сигурност, която дава допълнително възможност за канализиране на усилията на държавите членки в областта на външната политика и сигурността.

На 8 декември 2003 г. Съветът на ЕС одобрява „Насоки относно прилагането и оценката на ограничителните мерки (санкциите) в рамките на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС“[footnoteRef:156]. Въз основа на този документ през 2004 г. Съветът приема първите „Основни принципи за използване на ограничителни мерки (санкции)“[footnoteRef:157]. [156:  Док. 15579/03, актуализирани на 1 декември 2005 г. (док. 15114/05) и на 22 декември 2009 г. (док. 17464/09).]  [157:  10198/1/04 REV 1.] 


На първо място документът класифицира санкциите, които могат да бъдат налагани от ЕС. Те са три вида:

1. Санкции, налагани в изпълнение на задълженията по Устава на ООН, т.е. изпълнение на решенията на Съвета за сигурност на ООН по Глава VII по отношение на мерките, които Съветът за сигурност е приел с резолюция;

2. Т.нар. „автономни“ санкции от страна на Съвета, т.е. санкции, които ЕС самостоятелно решава да наложи, без да е необходимо да е налице резолюция на Съвета за сигурност на ООН в областите на борбата с тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожаване, както и като ограничителна мярка за подкрепа на зачитането на правата на човека, демокрацията, върховенството на правото и доброто управление. Самостоятелните (автономните) санкции не са забранени от международното право. Още повече самият Съвет за сигурност не във всички случаи успява да достигне до решение за налагане на санкции, като се има предвид не само квалифицираното мнозинство, предвидено в чл. 27, § 3 от Устава на ООН (9 от 15 члена на Съвета за сигурност), но най-вече поради правото на постоянна членка на Съвета за сигурност (САЩ, Русия, Китай, Франция, Обединеното кралство) да наложи вето върху такова решение, уговорено в същата разпоредба.

3. Допълнителни санкции към вече наложените в изпълнение на решение на Съвета за сигурност на ООН.

Документът урежда следните принципи, на които трябва да се основава решението за налагане на санкции:

На първо място, ограничителните мерки трябва да са целеви (таргетирани). Това означава насочване на санкциите по начин, който има максимално въздействие върху тези субекти, върху които санкциите трябва да повлияят. Те представляват действие срещу определен адресат с цел последният да бъде принуден да се съобразява с международните норми, стандарти и практики, като една от основните цели е тези санкции да бъдат насочени към лидерите на определена държава.[footnoteRef:158] Санкциите трябва да избягват неблагоприятни ефекти, хуманитарни или други неблагоприятни последици за лица, към които не са насочени, или за съседни държави. Като подходящи санкции са посочени оръжейно ембарго, ограничение за визи и замразяване на активи. Във връзка с това в „Принципите“ изрично е посочено, че санкциите се налагат и върху недържавни актьори. Този принцип днес е формулиран в т. 14 от „Насоките“.[footnoteRef:159] [158:  Eriksson, M. EU sanctions. Three cases of targeted sanctions. – In: International sanctions. Between words and wars in the global system. P. Wallensteen and C. Staibano. Editors. Routledge, 2005, р. 109.]  [159:  Т. 14 от „Насоки относно прилагането и оценката на ограничителните мерки (санкциите) в рамките на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС“ от 4 май 2018 г. – 5664/18.] 


На второ място, принципът на партньорство определя задължението на ЕС да търси партньорски държави, с които съвместно да бъдат наложени ограничителните мерки. Това касае налагането на автономните санкции, доколкото санкциите, наложени от Съвета за сигурност на ООН, са задължителни за всички държави – членки на ООН. Макар ЕС сам по себе си да е важен партньор практически на всяка държава в света, максимално широката група държави, които налагат санкции, има значение както за легитимността на санкциите, така и за евентуалните неблагоприятни последици за санкционираните субекти. В това отношение основният партньор при налагане на санкции е САЩ.

На трето място, използването на санкциите следва да е част от всеобхватна политика, включваща политически диалог, стимули, поставяне на условия (кондиционализъм), като тази политика в краен случай би могла да включва използването на принудителни мерки в съгласие с Устава на ООН (т.е. в случаите, в които такива принудителни мерки са допустими според Глава VII от Устава на ООН).

Последната актуализация на „Насоките“ е извършена с „Насоки относно прилагането и оценката на ограничителните мерки (санкциите) в рамките на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС“[footnoteRef:160] от 2018 г., като тя не променя посочените по-горе принципи. [160:  5664/18.] 




3. Видове санкции



Санкциите включват в себе си различни по вид ограничения, налагани на държави, социални образувания и лица.

На първо място, ограничителна мярка е налагането на оръжейно ембарго, както и ограничения върху вноса/износа на оборудване и технологии, които имат възможна двойна употреба и биха могли да бъдат от полза за усилване на военните способности на правителство или на друг тип образувание.

На второ място, това е налагане на ограничения за пътуване на определени лица, които са насочени към съответните държави членки, които не могат да издават визи за посочените в решението на Съвета на ЕС лица.

На трето място, това са търговски санкции, изразяващи се в ограничение на вноса и износа на определено оборудване и технологии.

На четвърто място, това са финансови санкции, т.е. финансови ограничения, изразяващи се в замразяване на активите на определени лица.

ЕС налага редица санкции, които се различават по своя адресат и характер. Те се налагат както в резултат на изпълнение на международноправни задължения, така и въз основа на самостоятелно решение на ЕС. От тази гледна точка санкциите могат да се налагат срещу държави, физически и юридически лица или групи.

От гледна точка на основанието за налагане на санкции те биват санкции за неспазване на задължения – нарушаване на човешките права, действия, насочени срещу териториалната цялост на друга държава, разпространение на оръжия за масово унищожение, корупция, нарушаване на международноправни задължения.

В зависимост от източника на задължение санкции биват налагани в изпълнение на резолюция на Съвета за сигурност, санкции, налагани в изпълнение на резолюция на Съвета за сигурност, които са по-сериозни от санкциите, приети от СС, и автономни, т.е. санкции, налагани самостоятелно от ЕС, без да е налице предхождащо решение на Съвета за сигурност.

На първо място, това са санкции, които се приемат в изпълнение на резолюция на Съвета за сигурност по Глава VII от Устава на ООН, и по-специално на неговия чл. 41.

Съгласно чл. 24 от Устава на ООН държавите –  членки на ООН, са възложили на Съвета за сигурност главната отговорност за поддържането на международния мир и сигурност, като Съветът за сигурност действа от тяхно име. Според чл. 25 държавите членки са длъжни да приемат и изпълняват решенията на Съвета за сигурност. Чл. 41 от Устава на ООН дава правната рамка за осъществяване на режим на санкции с цел спазване на неговите решения и предвижда следното: „Съветът за сигурност може да реши какви мерки, несвързани с употреба на въоръжена сила, трябва да бъдат приложени за изпълнение на решенията му и може да покани членовете на организацията да приложат тези мерки. Последните могат да включват пълно или частично прекъсване на икономическите отношения и на железопътните, морските, въздушните, пощенските, телеграфните, радиотелеграфните и други средства за съобщения, както и скъсване на дипломатическите отношения“.

На второ място, ЕС може да приеме решение да предприеме по-сериозни ограничителни мерки[footnoteRef:161] от тези, които са заложени в съответната резолюция на Съвета за сигурност на ООН. Такива са например санкциите на ЕС срещу Северна Корея за предотвратяване на разпространението на оръжия за масово унищожаване.[footnoteRef:162] [161:  Т. 3 от „Насоки относно прилагането и оценката на ограничителните мерки (санкциите) в рамките на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС“ от 4 май 2018 г. – 5664/18.]  [162:  Санкциите са приети с Резолюция 1718 (2006) на Съвета за сигурност на ООН (S/RES/1718(2006) след първия ядрен тест, извършен от КНДР на 9.10.2006. С резолюцията, приета на основание на чл. 41 от Устава на ООН, налага ембарго върху определени стоки (оръжие, технологии, луксозни стоки). Санкциите са разширени допълнително с резолюции на Съвета за сигурност на ООН (1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2270(2016), 2321(2016), 2371(2017), 2375(2017), 2397(2017). До 2016 г. ЕС следва този режим на санкции, като през 2016 г. Съветът на ЕС приема допълнителни ограничителни мерки спрямо Северна Корея.] 


На трето място, това са т.нар. „автономни санкции“, които ЕС може да налага самостоятелно.[footnoteRef:163] Тези санкции се налагат, без да е налице предхождаща резолюция на Съвета за сигурност на ООН. Такива са наложени на Сирия, Венецуела, Украйна (Крим и Севастопол)[footnoteRef:164] и Русия[footnoteRef:165]. [163:  Т. 3 от „Насоки… Цит. съч.]  [164:  Ограничителните мерки се отнасят до финансови, инвестиционни и търговски ограничения на територията на Крим и Севастопол, както и за замразяване на активи и ограничения на пътуването на определени лица. Повече за конкретните санкции, както и за съответните решения на Съвета на ЕС и регламенти на Съвета на ЕС: https://www.sanctionsmap.eu/api/v1/pdf/regime?id[]=37&id[]=36&id[]=35&include[]=acts&lang=en.]  [165:  Ограничителните мерки спрямо Русия се отнасят до ограничения във вноса и износа на оръжия, на стоки и технологии с възможна двойна употреба, финансови и търговски мерки. Те са предприети през 2014 г. от Съвета на ЕС.] 


В зависимост от характера на санкциите те биват: санкции, които попадат под приложното поле на общата външна политика и политика на сигурност, и такива, които попадат под приложното поле на общата търговска политика. Това разграничение има значение с оглед на различните процедури, които следва да бъдат осъществени, за да бъде прието решение за налагане на санкции.

Правната уредба на въпросите, свързани с налагането на санкции, се намира в чл. 29- 31 ДЕС. Право на предложение за решение за налагане на санкции имат държавите членки и върховният представител, който може да действа и с подкрепата на Европейската комисия.

Компетентен да налага ограничителни мерки е Съветът на ЕС съгласно разпоредбата на чл. 29 от ДЕС, която посочва, че „Съветът приема решения, които определят подхода на Съюза по отделен въпрос от географско или тематично естество“.

В зависимост от типа санкции съществуват различни процедури за тяхното приемане.

Когато се касае за ограничителни мерки, които касаят въпроси, свързани с ограничения за пътуване и оръжейно ембарго, тъй като те попадат в приложното поле на ОВППС, за тях е достатъчно решение на Съвета (преди Договора от Лисабон – обща позиция). По отношение на търговията с оръжие държавите членки са приели необходимото законодателство и осъществяват съответния контрол, поради която причина по тези въпроси не се налага приемане на европейско законодателство. По същия начин стои въпросът с ограниченията за пътуване: държавите членки имат съответното национално законодателство, касаещо влизането и излизането на лица от техните територии, както и администрация – гранични власти, които да осъществяват контрол върху достъпа на територията на съответната държава членка.

Когато се касае за ограничителни мерки, касаещи търговски и финансови санкции, освен решението на Съвета на ЕС, същият орган приема и регламент, приет с квалифицирано мнозинство по съвместно предложение от страна на върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Комисията, съгласно чл. 215 от Договора за функциониране на ЕС. Ограничителните мерки съгласно чл. 215 ДФЕС са такива, предвиждащи прекъсването или ограничаването изцяло или частично на икономическите и финансовите отношения с една или няколко трети държави, както и ограничителни мерки по отношение на физически или юридически лица, недържавни групи или образувания.

Съгласно чл. 75 от Договора за функциониране на ЕС, когато се касае за санкции, свързани с противодействие на тероризма, освен решение на Съвета на ЕС, следва да се приеме регламент, който за разлика от предходния случай се приема съвместно от Съвета на ЕС и Европейския парламент съгласно обикновената законодателна процедура.



4. Оценка на санкциите



В научната литература не съществува единодушие по въпроса доколко налагането на ограничителните мерки представлява ефективно средство за реализиране на външнополитическите цели на ЕС.

Безспорно е обаче, че целевите (таргетираните) санкции са по-добрият вариант от всеобхватните санкции, изразяващи се в ограничение на отношенията с цяла една държава.

Последните носят повече негативи, отколкото позитиви, доколкото са насочени към хора, които нямат вина за действията на правителството си. Санкциите ги поставят в по-тежка хуманитарна ситуация и в крайна сметка в съществен брой случаи се превръщат във фактор, който правителството на съответната държава използва в своята пропаганда с цел да мобилизира гражданите си в своя подкрепа срещу външния враг.

От гледна точка на обикновения анализ разходи – ползи санкциите рядко постигат своя ефект, доколкото е ограничена способността на ограничителните мерки да бъдат съществен фактор за промяна на поведението на санкционираните субекти.

Оценката на санкциите обаче следва да не бъде осъществявана в тесните рамки на тази чисто икономическа логика, доколкото преценката следва да бъде извършена и с оглед на другите цели, които налагането на санкциите имат, – превантивната и предупредителната.

По отношение на тяхната превантивна цел различни видове ограничения върху търговията с оръжие и замразяването на активите безспорно съдействат за ограничаването на евентуална тежка хуманитарна ситуация. Не по-малко важно е, че ограничителните мерки са адекватен инструмент за превенция и противодействие на хибридните действия, насочени срещу Съюза. В новата международна реалност, в която все повече се размиват границите между конвенционални и неконвенционални атаки, санкциите са възможност за превенция и противодействие на хибридните атаки, която се осъществява в рамките на международното право и има възможност ефективно да постига своите цели.

По отношение на предупредителното значение на санкциите оценката трябва да бъде направена и с оглед на обстоятелството, че международното право не притежава особено ефективни инструменти (с изключение на позволената употреба на сила по чл. 42 от Устава на ООН, която е по-скоро интензивен, отколкото ефективен инструмент, и чието активиране е практически възможно единствено при безспорни морални казуси, като този в Либия през 2011 г.), с които да може да принуди едно правителство, образувание или физическо лице да осъществява определено поведение. От тази гледна точка санкциите се явяват необходимо звено между дипломацията и интервенцията по смисъла на чл. 42 от Устава на ООН, разрешаващ използването на военна сила при заплаха за мира и сигурността с разрешение на Съвета за сигурност на ООН. Затова неприлагането на санкции би могло да се отрази неблагоприятно на желанието на държава да спазва своите задължения.

Що се отнася до процедурата за налагане на санкции от Европейския съюз, основен неин недостатък е необходимостта от приемането им с единодушие.

Приемането на решенията за налагане на санкции с единодушие позволява на засегнатото правителство да повлияе върху политиката на някоя от държавите членки с цел решението за налагане на санкции да не бъде прието. Това прави външнополитическата позиция на ЕС по отношение на налаганите ограничителни мерки уязвима, несигурна, неефективна и лесно преодолима.[footnoteRef:166] Илюстрация на този факт е неспособността на ЕС да се противопостави чрез налагане на санкции на Турция заради претенциите ѝ за проучване, разработване и експлоатация на газовите находища в източната част на Средиземно море, които се осъществяват в кипърски териториални води. [166:  По-подробно във: Димитрова, С. Влияние на външната среда върху управлението на организацията. – Сборник с доклади от международна научна конференция „Съвременни заплахи за сигурността на Европа“, 15.04.2016 г., ВУСИ, Пловдив, с. 462 – 472.] 


Такъв натиск върху политиката на ЕС обаче съществува не само отвън, но и отвътре, когато определена държава членка се противопоставя на налагането на санкции с оглед да придобие отстъпка или определено решение по друг важен за нея въпрос. Такъв например е случаят от септември 2020 г. с противопоставянето от страна на Кипър за налагане на санкции срещу режима на Лукашенко в Беларус, като Кипър обвързва подкрепата си за това решение с предприемането на санкции срещу правителството на Ердоган в Турция. Това доведе до значително забавяне на налагането на ограничителни мерки (санкции) на 40 представители на режима в Беларус, което се отрази неблагоприятно на доверието към възможностите на Европейския съюз да реализира своите външнополитическите приоритети.

Проблем при налагането на ограничителни мерки с единодушие също така са и различаващите се интереси на държавите членки, породени от специфичните регионални, културни, икономически и други отношения на някои държави със съответните държави, към които са насочени ограничителни мерки. Някои държави са географски по-близо до целевата държава, имат с нея сериозни исторически, социални, културни, икономически или друг тип връзки, в известна степен на зависимост са от нея, което води до нежелание да подкрепят предприемането на санкции от страна на ЕС.

От изложеното следва, че ограничителните мерки са удачен инструмент във външната политика на ЕС, който е способен съществено да усили неговата външнополитическа тежест както с оглед на възможността да се въздейства върху поведението на определени правителства, така и с оглед на предотвратяване на неправомерно поведение от страна на тези правителства или възпиране на трети страни от осъществяване на неправомерно поведение.

Принципът на единодушието при вземането на решение за налагане на санкции обаче води до невъзможност за използване на потенциала на този инструмент. Това води до неефективност при налагането на ограничителни мерки. Европейският съюз трудно успява да наложи ограничителни мерки дори и в безспорни казуси, като случая с налагането на ограничителни мерки на Беларус през септември 2020 г. във връзка с действията на режима на Лукашенко спрямо изборния процес на президентските избори през същата година и действията му след това срещу масовите протести.[footnoteRef:167] [167:  Съветът по външни работи на ЕС на заседанието си на 21.09.2020 г. не успя да постигне единодушие по въпроса за налагането на санкции на режима на Лукашенко заради противопоставянето на Кипър, който обвърза подкрепата си с вземането от Съвета на решение за налагане на санкции на Турция. Конкретният случай поставя ЕС в слаба позиция както спрямо Турция, така и спрямо Беларус. Впоследствие решение за налагане на ограничителни мерки е прието от Европейския съвет на заседанието му на Европейския съвет от 1 – 2 октомври 2020 г. (EUCO 13/20), което решение трябва да бъде взето от Съвета на ЕС (т. 27 от Заключенията на Европейския съвет – EUCO 13/20).] 


Промяната на принципа на приемане на решение – от единодушие към квалифицирано мнозинство, не изисква свикване на междуправителствена конференция, която да промени Договора за Европейски съюз, доколкото чл. 31 от ДЕС предвижда възможността Европейският съвет с единодушие да приеме решение, според което Съветът в случаите с налагането на ограничителни мерки да може да действа с квалифицирано мнозинство. Към настоящия момент обаче за приемането на такова решение няма постигнато единодушие между държавите членки, като оценката на повечето наблюдатели е, че това единодушие няма да бъде постигнато в обозримо бъдеще.



5. Бъдещо развитие – към европейски закон „Магнитски“



В рамките на режима на ограничителни мерки обаче е налице и позитивно, макар и доста забавено във времето развитие.

Още от 2012 г. в европейските институции – основно Европейския парламент и Комисията, се обсъжда въвеждането на нов регламент, който да санкционира (чрез замразяване на активите и чрез ограничения на придвижването) определени лица, които извършват тежки нарушения на човешките права. Подобен закон е приет от някои европейски държави (Литва, Естония и Обединеното кралство) и от Канада. В САЩ този закон е известен като закона „Магнитски“, приет от Конгреса на САЩ през 2009 г. (последван от т.нар. „глобален закон „Магнитски“ от 2017 г.). Името на закона е посветено на руския юрист Сергей Магнитски, който изобличава данъчните злоупотреби и злоупотребите със собствеността на едно дружество, което е предмет на кражба на собственост. Заради разкритията, които прави обаче, сам става обект на репресивно разследване, в резултат от което е убит в следствения арест през 2009 г., няколко дни преди изтичане на законовия максимален срок, в който може да бъде задържан.

На 20.10.2020 г. Европейската комисия предлага на Съвета регламент, чрез който тези санкции ще бъдат налагани с решение на Съвета с квалифицирано мнозинство, като санкциите ще включват замразяване на активи и ограничения в пътуването.

Този регламент няма да отменя досега налаганите „санкции на географски принцип“, а ще ги допълва. Това не отнема от добавената стойност, която подобен регламент ще има.

На първо място, проектът за регламент предвижда приемането на ограничителните мерки да се осъществява с квалифицирано мнозинство. Това ще преодолее един основен недостатък при налагането на ограничителни мерки – невъзможността за вземане на решения, породена било от външен натиск, било от вътрешен натиск, било от съображения, които нямат общо със защитата на правата на човека.

На второ място, създаването на регламент, който е насочен единствено към определени личности, а не към държави, ще допринесе за по-ефективното насочване на инструмента, доколкото ще позволи санкционирането на лица, без тези санкции да са насочени към съответната държава. Това ще позволи диференциране на отношението към определени личности от отношението към съответното правителство. То би усилило и ролята на ЕС в разпространението на собствените му ценности, доколкото би дало възможност за по-гъвкава позиция при борбата срещу тежките нарушения на правата на човека.



6. Заключение



Ограничителните мерки представляват интензивен инструмент за въздействие върху поведението на трети лица чрез неговото санкциониране, ограничаване на възможностите да осъществява неправомерно поведение и с оглед на демонстриране на трети държави решимостта на ЕС да се ръководи от своите принципи и ценности.

В същото време ограничителните мерки невинаги успяват да въздействат върху засегнатите от противоправното поведение социални отношения.

Ефективността на прилаганите мерки е повлияна неблагоприятно от принципа на единодушие при вземане на решение за налагане на ограничителните мерки. Принципът на единодушие е вреден от гледна точка на възможността за вземане на решение – по-точно казано, препятства вземането на решение. Той е вреден и от гледна точка на независимостта на държавите членки, доколкото превръща всяка от тях в уязвим обект на натиск от трета държава, която желае да повлияе върху налагането на санкции. Това влияе неблагоприятно в посока на уронване на международното доверие към ЕС. За съжаление, към този момент няма индикации, че държавите членки са готови да изоставят този принцип на вземане на решение с единодушие.

Към настоящия момент подобна възможност за налагане на ограничителни мерки с единодушие може би ще се появи с приемането на т.нар. „европейски закон „Магнитски“. Той вероятно ще представлява регламент, който ще оправомощава Съвета с квалифицирано мнозинство да взима решение за налагане на ограничителни мерки (замразяване на активи, ограничения в придвижването) спрямо лица, които са извършили тежки нарушения на човешките права. Този въпрос се дискутира от няколко години, като дискусията отново придоби приоритетно значение в контекста на отравянето на руския опозиционен лидер Алексей Навални и засечката при вземането на решение за налагане на санкции спрямо представителите на режима на Александър Лукашенко в Беларус за извършените от тях тежки нарушения на човешките права.
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Abstract: The report examines the geopolitical and geoeconomic changes that have taken place in Transcaucasia in the recent years. The construction of the Southern Gas Corridor and the Baku-Tbilisi-Kars railway, as well as the prospect of building a Trans-Caspian gas pipeline to enable Turkmenistan to export large quantities of natural gas to Southeast and Southern Europe were discussed. The loss of the Turkmenistan gas market by Russia and the reorientation of the gas exports of Turkmenistan to China, as well as to Afghanistan, Pakistan and India were discussed. The risks and threats to the energy and transport infrastructure which connects Transcaucasia with Europe, built mostly by Azerbaijan, are considered. The connection between the described geopolitical and geoeconomic transformations and the latest developments in the Armenian-Azerbaijani conflict, which reached the full-scale 44-day Second Karabakh War, is considered. Russia's behavior during the Second Karabakh War, as well as the efforts of the Azerbaijani leadership to minimize Turkey's involvement in the conflict, are discussed. The erroneous behavior of Nikol Pashinyan's government was analyzed, in particular his attempt to stabilize his domestic political situation through a „small victorious war“ and the subsequent catastrophic consequences for Armenia. The possible consequences of the tripartite agreement between Azerbaijan, Armenia and Russia of November 10-th, 2020 are analyzed. The similarities between the situation in South Ossetia in 2008 and the situation in Nagorno-Karabakh today, as well as the related framework of Azerbaijan's behavior, are discussed. The potential possibilities for the Armenian government to try to use the tripartite agreement of November 10, 2020 to try to get out of the actual transport and economic blockade in which it finds itself, as well as the low probability that this will be achieved, due to the prevailing revanchist sentiments in the country. The chances for a serious intervention of the European Union in Transcaucasia, pursuing a policy of promoting the formula „peace against recovery“, through its so-called „soft power“ are marked.
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През последните години екип от Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) интензивно се занимава с проблемите на Закавказието, или Южен Кавказ, както напоследък е модерно да се нарича територията, заемана от Азербайджан, Армения и Грузия. През месец август 2019 г. беше създадена и Лабораторията по проблемите на Черноморския и Каспийския регион (ЛПЧКР) към ВУСИ.[footnoteRef:168] [168:  За Лабораторията по проблемите на Черноморския и Каспийския регион (ЛПЧКР) във Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) вж.: https://www.vusi.bg/lab-black-sea-caspia/, както и: https://blacksea-caspia.eu/
index.php/bg/about.] 


Причините за това са много, но има една, с която вероятно би се съгласил всеки здравомислещ човек – днес в Закавказието се решава въпросът за енергийната диверсификация на Южна и Югоизточна Европа. Азербайджан извърши своеобразен инфраструктурен подвиг и успя да изгради Южния газов коридор – газопровод, който включва Южнокавказкия газопровод, Трансанадолския газопровод (TANAP) и Трансадриатическия газопровод (TAP).

Отклонението от Южния газов коридор, известно като интерконекторна връзка Гърция – България (IGB), е обявено от Европейския съюз са свръхприоритет и трябва да започне да доставя газ на България в края на тази година, когато газопроводът би трябвало да достигне „Индустриална зона Стара Загора“ [1].

Вече има заявен непосредствен интерес от страна на Румъния за удължаване на IGB и до нейната територия. Унгария също заяви сериозен интерес към начинанието [2].

Пак Унгария проявява много сериозен интерес към подготвяното продължение на Южния газов коридор – т.нар. „Йонийски газопровод“ (IAP), който, тръгвайки от Албания, трябва да захрани Черна гора, Босна и Херцеговина и Хърватска [3].

Междувременно Северна Македония постигна принципна договореност да получава природен газ по интерконектор от Гърция, тръгващ също от Южния газов коридор [4].

Самият Южен газов коридор вече достигна италианското пристанище Бриндизи, като прокарването на тръбопровода по дъното на Адриатическо море продължи и през най-мрачните дни на „ограничителните мерки“ и изолацията, породени от пандемията COVID-19.

Естествено изграждането на такъв мащабен линеен обект с такова стратегическо значение за Азербайджан, Грузия, Турция, Гърция, България, Албания и Италия не мина „току-така“. То беше свързано с много емоции, противопоставяния и откровени саботажи, но Южният газов коридор вече е факт, с който могат да се гордеят всички участници в него.

Още при пускането в експлоатация на Трансанадолския газопровод беше заявен и интересът на Украйна към включване в евентуалното продължение на проекта, като тогавашният президент Порошенко присъства лично на откриването на TANAP [5].

Фактът, че в Южния газов коридор партнират Гърция и Турция, трябва да ни навежда на много мисли за изключителната важност на това съоръжение, пред което на заден план отива не само историческата вражда между двете държави, но и съвсем актуалният им конфликт за газовите запаси в континенталния шелф на Източното Средиземноморие.

Естествено има и един голям губещ в този „пасианс“. Това е добре известната ни компания „Газпром“ и нейният принципал – Руската федерация. Проблемът за Русия се задълбочава от факта, че Южният газов коридор може да се окаже магистралата, по която към Европа да потече и туркменският газ. Туркменистан е държавата с четвъртите по големина запаси на газ в света. Достатъчно е изграждането само на 250-километров газопровод, свързващ туркменското пристанище Туркменбаши (бившия Красноводск) с азербайджанското газово поле „Шах Дениз ІІ“, непосредствено до Баку и към Южна и Югоизточна Европа могат да потекат огромни количества природен газ.

Тези проектни намерения никак не допадат на Русия и на Иран. На този етап те се противопоставят на проекта на Транскаспийския газопровод с „екологически“ аргументи – все пак газопроводът трябва да мине по дъното на Каспийско море. Всъщност Русия не иска по никакъв начин да допусне туркменския газ в Европа, а Иран просто иска трасето на газопровода да мине през неговата територия.

За последното пречат липсата на подходяща инфраструктура в Северен Иран, теренните неудобства (по южния бряг на Каспийско море минава планинска верига с шест хилядни върхове), и най-вече международните санкции. Но в играта на Иран властите в Техеран виждат евентуалното прокарване на подобен газопровод точно като „коз“ при преговорите за ограничаване и вдигане на санкциите.

Русия и Иран са съюзници по много въпроси – от Сирия до Транскаспийския газопровод, но по последния въпрос техният съюз е тактически и е в сила само до определена граница. Иран просто иска трасето на газопровода (заедно с транзитните такси, разбира се) за себе си, а не за международните води в Каспийско море, докато за Русия е от жизненоважно значение да не допусне огромните туркменски газови ресурси да тръгнат към Европа.

Два текста, отразяващи геополитическата и геоикономическа драма около Южния газов коридор



Цялата тази геополитическа и геоикономическа драма заедно със съответните коментари за произтичащите от нея рискове и заплахи беше анализирана и публикувана още през м. август 2019 г. С това стартира работата на Лабораторията по проблемите на Черноморския и Каспийския регион (ЛПЧКР) при ВУСИ [5; 6][footnoteRef:169]. [169:  Лабораторията по проблемите на Черноморския и Каспийския регион към ВУСИ, подготвя за печат монографичното изследване „Азербайджан и Туркменистан на газовата шахматна дъска“ в Издателски център ВУСИ, но тук съвсем съзнателно препоръчваме електронните публикации в списвания от ЛПЧКР електронен сайт blacksea-caspia.eu.] 


В тези публикации са анализирани много неизвестни факти, свързани с газовата политика в Закавказието и в Средна Азия и те могат да са от полза на всеки, който иска да си създаде някаква представа за ситуацията в Закавказието, както и около енергийната диверсификация на Европа, поне що се отнася до компонента „внос на природен газ“.

Такива въпроси са изграждането на самия Южен газов коридор, както и изключително важният и много поучителен факт как Русия загуби изцяло контрола си върху търговията с природния газ, добиван в Туркменистан. Историята е по-занимателна от приключенски роман, но има предимството да е истинска и да казва много неща на хората, които се занимават или искат да се занимават с управление.

Тук са намесени и интересите на безкрайно жадната за природен газ китайска икономика – днес Китай изкупува пълния обем природен газ, който Русия е изкупувала от Туркменистан до 2009 г., когато поради дребнаво сметкаджийство изгубва всякакви позиции на тамошния газов пазар [6].

Тук има история за строителни рекорди: газопроводът от Туркменистан до Китай, минаващ през Узбекистан и Казахстан, е построен буквално за една година, като по ирония на съдбата „трудовият подвиг“ е осъществен от руска компания [7].

Още по-знаменателен е фактът, че новият газопровод тогава се оказва „мироналагащ“ фактор. Дотогава отношенията между Туркменистан и Узбекистан са на ръба на войната, но новите държавни ръководства в Туркменистан и в Узбекистан, обединявайки се около строителството на газопровода, обръщат неблагоприятната тенденция на 180 градуса.

Има история и за визионерство и амбиции, граничещи с авантюризъм – започнатият от Туркменистан газопровод TAPI (Turkmenistan – Afghanistan – Pakistan – India). Този път властите в Ашхабад се прицелват в „жадната“ за природен газ и непрекъснато растяща индийска икономика. Те лансират футуристичен проект за доставка на природен газ в Индия през враждебния към нея Пакистан и през непредсказуемия Пакистан. Разбира се, проектът беше посрещнат със сериозни резерви и голям скептицизъм, но очевидно Бог помага на смелите [8].

Интересното е, че и този проект противно на очакването се приема с одобрение от държавите, смятани за резервирани по подразбиране към него. Пакистан не възразява, още повече че Китай заявява своя голям интерес да започне да строи разклонение към своя територия, когато строежът достигне Пакистан. Дори и талибаните декларират готовността си да охраняват газопровода, стига да имат дял от транзитните такси, заплащани за преноса на природен газ през територията на Афганистан.

Въпреки огромните трудности, свързани със строежа, туркменистанският участък е пред завършване, а на територията на Афганистан с всички сили се извършва разминиране на трасето на газопровода [9].

Нещо повече, привличат се нови инвеститори в начинанието и то отдавна не е само интересен проект [10].

И двете публикации предизвикаха огромни емоции, особено у хората, свикнали да се определят като русофили. В избухналите дебати бяха оспорени всички параметри на новостроящия се газопровод, които можеха да се оспорят, но междувременно „живият живот“ опроверга всички скептици. Южният газов коридор вече е готов и функциониращ. Природен газ вече се подава на територията на Гърция за индустриални нужди, а пробите на италианска територия приключват. Въпреки организираната съпротива на заинтересувани лобита интерконекторите се множат – към България, към Северна Македония, а към Западните Балкани се насочва новият Йонийски газопровод.



Възникналите рискове и заплахи



Наистина на газовата шахматна дъска беше даден шах на „Газпром“ (както и на принципала на компанията – руската държава), което намери отражение в рязкото намаляване на цената на газа, който „Газпром“ доставя на България с 15 %. Това от своя страна предизвика дискусията около „ретроактивното“ понижаване на цената на услугите на топлофикационните дружества у нас (т.е. намаляване на цените със задна дата) и типично българския хаос с връщането на парите на абонатите.

От тук нататък никой не би трябвало да си прави илюзии, че извършената буквално под носа на досегашния газов монополист за Югоизточна Европа операция по диверсифициране на пазара ще остане несанкционирана. Последното е неминуемо, независимо че държавното ръководство на Азербайджан в лицето на президента Илхам Алиев проведе изключително старателна многопластова операция по успокояване на руската страна. Азербайджанската страна използва всички свои козове, за да смекчи ефекта от намесата си на газовия пазар в Югоизточна (а и в Южна) Европа, но очакването, че нещо ще се случи, остана да витае във въздуха. Впоследствие очакването се превърна във факт, но това стана на малко по-късен етап.

Анализът на ситуацията сочи няколко неща. На първо място има различни невралгични точки, където биха могли да бъдат провокирани регионални конфликти, безредици и други екстремални събития, които да заплашат функционирането на Южния газов коридор или дори да го спрат.

Като уязвими участъци биха могли да бъдат посочени следните места:

Участъкът на Южнокавказкия газопровод на територията на Азербайджан в местата, намиращи се най-близо до международно признатата граница с Армения, в т.ч. и в Товузкия район.

Участъкът на Южнокавказкия газопровод на територията на Грузия, преминаващ през територията на автономната република Аджария.

Участъкът на Трансанадолския газопровод, минаващ през турска територия с по-компактно кюрдско население.

Територията на Западна Тракия в Гърция, където има значителен дял на мюсюлманско население.

Територията на Албания, където има достатъчно исторически примери за възможности за бърза дестабилизация на ситуацията.

Целта на този текст не е да анализира в детайли всички рискови райони и участъци, но би могло да се каже, че територията на Турция през последните години е относително по-малко рискова. Ролята на войнстващите фактори, като Кюрдската работническа партия (ПКК) и нейните партизански отряди, значително намаля след пленяването на лидера на ПКК Абдулах Йоджалан от турските власти. Освен това политиката на Ердоган да узакони кюрдския език (забранен в миналото от „напредничавите“ и „проевропейски“ кемалисти) и да допусне де факто кюрдска партия в парламента също допринесе за значително спадане на напрежението в Източния Анадол. Това води до понижаване на нивото на риска за TANAP, респективно за Южния газов коридор на Турска територия.

Относително нисък е рискът и на територията на Гърция, макар че съществуват възможности за провокиране на напрежение сред мюсюлманското население (състоящо се предимно от турци и помаци) в Гюмюрджинско (Комотинско) и в Западна Тракия като цяло. Съществуват такива прецеденти в миналото, но като цяло вероятността за подобен сценарий е ниска. За разлика от Източния Анадол, където все пак съществува пряка заплаха, макар и минимизирана с времето, – партизаните на ПКК, в Западна Тракия такъв фактор няма.

Разбира се, подобен „фактор“ може да бъде „внесен“ под формата на диверсии, извършени като „терористични“ акции под „чужд флаг“. Не е невъзможно да бъдат извършени някакви подривни акции под „чужд флаг“, като последните бъдат представени като действия на ислямски екстремисти, принадлежащи било към „Ал-Кайда“, било към „Ислямска държава“, било към мрежата на салафистите. Вероятността за това си остава малка, но в този случай на страната на диверсантите би бил факторът „изненада“.

Хората с малко по-дълга историческа памет си спомнят размириците в Албания, споходили я в различни исторически периоди. Най-запомнящи се бяха метежите, свързани с конфликта между Севера и Юга между клановете на гегите и тоските, представяни от двете основни политически партии тогава – Демократическата (на Сали Бериша, свързана с гегите) и Социалистическата (на Фатос Нано, свързана с тоските).

По време на тези събития в ръцете на населението попадна голямо количество оръжие, но интересното е, че не се стигна до кръвопролитие – противостоящите страни предпочитаха да стрелят във въздуха и да вдигат шум в много по-голяма степен, отколкото да проливат кръв.

Тук може би е и ключовият момент: изобщо не е невъзможно да бъдат провокирани безредици и конфронтация в Албания по един или друг повод от заинтересувани страни. Проблемът на подривните елементи е, че междувременно Албания беше приета за член на НАТО. Последното несъмнено е силно стабилизиращ фактор за ситуацията там.

Освен това невъзможно е в Албания да бъдат предизвикани конфликти на религиозна основа. Такива никога не е имало между албанците от времето на Скендербег насам. Албанската азбука е съставена от комисия, в която влизат и мюсюлмани, и християни. По времето на Енвер Ходжа религията беше изобщо забранена в Албания (безпрецедентен случай в световната история).

Конфликтите в Албания могат да се предизвикват единствено на кланова основа, но не бива да се забравя, че досегашните безспорни прецеденти не доведоха нито до кръвопролития, нито до особени разрушения и поражения върху държавно или частно имущество.

Освен това няма съмнение, че в днешната ситуация правителството и силите за сигурност в Албания биха действали несравнимо по-категорично срещу заплахи за физическата цялост на газопровода, отколкото при умиротворяването на някакъв кланов конфликт.

Със завършването на подводния участък на Трансадриатическия газопровод (TAP) до Бриндизи в Италия и при ясната перспектива да се строи Йонийският газопровод Албания вече реално се превръща в „газов хъб“. (Същото впрочем се отнася и за Турция – Гърция, на чиято територия преминават по няколко газопровода и са изградени и терминали за втечнен природен газ – LNG). Не може да се очаква, че властите в Албания (както и в Гърция) няма да вземат цялата гама възможни мерки, за да държат ситуацията под контрол, въпреки съществуващите латентни рискове.

По този начин нещата се връщат към участъка на Южния газов коридор, известен като „Южнокавказки газопровод“, преминаващ през територията на основния инициатор и акционер в начинанието – република Азербайджан, и през автономната република Аджария в съседна Грузия.

Ако започнем с Аджария, там се наблюдават противоречиви тенденции. По време на управлението на Михаил Саакашвили от Аджария беше отстранен нейният промосковски лидер, който беше превърнал автономната република в своеобразно феодално владение. Руснаците в лицето на тогавашния министър на външните работи на Руската федерация Игор Иванов си прибраха протежето (това дори стана с лично доставен от министъра самолет).

Едновременно с това аджарската автономия не беше ликвидирана, а в региона – особено в пристанищния град Батуми, се изсипаха значителни по обем чуждестранни инвестиции. Руската база в Батуми беше закрита, като по-голямата част от военното оборудване беше прехвърлено в руската 102-ра база в Гюмри (бившия Ленинакан) в Армения.

Въпреки това отстъпление Русия осъществява стратегия на постоянно поддържане на напрежение в Аджария. Различни пропагандни канали – от жълти до научни издания, възпроизвеждат удивително сродни, сходни, даже на практика съвпадащи тези.

Стремежът е да се създава конфронтация по две направления: първото е конфронтация между християните и мюсюлманите както на територията на цяла Грузия, така и специално в Аджария; второто е между местното население в Аджария (без значение дали става дума за християни или мюсюлмани) и пришълците от Турция, които идват и като инвеститори и бизнесмени, и много често като хора, които просто търсят работа.

И за двата сюжета има разработени стандартни тези, които се повтарят, както беше посочено по-горе, в издания с най-различен статут – от откровено помийни до сериозни научни издания, в т.ч. и в областта на военната история. (Виж например [11], като „научна публикация“ и публикацията в „жълт“ сайт, която не се различава съществено – [12]. Руската телевизия работи в абсолютно същото направление – виж [13]).

И Грузия като цяло, и Аджария в частност е невралгичен участък по трасето на Южния газов коридор. Разделението в обществото по различни оси (привърженици и противници на Саакашвили, проевропейци и проевразийци, русофили и русофоби) благоприятства перманентната политическа нестабилност, която се поддържа в Грузия години на ред.

Отделен е въпросът, че освен с възможности за политическа дестабилизация, заинтересуваната страна разполага и с целия необходим военен потенциал и отлични плацдарми за интервенция в лицето на сепаратистките „републики“ Абхазия и Южна Осетия. (За начина на действие на 58-а общовойскова армия от ВС на РФ по време на войната с Грузия може да се прочете в интервюто на бившия ѝ командващ, генерал Анатолий Хрульов – виж във: [14]).

В този смисъл Грузия трябва да бъде разглеждана като слабо звено по трасето на Южния газов коридор, но там има и някои пречки за осъществяване на пряка интервенция, която да доведе до прекъсване на работата на газопровода за определен период от време.

На първо място това е демонстрираната от редица държави от НАТО съпричастност към каузата на грузинците по време на войната през 2008 г. Малко известен факт е, че американски транспортни самолети успяха за едно денонощие да прехвърлят по въздуха грузинската десантна бригада, която по това време беше дислоцирана в Ирак. Десантната бригада заслони пътя към Тбилиси и това изигра определено значение за охлаждането на желанието на руското командване да опита да влезе в столицата на Грузия, каквото то несъмнено имаше.

Малко известен факт е и че американски военнотранспортни самолети кацнаха на различни военни и граждански летища в Грузия и по този начин предотвратиха тяхната бомбардировка и изваждане от строя.

Вторият фактор е протичащите в момента подготовка и дебати по включването на Грузия в НАТО. Колкото и далечно да изглежда включването на Грузия в Организацията на Северноатлантическия пакт за някои наблюдатели, една диверсия на територията на Грузия срещу стратегическа и критична инфраструктура, като Южния газов коридор, би могла значително да ускори процеса на приемането на Тбилиси в НАТО, премахвайки всякакви съмнения относно реалните заплахи срещу тази държава от Закавказието.

Всъщност най-рисков си остава участъкът, който е на Азербайджанска територия. Там са възможни сценарии и с активирането на нагорнокарабахския конфликт (такъв протича в момента), и дори с провокирането на конфликт между Иран и Азербайджан.

Въпреки заявленията си в полза на териториалната цялост на Азербайджан Иран е прононсиран съюзник на Армения и единствената ѝ надеждна сухопътна връзка с външния свят. За помощта, оказана от Иран на Армения по време на военните действия с Азербайджан от 1988 до 1994 г., може да се напише много солиден научен труд.

От своя страна Армения развали отличните си отношения със САЩ именно защото тя доставяше оръжие на Иран, което попадна и у шиитските милиции в Ирак [15].

Така че прогнозата можеше да бъде еднозначна: въпреки съществуването на различни варианти за подривни действия по трасето на Южния газов коридор най-вероятно място за подобни действия си остава територията на държавата – инициатор на изграждането на газопровода и основен акционер в него, – Азербайджанската Република.



Прогноза, която не беше трудно да се сбъдне



Горните съображения бяха изложени в синтезиран вид още преди една година в публикацията [6]. За голямо съжаление те се оказаха точни. Тук бихме могли да направим само следните уточнения. Идването на власт на Никол Пашинян в Армения се оказа лоша новина за мирния процес в Армения. Въпреки първоначалното очакване и впечатления, че ще има пълна приемственост в арменската политика по отношение на мирните преговори (която се свеждаше до деклариране на формално желание за постигане на споразумение и протакане на преговорния процес с всички възможни средства), оказа се, че на Пашинян по вътрешнополитически причини му се налага да се разграничи от действията на предшествалите го двама президенти от „Карабахския клан“ – Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Този процес на разграничаване беше официално анонсиран по време на т.нар. „Мюнхенски дебати“ с президента на Азербайджан Илхам Алиев на Конференцията по сигурността в Мюнхен през м. февруари 2020 г.

По време на пренията с Илхам Алиев Никол Пашинян на практика отхвърли формулираните от държавите съпредседателки на т.нар. „Минска група“ на ОССЕ – Русия, Франция и САЩ, Мадридски принципи за рамката на мирното решаване на нагорнокарабахския конфликт.

Това се оказа огромна грешка от арменска страна, защото мирните преговори се бяха проточили цели 26 години от Бишкекското примирие през 1994 г. до наши дни. През всичките тези години азербайджанската страна в лицето най-вече на президента и външния си министър постоянно повтаряше, че Азербайджан е силно привързан към идеята за мирно решаване на конфликта, но ако няма решение, остава военният вариант.

Арменската страна, донякъде самовнушила си, че няма военно решение на конфликта, защото тя вече е победила във войната, неглижира тези постоянни предупреждения. За самохипнозата на властите в Ереван спомогнаха в определена степен и ритуалните повтаряния от страна на всички Велики сили – Русия, САЩ, Европейския съюз, триото на държавите съпредседателки на Минската група на ОССЕ (т.е. три държави от Съвета за сигурност на ООН накуп – Русия, Франция и САЩ), че „няма военно решение на нагорнокарабахския конфликт“.

Арменците, от една страна, бяха убедени, че винаги могат да бият Азербайджан на бойното поле, а от друга страна, наистина вярваха, че до възобновяване на конфликта няма да се стигне, защото Великите сили, и най-вече Русия няма да позволи това.

Засега обаче тези сметки излизат грешни в корена си. На първо място Армения подцени неимоверно много желанието на Азербайджан за реванш. В Ереван буквално проспаха протичащия пред очите им процес на превъоръжаване на азербайджанската армия, промяната в командния ѝ състав, създаването на изключително боеспособна бойна сила, способна да води война от най-ново поколение.

Арменците наблюдаваха флегматично как Азербайджан харчи огромни средства от бюджета си за въоръжение. Известно е, че военният бюджет на Азербайджан е по-голям от държавния бюджет на Армения. В Ереван се успокояваха с периодичните подаръци на въоръжение от страна на Русия, но не разчетоха посоката, в която се развива азербайджанската армия.

Арменският генерален щаб и сродната му структура при сепаратистите в Нагорни Карабах очакваха, че в случай на война Азербайджан ще се придържа към класическата форма на сухопътни операции с поддръжка от въздуха, каквато беше войната през периода 1988 – 1994 г. Това очакване се оказа фатално погрешно.

През всичките 26 години на сравнително безплодни преговори Азербайджан остави времето да работи за него. Докато преговорите вървяха в приспивно темпо, азербайджанската армия се въоръжаваше приоритетно (над 70 на сто от покупките на въоръжение) с високотехнологично оръжие от Израел. Чак след това идваха покупките от Русия и Турция. Азербайджан изобщо не мислеше да воюва по класическите начини с арменците, след като вече веднъж беше претърпял поражение в подобна военна кампания, довела до загубата не само на Нагорни Карабах, а и на много важните седем азербайджански района около бившата автономна област.

За азербайджанската страна бяха от изключително значение две неща:

Първото – да изчерпи всички възможности за мирно решаване на въпроса за Нагорни Карабах. Международното право беше и е изцяло на страната на Азербайджан и в Баку не виждаха причини да не се възползват от това максимално.

Второто нещо беше светът да види много ясно, че преговорите се протакат от арменска страна, а ако възникне въоръжена конфронтация, то тя задължително да е инспирирана от арменска страна.

За постигането на първото азербайджанската страна неотклонно, упорито и неуморно участваше във всички възможни преговорни формати. Имаше периоди (най-вече по време на управлението Медведев в Русия), когато изглеждаше, че мирът е на една ръка разстояние. Така изглеждаше и в Ки Уест още по времето, когато Хайдар Алиев беше президент на Азербайджан, така изглеждаше и по-късно, когато съпредседателите на Минската група съгласуваха Мадридските принципи за решаване на конфликта и се опитаха да ги наложат на двете противостоящи страни. Това обаче не стана, като идването на Пашинян на власт доведе до срив на мирния процес.

За второто азербайджанската страна наблюдаваше хладнокръвно уж „замразения конфликт“, който не само че не беше докрай замразен, но и постоянно „припламваше“. От една страна, имаше месеци, през които ставаха над 700 (!) нарушения на прекратяването на огъня. От друга страна, на няколко пъти страните влязоха в истински бойни действия, като последният път беше през 2016 г., когато арменците загубиха няколко опорни пункта от тактическо значение, но междувременно с намесата на Русия боевете бяха прекратени.

Арменската страна не оцени правилно станалото през 2016 г. Още тогава полевите командири на арменските сили в Нагорни Карабах се тюхкаха, че азербайджанците са ги изненадали с масирано използване на дронове, вместо да се бият очи в очи с тях. Както винаги, арменците бяха убедени, че когато са „очи в очи“, винаги ще побеждават азербайджанците, и не се замислиха в достатъчна степен дали противникът им иска да се бие по този начин.

Арменското чувство за превъзходство имаше своите основания, но то се основаваше на събития от началото на войната през 1988 – 1994 г., когато срещу арменските въоръжени формирования (отлично въоръжени и много силно мотивирани) противостоеше азербайджанският ОМОН (Отряд милиции особого назначения). Когато срещу доброволци с отлична военна подготовка и редовна армия се противопоставят отряди на милицията, резултатът е лесно предвидим. Арменците установиха контрол над Нагорнокарабахската автономна област (НКАО), завзеха седемте азербайджански района около нея, осигуриха си сухопътна връзка с Република Армения през т.нар. „Лачински коридор“ и вече можеха да се съгласят на примирие.

Примирието устройваше Ереван най-добре, защото там отлично знаеха, че няма международно правна формула, по която да придобият законно Нагорни Карабах, нито има начин новопоявилата се „република“ да бъде призната от някого. Така „Нагорнокарабахската република“ си остана непризната не само от Русия, но и от самата Армения.

За арменския политически елит поддържането на „статут-кво-то“ беше постоянна стратегия. Докато се поддържаше то, арменското управление в бившата НКАО беше гарантирано, а на територията на седемте района можеше да продължава незаконният добив на полезни изкопаеми (злато, мед, молибден, паладий), с износа на които се осигуряваше прехраната не само на Нагорни Карабах, но и на самата Армения в известна степен.

До каквато и мирна формула да се достигнеше, тя нямаше да бъде толкова изгодна за Ереван и за „властите“ в Степанакерт (Ханкенди), колкото поддържането на състоянието на нещата към датата на Бишкекското примирие. Единственото, което не трябваше да се прави, беше да се правят резки движения и да се възобновява въоръжената конфронтация с Азербайджан. Докато на власт бяха президентите от „Карабахския клан“, тази стратегия се изпълняваше доста успешно.

Точно Никол Пашинян поради неопитност или поради някакви много по-сериозни причини, за които ние не знаем, направи грешния ход. От една страна той водеше доста бутафорна политика на противопоставяне на Москва. Бутафорна, защото първото посещение на Пашинян след избора му за министър-председател беше в Москва и защото руското присъствие в базата в Гюмри беше абсолютно гарантирано.

Пашинян обаче не си даде сметка, че в Москва обичат „отдаването“ на съюзниците им да е пълно и откровено се дразнеха от театралните етюди на „независимост“ и „западничество“ на властта в Ереван. Особено раздразнени бяха руските власти, когато Пашинян предприе определено ограничаване на руските електронни медии от държавната ретранслаторна мрежа в Армения. В епохата на интернет подобни действия са доста безсмислени, но в Москва това беше прието много лично и като враждебен акт.

В този момент министър-председателят на Армения направи своя фатален погрешен ход. През юли 2020 г. арменската страна предизвика пограничен конфликт в Товузкия район на международно признатата граница между Армения и Азербайджан. В Баку реагираха като ужилени, защото този път боевете пламнаха не на територията на Нагорни Карабах, а далече на север, на участък от границата, за който двете страни нямат никакви спорове. За сметка на това Товузкият район е в непосредствена близост до трасето на Южния газов коридор; до трасето на нефтопровода Баку – Джейхан; и до трасето на жп линия Баку – Тбилиси – Карс (БТК), която е част от Великия копринен път, свързващ Китай с Европа.

За азербайджанското ръководство провокацията от м. юли беше достатъчно основание да не изпитва повече никакви задръжки и да няма никакви угризения на съвестта спрямо арменската страна. Събитията от м. юли на практика дадоха „картбланш“ на Азербайджан и лично на президента Алиев при следващ инцидент да действат не отбранително, а да започнат контранастъпление.

Така и стана. След затишието през м. август и началото на септември дойде поредният инцидент от ранното утро на 27 септември 2020 г. Последва пълномащабна война, в която победиха азербайджанците. Седемте окупирани от Армения района вече са под контрола на азербайджанската армия. Специалистите в областта на военното дело вече анализират неуморно резултатите от действията на азербайджанските дронове и от прилаганата военна стратегия [24]. Тези въпроси са изключително интересни и много важни, но те не са тема на този анализ. Темата е по-различна.

След като азербайджанската армия настъпи на широк фронт срещу арменските сили в окупираните територии, светът видя, че Русия не възнамерява да се намесва – поне на първо време. Причината за това беше простият факт, че Азербайджан води бойни действия на собствената си международно призната територия. Владимир Путин и неговият говорител Песков бяха пределно ясни по този въпрос – Русия няма да се намеси, докато бойните действия не се водят на международно призната арменска територия.

По-лошата новина за Армения беше, че и военнополитическият съюз ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) също нямаше намерение да се намеси, докато боевете са на азербайджанска територия. Аргументът беше същият: ОДКБ би имал мотив и задължение да се притече на помощ на Армения, ако е нападната суверенната ѝ територия. Боевете се водеха на суверенната територия на Азербайджан, така че ОДКБ нямаше формален ангажимент да се намесва.

В този момент двете страни имаха диаметрално противоположни външнополитически стратегии, които обаче бяха (и продължават да са) като „скачени съдове“.

Азербайджанската дипломация правеше и продължава да прави всичко възможно, за да възпира по деликатен начин „ентусиазма“ на съседна Турция, която, образно казано, „я сърбят ръцете“. В Баку обаче прекрасно знаеха, че трябва да си свършат работата сами. Всяко пряко заместване на Турция във военните действия би направило неоценима услуга на Армения – то най-вероятно би задействало намесата на ОДКБ, която всъщност беше последната надежда на Ереван за излизане от ситуацията в дадения момент.

Армения беше мобилизирала цялата си изобретателност, а и цялата си безкомпромисност, в усилията си да постигне интернационализация на конфликта. Обстрелът с балистични ракети на градове на територията на Азербайджан, които нямат нищо общо с оспорвания Нагорни Карабах, не се дължеше на някакви човеконенавистни настроения у арменското ръководство. Тази стрелба по цивилни цели имаше едно-единствено предназначение – да провокира азербайджанската армия да отговори с обстрел на местата, откъдето се изстрелват ракетите. А ракетите се изстрелваха от международно признатата територия на Армения, към която Азербайджан няма никакви претенции. Ако Баку отвърнеше симетрично и азербайджанските ракети започнеха да падат на международно признатата арменска територия, Армения щеше да има формалното основание да поиска намесата на ОДКБ, на която в крайна сметка е член. (За разлика от Армения Азербайджан е член на ОНД, но не е член на ОДКБ.)

Както се вижда, става дума за макиавелистки подход в най-чистия му вид. Всъщност опитите на Армения да активира ОДКБ започнаха още преди септемврийската ескалация на бойните действия [16]. Азербайджанците сякаш разгадаха този ход на Ереван и отказаха да отвърнат на ракетния обстрел, идващ от територии, намиращи се извън границите на бившата Нагорнокарабахска автономна област.

Тук няма да коментираме хода на бойните действия в Нагорни Карабах и седемте обкръжаващи го азербайджански окупирани района. Окупираните райони не са вече окупирани, но това не е темата на нашия анализ в момента.

Ключовият въпрос, който всеки вероятно би си задал, е:



Как е възможно да се преговаря 26 години и да не се постигне окончателно мирно споразумение?



На тези тема беше посветена значителна по обем работа от страна на Лабораторията по проблемите на Черноморския и Каспийския регион към ВУСИ, резултат от която е новата книга „От Мадридските принципи до Мюнхенските дебати“, чийто журнален вариант беше публикуван на сайта blacksea-caspia.eu още преди юлските събития в Товузкия район. В журналния си вариант книгата „От Мадридските принципи до Мюнхенските дебати“ е разделена на четири части [17; 18; 19; 20], публикувани с илюстрации на сайта blacksea-caspia.eu, списван от Лабораторията.[footnoteRef:170] [170:  Книгата се публикува в момента и в Бюлетина на Лабораторията по проблемите на Черноморския и Каспийския регион (Вж.: https://www.vusi.bg/lab-black-sea-caspia/). В скоро време книгата „От Мадридските принципи до Мюнхенските дебати“ ще излезе в разширен вид и на хартия, но дотогава спокойно може да се прочете и журналният вариант.] 


Днес журналисти, публицисти и най-различни политици се надпреварват да обвиняват Великите сили, и в частност трите държави – съпредседателки на Минската група на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE, ОССЕ на български и ОБСЕ на руски език) – Русия, Франция и САЩ, че са се провалили в опитите си да постигнат мир в региона.

Справедливостта изисква да признаем, че точно по въпроса за Нагорни Карабах Русия и САЩ имаха несравнимо по-малко разминавания, отколкото по въпросите на останалите „замразени конфликти“ в държавите от бившия СССР, да не говорим за сепаратистките движения в самообявилите се „републики“ в Грузия – Абхазия и Южна Осетия.

Пак справедливостта изисква да се признае, че държавите от Минската група, и по-специално трите съпредседателки, формулираха съвсем адекватно и максимално балансирано предложение за „рамкови“ принципи на мирния процес – т.нар. „Мадридски принципи“, които са съобразени с международното право и в максимална степен отчитат интересите на страните в конфликта, особено тези на арменците в Нагорни Карабах. Тези принципи в огромна степен отразяват и натрупаната история на преговорите за разрешаване на конфликта в Нагорни Карабах.

Проблемът е в това, че, както стана дума по-горе, преговорите се проточиха прекалено дълго, а опитът на Никол Пашинян да изпрати сигнал на Москва, че тя може да разчита на него по най-важните геополитически въпроси в Закавказието – контрола върху трасетата на газопроводите и нефтопроводите, се оказа много лошо пресметнат. Вместо да спечели благоволението на Путин, Пашинян даде на Азербайджан не просто повод, а много сериозна причина да поднови бойните действия.

Така възникна реалната възможност, ключовият момент в Мадридските принципи – връщането на Азербайджан на седемте района около Нагорни Карабах да стане със силата на оръжието. Към днешна дата вследствие на споразумението между Азербайджан, Армения и Русия, оповестено под формата на съвместно политическо изявление на Илхам Алиев, Никол Пашинян и Владимир Путин, това е факт. Азербайджан си върна контрола над седемте района около бившата Нагорнокарабахска автономна област, както и върху част от територията на НКАО – най-вече върху историческата столица на Карабахското ханство и азербайджанската култура – град Шуша.

Естествено, възниква резонният въпрос: Толкова ли не можеше това да стане с преговори, а трябваше да се водят пълномащабни бойни действия? Отговорът ще даде може би някой ден Никол Пашинян, защото можем да обвиняваме предшествениците му в безкрайното забавяне на преговорите, но за детонирането на новия въоръжен конфликт заслугата е лично негова.

Така или иначе историята на противопоставянето на Азербайджан срещу Армения в преговори, продължили повече от 26 години, е изключително поучителна. Тя показва, че са възможни ситуации, в които дори и Великите сили не могат да наложат волята си над малки, но суверенни държави. Това би могло да предизвика почти възхищение, ако резултатът не беше пълномащабна война, в рамките на която се твърди, че се водят „бойни действия от пето поколение“.

Също така финалът на 26-годишното печелене на време, шикалкавене, водене на преговори, на които не се вижда краят, е също много поучителен. Никол Пашинян и неговият военен министър може би решиха, че за нуждите на вътрешната политика на Армения могат да бъдат използвани външнополитически средства. Ако Пашинян беше учил уроците си по история по-внимателно, той несъмнено щеше да знае, че по подобен начин е започнала Френско-Пруската война през 1870 г. Императорът на Франция Наполеон ІІІ заявява пред вътрешния си кръг от най-приближени сътрудници, че му е необходима „една малка победоносна война“. Всички знаем как завършва „малката победоносна война“ – с тежко поражение на Франция, със загубата на Елзас и Лотарингия, с рухването на империята и с Парижката комуна,като „допълнителен бонус“.

В случая с 44-дневната война в Закавказието през тази година арменското държавно ръководство също търсеше някаква „малка победоносна война“ или дори „малка безнаказана въоръжена провокация“, с която да поддържа тонуса на привържениците на управляващото мнозинство.

В тази посока бяха направени достатъчно предварителни стъпки. Сред тях са: отказът от Мадридските принципи, станал по време на Мюнхенските дебати между Никол Пашинян и Илхам Алиев по време на Международната конференция по сигурността през февруари 2020 г.; отказът от подхода „територии срещу мир“; и не на последно място провокацията в изключително невралгичния Товузки район.

Последното събитие, за което вече стана дума, е от изключителна важност. Това представляваше недвусмислен реверанс в посока към Москва с посланието:

„Ако азербайджанската енергийна и транспортна инфраструктура Ви пречат (най-вече Южният газов коридор и железопътната линия Баку – Тбилиси – Карс, известна вече като БТК, както и нефтопроводът Баку – Джейхан), ние сме готови да Ви съдействаме, като инициираме въоръжен сблъсък точно там, където границата между Армения и Азербайджан е най-близо до въпросните обекти на критичната инфраструктура на Баку. Само кажете, и ние сме насреща...“.

Днес Пашинян и военният му министър могат да отричат яростно подобни тълкувания, но едва ли някой ще повярва на уверенията им. Ескалацията на напрежението си вървеше като по учебник – първоначално със сблъсъците в Товузкия район, след това с различни PR демонстрации, включително военното обучение на съпругата на Никол Пашинян и на още двадесетина нейни съмишленички от движението „Жени за мир“ в окупираните тогава територии [21], за да се стигне до „дръпването на спусъка“ на 27 септември 2020 г.

Пашинян дойде на власт на вълната на антикорупционната риторика, като тук трябва да имаме предвид не само тривиалното рушветчийство в Армения, но и всеобщото възмущение срещу опита на предпоследния президент на Армения Серж Саргсян да си направи конституционна реформа, която да го остави на власт и след окончателното изтичане на мандата му, този път под формата на министър-председател със своевременно рязко нараснали пълномощия. Циркът с „конституционната реформа“ в Армения създаде всички необходими условия за мащабни обществени протести срещу политическото „статут-кво“ в страната.

Пашинян се възползва оптимално от създалата се ситуация и дойде на власт, яхвайки вълната на протеста срещу конвенционалната и високата политическа корупция. Но, както е добре известно, да дойдеш на власт е много по-лесно от това да се задържиш на власт. Когато антикорупционната риторика на Пашинян се изхаби най-вече поради липсата на адекватни действия в същата посока, той потърси план „Б“ в ескалацията на напрежението. Така се стигна до рязкото покачване на напрежението и до пълномащабната 44-дневна война, започнала на 27 септември 2020 г. и завършила с падането на Шуша и споразумението Алиев – Пашинян – Путин.

Всичко това би трябвало да покаже на арменската страна в конфликта, а най-вече на Никол Пашинян и неговите съмишленици, че и най-лошият мир е за предпочитане пред най-хубавата война. Още повече че 44-дневната война, наричана вече и „Втора Карабахска война“, съвсем не беше хубава за Армения и арменците. Тя просто доведе до военен разгром на арменските сили в окупираните азербайджански райони и до достигането на азербайджанските войски на крачка от столицата на някогашната Нагорнокарабахска автономна област – Степанакерт (Ханкенди).

През всичките 26 години на преговори през периода между Бишкекското примирие и 44-дневната война един от основните аргументи на привържениците на арменската кауза беше: „международното право може формално да е на страната на Азербайджан, но арменците си завоюваха своето право над завзетите райони на бойното поле“. Вижда се, че човек не бива да изкушава съдбата постоянно, особено когато става дума за такова променливо нещо, като военното щастие.



Споразумението между Илхам Алиев, Никол Пашинян и Владимир Путин и перспективите за разрешаване на конфликта в Нагорни Карабах



Безспорен факт е, че ако Армения се беше придържала към Мадридските принципи, днес тя щеше да е в много по-добро положение в Нагорни Карабах. Но заиграването с националистическите настроения и използването на външната политика за решаване на конюнктурни вътрешнополитически задачи доведоха Пашинян до сегашното му незавидно положение.

Подписаното споразумение между Илхам Алиев, Никол Пашинян и Владимир Путин,[footnoteRef:171] с което се спират бойните действия от 00:00 часа по московско време на 10 ноември 2020 г., не оставя никакво място за маневриране нито на арменската дипломация, нито на политическото ръководство в Ереван като цяло. Армения вече прави една след друга предвидените в споразумението отстъпки, без да има каквото и да е право на „обжалване и протест“. [171:  Пълният текст на споразумението „Алиев – Пашинян – Путин“ е даден в този доклад като Приложение № 1. Той може да бъде намерен на български език и на списвания от ЛПЧКР сайт blacksea-caspia.eu [22].] 


Със сигурност можем да твърдим, че ако в Ереван бяха приели искрено Мадридските принципи и бяха дали ход на конструктивни преговори по прилагането им, в момента арменците щяха да контролират територията на бившата НКАО в границите, в които тя беше окупирана от тях към 27 септември 2020 г. Шуша щеше да е все още под арменски контрол.

В момента арменците на територията на бившата НКАО не контролират територията, на която живеят.

Според споразумението „Алиев – Пашинян – Путин“ [22] в най-добрия случай те са под закрилата на Русия – останалата извън контрола на Азербайджан част от бившата НКАО се превръща от непризната арменска република и от „втора арменска държава“ – в откровен протекторат на Руската федерация. Протекцията се осъществява чрез предвидения в споразумението „миротворчески контингент на Руската федерация“, състоящ се от „1960 военнослужещи, въоръжени със стрелково оръжие, 90 бронетранспортьора, 380 броя автомобили и специална техника“ [22].

От по-песимистична гледна точка обаче арменците в Нагорни Карабах се превръщат буквално в заложници, гарантиращи доброто поведение на Ереван пред Москва. Арменските държавни ръководители вече видяха как Руската федерация може (когато поиска и когато ѝ е изгодно) да следва международноправните норми толкова стриктно, че с иначе напълно легитимното си поведение да накаже дадено държавно ръководство, което не харесва, в частност някакъв държавнополитически лидер, когото особено много не харесва.

Ако Армения беше следвала Мадридските принципи, Нагорни Карабах щеше да има много по-прецизиран специален статут, като някъде в неопределеното бъдеще дори щеше да бъде проведен и референдум за самоопределение на населението му. Референдумът вероятно щеше да бъде отложен за след десетки години, но миротворческият контингент щеше да бъде много по-балансиран (в него най-вероятно щяха да са широко представени останалите държави от ОНД, на първо място Беларус и може би Казахстан) и карабахските арменци нямаше да бъдат „заложници“ на отношенията Москва – Ереван. Те щяха да живеят и работят в условията на „висока автономия“, за която постоянно говореха и продължават да говорят азербайджанските лидери.

Днес „високата автономия“ е заместена от нещо, намиращо се по средата между „протекторат“ и „заложничество“. Арменското държавно ръководство и лидерите на самообявилата се Нагорнокарабахска република нямат абсолютно никакви инструменти, с които да помръднат нещата и на йота от това положение.

Много по-оптимистични са нещата за Азербайджан. „Страната на огньовете“ си върна окупираните седем района около бившата НКАО, откъдето азербайджанското население беше изгонено по най-безцеремонен начин по време на Първата Карабахска война заедно с кюрдското население от Келбаджарския и Лачинския район. Азербайджанците обаче трябва да са изключително внимателни, защото създаващата се ситуация в останалата извън техния контрол част от бившата НКАО твърде много наподобява на ситуацията в Южна Осетия преди руско-грузинската война от 2008 г., известна като „войната 08.08.08“.

Успоредиците между „остатъчния“ Нагорни Карабах днес и Южна Осетия през 2008 г.са много. И двете територии са част от държави – членки на ООН, и международната общност ги разглежда като част от територията съответно на Азербайджан и на Грузия.

И на двете територии са се самообявили независими държави, които изобщо не са признати от международната общност. Тук би трябвало да отбележим, че Южна Осетия по редица причини е призната поне от Русия, Никарагуа и една-две тихоокеански островни държави, докато Нагорни Карабах не е признат от никого – нито от Русия, нито дори от Армения. Но международноправното положение на двете територии е съвсем сходно.

И на двете територии действат управленски режими, които са крайно враждебни към държавите, чиято суверенна територия всъщност са.

И двете територии са под протектората на Руската федерация. Тук азербайджанската държава би трябвало много добре да прецени опита на Грузия в нейния опит да си върне суверенитета над Южна Осетия [14]. Макар че и до ден днешен продължават да висят неясноти и въпросителни над „войната 08.08.08“, едно е ясно: и най-малкото посягане на Азербайджан към територията, намираща се под руска протекция, може да доведе до незабавен и крайно асиметричен отговор.

Споменът от руско-грузинската война хвърля много дебела сянка над останалата извън контрола на Азербайджан част от бившата НКАО и властта в Баку не трябва да забравя за събитията от август 2008 г. нито за миг [14]. Най-важното е, че азербайджанците не бива да забравят, че съществува много широк арсенал от провокации, които биха могли да активират някаква руска свръхреакция. По тази причина те трябва да са изключително внимателни и да не се поддават на никакви емоции, каквото и да става в „остатъчния“ Нагорни Карабах. Към тази констатация трябва да отнесем и заключението, че Азербайджан най-вероятно ще продължи досегашната си политика на ограничаване на ролята и намесата на Турция в деликатния баланс в Закавказието.

Въпреки доста тенденциозните повтаряния на някои медии по време на 44-дневната война, наричана вече и „Втора Карабахска война“, които постоянно пишеха „подкрепяният от Турция Азербайджан“, всички добросъвестни наблюдатели забелязаха усилията на азербайджанската дипломация да държи Турция настрана от конфликта.

Разбира се, отношенията между Турция и Азербайджан в момента са в своя зенит, но съществената помощ на Турция за Азербайджан изобщо не трябва да бъде търсена във военната област. Там тя беше ограничена в значителна степен.

Въпреки всеобщото стереотипно разбиране Турция изобщо не е главният снабдител с оръжие на Баку. Над 70 на сто от вноса на оръжие на Азербайджан идва от Израел, в т.ч. и преобладаващата част от дроновете, изиграли толкова важна роля за победата на страната в 44-дневната война.

Не по-малко несъстоятелни бяха и внушенията, че Турция изпраща муджахидини от Северна Сирия в помощ на Азербайджан. Излишно е да се обяснява, че някакво сирийско опълчение трудно ще свърши работа на непознат терен, където противниците се бият с оръжия, които са последна дума на военната промишленост. Докато за арменците идването на помощ на някои техни сънародници от Сирия или от Ливан би могло да има все пак някакво положително отражение върху бойния им дух, то при азербайджанците идването на подобна „външна“ помощ би донесло „нулева добавена стойност“ за тяхната боеспособност.[footnoteRef:172] [172:  Отделен въпрос e, че едва ли в Идлиб има токова бойци на анти-Асадовата опозиция, колкото създателите на разни политически внушения разпращат по целия свят – от Либия до Нагорни Карабах.] 


Истинската помощ, оказана от Турция на Азербайджан през годините, беше на първо място осигуряването на достатъчно надеждни трасета за енергийните и транспортните инфраструктурни проекти на Баку през Анадола и европейската част на страната. Разбира се, Турция е защитила интереса си в тези съоръжения по най-добър начин, но помощта, оказана на осъществяването на азербайджанските проекти, наистина е много важна. Достатъчно е да се направи сравнение за колко време бяха изградени Трансанадолският и Трансадриатическият газопровод и за колко време се строи, без да е изпълнен докрай, интерконекторът, свързващ газопреносните мрежи на България и Гърция.

Турция и Азербайджан имат и други съвместни проекти – нефтопроводът Баку – Джейхан, както и петролната рафинерия на държавната азербайджанска компания SOCAR, разположена в Измир. Пак логистичната подкрепа на Турция позволи на Азербайджан да прекара през своята територия част от Новия Велик копринен път в лицето на жп линия Баку – Тбилиси – Карс и да свърже пристанището на Баку на брега на Каспийско море с турската жп мрежа, а от там и с Европа.

Така че турската подкрепа има огромно значение за Азербайджан, но в съвсем различен смисъл в сравнение с широко тиражираните внушения в различни медии.

Азербайджанците имаха много сериозни причини да сдържат огромното желание на Турция да се ангажира в по-голяма степен в конфликта. Затова те имаха и стратегически и чисто пропагандни съображения.

От стратегическа гледна точка отношенията между Азербайджан и Иран са изключително деликатни. Етническото азербайджанско землище е разделено между днешната територия на Република Азербайджан и северозападните земи на Иран, където живеят около два пъти повече азербайджанци. Въпреки общото си историческо минало с Азербайджан (или по-скоро точно заради него) и въпреки общата религиозна вяра – шиитския ислям, Иран беше и е стратегически съюзник на Армения и нейната единствена надеждна сухопътна връзка с околния свят.

Освен това през периода на управлението на Народния фронт, през първите години след обявяването на независимостта на Азербайджан, държавни лидери от Баку като покойния тогавашен президент Елчибей си позволяват лукса да направят по-прикрити или по-ясни намеци за автономия на азербайджанците в Северозападен Иран. Тези несръчни демаршове, направени повече за вътрешнополитическа консумация, отколкото с някаква по-далечна перспектива, изиграват негативна роля, възбуждайки подозренията и притесненията на Техеран, че северният им съсед има териториални претенции.

Иранското държавно ръководство съвсем не е забравило опита на Сталин да създаде марионетна азербайджанска държава със столица в Тебриз през периода ноември 1945 – ноември 1946 г.[footnoteRef:173] Разбира се, има огромна разлика между днешната Азербайджанска република и някогашната съветска империя, но това не прави подозрителността на Техеран по-малка. [173:  Азербайджанската държава със столица в Тебриз е създадена по лично указание на Сталин. През януари 1946 г. нейното създаване е последвано от появата на т.нар. „Мехабадска република“ на кюрдите в Северозападен Иран, която е можела да осигури на Въоръжените сили на СССР пряк достъп до Ирак. Няколко изключително важни документа могат да се прочетат в превод на английски език на сайта на Международния научен център „Удроу Усилсън“, в специалната му колекция от документи за Студената война, чийто предвестник е възникналата във връзка с описваните събития Иранска криза (Вж.: Cold War International Project. Virtual Archive 2.0. Collection 1945-46 Iranian Crisis. Woodrow Wilson International Center for Scholars. [online]. https://web.archive.org/web/
20071021051934/http://wilsoncenter.org/index.cfm?topic_id=1409&fuseaction=va2.browse&sort=Collection&item=1945-46+Iranian+Crisis).] 


От трета страна в днешната геополитическа реалност съществува все по-ясно оформящо се противопоставяне между Турция и Иран. Причините за това противопоставяне са различни – от чисто геополитически и борба за регионално лидерство до културни и религиозни по оста на противопоставяне между сунити и шиити. Противопоставянето доби съвсем реални очертания по време на гражданската война в Сирия, където и Иран, и Турция в крайна сметка се намеси пряко. Азербайджанското ръководство, очевидно, изобщо не желаеше да провокира иранците, допускайки по-широка намеса на Турция по време на 44-дневната Втора Карабахска война.

Естествено особените отношения между Азербайжан и Иран не са единственото основание на Баку да се стреми към ограничаване на турското участие в събитията около Нагорни Карабах. През последните няколко години азербайджанското държавно ръководство положи изключителни усилия, за да неутрализира негативната реакция на Русия на газовите и транспортните начинания на Азербайджан в Турция, Югоизточна и Южна Европа. Тези действия биха могли да бъдат окачествени като „висш пилотаж“ в отношенията на относително малка суверенна държава с Руската федерация.

Азербайджанците успяха по много находчив начин да ангажират руската държавна компания „Роснефт“ (смятана за много близка до сърцето на президента Владимир Путин) в мащабно дългосрочно сътрудничество. Освен това в Баку успяха да направят капитал и от неадекватната риторика на министър-председателя на Армения Никол Пашинян, свързана с исторически въпроси, като сътрудничеството на „Дашнакцутюн“ с Абвера през Втората световна война и ролята на Гарегин Нжде (Гарегин Егишевич Тер Харутюнян, известен и като Гарегин Нъждех) в създадения от нацистите Арменски национален съвет.[footnoteRef:174] [174:  Арменският национален съвет (Armenisches Nationales Gremium) е създаден в Берлин по инициатива на немското военно командване през 1942 г. Той е оглавен от професора от Берлинския университет Арташес Абегян. Гарегин Нжде става член на Арменския национален съвет през декември 1942 г., като е и заместник главен редактор на в. „Азат Айастан“ („Свободна Армения“), чийто главен редактор е Абрам Гюлхандян.] 


Темата за действията на Азербайджан за осигуряване на тила си откъм Русия и ОДКБ е твърде сериозна, за да бъде разгледана в няколко реда, и ще бъде тема на последваща публикация на Лабораторията по проблемите на Черноморския и Каспийския регион към ВУСИ. Тук ще се ограничим с констатацията, че ролята на Руската федерация в Закавказието нарасна. Армения вече е изключително зависима от Москва, а Азербайджан трябва сериозно да се съобразява с руското присъствие не само в 102-ра база в Гюмри (бившия Ленинакан) на територията на Армения, но и с ролята на руския миротворчески контингент на останалата извън азербайджански контрол територия на бившата Нагорнокарабахска автономна област.[footnoteRef:175] [175:  Междувременно руското военно присъствие в Азербайджан, изразяващо се в експлоатацията на Габалинската радарна станция, беше преустановено през м. декември 2012 г. Габалинската РЛС е най-мощната (и най-скъпа) станция за ранно предупреждение срещу ракетно нападение, с персонал около 2000 души. От друга страна тя се смята за остаряла в технологично отношение. Габалинската РЛС може да се използва за прихващане на евентуални изстрелвания на ракети със среден радиус на действие, както и за следене на космически спътници, намиращи се на орбитални позиции на юг от територията на Руската федерация. Габалинската РЛС влезе в световните новини през 2007 г., когато руският президент Владимир Путин предложи на американската страна Русия и САЩ да използват съвместно радарната станция в замяна на отказ от разгръщането на система за противоракетна отбрана в държавите от Централна и Югоизточна Европа. На 10 декември 2012 г. Министерството на външните работи на Азербайджан съобщи, че Руската федерация спира да ползва взетата под аренда Габалинска РЛС, тъй като държавите не са успели да се договорят за размера на арендната цена [23].] 


Независимо че постоянно сочената за стратегически съюзник на Руската федерация (РФ) Армения загуби 44-дневната Втора Карабахска война, Москва излезе на печалба. Руснаците успяха да влязат в ролята на главни миротворци и да елиминират Минската група на ОССЕ от подписването на примирието между Азербайджан и Армения. Тук те бяха улеснени до крайност от абсолютно едностранчивата позиция, заета от Франция, в частност от президента Макрон, който застана изцяло и открито на страната на Армения. Така се оказа, че една от страните – съпредседателки на Минската група (Русия, Франция и САЩ), е взела страна в конфликта. При това положение Азербайджан предпочете посредничеството с Армения да се ограничи до руското участие, а в Ереван просто нямаха право на никакъв избор.

По-горе стана дума, че в Баку ще трябва да бъдат изключително внимателни във взаимоотношенията си с Русия и с руския миротворчески контингент, като имат предвид печалния опит на Грузия от конфликта в Южна Осетия. Но това горчиво хапче е, общо взето, лесно за преглъщане на фона на постигнатия огромен успех – връщането на контрола над седемте окупирани района, съседни с Нагорни Карабах, и над част от територията на бившата НКАО, и най-вече над историческата столица на Карабахското ханство – град Шуша, смятан за „културната перла“ на Азербайджанската република.

Големият губещ в 44-дневната война е Армения. По-горе пространно бяха разгледани проиграните от арменските политически елити възможности за постигане на „мир срещу територии“ и за фактическо запазване на контрола над Нагорни Карабах. Всички тези възможности вече са история. Големият въпрос на деня е по какъв път ще продължи арменската външна политика.

Безспорно най-вероятният сценарий е да станем свидетели на вълна от реваншизъм. Всъщност точно това и наблюдаваме, но ще бъде добре да не се правят окончателни заключения, докато Никол Пашинян продължава да е на власт в Ереван. Няма съмнение, че в момента всички опозиционни сили в Армения безкомпромисно атакуват Пашинян както заради претърпяното поражение във войната и подписаното споразумение с Илхам Алиев и Владимир Путин, така и водени от не съвсем „идеални“ цели – моментът е изключително подходящ за връщане във властта на старите арменски политически елити, включително на „Карабахския клан“ и на „Дашнакцутюн“.

Ясно е, че избистрянето на някаква устойчива арменска външнополитическа линия може да се очаква след приключването на разразилата се политическа криза, независимо от начина, по който ще стане това, и от крайния резултат. Безспорно много малко вероятно е да започне процес на помирение с Азербайджан не само на този етап, но и в перспектива. Поражението в 44-дневната война на първо място дава енергия на всички крайни националистически сили, като в момента и най-маргинални групировки имат поле за изява.

Освен това всеки арменски политик, на когото би му минала през главата идеята за помирение с Азербайджан, несъмнено си спомня незавидната съдба на първия президент на Армения – Левон Тер Петросян, който падна от власт точно заради желанието си да стигне до някаква сделка с Баку. Последните събития потвърдиха, че Левон Тер Петросян е бил прав в своите действия, но това е валидно за страничните наблюдатели. Засега няма данни за никакво отрезвяване в Армения, по-скоро там става точно обратното.

Страната е залята от протести срещу управлението на Пашинян. В това няма нищо учудващо, но в огромното си мнозинство мотивите на протестите са реваншистки. Хората не протестират срещу това, че Пашинян и правителството му (най-вече в лицето на министъра на отбраната) вкараха страната във Втората Карабахска война. Те протестират срещу споразумението между Илхам Алиев, Никол Пашинян и Владимир Путин, което оценяват като капитулация на Армения пред Азербайджан. Трудно е да се оспори оценката им на акта на подписването на споразумението, но отхвърлянето му в този момент е изключително неблагоразумно.

В крайна сметка споразумението или „капитулацията“ според протестиращите спасиха арменските бойци в Нагорни Карабах от пълно поражение, особено пред перспективата голяма част от тях да бъдат обкръжени при населения пункт Красный Базар, недалече от Ходжавенд. Да не говорим, че след превземането на Шуша авангардът на азербайджанската армия беше пред вратите на Степанакерт (Ханкенди).

Но рискованото поведение „да се дърпа дяволът за опашката“ не се изчерпва с антиправителствените протести в Армения. Те могат да се приемат за нещо съвсем нормално независимо от тяхната нецелесъобразност в дадения момент. Освен мащабния протест в страната срещу правителството на Пашинян, известен контингент от арменските въоръжени сили в Нагорни Карабах отказаха да признаят споразумението от 10 ноември 2020 г. и останаха да водят партизански действия в горите. Някои от тези бойци дори се обявиха за „смъртници“.

В края на ноември и началото на декември тези партизански отряди извършиха нападения над азербайджански военни и цивилни лица, извършващи служебните си задължения в района. Нападенията станаха най-вече в Ходжавендския район, над който азербайджанската армия си възвърна контрола в хода на 44-дневната война. Като незабавен отговор последва антитерористична операция на Службата за държавна безопасност на Азербайджан (DTX).

Последваха нови инциденти, като последният регистриран случай е от 27 декември 2020 г. в района на село Агдам (Акаку) на Ходжавендския район, при което един азербайджански войник беше убит, а един – ранен [25]. Според оценките на азербайджански наблюдатели в горите на Нагорни Карабах са останали между 3000 и 4000 арменски бойци [26]. Има различни мнения за това кой в Армения насърчава дейността на партизаните. Преобладава мнението, че това е дело на опозицията, по-специално на „Карабахския клан“, а не на арменското правителство, което в момента изобщо няма интерес от изостряне на обстановката.

Но който и да подклажда подновяването на боевете в Нагорни Карабах, целта на тези действия е ясна: проваляне на мирното споразумение от 10.11.2020 г., формулирано с тристранното изявление на Илхам Алиев, Никол Пашинян и Владимир Путин. Развитието на събитията по такъв сценарий вещае много нерадостна перспектива за арменското общество. При него Армения ще продължи да бъде в изолация от повечето съседни държави, което пък изключва възможностите за постигане на икономически растеж и за подобряване на благосъстоянието на арменските граждани. Изолацията означава и продължаване на изключването на Армения от всички регионални инфраструктурни проекти.

Единственото изключение в картината на тази изолация вероятно ще продължи да бъде Иран, който от своя страна се опитва поне да думи да постигне сближаване с Азербайджан. Наблюдателите са крайно скептични към такова приятелство между Техеран и Баку, но е възможно това да стане факт поне отчасти поради интересите на Иран към общи хидротехнически проекти, които са свързани с освободените територии на Азербайджан. На всичкото отгоре Армения загуби доста удължената си фактическа граница с Иран, съществувала по време на окупацията на „седемте района“. Сега връзката между двете държави отново се осъществява през тесния коридор в най-южната част на Зангезур, при град Мегри.

Освен това Армения вече е фактически протекторат на Русия въпреки откритото недоволство сред определени среди в страната и в диаспората. Както стана дума, арменците в Нагорни Карабах изцяло зависят от руския миротворчески контингент.



Мирната алтернатива за Армения и арменците



Колкото и невероятно да звучи, това положение на нещата има алтернатива и първата предпоставка за него е заложена точно в текста на споразумението „Алиев – Пашинян – Путин“. Става дума за точка 9 от споразумението, която гласи:

„Вдига се блокадата на всички икономически и транспортни връзки в региона. Република Армения гарантира безопасността на транспортните връзки между западните райони на Азербайджанската република и Нахичеванската автономна република с цел да се организира безпрепятственото движение на граждани, транспортни средства и товари в двете посоки. Контролът над транспортните връзки се извършва от органите на Граничната служба на Федералната служба за безопасност на Русия.

Съгласувано между Страните, ще бъде осигурено строителството на нови транспортни комуникации, свързващи Нахичеванската автономна република със западните райони на Азербайджан“.

В този текст е заложена възможността Армения да се опита да излезе от почти пълната транспортна блокада, в която се намира. Ако между Азербайджан и Армения се установи устойчиво примирие (за подписването на мирен договор все още никой не смее и да мечтае – достатъчно е да отбележим, че документът, по който се прилага споразумението за прекратяване на огъня, е изявлението на тримата лидери на Азербайджан, Армения и Русия), Армения би могла стъпка по стъпка да се опита да създаде отношения на търпимост първо в транспортния отрасъл, като използва транспортната инфраструктура на Азербайджан – пътищата, железниците, и най-вече пристанищата на Каспийския бряг. Това е постижима цел дотолкова, доколкото тя би носила приходи и на азербайджанската икономика под формата на различни такси за транзит. Тя обаче не допуска провеждане на диверсии и водене на партизанска война в Нагорни Карабах и седемте азербайджански района около него.

Следваща стъпка би могъл да бъде опит за излизане от икономическата блокада. Мнозина от наблюдателите са съгласни, че ако Армения има в момента някакъв капитал, това са хората ѝ и тя трябва да разчита на труда на гражданите си, за да постигне икономическо и обществено възстановяване. Дават се дори примери с Германия след Втората световна война. Ключовата стъпка към такова икономическо и, ако щете, психологическо възстановяване обаче е помирението със съседен Азербайджан, както и прекратяването на провокациите срещу съседна Грузия.

Това обаче не може да стане без предприемане на мерки за създаване на някакво доверие между враждуващите кажи-речи от 1906 г страни.[footnoteRef:176] Тук изрично трябва да се подчертае, че не може да се използва стандартната формулировка „мерки за укрепване на доверието“. В момента в отношенията между арменци и азербайджанци, както и между двете държави Армения и Азербайджан, няма абсолютно никакво доверие, което да се укрепва. Ако доверието можеше да се измерва с числа, да се „квантифицира“, то със сигурност щяхме да получим даже не нула, а отрицателно число. [176:  Тук се има предвид т.нар. „Арменско-татарско клане“ („Армяно-татарская резня“), провокирано от царската Охранка (т.е. от Тайните служби на Руската империя). В условията на избухналата Първа руска революция и на катастрофално загубената Руско-японска война Охранката не се поколебава да провокира кланета между арменското и азербайджанското население в Закавказието, като широко използва агентурата си сред националистическите арменски формации. Тази отвратителна провокация е мотивирана със съображението, че по това време Баку е вторият по значение индустриален град в Русия след Петербург и царските блюстители на реда се безпокоят, че може да се превърне в поредното огнище на революционен пожар. Темата е от изключително значение за разбирането на арменско-азербайджанския конфликт, както и за ролята на руската колониална политика в Закавказието, и ще бъде обект на специален анализ на ЛПЧКР при ВУСИ.] 


Има различни техники и практики за създаване на доверие и по-нататъшното му укрепване, някои от които са проверени и изпробвани при разрешаването на конфликти в други страни между цели държави, както и между отделни общности. Проблемът е там, че на политическата сцена в Армения не излиза „Партията на мира“. Там всички се борят да бъдат автентичната „Партия на войната“.

Някои арменски учени твърдят, че арменците са „глобална нация“. В това твърдение със сигурност има нещо вярно, колкото и известните ни многобройни дефиниции за „нация“ да противоречат на определението „глобална“. Арменците са създали могъща и влиятелна диаспора по целия свят. Но за съжаление нито сред жителите на територията на Република Армения, нито сред диаспората в момента не можем да открием признаци на поява на „Партия на мира“. Последното се илюстрира по чудесен начин с пример от България, където местният клон на „Дашнакцутюн“ зае открита и официална позиция против тристранното споразумение от 10 ноември 2020 г., окачествявайки го като „унизително, пораженческо и опасно за съществуването на Арцах, Армения и арменския народ като цяло“.

На 22 декември 2020 г. в Армения започна национална стачка, която според организаторите ѝ трябва да продължи до подаване на оставка от страна на Никол Пашинян. Опозиционните партии настояват за оставката на министър-председателя, като за временен премиер до провеждането на предсрочни парламентарни избори предлагат известния арменски политик Вазген Манукян [27].

Съдейки по изявленията на Манукян и на опозицията като цяло, „Партия на мира“ не се е появила в Армения или поне няма да се появи от редовете на партиите, организиращи протестите за оставка на Пашинян. Това поне засега показва, че мирната алтернатива е много малко вероятно да бъде възприета от арменското общество. По някаква ирония на съдбата съществува възможност по чисто прагматични политически причини точно човекът, започнал 44-дневната Втора Карабахска война – Никол Пашинян, да се превърне по неволя от „ястреб“ в „гълъб“ и да пледира в полза на умиротворяването на региона. Неговият опит да закрепи спадащия си рейтинг с „малка победоносна война“ се провали, но сега му остава възможността да се застъпва за мира, обвинявайки опозицията в безотговорност в критичен за арменската нация момент.

Това обаче едва ли може да е политическата основа за прокарване на мирната алтернатива за арменското общество. Затова остават много сериозни песимистични съмнения дали мирът има шанс в Закавказието. Мир не може да има, докато едната от страните в конфликта (Армения) иска реванш, а другата страна (Азербайджан) вижда това. Така не може да бъде създадено никакво доверие, да не говорим за „укрепването“ му. От своя страна това вещае нестабилност в Закавказието и рискове от ново разразяване на конфликта в неопределено бъдеще, с всички възможни геополитически и геоикономически усложнения, които могат да последват от това.



Ролята на „меката сила“ на Европейския съюз



Във все още неприключилата криза в Закавказието, взела формата на пълномащабна война, Европейският съюз на практика отсъстваше. Това се дължи както на ангажираността на европейските политици с други проблеми, като пандемията и Брекзит, така и на политиката на единия от двата двигателя на ЕС – Франция, която зае открито проарменска позиция. По този начин Франция се самоизключи от ролята на възможен посредник (независимо че Франция е съпредседател точно на Минската група на ОССЕ, която с десетилетия работи за постигане на мир в Южен Кавказ), а заедно със себе си извади и Европейския съюз от преговорния процес.

На практика политиката на Франция, и в частност на президента Макрон, даде „картбланш“ на Владимир Путин да поеме ролята на „едноличен помирител“ и да извлече максимална изгода за Руската федерация във възникналата ситуация. За това той беше улеснен в максимална степен и от азербайджанското и арменското държавно ръководство.

Независимо че 44-дневната война доведе до военна катастрофа за Армения, в Баку едва ли са били очаровани от перспективата да управляват целия Нагорни Карабах с бунтовното му арменско население. По принцип Азербайджан се съобразява много повече от Армения с мнението на международната общност и в Баку добре знаят, че последната не би толерирала пряко азербайджанско управление в Степанакерт (Ханкенди), особено пък установено след военни действия. Отделен въпрос е, че всеки инцидент в Нагорни Карабах щеше да се превръща в повод за негативни антиазербайджански кампании по света и щеше да налива вода в мелницата на пропагандата на арменската диаспора.

Затова за азербайджанците и лично за Илхам Алиев поемането на ролята на миротворци от страна на руснаците не беше най-лошата възможност. Азербайджанската армия си свърши работата по най-добър начин, в ръцете на Баку премина и важна част от бившата НКАО, населена преди 1988 г. с азербайджанци – старата столица на Нагорни Карабах – Шуша. Останалата, компактно населена с арменци територия на бившата НКАО азербайджанското ръководство спокойно остави в ръцете на руснаците, макар че това със сигурност е свързано и с определени притеснения и неудобства, някои от които вече бяха разисквани. Но при всяко положение Баку се отърва от необходимостта да носи отговорност за територия с крайно враждебно настроено население в планински район посред зима.

За Армения посредничеството на Русия просто донесе спасение за разгромената ѝ армия, както и за формированията на сепаратистите от Нагорни Карабах. Пристигането на руските миротворци буквално спаси арменските въоръжени сили в Нагорни Карабах от пълен разгром. Тук Никол Пашинян изобщо не лъже, когато се позовава на арменското военно командване, когато мотивира подписа си под споразумението от 10 ноември 2020 г.

При тази подредба на силите и на интересите за Путин не беше чак толкова трудно да изпълни ролята на посредник за споразумението за спиране на огъня. САЩ останаха страничен наблюдател, а ЕС беше буквално изключен от ставащото.

ЕС обаче има шанса и трябва да се върне в мирния процес в Нагорни Карабах. Интересът на ЕС и на абсолютно всички негови държави членки е в Закавказието да се установи траен мир. Това е трудна задача, но ЕС има нещо, което е много необходимо за мирния процес – финансови средства и други материални ресурси. ЕС може спокойно, мотивирано и последователно да провежда политика по формулата „мир срещу възстановяване“ в Нагорни Карабах и региона.

Тук не става дума само за хуманистични съображения. ЕС и цяла Европа имат нужда от енергийните ресурси на Азербайджан, Туркменистан и другите държави от басейна на Каспийско море. Нормалното функциониране на динамично изграждащата се енергийна инфраструктура минава през установяването на мир в Закавказието. Поне що се отнася до Армения и Азербайджан, напълно по силите на ЕС е да провежда политика по формулата „мир срещу възстановяване“. Това е политика, за която ЕС има ресурси и на която европейските политици са майстори – точно тук е мястото на прочутата европейска „мека сила“.

Докато Русия се занимава със силови проблеми в Нагорни Карабах,[footnoteRef:177] включително и с крайно деликатни въпроси, като преустановяването на партизанските действия в Ходжавендски район, ЕС може да се заеме незабавно с дефинирането на формула или на формули, които дават рамката на политиката „мир срещу възстановяване“. В момента Армения не може да разчита на някаква особена материална подкрепа от Русия – самата Русия има дефицит на финансови ресурси. [177:  Руската страна оказва много сериозна услуга на правителството на Пашинян, като осъществява масовото завръщане на евакуиралите се по време на Втората Карабахска война арменци в столицата на бившата НКАО – Степанакерт (Ханкенди). По този начин властите в Ереван са освободени от огромния бежански проблем, който беше възникнал по време на 44-дневната война. Освен това от международно признатата територия на Армения са изтеглени над 46 000 арменци с възможно най-радикални настроения [28].] 


От своя страна другият амбициозен играч, който гледа към района, – Турция, също изобщо не е в цветущо финансово положение. Турция оказва сериозна помощ на Азербайджан в рискованите и трудни операции по разминирането в Нагорни Карабах (руснаците, общо взето, правят същото за арменците), които са задължителна първа стъпка за елементарна нормализация в района. Това е много важно за Баку, но там не могат да разчитат на някаква особена финансова подкрепа от страна на Анкара, където състоянието на икономиката в момента бележи само негативни тенденции.

При това положение за европейската политика има голямо поле за действие. ЕС може да прокара с чиста съвест политика, която е едновременно и хуманистична, и изцяло в интерес на държавите членки, иначе казано, налице е много приятно съвпадение на прагматичните интереси с човешкия морал.

От своя страна България е една от най-заинтересуваните държави от мира в Закавказието, защото Южният газов коридор – стратегически инфраструктурен обект, изграден от Азербайджан, решава въпроса за енергийната диверсификация на България. Редом с България са Гърция, Албания и Италия. В съвсем малко по-далечна перспектива в тази редица са и Черна гора, Босна и Херцеговина и Хърватска. В по-далечна перспектива изгода от разклоненията на Южния газов коридор очакват Румъния, Унгария, и дори Украйна. Залогът е много голям и затова мирът в Закавказието си струва ангажимента, усилията и парите.



Работата над този текст е приключена окончателно на 30 декември 2020 г., когато е и предаден на редакционния комитет на Организационния комитет на Международната научна конференция „Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион“, проведена на 13 ноември 2020 г. Текстът е представен като доклад на конференцията, като беше окончателно оформен през последвалия период с оглед на изключителната динамика на събитията.
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Abstract: The article examines the conspiracy theories surrounding the earthquake in Spitak (Armenia) in December 1988. In this particular case, conspiracy theories and fake news develop in two directions. The first is related to the tragic circumstances concerning the crash of two planes, one of the first to try to bring help to the victims of the earthquake. The second direction is related to the explanations of what caused the Spitak earthquake. In the first case, Armenians are accused of deliberately causing the crash of a Yugoslav plane that had the misfortune to reload in Ankara and an Azerbaijani plane, loaded with equipment and soldiers coming to the help rescue teams. In the second case, Azerbaijanis were accused of deliberately causing the Spitak earthquake by using seismic weapons. The created fake news and conspiracy theories instill a multi-layered hatred between Armenians and Azerbaijanis, and the beginning of this propaganda dates back before the creation of the Internet and the social networks. The Armenian-Azerbaijani conflict is a remarkable illustration of the use of „conspiracy weapons“. Hatred with extreme depth is instilled, and the circulation of absurd allegations justifies outright crimes committed during the 1988-1994 Nagorno-Karabakh war.
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Спитакското земетресение е толкова опустошително, направо унищожително бедствие, че едва ли е възможно да се напише за него нещо, което да даде реална представа за мащаба на разрушенията, жертвите и щетите. Цитираните числа не могат да предадат страданието на оцелелите. Фотографиите и филмовите кадри предават само част от истината за понесения удар от арменския народ. Щетите, нанесени на икономиката на Армения, може би се поддават на изчисление в известна степен, но нанесените морални и психологически щети не могат да бъдат оценени с числа. Обратното въздействие на тези морални и психологически травми също не могат да бъдат оценени.



І. Неизмеримите мащаби на човешкото нещастие



Спитакското земетресение нанася убийствения си удар на 7 декември 1988 г. в 10:41 ч. (московско време), което отговаря на 11:41 ч. местно време в северозападната част на тогавашната Арменска ССР. Само за половин минута трусовете разрушават цялата северна част на републиката, като става дума за територия с население приблизително 1 млн. души. Епицентърът на земетресението е в Спитак, където интензивността на трусовете надхвърля 10-а степен по 12-степенната скала на Медведев-Шпонхойер-Карник (MSK-64). В тази скала осмата степен се квалифицира като „разрушителна“, деветата – като „опустошителна“, а десетата – като „унищожителна“.[footnoteRef:178] [178:  На 1 февруари 2019 г. в сградата на Българския червен кръст (БЧК) се състоя много важна и знакова церемония. Бяха отбелязани изминалите 30 години от опустошителното земетресение в Армения, изравнило със земята градовете Спитак и Ленинакан (бивш Александропол, днешен Гюмри). Повод за церемонията беше и желанието на арменската държава да засвидетелства благодарността си към България за проявената солидарност и оказаната реална помощ по време на спасителните операции, провеждани непосредствено след земетресението, както и за голямата по обем хуманитарна помощ, изпратена на бедстващите жители на ударените от земетресението области в Армения [1; 2]. Трябва да отдадем дължимото на арменското посолство и на тогавашния посланик – Н. Пр. Армен Саргсян, които дадоха пример за уважение както към историческата памет, така и към самите личности, участвали в изключително тежките издирвателно-спасителни операции, провеждани след спитакското земетресение, както остава в историята това катастрофално природно бедствие. Н. Пр. Армен Саргсян изрично подчерта ролята на 16-имата български спасители, заминали още на втория ден след земетресението [1; 2]. Както ще видим по-нататък в текста, това може да се смята за почти „веднага“, защото точно първите два дни след земетресението летището в Ленинакан не може да приема самолети поради невъзможните метеорологични условия. Можем да сме щастливи и горди от факта, че българските спасители по думите на посланика на Република Армения изваждат от развалините 150 души, като по този начин спасяват живота на шестима [2]. Не всеки ден чуваме думи като казаното от арменския посланик: „Отдаваме почит на народа на България, на българското правителство, на всички неправителствени организации, които положиха усилия за провеждането на спасителни дейности“ [1]. За всичко описано по-горе можем само да изразим своя респект към инициативата и думите на посланика на Република Армения и да му благодарим за паметта и доброто отношение съм България.] 


Пак според MSK-64 за земетресение от десета степен е характерна появата на пукнатини в почвата с ширина до един метър, свличания и срутвания по склоновете на планините, разрушаване на каменните постройки и изкривяване на железопътните релси. В Спитак разрушенията надхвърлят това, което би могло да се очаква за десета степен. Там разрушенията са пълни [3].

Не е по-добро положението в Ленинакан, където земетресението е от 9-а степен, и в Кировакан, където то е „само“ от 8-а степен. Сеизмичната вълна, породена от трусовете, успява да обиколи земното кълбо два пъти и е зарегистрирана от сеизмолозите в Европа, Азия, Америка и Австралия [3].

За разлика от българското комунистическо правителство, което при всички случаи на земетресения в България (разбира се, несравнимо по-слаби от Спитакското), категорично отказва каквато и да е чуждестранна помощ, съветското правителство действа точно по обратния начин. Михаил Горбачов прекъсва посещението си в САЩ, връща в СССР и на 10 декември 1988 г. вече е в Ленинакан. Горбачов се обръща към световната общност с молба за незабавна хуманитарна помощ.

Последвалите събития са един от най-светлите примери на човешка солидарност и международна помощ за бедстващи. Освен съветските републики, още 111 държави по света оказват реална помощ на пострадалите. Смята се, че особено голяма е помощта от Израел, Белгия, Обединеното кралство, Италия, Ливан, Норвегия, Франция, Федерална република Германия (по това време Германия все още не е обединена), Япония, Китай и Швейцария. В Армения пристигат огромни количества спасителна екипировка, всякакви специалисти, продоволствие и лекарства. Тук заема своето място и българската помощ.

На помощ се притича и съседната Азербайджанска ССР, независимо че в този момент отношенията между двете съветски република са на ръба на военния конфликт. Независимо от „центъра“ (на 9 декември 1988 г. с решение на Политбюро на КПСС се създава Оперативен щаб за ликвидация на последиците от земетресението) азербайджанските власти сформират строителен отряд за участие в ликвидирането на последствията от земетресението. Начело на отряда е назначен много уважаван строител и технолог – Емил Ахундов, носител на званието „Заслужил строител на Азербайджан“. Според самия Ахундов в неговия строителен отряд влизат около 200 души. За около седмица в Армения са изпратени 25 железопътни вагона, натоварени с багери, булдозери, кранове и значителни продоволствени запаси [4].

Според съвсем официални данни през първите три дни след бедствието „в градовете и районите на Армения, пострадали от земетресението, от страна на Държавния комитет по нефтопродуктите на Азербайджанската ССР („Госкомнефтопродуктов“) са изпратени повече от 25 хил. тона гориво, 880 тона твърд и течен битум, около 40 хил. тона мазут, 330 хил. тона смазочни масла, 15 асфалто-зарядни станции“. Също така са изпратени „повече от 120 тежкотоварни и специални автомобила, 46 автокрана (…) булдозери, багери“. Към 9 декември 1988 г. „от трудовите колективи и от отделни граждани“ в Азербайджан в полза на пострадалите от земетресението са „преведени повече от 50 хил. рубли“ [5].

За съжаление, оказаната помощ за пострадалите арменски райони от страна на азербайджанските строители и спасители не става повод за помирение и смекчаване на тона по въпроса за Нагорни Карабах. Напротив, конфликтът продължава да ескалира. Отношението към азербайджанските строители в Армения е крайно разнопосочно. Едни се отнасят към тях сърдечно, а други – крайно враждебно. Емил Ахундов разказва и за двата типа случаи, както и за саботаж на техниката на строителния отряд и за заплахи към членовете му [4].

За това, кои са били инициаторите на тези неадекватни действия, можем само да правим догадки, а това не е и тема на този текст. Ще се спрем обаче на нещо не по-малко съществено – на въпроса как спитакската трагедия ражда низ от конспиративни теории, насочени било срещу арменците, било срещу азербайджанците. Случаят със земетресението в Спитак като повод за генериране на изключително враждебни конспиративни теории е много тъжен и крайно поучителен.



ІІ. Конспиративните теории и техните родители



Казват, че успехът имал страшно много бащи, докато НЕуспехът НЕ познавал дори и майка си. Конспиративните теории в буквалния смисъл на думата имат много бащи и много майки. Те се раждат или спонтанно, или в инкубаторите на лабораториите за фалшиви новини. Случаят със Спитакско-ленинаканското земетресение показва много нагледно, че конспиративните теории и фалшивите новини са се раждали и преди да бъде създадена световната мрежа на интернет, и много преди времето и вниманието на хората да бъдат обсебени от социалните мрежи.

В случая със земетресението в Спитак конспиративните теории и фалшивите новини тръгват в две посоки. Едната е свързана с трагичните обстоятелства около разбиването на два самолета, които се опитват да докарат помощ – едни от първите. Другата посока е свързана с обясненията какво е причинило Спитакското земетресение.

Както често става, една от майките на конспиративните теории е секретността. Съветските власти в типичния им стил не дават ясни обяснения за причините за катастрофите на двата самолета – излетелия от територията на Азербайджанската ССР и пристигащият на помощ и излетял от Скопие югославски самолет.

Там, където има недомлъвки и недоизказани неща, неминуемо се отваря място за слуховете и конспиративните теории. За единия самолет многозначително обстоятелство се оказва фактът, че е излетял от Азербайджан и е носел на борда си азербайджански запасняци – строители и спасители.

За югославския самолет подозренията са породени от твърдението, че самолетът е пристигнал във въздушното пространство на Арменската ССР, след като е презаредил в Анкара. Това обстоятелство според творците на конспиративни теории е подвело местните ръководители на въздушното движение и те са насочили „вражеския турски самолет“ в скалите.

По принцип една от любимите хранителни среди на конспиративните теории е лъженауката. В случая със Спитакското земетресение лъженауката ражда няколко сродни чудовища – конспиративни теории за произхода на катастрофата. „Естествено“ той е изкуствен и предизвикан от човешката дейност и от „злите сили“.

„По-меките“ варианти на изкуствения произход на Спитакското земетресение хвърлят вината за него на „усилено провеждани от СССР подземни ядрени взривове на полигона в Семипалатинск“. „По-твърдите“ варианти отиват много по-далече. Според тях срещу Спитак и Ленинакан (днешния град Гюмри) е използвано „съветско сеизмично оръжие“ под прякото ръководство на виден азербайджански учен. Тоест азербайджанците са предизвикали Спитакското земетресение умишлено и злонамерено – ни повече ни по-малко…

Но нека разгледаме последователно полета на въображението на пълководците на информационните войни.



ІІІ. Какво знаем за самолета от съветските ВВС, излетял от територията на Азербайджан на помощ на пострадалите от земетресението?



Съветският самолет е бил Ил-76 с номер СССР-86732 от състава на полк на военнотранспортната авиация, който по принцип е бил разквартируван в град Паневежис (тогава в Литовската ССР), но излита за Ленинакан от територията на Азербайджан. На 11 декември 1988 г. по време на полета към Ленинакан машината Ил-76МД катастрофира.

Според официалната версия самолетът се е врязал в планините и е бил напълно разрушен. Като причина на аварията се сочи неправилното настройване на налягането на т.нар. „эшелон перехода“, поради което самолетът се врязва в планините около Ленинакан.

Въпросният „эшелон перехода“ е установената условна височина на полета на самолета (при стандартно атмосферно налягане 760 мм живачен стълб), на която се извършва пренастройване на стойността на атмосферното налягане на барометричния висотомер (алтиметъра) на стойността на атмосферното налягане на летището или на минималното налягане, приведено към морското равнище.

Това е едно от най-важните понятия в системата на т.нар. „вертикално ешелониране“. В авиацията „ешелонирането“ (на рус. ез. – „эшелонирование“) бива вертикално и хоризонтално и означава разсредоточаване на самолетите във въздушното пространство на установени интервали с цел да се предотврати прекомерното им сближаване и възникването на възможни аварийни ситуации. Вертикалното ешелониране осигурява разсредоточаването на самолетите по височина.

На т.нар. „эшелон перехода“ се извършва преходът от условна към реална височина на полета на съответния въздушен съд, която е необходима на екипажа за поддържане на височините при изпълняването на схемата на захода при кацане и за своевременното вземане на решение относно възможността да се кацне.

Терминът „эшелон“ означава условната височина, изчислена при стандартно атмосферно налягане (760 мм живачен стълб, или 29,92 дюйма живачен стълб) и отстояща от другите височини в размер на установените интервали. Височината на „эшелона“ съвсем не е задължително да съвпада с действителната височина, на която лети самолетът. За изчисляването на тази височина би трябвало в приборите постоянно да се внасят данните за атмосферното налягане във всяка точка от маршрута, като се отчита тяхната надморска височина. Затова е прието да се използва стандартното атмосферно налягане.

Ако на всички самолети бъде установена еднаква стойност на атмосферното налягане на висотомера (алтиметъра), то и показанията за височината на прибора в дадената точка на въздушното пространство ще бъде еднаква. Затова от определен момент при набирането на височина и до определен момент при снижаването (това е въпросният „эшелон перехода“) височината, на която се намира самолетът, се изчислява по стандартното атмосферно налягане.

Днес в Русия и в някои други държави при достигането на въпросния „эшелон перехода“ се настройва атмосферното налягане на нивото на летището (QFE), по-точно на котата на края на пистата. В повечето държави по света се настройва атмосферното налягане, приведено към морското равнище (QNH). Т.нар. „эшелон перехода“ може да се изменя за всяко летище в зависимост от атмосферното налягане, като тази величина обикновено е на разположение на екипажите чрез ATIS (Automatic Terminal Information Service) – службата за автоматично предаване на информация в района на летищата. ATIS е служба, „предназначена за това да се осигури на пилота пълния обем необходима информация за летището, за да може да вземе ясно решение за заход и кацане или за излитане“ [8; 9].

Беше казано, че според официалната версия катастрофата на Ил-76МД, летящ към Ленинакан на 11 декември 1988 г., е станала поради човешка грешка – екипажът не бил отрегулирал висотомера (алтиметъра) – указателя за височината. Загиват 9 души от екипажа и 63 военнослужещи запасняци, свикани за участие в работите по ликвидирането на последствията от Спитакското земетресение [6].

Тази версия обаче масово не се приема, особено в Азербайджан, където цари всеобща убеденост, че става дума за злонамерено действие на диспечерите, управляващи „вертикалното ешелониране“. Дори и по-сериозните коментатори, като известния теолог и публицист Теймур Атаев, които по принцип отхвърлят идеята за преднамерена диверсия, довела до масово убийство, не се отказват от съмнението, че грешката е направена от диспечерите на арменското летище [10].



ІV. В Азербайджан не вярват на официалната експертиза



В по-крайните си форми тази убеденост се артикулира най-ясно от единствения оцелял при катастрофата, срочнослужещия по това време войник в Съветската армия, азербайджанецът Фахраддин Балаев: „Единственото, което знам, това е, че нашият самолет се разби поради грешка на арменските диспечери – те неправилно са изчислили височината при приземяването. А какво помня (замисля се), честна дума, помня съвсем малко. Ние правехме заход за приземяване и вече чувствахме, че се приземяваме, когато самолетът рязко тръгна нагоре. Аз усетих как пространството се разширява и изведнъж (...) се оказах във въздуха. В този момент аз изключих. Дойдох на себе си навярно защото ръката ми буквално се печеше на нажежения двигател. Ако не се бях свестил тогава, то щях да се взривя заедно с всички останали“ [12].

На въпрос на интервюиращия: „Имаше ли още един взрив?“, оцелелият Балаев отговаря: „Да, на земята. Както вече казах, арменските диспечери са дали на нашите пилоти неверни данни и самолетът тръгна да се приземява по-рано, отколкото трябваше. Летците се опитаха да вдигнат лайнера, но вече беше късно и той, след като закачи с крилото си хълма, се вряза в земята, започнаха да се взривяват резервоарите с гориво. (...) Но всичко това стана известно след разследването. А когато аз дойдох на себе си, някакво шесто чувство ми подсказа, че трябва да се махна колкото се може по-далече от намиращия се на около двадесет метра от мен корпус на самолета. Не помня как, но успях да измина тридесет метра с обгорената ръка и със седем счупени ребра“ [12].

Водещият интервюто иска ясна формулировка на мнението на Балаев за вината за катастрофата: „Значи вината на летците за станалата трагедия е изцяло изключена?“.

Отговорът е категоричен: „Съвършено вярно, това беше опитен екипаж. Самолетът принадлежеше на литовска авиокомпания и летеше от Кабул за Вилнюс. Нелепо загинаха тези момчета, които, след като си изпълниха интернационалния дълг в Афганистан, ги „придърпаха“ да летят за Ленинакан. Да бяха долетели в Баку малко по-рано или малко по-късно, щяха да останат живи“ [12].

Разказаното от Балаев, разбира се, поражда много въпроси. На първо място той обяснява, че е разбрал за „вината на диспечерите“ от разследването, което е било проведено по-късно. За съжаление, той не споменава за какво точно разследване става дума и от кого е проведено. Както вече стана дума и както малко по-долу ще се дадат допълнителни подробности, официалното разследване хвърля вината за катастрофата на екипажа на самолета, който не бил настроил висотомера или висотомерите (алтиметрите) си правилно. Излиза, че в интервюто си Балаев повтаря масовото убеждение на азербайджанците, че вината за катастрофата е на арменските диспечери в Ленинакан. Всъщност досега никой не е оповестил етническия произход на диспечерите на летището на Ленинакан в деня на трагедията. Напълно възможно е между тях да е имало руснаци, украинци или каквито и да са били други представители на безбройните националности в бившия СССР.

Малко странно звучи репликата на Балаев, който обяснява опитността на екипажа с думите: „Самолетът принадлежеше на литовска авиокомпания и летеше от Кабул за Вилнюс“. Самолетът е на ВВС на СССР, а командир на екипажа е гвардейският капитан Николай Павлович Брилев (името е изписано с руската му транскрипция – бел. авт.). Действително по онова време 128-и гвардейски военнотранспортен авиационен полк, към който е принадлежал злополучният военнотранспортен самолет Ил-76М, е бил базиран в Паневежис в Литовската ССР и вероятно затова се получава лапсусът на Балаев, че самолетът е принадлежал на „литовска авиокомпания“. Това, че Балаев е наясно с принадлежността на самолета, се вижда от репликата му: „Нелепо загинаха тези момчета, които, след като си изпълниха интернационалния дълг в Афганистан, ги „придърпаха“ да летят за Ленинакан“ [12].

Всъщност, както ще се види по-долу, полетът на въпросния Ил-76М до Ленинакан не е бил нито еднократен, нито пък случаен. В денонощието преди деня на катастрофата самолетът е изпълнил още няколко полета в рамките на създадения „въздушен мост“ в помощ на бедстващата Армения. На този факт се отдава и умората на екипажа, която се разглежда от различни анализатори, ако не като причина, то поне като предпоставка за катастрофата.



V. Класически пример на „самозародила се“ конспиративна теория



Както вече казахме, конспиративните теории се раждат и сами, създават ги и заинтересовани хора и среди. В случая можем да сме сигурни, че става дума за самозародила се конспиративна теория – през тези дни взаимоотношенията между арменците и азербайджанците вече са толкова „токсични“, че щеше да бъде чудно, ако не се бяха появили подобни интерпретации.

Още по-малко можем да укоряваме оцелелия при катастрофата Фахраддин Балаев за неговото, меко казано, резервирано отношение към властите в Ленинакан. Можем да бъдем много скептични към коментарите му за причините за катастрофата, но нямаме никакво право да поставяме под съмнение неговите спомени за собствените му преживелици след катастрофата: „Дълго време изобщо отказваха да ме приемат в болница. А когато под натиска на руските военни все пак ме приеха, то тогава арменските лекари отказваха да ме лекуват. Военните ме поддържаха с обезболяващи инжекции. След това ме прехвърлиха в Ереван, във военна болница, където и обслужващият персонал, и лекарите бяха руснаци. Там прекарах 9 дни, през които ме местиха 5 пъти. Защото арменците надушиха къде се намирам и оказваха голям натиск върху руските лекари, изисквайки да бъда изписан. След това в края на краищата ме откараха в Москва, в болницата „Бурденко“, където се лекувах в течение на три месеца“ [12].

В Москва с единствения оцелял от катастрофата се отнасят много добре, което и той самият подчертава: „Организираха пристигането на жена ми и майка ми, за която осигуриха отделна стая, където тя живя през всичките тези три месеца. Преглеждаха ме най-добрите лекари. Навестяваха ме и ми помагаха азербайджанци, които живееха в Москва. Един път ме посети дори министърът на отбраната на СССР Дмитрий Язов. Така че за този период от живота ми имам само приятни спомени“ [12].

От всичко, изложено дотук, става разбираемо личното недоверие, което Фахраддин Балаев изпитва към арменската държава. Неговото убеждение за „виновността“ на диспечерите на ленинаканското летище е просто илюстрация на съмненията, които са обхванали цял Азербайджан след катастрофата.

Всъщност всичко това би могло да бъде избегнато, ако съветските власти на най-високо равнище бяха направили резултатите от разследването на катастрофата публични. По онова време все още не се говореше за „прозрачност“, но със сигурност се говореше за „гласност“. Точно „гласността“ изцяло липсва в този случай. А там, където няма пълна яснота, незабавно избуяват конспиративните теории.

Тук трябва да се отвори една скоба и да се отбележи, че в условията на съветски стил на организация някои факти дълго време остават неясни и за самото съветско военно командване. В книгата „Спитакский мемориал. 1988 – 2008“, благословена от епископ Србазан Езрас (Нерсисян) – глава на Руската и Новонахичеванската епархия на Арменската апостолска църква, са записани спомените на подполковник Мусаелян, който по време на Спитакското земетресение е служел в политотдела на Военния комисариат на Азербайджанската ССР и пряко се е занимавал със сформирането на батальон от запасняци в Баку за участие в ликвидирането на последиците от земетресението [13].

Можем да сме сигурни, че у подполковник В. Мусаелян няма никаква предубеденост нито спрямо арменците, нито спрямо съветските власти с оглед на неговата биография. Той е служил в политотдела на Военния комисариат на Азербайджанската ССР. През м. май 1999 г. е прехвърлен в политическия отдел на Военния комисариат на Арменската ССР. След това служи като военен комисар на Мясникянския и Арабкирския район на град Ереван. Бил е началник на Управлението по мобилизацията и заместник на военния комисар на Република Армения. През 2001 г. е назначен за военен аташе на Република Армения в Руската федерация. През 2004 г. е назначен за началник на Управлението за военно сътрудничество на секретариата на Организацията на Договора за колективна сигурност [13].

Да дадем думата на подполковник В. Мусаелян.

„На следващия ден (8 декември 1988 г., след съобщенията за катастрофалното земетресение – бел. авт.) аз се обърнах към военния комисар на Азербайджанската ССР с молба да бъда изпратен в зоната на стихийното бедствие. В този момент той вече беше получил разпореждане от правителството на републиката (на Азербайджанската ССР – бел. авт.) за сформиране на батальон от запасняци, който да бъде изпратен в Армения за ликвидиране на последствията от земетресението. Измежду другите офицери аз бях избран и ми възложиха сформирането на батальона, с който да замина за Армения. В кратък срок беше организационно подготвена щатната структура на батальона и отдадени заповеди по военните комисариати за започване на призоваване на запасняци за месечни сборове. Предпочитанията бяха към тези военно задължени лица, които имаха производствени специалности. Едновременно с това се организира събиране на газозаваръчни апарати, апаратура за електрическо задвижване, шанцови инструменти, продоволствие, медикаменти, палатки, топло облекло и обувки, автотранспортни средства и много други неща, които биха могли да свършат работа на мястото, където се оказваше помощ.

Запасняците бяха докарани в предградията на Баку, на военното летище „Насосный“ („Помпено“), където ги преоблякоха във военни униформи и ги разпределиха по подразделения. Тук се складираше и всичко необходимо за автономната работа на батальона.

Военно задължените прекараха две денонощия на летището в очакване на команда за излитане. Но времето на излитането постоянно се отлагаше поради тежките метеорологични условия в Армения и голямото натоварване на летището на Ленинакан. Офицерите от републиканския военен комисариат от ранно утро до късна вечер бяха заедно със запасняците в очакване на команда. Като политически офицер аз взимах непосредствено участие във формирането на това подразделение, разговарях с тях, разяснявах им положението, което се беше създало в региона, по възможност им помагах да решават свои лични въпроси.

Като цяло това бяха порядъчни хора, напълно осъзнаващи сложността на ситуацията и готови да се притекат на помощ на пострадалите от земетресението хора.

На 11 декември, когато за пореден път пристигнах на летище „Насосный“, научих страшната новина за станалата въздушна катастрофа. Стана известно, че през нощта авиодиспечерите са дали разрешение за излитане на първия самолет със запасняци. Рано сутринта натоварили на военнотранспортен самолет ИЛ-76 камиони с екипировка и започнали да събират личния състав. Но станало ясно, че не всички военно задължени са на мястото. Едни самоволно били напуснали лагера, други не се били строили, трети просто спели някъде.

В тази ситуация командването на батальона вкарало в строя хора от други подразделения на батальона на мястото на отсъстващите запасняци от първата рота. Набързо съставили списък на излитащите и го взели със себе си. По този начин ние знаехме само, че на борда освен 9-имата членове на екипажа са се намирали примерно 63-ма запасняци, но не знаех поименно кой конкретно е излетял. Във връзка със станалото беше сформирана оперативна група, пред която беше поставена задача незабавно да излети за Армения за уточняване на фамилните имена на загиналите при самолетната катастрофа и да организира транспортирането на телата им обратно. За старши на групата беше назначен началникът на 3-ти отдел на Военния комисариат на Азербайджан – подполковник П. Ткачов, а мен ме назначиха за негов заместник.

Командването на авиационното съединение организира излитането на малък самолет, където освен нас бяха и членовете на комисията за разследване на причините на самолетната катастрофа. В хода на полета стана ясно, че летището на Ленинакан не приема самолети поради метеорологичните условия и ще ни се наложи да направим принудително кацане в Кировабад и да чакаме разрешение за следващото прелитане. След няколко часа чакане най-после беше получено разрешение, но за кацане на летище „Еребуни“ в Ереван.

Вечерта на 11 декември ние заминахме от Ереван за Ленинакан с автомобили. Времето наистина беше „аномално“. В Ереван валеше ту дъжд, ту сняг. Колкото повече се приближавахме към Ленинакан, толкова по-гъста мъгла се стелеше. Понякога видимостта беше толкова минимална, че водачите на автомобилите караха, „опипвайки“. В тази ситуация можехме да си представим в какви условия се е наложило на екипажа на Ил-76 да осъществява приземяването и в резултат на това – според официалната версия – самолетът се е врязал в планината, най-вероятно поради грешка на екипажа, тъй като указателят за височината е бил настроен неправилно.

Телата на загиналите бяха в такова състояние, че беше невъзможно да бъдат разпознати. Не всички от тях имаха документи, а военните им книжки бяха сдадени от работниците от военните комисариати в щаба на батальона. След многократно уточняване на списъците и проверки на личния състав съставихме окончателния списък (на загиналите – бел. авт.). При това и сега не се размина без грешки. Така при нас се водеха загинали двама души, които по разни причини са отсъствали от батальона, но не са си били и вкъщи. Цинковите ковчези с телата ги предадохме на семействата, помогнахме и в организирането на погребенията. А след няколко дни изведнъж стана ясно, че единият от тях е жив. По време на полета на военнотранспортния самолет той се качил да спи с каросерията на един КамАЗ, натоварен с войскови палатки. По време на катастрофата получил изключително тежки наранявания, но останал единственият, който оживял“ [13].

Както виждаме, първоначално съветското военно командване не е знаело дори кои точно от свиканите на запасен сбор са загинали по време на трагичния полет до Ленинакан, какво остава за прецизно разследване на причините за катастрофата. Всъщност каквато и да е причината за катастрофата години наред не е обявено точното място на падането на самолета Ил-76. Азербайджанската държава постоянно повдига този въпрос, който е извън обхвата на конспиративните теории. Дълги години отговор няма и дискусията ту притихва, ту се засилва. Разбира се, от това, че дълго време не се дава отговор на този въпрос, не може да се прави заключение за това кой е виновен за самата катастрофа, но мълчанието и секретността нагнетяват допълнителна мнителност и подозрения за гузно поведение.

Впрочем да се върнем към разказа на подполковник В. Мусаелян. Той разказва за пристигането (в крайна сметка) на азербайджанския батальон в Ленинакан и за неговото, общо взето, кратко пребиваване там.

„В рамките на деня на 11 декември останалият личен състав на батальона беше прехвърлен със самолети в Ленинакан. Първоначално се планираше да се изпрати една рота в Спитак, но след това се реши да се използва цялото налично подкрепление единствено в Ленинакан. Направо от летището пристигналите бяха насочени към местата за провеждане на издирвателно-спасителни работи. Течеше вече четвъртото денонощие след земетресението, но като се отчитат мащабите на разрушенията и екстремалната ситуация, помощта на запасняците от Азербайджан не беше излишна.

На 12 декември на местата, където работеха военно задължените от Азербайджан, започнаха отделни сблъсъци и конфликти с местното население. По адрес на пристигналите да помогнат се изказваха незаслужени упреци и обвинения. В тази критична ситуация, когато нервите са нажежени до крайност, за съжаление, малко хора искаха да се замислят, че пристигналите на помощ военно задължени, макар и да не бяха доброволци, не бяха и националисти. Болката, скръбта, ужасът не даваха по това време възможност да се разсъждава трезво. Емоциите тутакси взимаха връх над здравия разум. Отчитайки започващия процес на „взаимни обяснения“, който можеше да се излее в открит сблъсък, командването взе решение за предсрочно връщане на запасняците в Баку.

Днес, когато са изтекли 20 години след трагичните събития, свързани със Спитакското земетресение, фактът на пристигането на запасняците от Азербайджан в Армения на помощ на пострадалите, като се отчетат особеностите на онова време, не може да ни изглежда като нещо обичайно и рутинно. И той трябва да бъде оценен обективно и по достойнство“ [13].



VІ. Секретността се пропуква с помощта на един вузовски сайт



Всички усилия за издирване на публикация на заключенията по разследването на катастрофата на военнотранспортния самолет с първата рота азербайджански спасители и строители бяха безуспешни. Донякъде неочаквано, донякъде съвсем логично информация за заключенията за катастрофата, както и коментар и препоръки за поуки от нея бяха открити на сайта на Балашовското военно училище за летци. По-долу предаваме пълния текст на тези заключения и препоръки, които звучат логично и свързано.

„На 11 декември 1988 г. военнотранспортен самолет Ил-76М от 128-и гвардейски военнотранспортен авиационен полк (тогава базиран в Паневежис в Литва, а днес – в Оренбург в Руската федерация) изпълнява полет по доставката от Баку в Ленинакан (днес Гюмри) на военнослужещи, мобилизирани от запаса за участие в ликвидирането на последиците от Спитакското земетресение (с личен състав от лица основно от азербайджанска националност, причислен към разгърнатата рота от 6-и казански полк на гражданската отбрана, намиращ се в Баку).

Самолетът е пилотиран от екипаж от 9-има души с командир гвардейският капитан Николай Павлович Брилев (името е изписано с руската му транскрипция – бел. авт.). Заедно с него загиват: Игорь А. Разумный, Игорь В. Соколов, В. П. Плашкин, С. М. Ивлев, Иван В. Серков, А. И. Рыбальченко. Всички те са членове на екипажа. Заедно с тях загиват и Иван Яковлевич Авилов – инженер по АВ, и А. Н. Алтухов. На борда са се намирали 69 пътници, от които се спасява само един.

През онази нощ екипажът на Брилев излита за Ленинакан три пъти. Първия път излита от авиобазата „Насосная“ („Помпена“), намираща се между Баку и Сумгаит, но не успява да долети до Ленинакан и самолетът се приземява в Кировабад (преди – Елисаветпол, а днес – Гянджа). След известно време екипажът получава нова заповед за излитане, след което отново го връща в Кировабад. Третия път заповедта за излитане идва призори, като се предполага, че екипажът вече е бил силно преуморен“ [11].

Както се вижда, и тук се поставя силно ударение върху преумората на екипажа на военнотранспортния Ил-76М.

„Екипажът на самолета започва приземяване на високопланинското летище на Ленинакан все още по тъмно и в много сложни метеорологични условия, при хоризонтална видимост 5 км и ограничена радиовръзка с летището. По време на снижаването до т.нар. „височина на кръга“ – 1100 м (има се предвид „височината на взимане на решения“ – минималната височина, на която самолетът може безопасно да прекъсне процедурата на приземяване и командирът на екипажа да вземе решение за изтегляне за повторен кръг – тази маневра е известна и като „прекъснат заход за приземяване“), самолетът се врязва в планински склон и се разрушава. Това става в 6:22 ч. на 11 декември 1988 г.

При катастрофата оцелява само един от пътниците – срочнослужещият войник Фахраддин Балаев, който спял на дюшеците в каросерията на един от двата превозвани с полета камиона КамАЗ. Всички останали 77 души, намиращи се на борда на самолета, загиват“ [11].

„За причина за катастрофата се приема неправилната настройка на висотомерите (алтиметрите) от страна на екипажа. Макар че диспечерът е предал на екипажа атмосферното налягане на летището (634 мм живачен стълб) и вторият пилот го е записал, след това на висотомерите (алтиметрите) е била настроена стойност от 734 мм живачен стълб, която е със 100 мм по-висока, което е довело до завишаване на показанията при достигната височина 1100 м в хода на снижаването. Непосредствено преди удара с планинския склон висотомерът (алтиметърът) е показвал стойност 1425 м“ [11].

Анализаторите смятат, че причина за тази грешка може да е била умората на екипажа, който не е успял да си почине както трябва, тъй като предния ден е извършил голям брой полети. Тази катастрофа става повод за поредната препоръка членовете на екипажите взаимно да упражняват контрол един над друг при настройването на висотомерите (алтиметрите) [11].

Анализаторите припомнят, че на 20 октомври 1989 г. трагедията от 11 декември 1988 г. се повтаря, при това съвсем близо до мястото на гибелта на екипажа на Брилев и азербайджанските спасители. Отново поради невярна настройка на барометричното (атмосферното) налягане на Ленинаканското летище катастрофира самолет Ил-76ТД на Уляновския център за подготовка на кадри за гражданската авиация на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ), днес – Уляновски институт на гражданската авиация „Главен маршал на авиацията Б. П. Бугаев“ (УИ ГА), федерално държавно бюджетно висше учебно заведение. При катастрофата загиват 15 души [11].

Летището на Ленинакан (днес – Гюмри) се ползва с много лоша слава сред летците от държавите на ОНД. Летището е високопланинско и неудобно за подхождане към него. То има само една писта и заходът за кацане се осъществява само от една страна. Затова много екипажи изобщо не обичат това летище.

Руските летци сравняват характеристиките на летището в Ленинакан (Гюмри) със също така не особено любимото им летище Адлер в Сочи. Летището в Адлерски район на град Сочи е построено по време на Втората световна война за нуждите на отбраната на Черноморското крайбрежие. Строителството започва на 9 юли 1941 г. и през 1942 г. то вече се използва интензивно. Адлер е един от основните микрорайони в Сочи, административен център на Адлерски район, който е най-южният, втори по население и територия район на града. През 2014 г. там протичат всички състезания от зимните олимпийски игри [11].

Коментаторите подчертават и факта, че през тези дни летището в Ленинакан е работело на предела на възможностите си и трагедията в крайна сметка е станала факт. И тук в становището, изложено на сайта на Балашовското висше военно летателно училище, се появява някак между другото и едно странно изречение: „Вмешателството на некомпетентни началници в ръководството на екипажа също е оказало влияние“ [11].

Никой не обяснява за какво вмешателство и на какви началници става дума. На самолета не са пътували някакви висши военни, които да са се месили в работата на екипажа. На летището в Ленинакан също не са ги посрещали хора на високи позиции. Доколкото има обвинения към наземния състав в Ленинакан, то те са отправени към диспечерите. Остава да предполагаме, че подхвърлената реплика е по адрес на командването, което е изпратило посред нощ самолета със запасняците и срочнослужещите към без друго опасното и добре известно на летците с лошата си репутация ленинаканско летище. Петнадесет години след ужасяващата самолетна катастрофа в Ленинакан една друга, още по-смъртоносна катастрофа с Ил-76 ще стане повод да се систематизират публично данните за неблагополучията (най-меко казано) с този самолет.



VІІ. „Името им е легион“, или прекалено дългият списък на авариралите и катастрофирали транспортни самолети Ил-76



На 18 февруари 2003 г. в Иран, на 35 км от Керман, катастрофира самолет Ил-76. Загиват 302-ма военнослужещи от елитния Корпус на стражите (гвардейците) на ислямската революция на Иран, които са се прехвърляли от град Захедан в Керман. След усилени издирвателни работи са намерени части от корпуса на самолета. По предварителните неофициални данни, обявени веднага след катастрофата, възможната причина за трагедията са били много лошите метеорологични условия [6].

Във връзка с катастрофата на 18 февруари 2003 г. в Иран РИА Новости публикува цял „поменик“ на катастрофи със самолети от типа Ил-76. Така например, оказва се, че на 18 октомври 1989 г. при излитане от въздушната база „Насосная“ („Помпена“) близо до Баку катастрофира друг самолет от съветските ВВС – Ил-76МД.

При набирането на височина избухва пожар в двигателя, който на свой ред предизвиква разрушаване на част от крилото. Самолетът пада в Каспийско море и се взривява на плитчините. Причината е конструктивен дефект на двигателя Д-30КП. Загиват 9-членният екипаж и 48 бойци от въздушнодесантните войски [6].

Рецидив на нещастието има и при самия Ленинакан. На 20 октомври 1989 г. в близост до града се разбива Ил-76ТД, който е изпълнявал полет от Уляновск. Самолетът се врязва в планински склон на 17 км от пистата за излитане и кацане. Като причина се сочи грешка на екипажа, който не е регулирал висотомера (алтиметъра) в съответствие с барометричните данни от летището, на което трябва да пристигнат. Загиват 9-има членове на екипажа и 9 съпровождащи лица [6].

На 1 февруари 1990 г. на територията на Литва катастрофира самолет Ил-76МД на военновъздушните сили на СССР. Загиват 9-имата членове на екипажа [6].

На 27 март 1990 г. при кацане на кабулското летище се разбива Ил-76МД на военновъздушните сили на СССР, който изпълнява полет от Ташкент. На около 4 км от края на пистата самолетът рязко се накланя наляво, рухва на земята и се взривява. Причината на катастрофата не е установена – бордовите самописци на самолета (черните кутии) не са оцелели или поне не са намерени. Загиват 8 души от екипажа [6].

На 24 май 1991 г. на 10 км от иранския град Бахтаран катастрофира самолет Ил-76ТД с българска регистрация, който е бил даден под аренда на компанията „Мексеър“. Самолетът е бил пилотиран от съветско-български екипаж. Причината за катастрофата е пълно изчерпване на горивото и съответно спиране на всичките четири двигателя. На самолета са 8-членен екипаж и 2 лица, които съпровождат товар, предназначен за кюрдски бежанци. Загиват четирима [6].

На 8 юли 1993 г. недалече от Псков катастрофира самолет Ил-76МД на ВВС на Руската федерация, който изпълнява учебно-тренировъчен полет. В резултат на пожара, възникнал в опашната част на самолета, избухва взрив. Самолетът не успява да стигне до пистата на летището и пада в доста гъста гора. Загиват 7 членове на екипажа, 1 инструктор и 3-ма курсанти от Псковското авиационно училище [6].

На 5 април 1996 г. при подготовка за кацане на летище Елизово в Камчатка претърпява катастрофа самолет Ил-76ТД на компанията „Красноярские авиалинии“, извършващ граждански товарен полет. Самолетът лети по маршрута Новосибирск – Петропавловск-Камчатский. Машината се отклонява на 20 км от маршрута и се врязва в планински масив. Като причина за катастрофата се сочи грешка на щурмана, който бил внесъл в бордовия компютър неточни данни за захода при кацането. Загиват 9-има души от екипажа и 12 пътници [6].

На 19 август 1996 г. на белградското летище „Сурчин“ при заход за аварийно кацане се разбива руски транспортен самолет Ил-76М на екатеринбургската компания „Спаэро“. На 15-ата минута след излитането е загубена радиовръзката между самолета и диспечерите. Командирът на екипажа решава да се върне на „Сурчин“, но е било невъзможно да приземи самолета без радиовръзка. Самолетът кръжи над летище „Сурчин“ повече от три часа, за да изразходва горивото си и да се приземи, щом се развидели. По време на кацането пилотът не успява да спусне колесника и самолетът пада недалече от резервната грунтова писта, в царевична нива, на 3 км от летището [6]. Ударът е бил толкова силен, че отломките на фюзелажа буквално се вкопават на голяма дълбочина в земята. Причината за катастрофата е пълен отказ на цялото електрооборудване на борда на самолета. Загиват 12 души – 10-има членове на руския екипаж и 2-ма граждани на Югославия [6].

На 12 ноември 1996 г. близо до Делхи се сблъскват казахстански Ил-76ТД и Боинг-747, принадлежащ на саудитска авиокомпания. Катастрофата става при снижаване на самолета в тъмната част на денонощието. Загиват 372-ма души [6].

На 28 ноември 1996 г. транспортен самолет на военновъздушните сили на Министерството на отбраната на Руската федерация Ил-76 се разбива на летище Абакан в Хакасия. На борда на самолета се намират 10 души екипаж и 13 пътници, включително и две жени и две деца. Самолетът е превозвал 30 тона граждански товар с търговско предназначение и е летял по маршрута Раменское (от Подмосковието) – Петропавловск-Камчатский. На летището на Абакан самолетът е трябвало да се дозареди с гориво, но пада на около 16 км от него и се запалва. Причината за трагедията е претоварване на самолета. Загиват 23-ма души [6].

На 26 юли 1999 г., в 13:46 ч. по иркутско време товарен самолет Ил-76 аварира недалече от Иркутск. Като не успява да набере нужната височина, самолетът с тегло 170 тона буквално „отнася“ радиомаяка, осветителните прожектори, помещението на метеорологичната служба на летището и след като заорава в земята и се движи още около 500 м, спира, като се завърта на 90 градуса. Самолетът е принадлежал на руската авиокомпания „Эльф-Эйр“ и е изпълнявал чартърен полет от Китай за Москва. За щастие никой не загива [6].

На 21 юни 2000 г. в Астраханска област, на летището на град Приволжский изгаря военнотранспортен самолет Ил-76 на Министерството на отбраната на Руската федерация. Самолетът е летял по маршрута Махачкала – Новосибирск. След дозареждане в Астраханска област той отново излита, но по технически причини се налага да извърши аварийно кацане. След кацането на борда избухва силен пожар и самолетът изгаря. Намиращите се на борда 221 наборници и 12 членове на екипажа са евакуирани. Само 6 души получават различни травми [6].

На 18 април 2001 г. руски самолет Ил-76 с 32 тона хуманитарен товар на борда и 8-членен екипаж се поврежда при излитане от белгийско летище. Самолетът е трябвало да лети за Алжир. По време на набирането на скорост самолетът излиза от пистата. Започналият пожар в един от четирите двигателя е загасен. Самолетът е принадлежал на украинска авиокомпания, която се е занимавала с товарни превози. Няма жертви [6].

На 14 юли 2001 г., около 9 ч. сутринта в района на военното летище Чкаловский се разбива транспортен самолет Ил-76. Самолетът е успял да набере едва 30 – 40 м височина, когато пада на 1/2 км от летището с пълни с гориво резервоари. Избухва пожар. На борда на самолета, който изпълнява полет Чкаловское – Норилск, е имало около 40 тона товар – строителни материали и парфюмерия. Загиват 10-има членове на екипажа, пътници на борда не е имало [6].

На 17 ноември 2001 г. самолет Ил-76, движещ се по маршрут от Китай за Санкт Петербург, извършва аварийно кацане на летище Абакан (Хакасия, Южен Сибир). Самолетът е трябвало да кацне в Красноярск, за да дозареди с гориво, но при извършването на поредната маневра екипажът открива, че колелата на задния колесник са блокирали. Екипажът решава да се приземи на резервната писта на летището в Абакан. Кацането е успешно и няма пострадали [6].

На 2 декември 2001 г. в Хабаровския край, недалече от град Охотск, катастрофира товарен самолет Ил-76. Всичките намиращи се на борда 18 души – 8 членове на екипажа и 10 души, които са съпровождали товара, загиват. Самолетът е изпълнявал полет по маршрута Москва – Анадир. Малко след 7 ч. сутринта московско време самолетът изчезва от екраните на наземните радари и радиовръзката с него е прекъсната. Преди това командирът на самолета е успял да съобщи на земята, че на височина 9600 м на борда е избухнал пожар. Отломките от самолета са открити в района на населеното място Иня, на 100 км от град Охотск. На мястото на катастрофата са забелязани две огнища на пожар. Самолетът е принадлежал на отделния авиационен отряд на Граничното управление на ФСБ на Руската федерация за източния арктически район [6; 7].

На 24 февруари 2002 г. самолет Ил-76 извършва аварийно кацане на летище Машхад (Мешхед) в Иран поради избухналия на борда му пожар. Шестима души в шоково състояние постъпват в болница веднага след като местната противопожарна служба успява да потуши пожара. Бедствието настъпва 30 мин. след излитането на самолета, който е трябвало да изпълни полет по маршрута Мешхед – Исфахан [6].

На 30 март 2002 г. товарен самолет Ил-76 на авиокомпанията „Истлайн“ извършва аварийно кацане на летището в Иркутск. Самолетът е летял от Китай за Москва. След излитането се установява, че механизмът за прибиране на колесника не е сработил. След консултации с наземните служби командирът на екипажа решава да кацне в Иркутск. Кацането минава успешно и никой не пострадва [6].

На 15 юни 2002 г. товарен самолет Ил-76 каца аварийно на летището в Красноярск. Самолетът е извършвал полет Красноярск – Петропавловск-Камчатский, като на борда му са се намирали 28 пътници и 12-членен екипаж, плюс 16 тона товар. Когато самолетът се е отдалечил от летището на Красноярск на 250 км, пилотите установяват, че в един от четирите двигателя има недопустима вибрация. Командирът решава да приземи самолета обратно в Красноярск. При кацането няма повреди по самолета и никой не пострадва [6].

На 6 юли 2002 г. летящ за Якутск товарен самолет Ил-76 извършва аварийно кацане в столицата на Хакасия – Абакан. На борда на самолета са 13 души и 40 тона товар. След излитането от уралския град Кагалын екипажът установява, че колесникът не може да се прибере. Командирът решава да извърши аварийно кацане на резервното летище, предвидено за този полет, като е изразходвал значителна част от горивото си към момента на кацането. Аварийното кацане е успешно [6].

На 31 януари 2003 г. в Източен Тимор катастрофира руски самолет Ил-76. На борда на самолета са се намирали 6-има членове на екипажа – руски граждани. Всички загиват. Катастрофата става в планините, недалеч от летището на столицата на Източен Тимор – Дили. Преди катастрофата самолетът е направил три захода за приземяване при изключително лоша видимост. По време на четвъртия опит за приземяване самолетът не уцелва пистата и след няколко секунди пада в джунглата на около 4 км от летището и се взривява. Самолетът Ил-76 с руски екипаж е бил взет под наем от лаоска авиокомпания, за да достави от Макао (Китай) в Източен Тимор телефонна апаратура [6].

Бихме могли да заключим, че най-вероятно начинът на експлоатация и поддръжка на самолетите Ил-76 (а може би и подготовката на екипажите им) в СССР и по-късно в държавите от ОНД (и не само там) биха могли да се превърнат в поле за много по-правдоподобни и по-малко конспиративни теории. Вижда се, че аварирането на тази категория самолети е сякаш правило, а не инцидент.

Иначе не можем да подминем факта, че описаните съмнения и подозрения се поддържат и от небележещите никаква тенденция на намаляване обиди и враждебност между засегнатите страни.

Да си припомним финалния призив на подполковник Мусаелян: „… Днес, когато са изтекли 20 години след трагичните събития (текстът на подполковника е писан точно преди 10 години – бел. авт.), свързани със Спитакското земетресение, фактът на пристигането на запасняците от Азербайджан в Армения на помощ на пострадалите, като се отчетат особеностите на онова време, не може да ни изглежда като нещо обичайно и рутинно. И той трябва да бъде оценен обективно и по достойнство“ [13].

Със съжаление трябва да се отбележи, че подобни призиви от арменска страна са единици и позицията на подполковник Мусаелян се намира в изключително изявено… малцинство.

Тук е мястото да припомним и за югославския самолет, разбил се недалеч от летището на Звартноц. Град Звартноц, който по ирония на съдбата е наричан „градът на небесните ангели“, се намира приблизително на 10 км от Ереван. „Звартноц“ е международното летище на Ереван и там се намира Генералният отдел по гражданска авиация на Армения.

Тогава комисията за разследване на катастрофата при Държавния авиационен надзор на СССР („Госавиатадзор“) е оглавена от Рудолф Теймуразов. Той обявява публично, че „самолетът с голяма скорост се е врязал в автомобилен мост“. Мостът се е намирал на 12 км от пистата за кацане на летище „Звартноц“. Според Теймуразов обследването на барометричните прибори (многократно коментираните досега висотомери – алтиметри) е показало, че от нито един от двамата пилоти „на нито един от висотомерите не е била настроена необходимата стойност на атмосферното налягане на летището“. По тази причина „височината на приборите се е оказала завишена с повече от 800 м, което е изиграло съдбоносна роля“ [14].

Вече бяха споменати съмненията, които предизвиква у азербайджанските коментатори фактът, че катастрофиралият Ан-12 е летял по маршрута Скопие – Ереван с междинно кацане в Анкара [10].

Тук няма да разискваме тези съмнения и подозрения, ще отбележим друг важен момент. Паметта на загиналите в този полет югославски граждани се почита по достоен и подобаващ начин в Армения. Така беше и през декември 2018 г. Роднини на загиналите редовно присъстват и им се оказва дължимото внимание и уважение [15].

Това отношение на арменците към летците и спасителите, загинали с югославския самолет, е достойно за уважение. За съжаление, такова нещо не се наблюдава по отношение на загиналите с Ил-76М азербайджански военно задължени спасители и строители. За тях се споменава мимоходом от време на време и… толкова. Никой няма намерение да се вслушва в призива на подполковник Мусаелян. В такава обстановка твърденията за злонамереност на диспечерите на ленинаканското летище към пристигащата азербайджанска рота ще продължават периодически да избуяват всеки път с нова сила.



VІІІ. Как азербайджанците „разместиха“ тектоничните плочи на земната кора



По-горе стана дума за другата „фамилия“ конспиративни теории, свързани със Спитакското земетресение. Това е „фамилията“ теории за „изкуствения“, „принудителен“ и „антропогенен“ характер на Спитакското земетресение. Тези теории вече бяха условно разделени на „меки“ и „твърди“. Според „меките“ Спитакското земетресение е резултат (или „би могло“ да е резултат) от безотговорни действия на централната съветска власт, вариращи от интензивно провеждане на изпитания с подземни ядрени взривове до непредпазливи изпитания на „сеизмично оръжие“.

„Твърдите“ теории ясно посочват Сатаната – това са азербайджански учени, които са създали „сеизмичното оръжие“ и са подучили централната власт да го изпробва върху Армения. В заговора някои забъркват дори и азербайджанския мюфтия – ни повече ни по-малко…

Към застъпниците на „меките“ конспиративни теории бихме могли да отнесем като типичен представителен случай сочения за правозащитник и блогър Евгений Ихлов. На него дължим едно от най-новите преповтаряния на „меката“ теория в завършен вид с различни подварианти. Ихлов пише:

„…но причината за Спитакското/ленинаканското земетресение може би не е толкова проста, както обикновената природна катастрофа. Преди него (и след него) вървеше много плътна серия подземни ядрени изпитания в Семипалатинск и на Нова Земя (Маточкин Шар). Още повече че казахстанското екологично движение настояваше за затваряне на полигона и не желаейки повторение на декември 1986 (а защитата на природата е добър обединяващ лозунг, с възможност за задълбочаване на темата така, както беше и в Ереван през февруари 1988), Москва е могла да реши да го използва за последно с всичка сила“ [18].

„Предложиха ми и друга, не по-малко страшна версия. През октомври 1988 г. в Белкано-Исмаилинската зона (Азербайджан, границата с Грузия и Северна Осетия) по програмата „Геотраверс“ са взривявали ядрени заряди от по 50 килотона на дълбочина 2,5 – 5 км. Официално това е дълбочинно сеизмосондиране, докато прякото предназначение на проекта е „разработка на сеизмооръжие“. Производител на зарядите е „Средмаш СССР“ (ядрено оръжие), а сондажите са на СРГЭ. Датчиците също са произведени от СРГЭ. Възложителят е „Средмаш“, подизпълнител е СРГЭ НПО „Нефтегеофизика Мингео“. Началник е бил Чернышев Н. М. Директор на НПО е бил Карус Е. В.

Вследствие на трагедията „тогава от постовете си излетели Карус и Чернышев. Постът на Чернышев заел Солодилов, а вместо Карус сложили Габриэлянц. Те обещали незабавен ефект след взрива, а А. Ш. Файтельсон, между другото прекрасен теоретик, твърдял, че тези взривове само ще натрупат напрежение на съвършено непредсказуеми места и сеизмиката ще удари там, където не са я очаквали. Така и станало. Зарядите са били залагани около молоканските села Богдановка и Гореловка“ [18].

Боим се, че дори само за цитирането на тези псевдонаучни брътвежи би могло авторите на този текст да бъдат сериозно порицани. Но тези гръмкоречия се тиражират в най-различни формати, а хората се отнасят към тях от позицията на Аристотел – „Вярвам, защото е абсурдно“. Всъщност никой не би могъл да оспори абсолютната безотговорност на съветската власт и към хората, и към околната среда – достатъчно е да си спомним как буквално беше пресушено Аралско море.

Разликата е там, че екологичното престъпление с пресушаването на Аралско море беше напълно техническо постижимо и то беше извършено хладнокръвно от съветската наука и управление. Един съветски учен беше нарекъл Аралско море „най-безсмисления изпарител на земното кълбо“.

Предизвикването на земетресения чрез въздействие върху приплъзването на тектоничните плочи засега обаче е изцяло в сферата на фантастиката – къде научна, къде ненаучна.

Наистина напълно е възможно някой някъде да се е занимавал теоретично с въпроса дали би могло да се създаде сеизмично оръжие, но практическото му приложение едва ли скоро ще настъпи, а най-вероятно – никога.

Авторите и разпространителите на конспиративни теории обаче съвсем не са мирясали. Едни предъвкват изложените по-горе сюжетни линии. През 2011 г. легендарният вестник от времето на перестройката „Аргументи и факти“ занимава (или по-скоро забавлява) читателите си с крайно наукоподобна „геофизична“ дъвка. На страниците на вестника се изказва Олег Фейгин, представян като физик теоретик.

В разпространяваната в интернет негова биография Олег Орестович Фейгин, роден на 28 ноември 1956 г. в Харков, Украйна, е представен като доктор на физико-математическите науки, действителен член на Украинската академия на науките (УАН), завеждащ сектора по теоретична физика на Института за иновационни технологии на УАН, автор на множество книги и публикации. Сферата на научните му интереси включва специални въпроси на квантовата космология, астрофизиката и физиката на космоса. Научен редактор на годишника на УАН „Физика на импулсивните процеси“, член на редколегията на списание „Космонавтика“ и сборника „Избрани трудове на ИИТ на УАН“. Автор е на повече от 120 печатни публикации, в т.ч. и на научнопопулярните книги „Обикновено научно чудо“, „Великата тайна на Вселената“, „Тайните на Вселената“, „Звездният свят“ и др.

Ако трябва да обобщим, съдейки по огромното изобилие негови книги, изкарани на книжния пазар, Олег Фейгин не е обикновен популяризатор на науката – той е създал напълно прилично предприятие за научнопопулярна литература, в което той самият е главната производствена мощност. Само че прегледът на заглавията сочи, че Фейгин е ориентиран към проблемите на микро- и макросвета, на наследството на Никола Тесла и свързаните с него конспиративни теории, но няма нищо публикувано в сферата на геологията, геофизиката, тектониката на земната кора, литосферните изследвания и пр., което да е добило някаква по-широка публичност.

Затова авторите на тези редове си запазват правото да се съмняват, че Фейгин е изричал някога думите, които ще бъдат цитирани по-долу, на базата на публикацията в „Аргументи и факти“ през 2011 г. Несъмнено Фейгин обича буквално да се „къпе“ в неканонични и конспиративни теории. Според него американците са хвърлили над Япония германски атомни бомби, като една от тях не се е взривила и е била предадена от Токио на Москва – един вид изтънчено източно отмъщение. Все пак да му оставим една отворена вратичка… каквото и да си говорим, между тъмната материя и движението на тектоничните плочи на земната кора има значителна разлика.

Но да видим какво са сложили в устата на Фейгин, основателно или не, от някога славния, а днес трагично пожълтял вестник „Аргументи и факти“. Още през 2010 г. от „АиФ“ твърдят, че според Фейгин американците са използвали тогава срещу Русия климатично и литосферно оръжие. За последното Фейгин (или редакторът, творил от негово име) казва следното: „То се нарича литосферно и се основава на прилагането на енергията на литосферата – „черупката“ на нашата планета, включваща земната кора и горния слой на мантията. (Още тук възникват съмнения в геологическата компетентност на Фейгин или на псевдо-Фейгин, но да продължим – бел. авт.) Поразяващото действие взима формата на земетресения, изригвания на вулкани, премествания на литосферните плочи, които трептят с определена честота. Ако изкуствено им се въздейства, възниква резонанс: трептенията многократно нарастват. Насочен взрив може да стане резонатор на колосални разрушения. Американците са разработили литосферното оръжие сами или са го заимствали от СССР в периода на неговото разпадане“ [16].

Според Фейгин, когато Хрушчов заплашва американците със знаменитата си фраза: „Мы Вам еще покажем Кузькину мать“, той е имал предвид точно „литосферното оръжие“. (Кузька е името на дявола в руските народни приказки, така че Хрушчов е заплашвал американците, че ще ги запознае с майката на Рогатия лично... – бел. авт.) След тази интересна хипотеза читателят направо е „хвърлен в храстите“ със следното откровение: „През годините на перестройката писаха за тунел, който затворници от ГУЛАГ са строили между континента и остров Сахалин, на най-тясното място на Татарския пролив. Да го достроят попречила смъртта на Сталин – просто зарязали този строеж. Новите данни ни убеждават, че се е строяла малка част от замислената подземно-подводна магистрала: тунелът е трябвало да се проточи от Владивосток през Сахалин към Курилската верига острови и по-нататък към САЩ. Замислен е бил литосферен резонатор – своего рода тясна и дълга тръба, понижаваща честотата на трептенията“ [16].

Тук вече е време авторите да спрат да издевателстват над читателите и да обобщят, че в крайна сметка всеки има право да пише научна или ненаучна фантастика. Във фентъзито на Фейгин историята с „литосферния резонатор“ напомня за онзи герой от филма „Покаяние“ на Тенгиз Абуладзе, който се беше самонабедил пред „органите“, че „копаел тунел от Бомбай за Лондон“. „Органите“ бяха приели това изявление спокойно и му бяха лепнали съответната присъда. Кажи-речи по същия начин Фейгин ни обяснява, че първото изпитание на литосферно оръжие от СССР е довело до Спитакското земетресение: „За изпитанието са избрали едно от най-безлюдните места при границата на СССР, което в същото време е точка, където се събират напреженията на литосферните плочи, – разклоненията на Арарат в района на границата със Североизточна Турция и Северозападен Иран. Това място е било поставено във фокуса на огромно параболично огледало. Но стоящата под голям ъгъл спрямо хоризонта, почти вертикално, литосферна плоча е отразила изпратената вълна и тя е предизвикала резонанс на друго място – в Спитак. По сметките на сеизмолозите естествено земетресение с такава страшна сила на това място не е можело да има“ [16].

В такива случаи българите обикновено призовават Господа да слезе на Земята и да си вземе вересиите. Единствената добра новина за това и други подобни писания [17] е, че те поне не насаждат омраза към други народи и етноси.

Но тук стигаме и до откровено злонамерените публикации, където образът на Сатана е ясно очертан – азербайджанците са разлюлели Земята под Спитак и Ленинакан, те са преместили тектоничните плочи, те са предизвикали катастрофалното земетресение и… точка. Едно от последните обобщения на тази изключително зловредна конспиративна теория е сравнително скорошната публикация, от 2016 г., на Саркис Саркисян, който пита: „Кой сътвори катастрофата?“ [19]. След което сам си отговаря: „След 2000 г. в пресата се появиха статии за това, че Институтът за тектонични войни (това навярно е условното наименование, под което е работела група учени от Института по геология на Академията на науките на Азербайджан начело с Икрам Керимов – „бащата на тектоничното оръжие“) се е намирал в Баку и на азербайджанските учени е била възложена разработката на методика за „дистанционно въздействие на огнището на земетресението и пренасяне на енергията на взрива с помощта на слаби сеизмични полета“ [19].

Този бисер на етническата ненавист, разбира се, е замаскиран под формата на статия, която защитава честта на арменските строители, които според автора не носят никаква отговорност за колосалните разрушения в Спитак, Ленинакан и Кировакан. Несъмнено преди Спитакското земетресение картата на сеизмичното райониране на Армения не е показвала, че в района може да се очаква земетресение от толкова висока степен. Но ужким за да бъде защитена честта и на арменските, а и въобще на съветските сеизмолози, на публиката се хвърля репликата за азербайджанския произход на тектоничното оръжие. След което „елегантно“ се слагат още ред-два за „застраховка“: „Всичко това е трудно доказуемо. Норик Мурадян – първи секретар на Спитакския районен комитет на Комунистическата партия на Армения през 1988 – 1990 г., си задава въпроса: А имало ли е вероломно човешко въздействие върху природата?“ [19].

Излиза, че щом Мурадян си е задал въпрос, значи съмнението му не може да не е основателно и Спитакското земетресение няма как да не е с „антропогенен произход“. Всъщност категоричността на автора Саркис Саркисян се базира на доста по-стара публикация от 1998 г. в един откровено увеселителен вестник, впоследствие допълнен и със сайт, създаден за разтуха на рускоговорещите читатели – в. „Совершенно секретно“. Вестникът е създаден от Юлиан Семьонов и Артьом Боровик. Юлиан Семьонов е авторът на сценария на култовия сериал „Седемнадесет мига от пролетта“ и на още безброй остросюжетни и крайно забавни книги за Щирлиц и други герои на „тихия фронт“.

Така че на 1 август 1998 г., точно в полунощ, на сайта на „Совершенно секретно“ се появява публикация със заглавието „Откраднаха бомбата“ [20]. В публикацията са намесени войната в Чечня, където ФСБ имала намерение да предизвика по изкуствен път земетресение с мащаба на Спитакското (слава богу, изглежда, после са размислили…), Втората световна война, по време на която някои военни стратези и тактици предлагали в кратера на вулкана Фудзияма да се хвърлят свръхмощни бомби, за да се предизвика катастрофално изригване, и в крайна сметка се разказва историята на азербайджанския учен Икрам Керимов – „баща на тектоничното оръжие“ и пряк участник в програмата по „военна геофизика“ „Меркурий-18“ [20].

Авторите на статията цитират неизвестно как попаднал в ръцете им „Заключителен доклад по научноизследователската работа за 1994 г. по програмата „Вулкан“ на Центъра по сеизмология на Академията на науките на Азербайджан“ с гриф „Съвършено секретно“, екземпляр № 2.

Авторите на публикацията се хвалят, че в ръцете им е попаднала и „официалната кореспонденция (с гриф „Съвършено секретно“, екземпляр № 1) на заместник-началника на Военния инженерен институт „Можайски“, професор Тучков, с директора на Института по геология на Академията на науките на Азербайджан – академик Л. Ализаде“ [20]. За период от пет години – от февруари 1986 до март 1990 г., на азербайджанските учени е възложено да разработят „модели на процеса на функциониране на военнотехническите схеми с отчитане на геофизичните фактори“. Съгласно научния план през м. януари 1990 г. учените са били длъжни да представят отчетен доклад за „методиката на дистанционното въздействие на огнището на земетресенията и пренасянето на енергията на взрива с помощта на слаби сеизмични полета“ [20].

По силата на първата си професия единият от авторите на тази публикация има определена грамотност в областта на сеизмичното инженерство. Горното заглавие предизвиква, меко казано, съмнение за своята състоятелност със самата си формулировка.[footnoteRef:179] Потърсихме консултация със сеизмични инженери, чиято компетентност във въпросната област е много голяма. Те потвърдиха съмненията на авторите, с изричната уговорка никога да не ги издаваме, че изобщо са коментирали такава публикация от подобно развлекателно издание. [179:  Всъщност това заглавие ужасно напомня заглавието на дисертацията на ординареца на Василий Иванович Чапаев – Петка, от известния виц: „Духовата музика в духовният живот на духовенството“.] 


Работата обаче е там, че последователите на Юлиан Семьонов са стигнали до следното обобщаващо заключение за горната „салата“ от думи: „Казано по-просто, става дума за способността да се предизвикват земетресения на нужното място в нужното време“ [20]. От тук нататък до обвинението, че азербайджанците са изтрили Спитак и Ленинакан от лицето на Земята, има по-малко от крачка и тази крачка е направена. Публикацията на Саркисян е просто една от многото, написани в тази насока.

Иронията на това абсурдно сеизмологично фентъзи е и в още нещо. Непосредствено преди Спитакското земетресение значителна част от азербайджанското население е изпроводена от територията на Арменската ССР „по живо и по здраво“. Твърденията, че в Баку са можели да предсказват земетресения (че са ги и предизвиквали), веднага дават съвсем друга трактовка на етническото прочистване на азербайджанското население в Арменската ССР. То не е прогонено от родните си места, напротив, то е било предварително предупредено за предстоящия катаклизъм и е напуснало опасния район по собствено желание и съвсем навреме.

В сайта „Русский дом“ (издание на рускоговорещото общество в Атланта – САЩ) направо се призовава да бъде обвинен за земетресението мюфтията на Азербайджан, „който няколко дни преди земетресението обявил в главната джамия: „Скоро Аллах ще накаже арменците“ [21]. Следват безумни описания на „изпитанията на геофизично оръжие“, цитират се „изказвания на Шеварднадзе“, че „СССР разполага с четири типа геофизични бомби“, изобщо фентъзито е достигнало своята кулминация. До 30 ноември 2020 г. статията е била прочетена 174 467 пъти.

За съжаление, голяма част от читателите приемат тези неща абсолютно сериозно и информационната война тече в условията на максимално пълноводие.

В заключение бихме могли да обобщим, че „фалшивите новини“ и конспиративните теории не са изобретение на „социалните медии“, нито са следствие на тяхната поява. Нещо повече – те са съществували много преди да бъде открит компютърът. Просто тогава са били наричани „пропаганда“.

За съжаление, освен за откровено комерсиални и развлекателни нужди, конспиративните теории се използват буквално за да „убиват“. С тях се насажда многопластова омраза, като арменско-азербайджанският конфликт е забележителна илюстрация на това приложение на „конспирологичното оръжие“. Насажда се омраза с изключителна дълбочина и чрез тиражирането на абсурдни твърдения се оправдават откровени престъпления.
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Abstract: In the first two decades of the 21st century, there has been a change in the structure of the world order. The world from a unipolar with a hegemon USA is transformed into a multipolar with several equal centers – USA, China, Russia, India, EU and others. This process was accelerated by the mass entry into people's lives and into the social systems of information and communication technologies. Today's coronary crisis has finally marked the end of this transformation. Geopolitical change is accompanied by a basic change in the social structure both globally and nationally, which simply consists in the transformation of society from hierarchical (pyramidal) to horizontal (network). The described processes together presuppose new security challenges at all levels – individual, group of individuals, state, community of states, world.
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Въведение



През предишните епохи от човешката история световните процеси са се развивали много по-бавно от сега, когато те са в шеметна надпревара, съпътствана с конфликти и криза във всички сфери от живота и във всички географски точки на планетата. Върху честотата на тази динамика много силно влияние оказва технологичният напредък, и най-вече масовото навлизане във всички сфери на живота на информационните и комуникационните технологии.

Светът днес е в състояние на нарастващ хаос и турбулентност с една основна характеристика – несигурност. Тази несигурност още повече се засили с възникване на коронаепидемията, като все повече автори както от Изток, така и от Запад се консолидират около тезата, че хегемонията на САЩ и налаганата от него неолиберална доктрина претърпяха крах и се преминава в нова структурна фаза на световния ред.

Геополитическата промяна е съпътствана с базова промяна на социалната структура както в световен така и в национален мащаб, което най-просто се състои в трансформиране на обществото от йерархично (пирамидално) в хоризонтално (мрежово).

Динамиката на социалните процеси, новото структуриране на световния ред и трансформацията към хоризонтално/мрежово общество в съвкупност предпоставят нови предизвикателства пред сигурността на всички системни нива [6] – индивид, група индивиди, държава, общност от държави и света.



I. Международни отношения и световен ред



Основен инструмент за изучаване, изследване, прогнозиране и управление на процесите в света и неговата сигурност е системният подход.

Според основоположника на теорията на системния подход, английския изследовател Г. Спенсър, „светът е едно цяло, имащо съставни части, които функционират съвместно“, това цяло е по-голямо от сбора на неговите части и определя тяхната природа. Под „система“ се разбира сложно цяло, притежаващо ясно определени граници и относително независими съставляващи, свързани помежду си така, че изменението на състоянието на една част неизбежно води до изменение на състоянието на другите части“ [4: 34]. Оттук могат да се изведат двата основни вектора, които влияят на световния ред: погледнат отвън, светът функционира като единен механизъм, съставен от отделни части (държави и организации), а погледнат отвътре, изменението на състоянието на една част (държава или организация) неизбежно води до изменение на състоянието на другите части.

На следващо място, за да се разбере по-ясно процесът на промяна на световния ред, трябва да се проследят различните философски теории, които стоят в основата на междудържавните и международните отношения. Огромната палитра от теории може да се редуцира до три основни течения – реализъм (cила), либерализъм (демокрация, пазарна икономика и институции) и идеализъм (идеи).

Реализмът прагматично оценява ролята на силата, но и предупреждава, че държавите ще страдат, ако прекалят. Международните отношения се разглеждат главно през призмата на силата и конфликтите, а светът – като арена, на която въоръжени държави си съперничат в преследване на своите национални интереси и сигурност и периодично стигат до конфликти и евентуално до войни. В отношенията между самите хора естественото състояние също е конфликтът. Световната политика е анархия между суверенни държави. Основната цел е обезпечаване на националната сигурност и интереси. Основно средство за постигане е силата във всичките ѝ аспекти – не само военна, а всякаква. За политическия реализъм моралът и правото не са категории, на които се обръща голямо внимание.

Либерализмът поставя ударение върху съвместния потенциал за сътрудничество на зрелите демократични държави (като социално отговорни актьори) с цел поддържане и опазване на мира и постигане на развитие. В същото време се обръща внимание на склонността на държавите да се хвърлят в кръстоносни походи срещу тираниите, както и на предразположението на новите демокрации да затъват в яростни етнически конфликти. Естественото състояние между хората е сътрудничеството. Либералите акцентират върху демокрацията, правата и свободите на индивида, пазарната икономика, свободата, сътрудничеството, мира, развитието и др.

Идеализмът набляга на ролята на ценностите и морала, на това как човешките идеи и идеали – особено вярванията, убежденията и ценностите, оформят обществото. Той подчертава, че консенсусът по ценностите трябва да е в основата на всеки стабилен политически ред. Идеалистите си служат с историко-философски и правно-етически категории (морал, право, философия). Не отричат наличието на конфликти, но смятат, че те не са естественото състояние на международните отношения. Тези отношения трябва да се разглеждат като естествена хармония на интересите, а конфликтите – като временно изкривяване на интереси.

Вследствие на тази „триада“ в международните отношения [7] (отношения между „актьорите“ на международната сцена – държави, организации, различни човешки общности, дори отделни личности) се очертават два основни типа международен ред:

· хегемонистичен ред – в рамките на който има държава (или коалиция), която превъзхожда останалите по съвкупната си мощ и ресурси (държавна мощ);

· ред, основаващ се на баланса на силите, – който предполага, че ресурсите са разпределени между водещите играчи горе-долу поравно.

Теоретично към тези модели е редно да добавим и хармоничен ред, при който отношенията в международен и национален план се градят на основата на ценности и морал – което за сегашния етап на развитие на човечеството звучи в голяма степен утопично.

На практика в историята на човечеството са се редували двата модела (хегемонистичен и баланс на силите), като се започне с хегемонията на Римската империя и се стигне до наши дни.

През последните сто години политико-социалното устройство на света претърпя няколко трансформации – от биполярен модел след Втората световна война, през стремеж за създаване на еднополюсен световен ред, до все по ясно структуриращия се днес многополюсен свят.

В съответствие с казаното „еднополюсният свят“ е ред, базиращ се на хегемонията на една държава, а „многополюсният свят“ (в частност и биполярният модел) представлява ред, основан на силовия баланс, в чиито рамки ресурсите, с които разполагат „великите“ държави, са приблизително еднакви.

През последните години на международната арена се появиха нови актьори и феномени във вид на конфликтно-силови фактори, на либералнодемократичен вакуум и нова борба на идеите [1: 70 – 88]:

1) Интеграционните групировки, които проправят пътя на наднационални тенденции. По какъв път ще върви човечеството – на наднационална държава или на конструкция тип „лего“ (по думите на мондиалистите), всеки с националните цветове и атрибути, е основният въпрос на бъдещото развитие на международната система. Във всеки случай съдбата на отечеството, нацията, родината още сега предизвиква остри сблъсъци на всички нива.

2) Глобалните проблеми, с чието въздействие международната система се сблъсква постоянно: социални – богатство срещу бедност; биологични – демография, замърсяване, пандемични болести (СПИН, рак и др.); космо-планетарни – ресурси, катастрофи и др.

3) Увеличена конфликтност на международната система – вместо изглаждане на противоречията и съперничеството след краха на комунизма на мястото на ядрено идеологическото и геополитическото противопоставяне, което имаше и възпиращо въздействие, сега колата непрекъснато се преобръща от „малките камъчета“ – етническите конфликти, национализмите, сепаратизмите. Това поставя редица въпроси както за стабилността на съществуващия социален строй и неговата перспективност, така и за бъдещето на планетата, отново изправена пред заплахата от война със средства за масово унищожение.

4) Международен тероризъм – към терористични действия са прибягвали откак свят светува личности и групи, недоволни от съществуващите обществено-икономически условия и потиснически режими, но в последно време вниманието на международната общност се приковава от мнимата или реалната заплаха, която тероризмът представлява за живота на хиляди невинни хора. Докато няма различия относно антихуманността и противозаконността на тероризма, липсва съгласие относно неговия произход, социален характер и пътища за преодоляването му. Теорията срамежливо мълчи. Но тя трябва да каже думата си доколко той е глобален феномен или просто криминална сага; дали е симптом на социална патология, или инструмент за манипулация на общественото мнение.



II. Трансформация към многополюсен свят



Всички трансформации в световния ред са се осъществявали след период на голяма криза, съпътствана в общия случай с голяма война.

След Втората световна война бе наложен биполярен модел на международния ред, основаващ се на възпиращата сила между двете суперсили – САЩ и СССР, и коалициите около тях, изповядващи различни морално-политически идеологии – капитализъм срещу социализъм.

В по-голямата част от биполярния период на света се водеше т.нар. „Студена война“ най-вече със средствата на пропагандата. Тя доведе до разпад на СССР и рухване на социалистическата система през периода 1989 – 1991 г. След разпада на едната коалиция от страна на опонента САЩ се породи стремеж за създаване на еднополюсен свят. През 1993 г. САЩ официално обявиха намерението си да създадат „нов световен ред“ и през следващите години следваха тази стратегия. При това американската дипломация се опита да създаде три основни стълба на бъдещия еднополюсен свят [8]:

· утвърждаване на принципа на принудителна смяна на лидери на суверенни държави (неудобни по една или друга причина за Вашингтон) и последваща съдебна разправа с тях;

· приемане на принципа на принудително разоръжаване на „опасните“ от американска гледна точка режими;

· налагане на системата на „хуманитарните интервенции“ и „антитерористичните операции“, в чиито рамки САЩ утвърждават правото си на намеса във вътрешните конфликти на други държави.

С концепцията за „нов световен ред“ САЩ открито заяви своята претенция за световно лидерство, в т.ч. и за арбитър по въпросите на сигурността и спазването на международния закон.

„Новият световен ред“ внася коренно различни тълкувания в теорията и практиката на международната политика. Така например първото изходно начало, закрепено в Устава на ООН (Хелзинки 1975 г.) за суверенното равенство на нациите, отстъпва място на концепцията за хегемониалната стабилност. Отначало нейните акценти са предимно финансово-икономически: най-могъщата и развита държава установява правилата и нормите на поведение, поощрява дадени режими и санкционира други. С това се цели разпространяване на либералната демокрация и свободната инициатива. В началото на 90-те години на миналия век тази теория придобива силова насоченост, като държавата хегемон е в правото си да присъжда кое е легитимно и кое не е, да подкрепя и наказва, да раздава правосъдие. „Буен филиз“ на тази теория е концепцията на хуманитарната интервенция, която упълномощава държавата хегемон заедно със съответната международна организация или „коалиция от желаещи“ да възстановява реда, където го сметне за нарушен, особено ако Съветът за сигурност не се окаже в състояние да приложи съответните принудителни мерки. С това бе нанесен смъртоносен удар на принципите на ненарушимост на границите и ненамеса във вътрешните работи, водещи началото си от Вестфалския мирен договор – 1648 г., и потвърдени от Хелзинкския акт – 1975 г., и Парижката харта от 1990 г. Теорията на международните отношения бе подкопана, основната съвременна международноправова идея бе лишена от смисъл и бе обезценена ролята на ООН, и по-специално на нейния устав [1].

Хегемонистичната политика на САЩ закономерно ги доведе до конфликт с Русия и Китай, отказващи „да играят по правилата“ или по-скоро „да играят, за да ревизират съществуващите правила“ – мощта не може да е доминирана от една държава, а се разпределя между много държави.

Идеята за многополюсност на бившия руски премиер Евгений Примаков [11] се съдържа в официалната руско-китайска „Декларация за многополюсния свят и формирането на нов международен ред“, подписана от държавните глави на Русия и Китай на 23 април 1997 г. Това беше своеобразен политически манифест на двете държави, че не приемат американската хегемония и възприемат курс към формиране на „баланс на силите“.

В концепцията за „сблъсък на цивилизациите“ [10] Самюъл Хънтингтън застъпва тезата, че през XXI век световният ред ще се подчинява не на „идеологически, политически или икономически, а на културни различия“. Хората ще се идентифицират не чрез нациите и държавите, а чрез по-широки културни образувания, наречени „цивилизации“. Тъй като от столетия и хилядолетия цивилизационните различия са по-силни от идеологическите или политическите режими, Хънтингтън утвърждава, че културата на основата на традиционната религия е най-високо ниво на идентичност. Следвайки теориите на Освалд Шпенглер и Арнълд Тойнби, американският учен отделя една от друга шест съвременни цивилизации – индуистка, ислямска, японска, китайска, западна и православна, като в допълнение обозначава още две – африканска и латиноамериканска.

Видът на нововъзраждащия се свят според Примаков и Хънтингтън ще се определя от взаимодействието и стълкновението между тези цивилизации. През XXI век именно те ще бъдат доминиращият фактор в световната политика. Той ще доведe до създаването на коренно различен световен ред – многополюсен – в сравнение с предишните дву- и еднополюсен ред.

През 2018 г. Алексей Фененков дава три възможни сценария [8], които могат да доведат до колапс на еднополюсния свят. Най-вероятният сценарий е свързан с поражението на САЩ в голяма регионална война. Друг такъв сценарий е избухването на тежка вътрешнополитическа криза в САЩ, подобна на онази, поразила съветската империя през 1989 – 1991 г. и водеща до откъсването на редица щати и изтеглянето на американските войски от територията на съюзниците. Третият сценарий е свързан с началото на мощна икономическа криза в САЩ, съпоставима с Голямата депресия от 1929 – 1933 г., която да доведе до крах на икономическата глобализация и връщане към света на национално ориентираните икономики. Тоест при всички случаи това следва да е събитие, драстично отслабващо мощта на САЩ и променящо съотношението на силите в света.

Възникването на коронапандемията е събитие от подобен мащаб – в много голяма степен носещо всички признаци на война [5] – довело до „активирането“ на микс от горните три сценария и с все по-ясен изход: драстично отслабване на мощта на хегемона САЩ и променено съотношението на силите с утвърждаването на Китай и Русия като равностойни играчи на международната арена. Русия три десетилетия търси реванш на световната сцена, добил реални измерения с появата на В. Путин, а Китай методично и без резки движения изгражда десетилетия своята национална доктрина. Русия притежава огромни ресурси (газ, нефт, руди и др.), необятна територия, военни и космически технологии, военна мощ, интелектуална и информационна мощ, и най-важното – собствена нравствено-ценностна база, изградена на основата на рускo-славянските традиции и православието. Китай притежава огромен човешки ресурс, огромен производствен капацитет, индустриални и космически технологии, завидна военна мощ, нова комуникационна технология (5G), независима финансово-кредитна система и собствен цивилизационен модел, изграден на основата на конфуцианството.

Като самостоятелен играч на международната сцена търси място и Европейският съюз (ЕС), който, за съжаление, през последните години не е на висотата да бъде лидер в световните процеси. Има технологии, но ресурсно зависи отвън, има човешки ресурс, но той е все по-застаряващ, има военни и космически технологии, но няма обща военна доктрина, има индустриални технологии, но те не са достъпни за всички държави членки, има европейско гражданство, но хората се третират различно, според националната им принадлежност, има собствена финансово-кредитна система, но тя е зависима от други структури. И нещо много съществено – няма единен цивилизационен модел (по класификацията на Хънтингтън) и общовалидна нравствена база от ценности, които да бъдат свързващото „лепило“, което да направи от всички граждани на ЕС едно цяло. Не без значение са и липсата на визионерско лидерство и изключителната „незрелост“ на европейските лидери.

Логиката на събитията еднопосочно показва, че след коронакризата окончателно ще завърши преходът към многополюсност и геополитическата карта на света ще изглежда по нов начин. Опитът да се създаде еднопоюсен свят, командван и управляван от един център и строго йерархична (вертикална) структура, на този исторически етап се проваля и отстъпва място на нов, многополюсен модел, който все повече заприличва на мрежова структура, развита не йерархично, а хоризонтално. В този мрежов модел на света не само се връща, но и се засилва ролята на националната държава като субект в световните и регионалните процеси.



III. Структура на обществото в информационната епоха



Новите информационни и комуникационни технологии станаха основа за формиране и развитие на нови обществени отношения. Все повече учени и изследователи наричат обществото на новата информационна епоха „мрежово общество“ като структура, мислене и функциониране, а не защото всичко и всички сме в „мрежата“ (интернет).

Теоретичните постановки на мрежовото общество го определят като изцяло нова обществена система, висш съвременен стадий на развитие, „нов цивилизационен модел“. Трансформациите и коренните промени, настъпващи в съвременното развитие на обществото, обхващат всички сфери на живота и засягат както отделния индивид, така и цялата цивилизация.

Терминът „мрежово общество“ е въведен през 1991 г. от холандеца Ян ван Дайк в неговата книга „Мрежовото общество“ („The network society“) [12]. Там авторът определя мрежовото общество като общество, в което комбинацията от социални и медийни мрежи оформят неговия основен начин на организация и най-важните структури на всички нива (индивидуално, организационно и обществено). През 1996 г. в книгата „Възходът на мрежовото общество“ [3] Мануел Кастелс налага термина „мрежово общество“ (или „плосък свят“) като израз, свързан с драстичните промени на социалния, политическия, икономическия и културния живот и на работа на големи части от света през последното десетилетие на XX век, предизвикани от разпространението на мрежови, цифрови, информационни и комуникационни технологии. За Кастелс това е следващият стадий след информационното общество. В книгата си той показва как натрупването на нужната критична маса от открития, технологии и инфраструктура в края на XX и началото на XXI век, и най-вече новите информационни технологии оказват въздействие върху всички сфери на човешката дейност и правят възможно установяването на неограничен брой връзки между различните сфери, както и между елементите и субектите на всяка дейност. Вследствие на това човешкото общество във всички дейности (стопански и нестопански) започва да функционира като мрежова структура.

Често в изложенията на много автори понятието „мрежово общество“ се смесва с понятието „информационно общество“ (донякъде разбираемо, защото информационното е предходен стадий на мрежовото). Последното се използва в смисъл на общество, което използва информационните и комуникационните технологии във всички сфери на своето ежедневие. Докато понятието „мрежово общество“ се използва да характеризира обществото като архитектура, която все повече се изгражда и развива като мрежова структура, и то на всички системни нива – индивид, група индивиди, държава, общност от държави, свят. Тази структура се различава от йерархичната, която архитектурно изглежда пирамидално или дървовидно. Графично изображение на двете структури – йерархичната и мрежовата, е показано на Фигура 1.



Фигура 1.







	а) Йерархична структура	б) Мрежова структура



Както в мрежите от компютри, така и в мрежово общество се проявява т.нар. „мрежов ефект“. Този ефект най-напред е забелязан в малки локални (компютърни) мрежи от Боб Меткалф [13]. Той формулира т.нар. „закон на Меткалф“, който гласи: ценността (стойността) на мрежовата структура експоненциално нараства с броя на включените в мрежата елементи (устройства). Например един телефон или един компютър нямат стойност. Два телефона или два компютъра, свързани помежду си, е възможно да имат някаква стойност, но тя е неизмеримо по-малка, отколкото 100, 1000 или 1 млн., включени в мрежата. Оттук и изводът, че ценността на мрежовата структура не е в отделното устройство, а в самата структура, чиято стойност нараства експоненциално с увеличаване на членове ѝ, от една страна, и нарастване на стойността (също експоненциално) за всеки неин член, от друга. Процесът като че ли се самозахранва – всеки нов член увеличава стойността на мрежата, което на свой ред привлича нови членове. Разбира се, това не става отведнъж. Обикновено на мрежите им е необходимо време, за да достигнат тази повратна точка (Tipping Point, Breaking Point).

В условията на мрежов свят връзките и комуникациите „по хоризонтала“ (а не „по вертикала“, както е в йерархичния свят) добавят най-важния елемент от стойността на дейностите, което всъщност е проявлението на мрежовия ефект. Нещо повече, този все по-„плосък“ [9] (мрежов) свят притежава неизползван и до голяма степен непознат за нас потенциал.

Мрежовият свят е грешно да се възприема като другото лице на процесите на глобализация, които доведоха до сериозни социално-икономически сътресения в края на XX и началото на XXI век. Парадоксалното е, че именно развитието на комуникациите води до възникване на мощни процеси на деглобализация и противодействие срещу диктата на транснационалните корпорации.

Едно от важните следствия от описаните по-горе процеси е промяната на парадигмата за световния ред. Част от опорните точки на новата мрежова парадигма са [2]:

· Мрежова логика на изграждане – това означава, че всяка една система, използваща новите информационни технологии, за да може да съществува, трябва да е изградена по правилата за мрежова структура.

· Гъвкавост – това означава, че процесите, които протичат в рамките на системата, могат да бъдат променяни и дори фундаментално преобразувани чрез прегрупиране на техните компоненти. Именно тази способност за преконфигуриране днес се оказва от жизненоважно значение за обществата.

· Обединяване на отделни технологии – в мрежовата епоха иновативните пробиви в една област много по-бързо и лесно генерират открития и в други области, като по такъв начин синергичният ефект води до самоутвърждаване и увеличаване на ефективността. Например развитието на микрочиповете и софтуерната индустрия се свързва пряко с телекомуникациите, които пък от своя страна стимулират мрежовия ефект и повишават производителността. В същото време микроелектронната революция е пряко свързана с откритията и постиженията на науките за човека, особено биологичните. Много от решаващите постижения в областта на биологията през последните десетилетия са осъществени именно благодарение на огромната изчислителна мощ на съвременните компютри. Обратно, вече има немалко натрупан опит за използване на биологични материали в микроелектрониката.

· Отвореност към развитие – системите не еволюират към своето затваряне, а напротив – подчертано се развиват към отварянето си като една мрежа с множество крайни точки. Системата е достъпна, адаптивна и открита, подобна на отворения софтуерен код: всеки може да добави по нещо към нея, от което тя става още по-стабилна и надеждна.

Към тези характеристики със сигурност могат да бъдат добавени и още положителни неща.



Изводи



1) В епохата на информацията и комуникациите светът се развива изключително динамично и разглеждането му като статична система, присъща на предходните исторически епохи, е недопустимо. Осъзнаването и приемането на този факт дава съвсем друга перспектива за разглеждане на проблемите на държавността и сигурността.

2) За пръв път в човешката история благодарение на информационните и комуникационните технологии най-важният елемент не е заеманото място в пирамидалната йерархия (както е в обществата, съществували досега), а броят на връзките и комуникациите по хоризонтала, които са най-ценните в мрежовото общество.

3) Днес пирамидалната структура на еднополюсния световен ред се разпада и вследствие на технологиите се трансформира в мрежов свят с много полюси.

4) Мрежовата структура на света и съпътстващите тази промяна процеси предпоставят нови предизвикателства пред сигурността на всички системни нива – индивид, група индивиди, държава, общност от държави, свят.

5) В контекста за многополюсен свят България трябва да развива добри отношения както с Европа и Америка, така и с Русия, Китай, Индия, Япония и т.н., и най-вече с всички наши съседни държави и, забележете, без да чакаме за всяко наше решения „благословията на Чичо Сам“ или „Брюксел“, а да се водим на първо място от нашите национални ценности и интереси. Това означава да мислим, взаимодействаме, контактуваме и работим „хоризонтално“.

6) Обществото като мрежа, или как технологията променя света, в който живеем, как хората в едно общество, изградено на принципа на мрежата, ще се развиват в бъдеще са въпросите, на които следва да търсим отговорите като държава и общество, за да можем да бъдем пълноценна част от многополюсния свят.

7) Дали се вижда и осъзнава ситуацията от българския политически елит и дали се анализира правилно, е трудно да се каже. Показателно е поведението му, което по-скоро следва събитията панически и емоционално, отколкото да действа изпреварващо, разумно, хладнокръвно, балансирано и на базата на знанието – много необходими лидерски качества в съвременния свят. У голяма част от родния политически елит липсва чувството за усет към изключително нарасналата динамика на социалното поведение в съвременната информационна епоха, от една страна, и промяната на парадигмата за световния ред, от друга. А това се дължи на липсата както на цялостна визия за настоящата ситуация, така и на ясно формулирана цел за бъдещето, към която се движи България, т.е. на липсата на национален идеал.
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Abstract: Since the Arab Spring, the processes in North Africa have created a number of troubled areas of division, wars, casualties, radicalism and, above all, lawlessness. These processes are also including Libya, as it has become a typical example of a „failed state“. The civil war has been going on for nine years now, with the war being a function of active foreign intervention. That makes the country a battlefield and a hostage of foreign regional and global interests.
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Либия отново е във фокуса на световното информационно пространство и, за съжаление, това отново не е с положителна насоченост. Близо девет години продължава гражданската война, която показа наяве вътрешното разделение на държавата, довело до днешното кризисно състояние. От друга страна криза показват също и международното разделение и намеса, които се оказват именно в основата на тези процеси. Може да се определи, че външните фактори са регионални в рамките на арабската и мюсюлманската общност, но и допълнително „гарнирани“ с класови, политически и икономически противоречия. Другата група външни фактори, които оказват силно влияние върху задълбочаването на конфликта, е широката международна общност, която също няма единно виждане по проблема и еднаква визия за действие. Тази ситуация на практика генерира нестабилност в района и бежански потоци, заливащи Европа. Това, разбира се, има и своите значително по-дълбоки корени на процеси, протичащи от векове в региона и в частност на територията на Либия.



1. Либийската държава до Арабската пролет през 2011 г.



Либия е държава в Северна Африка, граничеща със Средиземно море на север, с Египет на изток, със Судан на югоизток, с Чад и Нигер на юг и с Алжир и Тунис на запад. Столицата на Либия е Триполи. Само 2,5 % от територията са земеделски обработваеми, но има значителни находища на нефт и природен газ.

Населението на Либия е 6 036 914 души за 2007 г. според изчисления на ЦРУ. От тях 166 510 са чуждестранни работници. Средната гъстота е 3,3 жители, на кв. км в двата северни региона Триполитания и Киренайка и по-малко от един човек на кв. км в другите части на страната. Либия е една от най-малко населените държави спрямо големината на територията си. 90 % от населението живеят на 10 % от територията ѝ, най-вече по крайбрежието. Повече от половината население живее в градовете, като е концентрирано най-вече в двата най-големи града Триполи и Бенгази. Местните либийци са смес между берберите и по-късно дошлите араби.

Има малки етнически групи, като туареги (берберски народ) и тебу, който водят номадски или полуномадски начин на живот. Други чуждестранни граждани са араби от близките африкански държави (най-вече египтяни и туниси) и африканци от Субсахарска Африка. Арабите и берберите съставляват 97 % от населението, другите 3 % са гърци, малтийци, италианци, египтяни, афгани, турци, индийци и африканци от Субсахарска Африка. Все пак са включени само легалните граждани, а страната е известна с това, че е дом на много нелегални африканци, като според някои източници броят им е около 1 млн.

Говоримият език в Либия е арабски, който е и официален. Тамазигт (берберски език) е говорен от берберите, но няма статут на официален за страната. Берберите живеят основно в Триполитанския регион, в град Зуларах и някои оазиси. В големите градове се говори и на английски и италиански език, но предимно от по-възрастното население.

Семейният живот е важен за либийците, повечето от тях живеят в апартаменти и други самостоятелни жилища, като това зависи от доходите и имуществото им. Въпреки че местните араби обикновено водят номадски живот и живеят в палатки, сега много от тях са се установили в градовете за постоянно. Поради това предишният им начин на живот постепенно изчезва. Малък брой либийци все още водят такъв начин на живот в пустинята. Голяма част от населението е заето в сферите на индустрията и услугите и по-малка част се препитава от земеделие.

Образованието е безплатно за всички граждани. Грамотността е една от най-високите в Африка – 82 % от либийците могат да четат и пишат. От само два университета през 1975 г. днес броят им е 84.

По религиозен състав мнозинството са мюсюлмани – 98,8 % (от тях сунити – 98,4 %, ибадити – 1,6 %), християни – 1,1 % (католици и православни). Градско население – 88 %.



Фигура 1. Трите исторически области на Либия







Либия се дели традиционно на Триполитания, Киренейка и Фесан (Фигура 1):

· Триполитания, „Триград“, e древна област, територия в днешна Северозападна Либия, в римската провинция Африка. Намира се на около 800 км по Средиземно море. Столица на Триполитания е финикийският град Оеа (Триполи). Другите градове на Триполитания са Сабрата и Лептис Магна.

Историческата голяма провинция Триполитания съдържа днес 16 от 32 муниципии на Либия. На 272 090 кв. км към 2003 г. живеят 3 642 999 жители.

· Киренайка е старогръцкото и латинското име на областта, намираща се на северния бряг на Африка, между Египет и Нумидия, в която са основани няколко гръцки колонии, а впоследствие става римска провинция. На запад Киренайка граничи със Сахара. Днес тази територия заема източната част от средиземноморското крайбрежие на Либия.

В Киренайка е имало пет гръцки града (затова била наричана Пентаполис, Петоградие) – Кирена – главен град на областта, близо до днешното село Шахат; нейното пристанище Аполония (Марса Суса); Арсиное (Токра); Береника (Бенгази) и Барка (Бердж).

· Фезан е историко-географска област в югозападната част на днешна Либия, в пустинята Сахара. Разположена е на юг от областта Триполитания (трите области са Триполитания, Киренайка и Фезан). Състои се основно от пустиня, но също така от планини и долини на изсъхнали реки, където отделни оазиси са позволили на хората да оцелеят. Има площ от 550 000 кв. км.

В древността и Античността тази част от Древна Либия е била позната под името „Фазания“.

С територия 1,8 млн. кв. км, от които 90 % пустиня, Либия е четвъртата държава по площ в Африка и 17-а в света. Столицата Триполи наброява 1,7 млн. души.

Либия е на шесто място по брутен вътрешен продукт на глава от населението в Африка. Това се дължи на големите запаси от нефт и малкото население. През 2011 г. държавата държи рекорд в съотношението на чуждестранни валутни резерви към БВП, равняващо се на 2,71.

Либия е населявана от либийски берберски племена. През VII в. пр.н.е. финикийците основават своите колонии Оеа, Сабрата и Лептис Магна. През III в. пр.н.е. става римска провинция.

Римските колонии Триполи и Киренайка са завладени от арабски мюсюлмани през VII в. Към XIX в. Либия се очертава все повече като независима османска провинция. През 1911 г., докато Османската империя се разпада, Италия нахлува (Италиано-турската война) и поема управлението. От 1927 г. е колония на Италия. Няколко години след Втората световна война Либия получава своята независимост като условие на Съюзническия мирен договор с Италия. Между 1951 и 1969 г. държавата е монархия – кралство Либия, оглавено от крал Идрис.

От 1969 г. Либия се управлява от полковник Муамар ал-Кадафи, който идва на власт чрез държавен преврат и прекратява либийската монархическа традиция.

Кадафи отхвърля както съветския комунизъм, така и западния капитализъм, и заявява, че ще следва независим курс, описвайки себе си като защитник на „потиснатите народи“ и държавите от Третия свят, стремящи се да отстояват независимостта си на международната сцена.

Отношенията между САЩ и Либия се обтягат на 2 декември 1979 г., когато либийски тълпи нападат американското посолство в Триполи. Кадафи определя инцидента като „спонтанна демонстрация“ и отрича всякакво участие. През май 1980 г. САЩ оттеглят всички свои дипломати от Либия, но не прекъсват дипломатическите си отношения с държавата.

На 6 май 1981 г., повече от година след встъпването на власт на президента Роналд Рейгън, САЩ обвинява либийското правителство в подпомагане на международния тероризъм. Всички либийски дипломати са изгонени от САЩ и дипломатическите отношения с Либия са прекратени официално.

Администрацията на Рейгън разглежда Кадафи като нежелан играч на международната сцена, защото той поддържа палестинските терористични групи, подкрепя революционен Иран по време на войната (1980 – 1988 г.) срещу Ирак и Саддам Хюсеин и помага на различни революционни движения по целия свят, ръководени главно от сепаратистки терористични групи, като Ирландската републиканска армия (ИРА), „Родина и свобода на баските“ (ЕТА), Организацията за освобождение на Палестина (ООП) и др.

През март 1982 г. САЩ налагат ембарго върху вноса на либийски нефт и върху износа на индустриални стоки за Либия, повечето от които до момента били използвани за нефтената промишленост. Тези мерки не са последвани от Европа.

През 1973 г. Муамар Кадафи обявява по-голямата част от залива Сидра за либийски териториални води, като границата е условна права линия между гр. Бенгази и гр. Мисрата. Кадафи нарича тази „граница“ „линия на смъртта“ и заплашва, че преминаването ѝ ще доведе до военен отговор. Тези териториални претенции не са признати и до днес, а през периода 1985 – 1986 г. довеждат до напрежение между САЩ и Либия – от американска страна в залива са проведени операциите „Attain Document“ и „Прериен огън“. При втората се стига до въоръжен сблъсък, при който са потопени две либийски корвети, а трета е тежко повредена.

На 14 април 1986 г. в отговор на два терористични атентата, за които е заподозряна Либия, Рейгън дава заповед за бомбардировки срещу наречените от него „терористични местоположения“ – Триполи и Бенгази. Проведена е операция „Елдорадо каньон“, жертвите при която са около 60 души (включително цивилни), като целта е самият Кадафи, който по това време се укрива в маскировъчни палатки в Либийската пустиня. Бомбардировките са следствие на обвиненията на САЩ за либийско участие в бомбения атентат на 5 април в често посещаваната от американски служещи германска дискотека „Ла Бел“, взел 3 жертви.

Обединените нации налагат санкции на Либия през 1992 г. заради взривяването на „Пан Ам“ 103 над шотландското градче Локърби, когато загиват общо 270 души. Атентатът над Локърби влошава допълнително изострените отношения на режима на Кадафи със Запада. Санкциите са отложени на 12 септември 2003 г., след като Либия се съгласява да поеме отговорността и да заплати 2,7 млрд. долара на семействата на загиналите. Впоследствие, на 26 февруари 2004 г., ООН премахва 23-годишната забрана за пътувания до Либия. Въпреки това много други ограничения са все още в сила, като например някои икономически санкции и забраната на полети към Либия на американски самолети.

От 19 февруари 2011 г. започват масови протести в цялата страна, които постепенно преминават в организирано въоръжено въстание, което прераства в гражданска война. Жестокото им потушаване от страна на Муамар Кадафи е осъдено от международната общност и от 19 март започва мащабна военна операция на Коалиционните сили с цел изпълняване на Резолюция 1973 на Съвета за сигурност на ООН за създаване на зона, забранена за полети.

На 15 февруари 2011 г. започва бунт срещу диктаторския режим на Муамар Кадафи в Бенгази. Причината е, че е имало сблъсъци между силите за сигурност и протестиращи същия ден. След около 10 дни Кадафи и Африканският съюз предлагат на опозиционния Национален преходен съвет да прекратят бойните действия, но никой не приема това предложение. Събитието вдига на крак ООН, НАТО, Арабската лига, Франция, Великобритания и САЩ. След четиримесечни бомбардировки Националният преходен съвет (опозицията) превзема столицата Триполи. В помощ на опозицията се присъединяват НАТО, държавите от Арабската лига и Швеция. На 20 октомври опозицията залавя избягалия Муамар Кадафи в родния му град Сирт, като непосредствено след това е убит. Последните му думи са: „Не ме убивайте, деца мои!“. На 23 октомври Националният преходен съвет слага край на войната.[footnoteRef:180] [180:  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F [достъпен 27.09.2020, 19:24]] 


След народното въстание през февруари 2011 г., последвано от въздушната намеса на силите на НАТО и смъртта на нейния държавен глава Муамар Кадафи, Либия е обхваната от хаос, разцепление и външна намеса. Трите традиционни района на страната се превръщат в области, водещи братоубийствен конфликт. На изток Киренайка, където в Бенгази заседава Камарата на представителите, става владение на самопровъзгласилия се маршал Халифа Хафтар, оглавил т.нар. „Либийска национална армия“ (ЛНА). На запад, в Триполитания, властва неособено уместно кръстеното Правителство на националното съгласие (ПНС), признато от ООН. Политическата му окраска го сродява с „Мюсюлманските братя“. Колкото до мултиетническия район Фезан, на юг, мястото, откъдето се добива една четвърт от либийския петрол, там властват като пълни господари милициите „Тубу“, разделяйки се между двата лагера.[footnoteRef:181] На Фигура 2 е показано разпределението на бунтовническите фракции в района на град Триполи.[footnoteRef:182] [181:  https://bg.mondediplo.com/article1700.html [достъпен 27.09.2020, 22:01]]  [182:  https://remilitari.wordpress.com/2018/06/25/whoswhointripoli/ [достъпен 27.09.2020, 12:26]] 




Фигура 2. Разпределение на военизираните фракции в град Триполи







2. Гражданската война в Либия – мощни външни намеси и липса на национална власт



Русия, Обединените арабски емирства и Франция снабдяват с оръжия и наемници силите на либийския генерал Халифа Хафтар в кампания, която се очаква да се превърне в ключова битка за нефтената индустрия с подкрепените от Турция сили на признатото от ООН либийско правителство в Триполи.

На 4 юли самолети, за които се твърди, че са на силите на Хафтар, поразяват военновъздушната база в Западна Либия, използвана от Турция да снабдява и подкрепя силите на Триполи. Атаката по базата Ал Уатия, подслоняваща новопристигнали от Анкара противовъздушни системи, издига на ново ниво регионалния сблъсък в либийския конфликт.

Силите на правителството в Триполи причиняват смазващо поражение на Хафтар през май, вдигайки наложената над либийската столица блокада, продължила от април 2019 г. След успеха правителствените части тръгват към крепостите на генерал Хафтар в Западна и Централна Либия в бързо настъпление. В тези действия Анкара участва активно, включително с използване на дронове и разполагане на части от сирийски формации.

В много от стратегическите градове под контрола на ген. Хафтар, като Тархуна и Бани Уалид, има разположени руски наемници, които са принудени да се изтеглят, а това поражда и различни теории – от възможно споразумение между Турция и Русия до изостряне на конфронтацията между тях.

Специализираните сайтове, наблюдаващи въздушния трафик, показват рязко повишаване на военните полети в Източна Либия, която е под контрола на Хафтар. Руски транспортни самолети са разположени в базата Ал Хадим, източно от Бенгази. Самата база е разширена и достроена от ОАЕ (Обединените арабски емирства) – един от основните съюзници на либийския генерал.

Тези самолети пренасят оръжия и наемници от Сирия няколко пъти на месец. В края на 2019-а режимът на Асад се съгласява да си сътрудничи с Хафтар, с когото заедно отварят посолство на Либия в Дамаск. Както сирийци от бунтовническите зони тръгват към Западна Либия в подкрепа на правителството в Триполи, така и сирийски бойци от правителствените зони са изпратени от Русия в Източна Либия в подкрепа на Хафтар. По този начин либийският конфликт се превръща не само в продължение на сирийската война, но и в нова арена на геополитическо съперничество.

Битката за контрол върху Либия и големите петролни залежи предизвикват сблъсък, продължаващ вече близо десетилетие.

Русия, ОАЕ и Египет продължават да изпращат военна помощ, включително самолети, към Халифа Хафтар, който се възприема като възможен лидер на Либия и противник на ислямистките сили, които са част от правителството в Триполи, въпреки че и самият Хафтар разчита на ислямистки бригади в офанзивата си срещу столицата. Турция, Италия и Катар подкрепят правителството в Триполи, което е признато официално от ООН. В края на 2019-а Анкара също изпраща оръжие в замяна на споразумения за добив на петрол и газ в Източното Средиземноморие.

На 10 юли Националната петролна компания на Либия отменя правната клауза, която позволява износа на суров петрол от всички пристанища на страната, като по този начин приключва половингодишната блокада на силите на Хафтар.

Струпването на военна сила от двете страни на конфликта е разглеждано като подготовка за дълга битка, която би решила не само кой ще сложи ръка върху петрола, но и какъв ще е изходът на конфликта. Очаква се горещата точка да бъде около родния град на Кадафи – Сирт, където преминава т.нар. „червена линия“ между силите на Триполи и на Хафтар.

ООН прави призиви за създаване на буферна зона по линията, докато Турция и Русия подсилват укрепления и снабдителни линии, които са жизненоважни за воденето на военни действия. Сирт е под контрола на Хафтар от януари, докато той напредва към Триполи, но правителствените сили имат за цел да си върнат контрола.

Лигата на арабските държави (Арабската лига) отхвърля разделянето на Либия на зони на влияние и интернационализацията на продължаващия конфликт.[footnoteRef:183] [183:  https://theworldnews.net/bg-news/arabskata-liga-otkhvrlia-razdelianeto-na-libiia-na-zoni-na-vliianie [достъпен 27.09.2020, 14:45]] 


Град Сирт е ключов за петролната инфраструктура и пристанищата на изток и загубата му е смъртоносен удар за силите на Хафтар. Ето защо залогът е голям. Възможността за създаване на отделна протодържава в Източна Либия като алтернатива на правителството в Триполи не е възможна без контрол върху петрола, към който има интереси и Русия. Това е причината през последната година Москва да изпраща руски и сирийски наемници, които да са на първа линия.

Тази проксивойна е пряко свързана и с Европа. Франция и Италия, чиито петролни компании „Тотал“ и ЕНИ имат договори с Либия от времето на Кадафи, подкрепят различни страни в конфликта. Франция подкрепя Хафтар от самото начало и в момента е въвлечена в горещ спор с Анкара. Нападките са взаимни за нарушаване на ембаргото, като и двете твърдения не са безпочвени. За да се извърши мониторинг на ембаргото, е създадена операция „Ирини“.[footnoteRef:184] В нея участва и Гърция, която оспорва договорите между Либия и Турция за разработка на газовите залежи в Средиземно море, които според Атина засягат гръцката икономическа зона и териториални води. [184:  https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2020/03/31/eu-launches-operation-irini-to-enforce-libya-arms-embargo/ [достъпен 27.09.2020, 13:47].] 


Италия, която подписва договор с Гърция за съвместна разработка на залежите в Средиземно море, е на една страна с Турция по отношение на подкрепата за либийското правителство.

Войната в Либия не е към своя край. Докато дипломатическите совалки обикалят ООН и ЕС, оръжейните доставки показват, че има ръст на намесата на регионални сили, като Франция, Турция, ОАЕ, Италия, Русия и Египет. В потвърждение на това египетската армия започва мащабно военно учение близо до границата с Либия, което е посрещнато остро от Турция. Намесата на Кайро се случва в момент, когато президентът на страната – Абдел Фатах ел-Сиси, заявява, че страната му е готова да навлезе в Либия в полза на Хафтар с цел да защити интересите и сигурността си.

В това се вижда видима ескалация на територията на Либия. САЩ в това отношение все по-видимо се намесват, макар и само по дипломатически път. От юли 2020-а Халифа Хафтар и либийското правителство подготвят позициите си за битката при град Сирт.[footnoteRef:185] [185:  https://www.vesti.bg/sviat/zapochva-vojnata-za-libijskiia-petrol-6112170 [достъпен 27.09.2020, 11:23].] 


Половин година след подписаното споразумение през януари 2020-а в Берлин военните действия в богатата на петрол африканска държава не спират.

Петдесетте и пет точки на споразумението, подписано в Берлин, съдържат ангажименти за постигане на временно примирие, спиране на износа на оръжие за Либия, амбиция за разоръжаване на враждуващите милиции и създаване на тяхно място на единна либийска армия, както и на централно правителство и на президентски съвет, представляващи всички либийски сили и одобрени от парламента.

„Тази война не е приключила“, коментира пред „Ню Йорк Таймс“ Емадедин Бади – старши научен сътрудник в Атлантическия съвет, който е специалист по Либия и Сахел. „Очевидно, предстоят още конфликти, но всички – в Либия и извън нея – ще преразгледат своите позиции.“

Настъплението на силите на Сарадж предизвиква заплаха за военна намеса от Египет, който подкрепя ген. Хафтар. Появяват се и твърдения, че Русия, която също подкрепя генерала, е изпратила военни самолети в Либия, което Москва отрича. Рискът от ескалация кара европейските лидери да призоват към спиране на огъня и връщане на масата за преговори.

След гражданската война от 2011 г. следват години на нестабилност, като през 2014 г. са проведени парламентарни избори. Правителство не е съставено до 2016 г., когато в резултат на политическо споразумение, постигнато с посредничеството на ООН, на власт в Триполи идва правителство на националното съгласие с премиер Файез ал Сарадж.

Правителството на Сарадж, който е архитект по професия и работи по големи проекти от времето на Кадафи, е базирано в Триполи. То получава значителна военна помощ от Турция, Италия и Катар.

Проблемът е, че не може да си гарантира подкрепата на либийските граждани, които го смятат за наложено отвън, и трудно контролира милициите и наемниците, които използва вместо редовна армия. То контролира малки като площ, но сравнително гъсто населени територии в северозападната част на Либия.

От другата страна е т.нар. „Либийска национална армия“, водена от Халифа Хафтар – бивш генерал на Кадафи, по-късно прекарал години в САЩ като част от опозиционно правителство в изгнание, което иска да свали Кадафи. Хафтар се завръща в Либия по време на бунтовете през 2011 г. и се издига до един от водещите военни командири на бунтовниците след залавянето и убийството на Кадафи край град Сирт.

Центърът на силите на Хафтар е Бенгази и от там той контролира обширни територии в източната част на страната. Под контрола му са основните нефтени полета и терминали за товарене на танкерите – главния финансов приход на страната. Силите на Хафтар са подкрепяни от Русия, Саудитска Арабия, Египет. Франция също се ориентира към подкрепа за силите на Хафтар.

Турция активно се намесва в конфликта на страната на правителството на националното съгласие на Сарадж. Анкара изпраща войници, военни съветници и военна техника, сред която особено значение имат дроновете. Те позволяват на силите на Сарадж да нападат незабелязано позиции на армията на Хафтар. Затова наблюдатели смятат, че активната подкрепа на Турция за силите на Сарадж изиграва ключова роля за отблъскването на обсадата на армията на Хафтар на Триполи.

Основен поддръжник на Хафтар е Русия. Данни за военна подкрепа от Москва за силите на Хафтар има от години, но преди месец се появяват нови такива съобщения. В края на май главнокомандващият Африканското командване на въоръжените сили на САЩ (AFRICOM) генерал Стивън Таунзенд обявява, че Москва е предоставила на бунтовниците на Хафтар руски военни самолети, които са били пребоядисани, за да се скрие техният произход. Отнася се за 14 самолета МИГ-29 и СУ-24, които са били доставени до въздушната база Джуфра. Москва отрича изпращането на военна помощ в Либия.

Съобщения за намеса на руската частна военна група „Вагнер“ в Либия на страната на Хафтар има от години. Руското Външно министерство обаче отхвърля тази информация.[footnoteRef:186] [186:  https://www.24chasa.bg/novini/article/8734700 [достъпен 27.09.2020, 13:10].] 


Намесата на чужди държави на страната на воюващите страни предизвикват опасения, че най-богатата на петрол държава в Африка е на път да се превърне в сцена на война чрез посредници.

Москва и Анкара искат контрол върху Либия заради богатите нефтени залежи. Присъствието на която и да е от двете сили в Либия би дало и контрол върху бежанския поток към Европа през Средиземно море.

Намесата на Турция предизвика разногласия със съюзника ѝ от НАТО Франция. Френското Министерство на отбраната обвинява турския флот, че се държи „изключително агресивно“ и предизвиква френски военен кораб в Източното Средиземноморие, който се е опитал да провери товарен плавателен съд, заподозрян, че пренася оръжия до Либия в нарушение на ембаргото на ООН. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заявява, че инцидентът се проверява.

Турският президент Реджеп Ердоган заявява на 9 юни, че целта на подкрепяните от него сили на Сарадж е да завземе крайбрежния град Сирт и базата Джуфра. „Сега целта е завземане на целия район около Сирт и да се приключва. Това са зони с петролни кладенци, които са от голямо значение“, казва Ердоган, цитиран от Ройтерс.

Това намерение предизвика предупреждението на египетския президент Абдел Фатах ел-Сиси, че евентуална атака от подкрепяните от Турция сили на Сарадж срещу град Сирт или авиобазата Джуфра, където се смята, че Русия е изпратила военни самолети, ще се смята за „преминаване на червената линия“ и ще предизвика военна намеса на Египет. Правителството в Триполи заявява, че смята думите на Сиси за обявяване на война, а силите на Хафтар приветстват помощта от Египет.

След заплахата на Египет външните министри на Италия и Германия призовават за спиране на огъня в Либия и спазване на оръжейното ембарго. „Ако спрем доставките на оръжия или силно ги намалим, ще можем да ограничим агресивността на двете либийски страни в конфликта“, каза италианският първи дипломат Луиджи ди Майо, който изрази готовност Рим да предостави повече ресурси за контрол на прилагането на оръжейното ембарго. Германският му колега Хайко Маас заявява, че заплахата на Египет е знак, че е възможно ситуацията да ескалира, което значи, че „е още по-спешно да се договорим за спиране на огъня сега“.

За деескалация призовават и САЩ. След среща между главнокомандващия на Африканското командване на въоръжените сили на САЩ ген. Стивън Таунзенд, Ричард Норланд с Файез ал-Сарадж съобщават, че американските представители призовават за спиране на огъня и провеждане на преговори. Норланд изявява призив към чуждите държави да спрат да подклаждат конфликта, да спазват оръжейното ембарго и да се придържат към ангажиментите, поети в началото на годината на срещата в Берлин.[footnoteRef:187] [187:  https://www.svobodnaevropa.bg/a/30688477.html [достъпен 27.09.2020, 15:17].] 


Тази ситуация, в която днес се намира Либия, за съжаление, е съдбата на повечето бивши авторитарни режими по света. Вече е видна закономерността, че след автокрация, тоталитаризъм и диктатура следва икономически, социален и държавен полуразпад или разпад. Тук по същия начин това правило „работи“ и нямаме изключение. Липсата на изградени във времето реално работещи политически и управленски модели на функциониране на държавното управление, както и на способна и авторитетна управляваща класа, е пагубна за всяка държава. Всъщност това днес след изчезването на статуквото на диктатора води до повличане на лавинообразни, силно разрушителни и антагонистични процеси. През вековете държавата е била част от империи, участвала е във всички процеси и катаклизми в региона, включително и през периода на блоково противопоставяне. Колониалният период и изкуственото разделяне на континента на държави е наслоило негативи, които правят сложен пъзел, но не се знае кой и как ще го подреди.
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Abstract: Sovereignty theories not only affect the real political process, but also directly (directly) influence it. This report traces historically and logically analyzes the emergence of the category of „sovereignty“ since its founder, Jean Boden. Special attention is paid to the world classics, including Machiavelli, Buchanan, Hobbes, Rousseau, Jelinek, Glumpovic, Schmidt, Bourdain and others. The contributions of the Bulgarian authors – lawyers, constitutionalists, political scientists, etc. are also presented. The aim is to present and summarize (in a synthesized form) the sovereignty, laying the foundations for future author's research on the subject.
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Понятието „суверенитет“ е едно от най-дискутираните през последните няколко века в рамките на науките за държавата, правото и политиката. То е един от двата концептуални термина (заедно с „нация“), върху които са изградени най-експлоатираните и до ден днешен теоретични конструкции за (пост)модерната държава [3]. Самият термин придобива популярност по време на Великата френска революция, въпреки че се формира значително по-рано – още при изграждането на абсолютизма във Франция. Значението му от стфр. ез. е „върховен, независим, упражняващ висша държавна власт“ [6: 71], още „власт, управление, върховенство на власт или на ранг“ и „върховна власт в рамките на дадена територия“ [9].

Корените на суверенитета се откриват още в древни времена и съпътстват държавната власт от самото ѝ възникване. Битието на суверенитета може да бъде открито още в практиката на Древна Елада (Аристотел), Рим и Средновековието (Тома от Аквино, Ибн Халдун, Марсилий Падуански, тираноборците и монархомахите, Йоханес Алтузиус, Брактън и др.) [16: 217 – 218]. Но модерната концепция за суверенитета е продукт на развитието на съвременните държави, чието начало е поставено с подписването на Вестфалския мир (1648 г.). На философско равнище тя е в основата на ученията на Николо Макиавели, Мартин Лутер, Жан Боден, Томас Хобс, Джон Лок и др. [9].

След възникването си първоначално във Франция теорията за суверенитета бързо се разпространява в съседните държави и става неделима част от понятието „държава“. Няма как да не се съгласим със становището на проф. Емилия Друмева, че всъщност теориите за суверенитета имат за цел да легитимират възникването и укрепването на централизираните национални държави в Западна Европа през XV – XVII век [6]. Както правилно отбелязва и проф. Даниел Вълчев, значението на теориите за суверенитета в правната наука се дължи основно на годността им да посочат критерий за разграничаването на държавата от всички други форми на социално съжителство. И до ден днешен наличието на суверенитет е едно от значимите теоретични построения, върху които се гради юридическото разбиране за държавата [4: 81].

Първото определение на суверенитета дава Жан Боден в своя основен труд „Шест книги за държавата“ (1576 г.). Той го дефинира като „абсолютно и постоянно (т.е. вечно – бел. И. В.) могъщество на една държава“. Суверенитетът е абсолютна власт и неговият носител – суверенът, не се подчинява на ничия чужда воля. По този начин той не допуска не само власт над себе си, но и власт до себе си. И понеже суверенитетът е абсолютен, не е възможно да се говори за друг такъв в рамките на една и съща държавноорганизирана общност – той е един в рамките на единното социално пространство и е иманентна характеристика на държавата.[footnoteRef:188] Казано по друг начин, според Боден, ако държавата не притежава тази абсолютна и единствена власт, то самата тя не съществува. Оттук суверенитетът представлява абсолютната държавна власт и всяка власт, която се нарича по този начин, би следвало да е суверенна (суверенитетът не е нищо друго освен самата държавна власт).[footnoteRef:189] [188:  С други думи суверенитетът е един от конститутивните елементи на държавата [8: 41 – 42].]  [189:  Въвеждайки понятието „суверенитет“, Боден визира преди всичко основна характеристика на държавата като явление [4: 86 – 87; 89].] 


Проф. Минчо Семов представя тази теоретична конструкция по следния начин: Държавата е източник на политическите проблеми, свързани с качеството ѝ на носител (съдържател) на висшата власт – суверенитета. Територията, населението, обществото като цяло и политическото тяло стават обект на общ интерес и на взаимна зависимост, за да се осигури суверенитет на държавата – нейната върховна власт. Историята доказва, че държава без суверенитет е зависима и не може да разчита на цялостно и трайно разрешаване на своите проблеми, на удовлетворяване на интересите на собствения народ [13: 333 – 334].

Преживял периода на религиозните войни в Европа от втората половина на XVI век, Жан Боден вижда всички опасности, които крие политическата система от припокриващи се власти, съществуваща по това време. Църквата, аристокрацията и монархът се борят помежду си за подчинение на поданиците и това се изражда до гражданска война и безредици. Според Боден силната централизирана власт е гаранция за стабилност на държавата, за мир и просперитет. За да не попада в конфликтни ситуации, суверенът не трябва да бъде обременен от законите или от някакви други задължения или условия, диктувани отвън или от собствените му поданици. Тези идеи представляват интелектуалният стълб, върху който се крепят абсолютните монархии от тази епоха.[footnoteRef:190] [190:  Легитимността на суверена произтича както от обичайното право, така и от божественото право на кралете да управляват. Макар да ненавижда демокрацията като популистка форма на управление, Боден все пак признава, че абсолютната власт също не трябва да е безконтролна. Владетелят ще дава отчет за своето управление пред Бог и пред естественото право [7: 88 – 89].] 


Обобщавайки концепцията на Боден, доц. Наско Петров откроява три позиции относно широкото тълкуване на понятието „суверенитет“: първо, суверенната мощ на държавата е абсолютна и неоспорима – тя не търпи нареждане от друг и е независима от Бога, природата и народа; второ, суверенната власт е неделима по същество и дори когато се делегира, продължава да е такава; и трето, тя е неизменна, т.е. неподвластна е на превратностите на времето, поради което е недостъпна – държавата е Бог на Земята [10: 100 – 101].

Целта на учението на Жан Боден е да укрепи властта на монарха. Но той не е първият, който описва идеята за суверенитета. По време на Ренесанса Макиавели отделя политиката от религията и предначертава функциите на владетеля, който, упражнявайки ги по определен начин, може да удържи по-дълго властта си върху определена територия. Той следва да бъде направляван единствено от дълга по отношение на благоденствието на политическото тяло (държавата). Последовател на тази идея е кардинал Ришельо. Като пръв министър той я въвежда в държавното управление и издига държавата в ранг до нещо по-висше от нейните обитатели, в т.ч. и от монарха [9].

Съществен принос има и основоположникът на конституционното право Томас Хобс [17: 75 – 82]. Пишейки по време на гражданската война в Англия, той възприема суверенитета като решение, което да прекрати братоубийственото избиване по политически причини. Състоянието на непрекъсната война и обществен хаос е характерно за безконтролната и пълна човешка свобода. За да бъде избегнато то, държавното управление следва да бъде снабдено с абсолютна власт и право да контролира своите поданици. Решението се крие в радикалното предоставяне на цялата власт на трета страна – на суверена. Но за разлика от Боден Хобс не обвързва авторитета на владетеля с божественото право да управлява, а с идеята за обществения договор (с който всички здравомислещи хора би следвало да са съгласни) [7: 100 – 101]. Той свързва монархическия суверенитет с договорния характер на учредяването на държавата.[footnoteRef:191] Договорът се сключва между всички членове на обществото и в момента, в който те създават държавата, всъщност прехвърлят всички свои права върху нея, т.е. хората я правят суверенна спрямо себе си [9]. [191:  Правилна интерпретация на думите на Хобс прави д-р Стоил Моллов, като отбелязва: „Това, което прави държавата държава, е наличието на суверен, а това, което прави суверена суверен, е наличието на държава, която е и лимитът на неговия суверенитет в пространството“ [8: 51].] 


Общественият договор представлява основанието на суверенната власт само на владетеля. След като са сключили договора и са учредили върховната власт, поданиците не могат да отхвърлят без съгласието на монарха неговия суверенитет и да развалят договора. Според Хобс суверенитетът на абсолютния монарх се изразява в притежаването на монопола в законотворческата дейност. Но законите са задължителни както за поданиците, така и за него самия, защото в противен случай би се подронила абсолютността на суверенитета. Невъзможно е и той да бъде разделен между няколко носителя, защото това би противоречало на неговата неделимост [5].

Във „Властта на короната в Шотландия“ (1579 г.) Дж. Бюкенън разглежда нещата по различен от Хобс начин. При легитимното управление монархът черпи властта си от съгласието на управляваните. Обществото е обединение от хора, основано на правото, а границите на кралската власт са установени в законите. Във властовата йерархия народът е в основата на управлението – той е източник на кралската власт, която спазва стриктно законите. Така суверенитетът се обвързва с принципа на господство на правото, а също така с изискването на ранния либерализъм за ограничено управление.[footnoteRef:192] [192:  Бюкенън предлага механизъм за упражняване на народния суверенитет цели два века преди Русо. Това става посредством представително управление в съчетание с пряка демокрация. Кралят следва да изработва важните решения в съвет, в който трябва да са представени всички обществени групи, след което се провежда дискусия. Решенията се предоставят на народа за одобрение. Управниците се подчиняват на правото, а то обуславя тяхната зависимост от народа. Ако кралят се постави над закона, означава, че той руши основанията на собствената си власт. Свалянето на тираните е винаги оправдано, дори когато води до война, защото така народът възстановява властта си и принципа на справедливост [16: 223 – 224].] 


Предхождаща идеята за народния суверенитет е тази за разделението на властите. Първоначално се налага и реализира принципът на народен суверенитет, който формира властта като цяло, а след това конституираната власт се поделя на три области на управление. Между тези две теоретични конструкции няма противоречие – те изразяват свободата и са неин правно-политически израз на защита, подпомагат упражняването на законосъобразна дейност на държавата при строго регламентирани правила.[footnoteRef:193] [193:  Монтескьо очертава границите между властта на държавата и тази на обществото, между общото и частното, между публичната власт и отделната личност. Контролът е двоен – обществото контролира властта, след което трите власти се контролират помежду си [12: 34].] 


Още в творчеството на Русо откриваме възгледа за суверенитета не като фактическа власт, а като правомерно господство. Суверен не означава монарх, събрание или правителство (както твърдят повечето теоретици на правото и политиката през Епохата на просвещението), а общността в нейното колективно и законодателно качество. Както правилно забелязва проф. Георги Янков, според теорията на Русо народният суверенитет е у всички граждани и сключвайки обществен договор, те всъщност достигат до взаимно съгласие в политиката [17: 105]. Източник на държавността е абсолютният суверенитет на народа, а нейната същност е общата воля.[footnoteRef:194] Суверенитетът не е нищо друго освен упражняване на общата воля.[footnoteRef:195] Той е неотчуждаем и неделим – властта може да се предава, но не и волята.[footnoteRef:196] Мотивът на Русо е следният: „Както природата дава на всеки човек абсолютната власт над всички негови членове, така и общественото съглашение дава на политическото тяло абсолютната власт над всички негови членове; и същата тази власт, ръководена от общата воля, се нарича… суверенитет“ [10: 81]. [194:  Както подчертава проф. Д. Вълчев, тезата за волевия характер на суверенитета е силно подчертана в учението за народния суверенитет на Русо. Според него суверенитетът не е нищо друго освен упражняване на общата воля. Тя е различна както от участващите в нейното формиране индивидуални воли, така и от техния аритметичен сбор. Това е волята на един нов субект – политическото тяло, възникващо в резултат на обществения договор. А постоянната насоченост на общата воля е по посока на общия интерес [4: 129 – 130].]  [195:  По-късно Томас Пейн прави опит да популяризира този възглед на Русо в Северна Америка [7: 139].]  [196:  Според проф. Ем. Друмева суверенитетът е неделим, защото изразява единството на държавната воля, и неотчуждаем – като гаранция и легитимност на упражняваната държавна власт [6: 72].] 


Правото е израз на общата воля, поради това самата държавност се характеризира и чрез белега, наречен „воля“. Леон Дюги определя феномена публична власт по следния начин: „Държавата личност е носител на суверенитета като субективно право и управляващите упражняват този суверенитет. Волята на управляващите е публичната власт“ [14: 144].

Освен всичко друго, суверенитетът се отличава с постоянност, защото не става нито повече, нито по-малко с течение на времето (по думите на доц. Борислав Градинаров).[footnoteRef:197] И когато бъде изявена волята на целия народ, това е акт на суверенитет и има силата на закон.[footnoteRef:198] Неслучайно в повечето съвременни конституции се провъзгласява принципът на народен суверенитет като единствено основоположение на институциите, което според твърдението на Филип Брод е равностойно на формулата „Цялата власт произтича от народа“ [1: 51]. И когато суверенитетът се възприема като универсален принцип на човешкото съществуване, принадлежи на народа и е в основата на политическата и социалната организация на обществото, само тогава може да се говори за демокрация и демократична (конституционно-плуралистична) политическа система и режим от западен (либерален) тип [10: 32]. [197:  С други думи той е константа – или съществува, или изобщо не съществува [5].]  [198:  От неделимостта и неотчуждаемостта на суверенитета Русо прави извода, че народното представителство е неприемливо. Суверенитетът като упражняване на общата воля може да се представя само от себе си. Следователно от момента, в който народът делегира своите права на представители, той вече не е свободен: „Защото волята е обща или не; тя е воля на целия народ или само на една негова част. В първия случай, когато бъде изявена, тази воля е акт на суверенитет и има силата на закон; във втория случай тя е само частна воля или административен акт, най-много декрет“ [17: 106].] 


На по-късен етап Бенжамен Констан, който не споделя радикализма на Русо, в духа на класическия либерализъм подчинява народния суверенитет на гражданската свобода като конституционна ценност и съчетава действието на принципа в контекста на разделението на властите и господството на правота. Реализацията на суверенитета в условията на конституционно управление се основава на относителния му характер и взаимодействието с останалите политически ценности и принципи, гарантиращи защитата на свободата. Защото независимо от носителя, ако суверенитетът е абсолютен, се създават предпоставки за установяване на неограничена власт, която е опасна за свободата [16: 226].

През XIX век германските правни теоретици преосмислят концепцията, налагана от французите и британците (Лок, Русо и др.) цели две столетия и половина. Паралелното съществуване на напълно суверенен райх след 1871 г. и множествено негови субекти – членове на федерацията, които претендират да притежават държавна обособеност, води до преосмислянето на проблема за съотношението държавна власт – суверенитет. Благодарение на автори като Георг Йелинек се утвърждава становището, че „държавна власт“ и „суверенитет“ са понятия с различно съдържание и второто фактически носи информация за едно от основните качества, които принадлежат на властта на държавата.[footnoteRef:199] [199:  Други фундаментални качества на суверенитета са върховенство, неограниченост и неотговорност (заради абсолютния характер), както и самопроизводност (поради функцията му на учредителна власт – това предполага отсъствие на каквато и да е друга, която би могла да му противостои и по отношение на генетичната обусловеност) [4: 92; 106 – 119].] 


Но тази теоретична конструкция страда от един съществен проблем, който възниква на базата на три еднакво неприемливи извода по отношение на тогавашната федеративна Германия: първо, суверенитетът е делим; второ, членовете на федерацията не са държави; и трето, федеративният съюз не е държава. Германските правни мислители отхвърлят първото твърдение на теоретични основания, а другите две – по политически съображения.[footnoteRef:200] Подобно на Макс Вебер, Йелинек заключава в характерния за епохата и германската публичноправна доктрина стил. На въпроса по какъв начин държавата се отличава от другите социални общности, той отговаря: „Там, където някаква общност по силата на първична власт и с помощта на принудителни средства осъществява над своите членове и над своята територия господство в съответствие със своя собствен порядък“ [4: 95 – 96]. [200:  Подобна конструкция би позволила да се обоснове схващането, че и федеративната общност, и нейните членове са държави, тъй като притежават държавна власт, макар и при субектите от субдържавното равнище тази власт да не е (напълно) суверенна. Това според Йелинек означава, че последните могат да бъдат юридически ограничавани и не притежават възможността да определят свободно собствения си правопорядък [4: 93 – 95].] 


На границата между XIX и XX век започва разглеждането на суверенитета като субективно право, водещо до наличие на колективно задължение (поради неговия волеви характер и връзката му с интереса). Според това разбиране съществува наличие на всички необходими компоненти на субективното право – волеви характер, обусловеност от интереса, връзка с правопорядъка, съответстващо юридическо задължение [4: 129]. Но никое голямо име през последното столетие не отрича обстоятелството, че в държавноорганизираното общество съществува една висша принудителна власт. Ако това не е така или ако съществуват паралелно други власти, които до могат да ѝ се противопоставят, то тогава няма държава [4: 127 – 128].

От тази гледна точка е правилно твърдението на проф. Димитър Радев, според което, понеже държавната власт е суверенна, две суверенни власти не могат да съществуват в една държава. Суверенитетът произлиза от силата на самата държава да решава своите въпроси в рамките на териториалната си цялост. Властта способства държавата да изгради своя суверенитет.[footnoteRef:201] [201:  Обобщено, държавната власт е единна, неотчуждаема, колективна, правно организирана, суверенна и ръководна [12: 34].] 


Един от големите теоретици на суверенитета през ХХ век е Карл Шмит. Според неговата логическа рамка част от върховното право на суверена е той (или тя) да преценява дали дадени обстоятелства са „нормални“ или „извънредни“ и да решава кога дадени закони могат да се прилагат (и кога не). Легитимността на суверена зависи не от това как прилага закона, а от способността му да защити държавата и нейните граждани. Неговата истинска власт се проявява в екстремни ситуации, в които решенията трябва да се вземат въз основа на изцяло нови обстоятелства. Суверенът се превръща от бранител на закона в истински законотворец, който е в състояние да мобилизира народа срещу дадена опасност или враг. В заключение Шмит отбелязва, че властта на суверена в нейната пълна форма изисква и употребата на сила, което при други обстоятелства не би било допустимо от законова гледна точка [7: 256].

Друг утвърден идеолог на суверенитета от това време е Мустафа Кемал паша, по-известен с прозвището Ататюрк (Баща на турците). През 20-те и 30-те години на XX столетие той реализира в реалната политическа практика своята идея за безусловното право на държавата на самоуправление, основаващо се на „суверенната воля на народа“. Суверенитетът означава преди всичко демократично самоуправление, независимо от каквито и да е външни авторитети (в т.нар. и от султана „халиф“). Той предполага ненамеса на религията в държавните дела, както и на чужди държави – във вътрешните въпроси на страната. Според Ататюрковия „кемалистки национализъм“ турската държава трябва да бъде суверенно обединение на територия и население, което признава същото суверенно право на всички останали държави и народи.[footnoteRef:202] [202:  Тази концепция за суверенното право на народа сам да реформира собствената си държава е неразбираема за мнозинството от населението на съседна Турция и до днес. За повечето хора от бедните селски райони това е идеология, целяща да наложи волята на градския светски елит върху безвластната и дълбоко религиозна селска маса. От това именно се възползва днешната неоосманистка върхушка начело с Реджеп Т. Ердоган [7: 249].] 


Жорж Бюрдо представя най-разпространеното по негово мнение разбиране на суверенитета, според което той е съвкупност от известни прерогативи, които не принадлежат никому другиму и чието ползване поставя облечения с тях на най-високото стъпало в доминирането. Суверен е този, който решава коя е идеята за право, значима и зачитана в цялата общност. Това може да бъде отделен човек, класа или цялата нация. Но който и да е от тях, неговият (техният) суверенен характер го (или ги) прави абсолютен господар на идеята за право, действаща в държавата. Както се изразява Пиер Журийо, суверенитетът е „...властта, която няма потребност от това да бъде права, за да узакони своите действия“[footnoteRef:203]. [203:  Суверенитетът е сила, която се поражда от съвкупността на историческите и националните обстоятелства, в които e въвлечена политическата общност към даден момент от своето съществуване. Суверенитетът отива при преобладаващата сила и тъкмо това негово качество да не зависи относно своето съществуване от никакъв предварително установен правов ред го прави според Бюрдо изключително понятие [2: 62 – 64].] 


Проф. Стефан Стойчев определя суверенитета като „независимост и върховенство на социалните общности, обособени в нация и народ, и на неговата държавна организация“ [15: 102 – 103]. Логически тази дефиниция е близка до Линкълн, според когото суверенитетът е „власт на народа, от народа и за народа“ [15: 102 – 103].

Всичко, казано дотук, е показателно относно трудността през годините да се създаде една цялостна и добре структурирана публичноправна теория за суверенитета. Още повече като се има предвид проблемният въпрос: Кой е фактически и легитимен носител на суверенитета? Това може да бъде отделен човек или институция. Първостроител на това теоретично поднаправление е представената по-горе идейна рамка на Жан-Жак Русо. Но съществуват и други (повече или по-малко) аргументирани позиции. Например според Гумплович суверенната държавна воля принадлежи на онзи, който фактически господства [4: 138]. Проф. Лъчезар Дачев предлага едно нетрадиционно схващане, при което се разграничават субект и носител на суверенитета. Разглеждайки го като „състояние на власт“, той приема, че носител на суверенитета е „този, който е установил това състояние“, а субект – „този, който осъществява властта“ [4: 139].

Юридическите интерпретации, засягащи въпроса за носителя на суверенитета, могат да бъдат обособени в три групи. Към първата спадат теократичните теории, поставящи в центъра на идейната конструкция божественото начало. Това е най-често срещаното през древността и в Средновековието схващане за едноличното властване на един висш авторитет (чиито повели са общозадължителни). Но подобни идеи не намират място в съвременната правна и политическа наука. Във втората група попадат представителите на класическия германски правен позитивизъм, чиято голяма заслуга е идеята за държавата личност, разглеждана като правен субект. Третата група отразява възгледите на последователите на Русо за народния суверенитет като проекция на политико-философския фундамент.[footnoteRef:204] [204:  Идеята на големия женевски мислител е, че народът като единно политическо тяло получава своята юридическа проекция във възприетата от френската публичноправна доктрина теза за държавата като персонифицирана нация [2: 139 – 141].] 


В рамките на идеите, отнасящи се до международното право, e формулиран един принцип по отношение на суверенитета, според който право на участие в международната общност имат само суверенни държави – онези, които се управляват според собственото си право, без чужда намеса отвън. В този смисъл понятието „суверенитет“ не е натоварено само с тезата за вътрешното могъщество на държавата, а наред с това се включва представата за нейната външна независимост. В днешно време тя е в основата на идеята за външния суверенитет [3].







*     *     *

В обобщение суверенитетът е една от най-сложните и богати конституционноправни и политологични категории. Като идейна конструкция той представлява нов метод за легитимация на държавната власт. Суверенитетът замества божествения закон, законите на разума и основанието на държавата като отживели концепции за легитимация на трансформирането на силата във власт, облечена в право [16: 219 – 220].

Суверенитетът е предмет на изследване и от международното публично право и експертите в областта на международните отношения. Едно кратко определение на суверенитета го свежда до независимост и върховенство на социалните общности, обособени в народ, както и на неговата държавна организация [11]. Трите основни аспекта на концепцията за суверенитета според Христо Панчугов, са [9]:

Първо, носителят на суверенитета е онзи, който притежава политическата власт. Управляващите не просто я притежават, но и не е възможно те да командват единствено на това основание. Необходимо е и основанието, че имат право да управляват, т.е. наличие на убеденост в легитимното право на някого да нарежда на всички какво да правят. Съгласието относно източника на легитимност се променя с времето – поначало е идеята за естественото право, след което са наследственото, божественото, конституционното право, общественият договор и пр.

Второ, да имаш някаква власт не е достатъчно. Идеята за суверенитет означава притежаването на върховна власт. С други думи носителят на суверенитета има власт, по-висша от всички останали.

И трето, суверенитетът се упражнява върху конкретна територия. Хората са членове на една и съща политическа общност благодарение на територията, а не на религията, етническата идентичност или династичната принадлежност. Суверенната власт редуцира чувствително силата на алтернативните форми на политическа власт, свързани с нация, религия, етнос и др.

Суверенитетът е утвърден като принцип в почти всички конституции по света, но той не е безспорен теоретичен постулат. Някои юристи и политолози излагат аргументи срещу него. Според Ж. Мартен той е неосъществим и илюзорен като практика. Социалното разслоение и различните интереси в обществото превръщат принципа в доктринална фикция. За Леон Дюги суверенитетът като термин не притежава реална стойност, защото чрез него се създават илюзии за заблуда на народа. Основен проблем на управлението на държавата и на конституционноправната и политическата наука не е търсенето на източника и субекта на публичната власт, а нейното осъществяване в интерес на целия народ, както и проблемът за разумните и справедливи отношения между управляващи и управлявани [15: 104].

Други автори обосновават непригодността на суверенитета, като го заместват с категориите „независимост“, „равенство“, „автономност“, „правосубектност“, „териториалност“, „интегритет“ и пр. Дори се стига до крайности: още през 1941 г. Х. Ласки предлага като полезно за политическата наука да изостави изцяло концепцията за суверенитета. От своя страна Л. Хенкин казва: „Суверенитетът е лоша дума не само защото е обслужвал ужасни национални митологии, а защото в международните отношения и международното право често е уловка, заместваща прецизното мислене“ [16: 217]. Три години по-късно в една своя статия Раймон Арон констатира: „Без съмнение през ХХ век не вярват повече на парламентарния строй на икономическия либерализъм или на националния суверенитет, както вярваха в тях през миналия век. Защото бяха най-малкото частично осъществени, тези идеи загубиха чара на новостта“ [10: 60 – 61].

Въпреки изложеното в предишния абзац е неоспорим факт, че теориите за суверенитета не само отразяват, но и влияят върху реалния политически процес. Но „суверенитет“ не е само правна, а и политологична категория. Термините „народен“, „национален“, „държавен“, а в по-ново време и „граждански“, „данъчен“ и пр. разграничения на суверенитета няма как да бъдат теоретизирани и представени в достатъчна степен на аргументация без употребата на интердисциплинарен подход, базиращ се и на методите на политическата наука. Това води до усложняване на аналитичния процес, поради което е невъзможно да се осъществи в рамките на настоящия доклад. По тази причина авторът си запазва правото да продължи своите научни дирения по проблематика в бъдещите свои научни трудове и публикации.
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COVID-19 и икономическата криза в резултат от епидемичната криза



Пандемията от COVID-19 се превърна в една от най-съществените и извънредни ситуации в Р България и в света от десетилетия насам. Мащабът и последствията от пандемията са такива, че в научната литература все повече се затвърждава мнението, че краят на пандемията ще доведе до значителни промени в живота на човечеството [7]. Може да се твърди, че повечето анализатори обобщават важността на тези промени чрез формулировката: „Светът никога няма да бъде същият“ [8].

Анализът на моментното геополитическо положение от друга страна може да бъде обхванат цялостно от термина „нова нормалност“, който съдържа в себе си оценка на новото състояние на икономиката след приключване на коронакризата. Типичните характеристики на такава „нова нормалност“ са продължително и значително забавяне на икономическия растеж, сериозен ръст на безработицата (с акцент върху възникването на „класическа“ структурна безработица) и обостряне на проблемите, произтичащи от задлъжнялостта както на индивидуално ниво, така и погледнато през призмата на домакинствата, юридическите лица и държавите като цяло.

Погледнато по-всеобхватно, терминът „ново нормално“ засяга и възможните социални, културни и дори антропологични последици от пандемията [3]. Вземайки това предвид, последиците от пандемията за стабилността в света като цяло и за националната сигурност на Р България следва да се анализират по-детайлно и внимателно.

В научната литература съществува консенсус относно постановката, че пандемията ще засегне негативно световната икономика [1]. Нещо повече, като непосредствен икономически ефект може да бъде посочен историческият спад в икономиките на държавите – членки на ЕС, и на развитите държави в света. По този начин фокусът следва да бъде поставен върху предстоящата посткоронакриза, като се вземе предвид, че е възможно световната икономика да бъде засегната в сравнителен план точно толкова, колкото по време на Голямата депресия от средата на XX век. Световната банка прогнозира икономически спад на световната икономика от 5,2 % през 2020 г. От друга страна сравненията и опитът от такива световни кризи, като Голямата депресия, загатват, че икономическите проблеми имат потенциала да ескалират и да доведат до увеличаване на вътрешно- и външнополитическото напрежение. Също така в повечето случаи желанието за премахване на вътрешнополитическото напрежение оказва натиск върху политическата класа да индуцира международно напрежение, регионални и военни конфликти.

Едва ли тези сравнения могат да бъдат небрежно отхвърлени през призмата на факта, че в разгара на епидемията между САЩ и Китай се инициираха широки публични дискусии, засягащи основно темата за отговорността за разпространението на COVID-19. Неслучайно в публичното пространство COVID-19 все повече се наименува като „китайския вирус“, особено що се отнася до медиите в САЩ [2]. Подобни квалификации съвсем не могат да се характеризират като политически неутрални. От друга страна те притежават не само географско, но и дълбоко политическо значение, и то не само в чисто политически смисъл, но и с оглед на последващото покачване на напрежението между основните геостратегически играчи.

Не могат да бъдат избегнати аналогиите с грипния вирус, причинил пандемията от 1918 – 1919 г., който е нарицателно обявен за „испански“, тъй като Испания първа призна наличието на епидемия за разлика от редица други държави, в които военната цензура дълго време забранява каквито и да е новини за болестта или за броя заразени и починали. По този начин държавата, която първа е признала за наличието на грип, е била обвинена за разпространението му. В настоящата ситуация неминуемо в понятието „китайски вирус“ се влага доза упрек и вина към държавата, която първа е регистрирала случаи на COVID-19.



Една международна буря



COVID-19 провокира поредица събития на международната сцена. Последните водят началото си от 19 април 2020 г., когато на брифинг в Белия дом президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Китай трябва да понесе отговорност, ако своевременно се докаже, че крие данни за коронавируса. В същото време координаторът за противодействие на коронавируса в САЩ Дебра Бърк задълбочи словесната атака, като подчерта, че американските власти смятат, че Китайската народна република (КНР) фактически е укрила данни за честотата и смъртността от COVID-19 от световната общност и от международните организации.

На 20 май 2020 г. президентът Тръмп акцентира върху некомпетентността на китайските власти, която е довела до огромен брой смъртни случаи от коронавирусна инфекция. На 24 май китайският външен министър Уанг Йи обвини някои американски политици в разпространяване на фалшиви новини за Китай. Освен това той поиска да се проведе цялостно разследване с участието на СЗО за произхода и разпространението на COVID-19. Въпросът обаче не се ограничава само до чисто политическата реторика. Темата за „отговорността на Китай за вируса“ неочаквано не само стана обект на дипломатически „обмен на любезности“ на държавно ниво, но и повод за редица съдебни дела.

По този начин се прави опит да се докаже в съда „вината за коронавируса“ на Китай. В началото на м. април тази година популярност добиха два такива съдебни процеса. Първият е заведен в Тексаския окръжен съд от група ищци, между които са и Freedom Watch, Buzz Photos, както и известният адвокат Лари Клейман. Сумата на иска е за 20 трлн. щатски долара. Искът е едновременно предявен и в Международния наказателен съд в Хага [4].

Второто дело е заведено във Флорида от адвокатските кантори Berman Law Group и Lucas-Compton. Размерът на иска е за „по-скромната“ сума от 6 трлн. долара [6].

В резултат от горепосоченото може да се заключи, че темата за „отговорността за коронавируса“ (засега под формата на „потискане“ на информацията от страна на КНР) се превръща в инструмент за ожесточена външнополитическа борба, като вменяването на подобна „вина“ може да се класифицира и като нов тип дипломатическо оръжие.

От една страна, ако КНР реши или бъде принудена да плати претенциите по посочените съдебни процеси, това ще нанесе сериозен удар на собствената ѝ икономика. От друга страна, в случай, че откаже да заплати, това ще се превърне във формален повод за налагане на широк спектър от санкции, а има потенциал дори и да провокира военна конфронтация под някаква форма.

Възможността КНР да бъде „провъзгласена“ за виновник чрез съдебна присъда е особен прецедент за възникването на нов тип оръжие, което може да бъде класифицирано като елемент на хибридна война. Този прецедент по-специално може да се характеризира твърде условно като вменяване на „отговорност за възникването на извънредни ситуации“, като в конкретния случай е избрана ситуацията с пандемията.

Въпросът за възникването и разпространението на COVID-19 има потенциал да се превърне в обект на най-сериозното разследване в нашето съвремие. Версиите за произхода на вируса значително варират – от естествени причини до открити спекулации за изкуствен произход.

Опитът в тази ситуация неминуемо води до заключението, че в близко бъдеще може да се сблъскаме с поредица контролирани извънредни положения, които да са свързани с естествени причини, но да се използват като основа и „оправдание“ за въвеждането на редица санкционни политики, както и за индуцирането на различни видове конфронтация на международната арена – от „студена“ до „гореща“.

В тази ситуация Р България и компетентните органи трябва да бъдат готови да отговорят на тези нови предизвикателства в международен и национален план. Това изисква следния набор от мерки:

Първо, следва да се осъществява подходящо и своевременно наблюдение на заплахите, които възникват в информационното поле.

Второ, следва по-специално да се води активно наблюдение на версиите за произхода на коронавируса както във вътрешен, така и в международен план.



Няколко конкретни примера от Р България



Президентът на Р България Румен Радев, както и председателят на Народното събрание Цвета Караянчева не се съобразява с препоръката на Националния оперативен щаб по отношение на отмяната на тържествените чествания на 3 март 2020 г. на връх Шипка – заради опасността от COVID-19 и грип тип „В“. Въпреки официалната отмяна на честванията президентът държи реч, докато Караянчева се ограничава единствено до поднасянето на цветя. В речта си президентът подчертава: Тук, на този връх, „покрит с бели кости и с кървав мъх“, се решава изходът от войната. Съдбата го поверява в ръцете на няколко хиляди български опълченци и войниците от Брянския и Орловския полк. Техният героизъм ще пречупи морално поробителя и ще отвори пътя към Освобождението. Каква ли щеше да бъде съдбата на България днес, ако онези велики българи се бяха поддали на „вируса“ на манипулацията, на „вируса“ на страха, на „вируса“ на примирението, на „вируса“ на слабоволието? Но те устояха и не се поддадоха, както всички вас, за които дългът към паметта е свят и неотменим [12].

Силно впечатление прави, че чрез скритото сравнение на метафората пандемичният риск се подценява за сметка на градацията, посочена чрез изброяването на „по-смъртоносните“ „вируси“ на манипулацията, страха, примирението и слабоволието.

В обратната посока на спектъра се позиционира надценяването, дори хиперболизирането на пандемичния риск. В този ред на мисли добър пример е проф. Костадин Ангелов (тогава управител на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД), който на 12.04.2020 г. заяви: „Нека да не поставяме на изпитание Божията милост и да превърнем дните за празнуване в дни за умиране. Виждали ли сте какво значи майка да не може да погребе своя син? Аз го видях със собствените си очи. Виждали ли сте, когато поръчвате чували за трупове, да ви кажат, че могат да ви дадат само 200 бройки? Когато тръгвате да подготвяте хладилните камери в болницата, за да ги напълните с трупове? Ако това се наложи, да знаете, че имате само 100 места. Ходещите хора по улиците като че ли искат да ни предадат на нас, лекарите, някаква Божия роля, ние да решаваме кой да живее и кой да умира. Благодарим Ви за тази корона от тръни – не я искаме!“ [11].

От дистанцията на времето видима е хиперболизацията както на бройките заразени лица, така и на бройките починали, но може би най-силна в изказването е алюзията по линията „корона от тръни“ – коронавирус.

Погледнато по-общо, двете представени изказвания експлоатират социални пукнатини, които имат силен политически заряд и водят до поляризиране на обществото, като се използват социални различия, чийто генезис са дори и различните партийни предпочитания. По този начин глобалната пандемия се сдобива с чисто идеологически окраски. Така съществуват поне два начина, по които политическото разделение и поляризация могат да формират индивидуални и колективни отговори на кризата с COVID-19.

На първо място, партийните предпочитания и политическите различия имат потенциала да забавят реакцията на обществото към COVID-19.

На второ място, възприеманата политическа поляризация може да допринесе за разпадането на тъканта на обществото. Тези две наблюдения оформят не само индивидуалното защитно поведение, но и битийността на обществото след COVID-19 кризата.

Политическите различия лесно могат да създават социална динамика на противоречие по оста ние – те, като така се подкопават ефективните реакции при извънредни ситуации. Когато разпространението на COVID-19 стана глобално, политическата идеология повлия цялостно на начина, по който много политически лидери реагираха на кризата, и на начина, по който обикновените граждани приеха вируса като реална и настояща заплаха.

С разгръщането на пандемията фактът, че лидерите в някои държави обвиняват политическите си съперници за използването на език на „сплашване“, послужи за подчертаване на съществуващото противоречие по оста ние срещу тях. Това е очевидно дори и в България, където политическата поляризация е във възход в очакване на предсрочни парламентарни избори. Така нагледно една заплаха, която първоначално не е политическа, а епидемиологична, се превърна и в политическа.

По-конкретно оформянето на заплахата от COVID-19 като проблем ние срещу тях повишава вероятността хората да възприемат вируса през обектива на своята политическа и религиозна принадлежност. По този начин в България поддръжниците на различни политически и религиозни групи възприемат COVID-19 по много различен начин. По-конкретно политическите формации, които поддържат управлението, излъчваха сигнали и послания, че са по-загрижени за здравето на населението, докато обратно, тези, които не го поддържат, акцентираха върху правото на личен, индивидуален избор и свобода на действията.

В същото време някои от изказванията на клирици от Българската православна църква също добиха ярък политически оттенък и послужиха за имплантирането и на религиозна компонента по оста на напрежение ние – те. Така например ловешкият митрополит Гавриил коментира на 9.04.2020 г. пожелателния характер на спазването на епидемиологичните мерки в църкви и манастири по следния начин: „Знаете ли вярващите в Гърция например как величаят г-н Борисов и ни казват: „Благодарете на Бога и се молете за него, че Господ Ви е дал такъв ръководител, дето не направи такъв ръководител, който направи това, което направиха при нас!“ [10].

Разгледаната поляризация е последваща, защото подхранва междугруповите напрежения и конфликти, които в случая с България са по политическа, етническа и религиозна линия – точно в момент, в който в страната съществува нужда от координиран и сплотен отговор на пандемията.

Докато политическите различия и разслоението на политическа основа несъмнено забавиха реакциите по отношение на кризата с COVID-19 в редица държави, действителните нива на поляризация в обществото са само една част от този феномен. Важна е и степента, до която хората приемат поляризацията в обществото си. По-конкретно по-силното възприятие към поляризацията в обществото е свързано с намалено междугрупово доверие, намалена социална ефикасност и алтруизъм, както и с повишена враждебност, егоизъм и конкуренция извън групата [5]. Това отрицателно въздействие върху общественото доверие е силно изразено в различните култури и се увеличава във време, характеризиращо се с несигурност [9].

От друга страна по време на кризисна ситуация ефектите от поляризацията могат да създадат повратна точка за обществата, чието сближаване е хронично увредено. Ако хората възприемат обществото си като поляризирано, те биват по-склонни да мислят, че то се разпада. Това от своя страна означава, че те са по-малко склонни да се доверят както на своите политически лидери, така и на своите съграждани, и се съмняват в правилността на постъпките на другите. Теоретизирането на социалната идентичност предполага, че това от своя страна ще ги направи по-малко склонни да постъпват по социално приемлив начин спрямо другите членове на тяхната общност. По този начин в момент, когато това наистина е необходимо и е нужна социална солидарност, повечето членове на обществото ще възприемат стратегия „всеки за себе си“, изцяло пренебрегвайки колективното благо. Така може да се обясни и масовото неспазване на установените противоепидемични мерки.

Политическата поляризация може да бъде преодоляна чрез изграждане на силно чувство, базирано на термина „ние“. Горепосоченият анализ предполага, че кризата, породена от COVID-19, представлява не само здравна криза, но и дълбоко политическа – поне в тези общества, където служи за подчертаване на съществуващите разделения. Какъв е тогава пътят, за да се преодолее тази политическа поляризация?

Въпреки че политическото разделение и поляризация не са новост, за преодоляване на криза от такъв мащаб е от съществено значение социалните групи да се обединят под обща идея и ценност. Когато взимат важни решения, политическите лидери следва да насочат усилията си към благосъстоянието на своите съграждани, а не към собственото си политическо оцеляване, както често наблюдаваме. Спасяването на човешки животи зависи от политическата власт, която предприема бързи, координирани и навременни действия, но това е възможно само ако партийните различия бъдат оставени настрана. Това означава, че лидерите трябва да се ангажират с ефективно лидерство на идентичността, като подчертават, че говорят и действат от името на всички граждани независимо от тяхната политическа лоялност, пол, виждания и етническа и религиозна принадлежност.



Вместо заключение



България като всяка друга държава се сблъсква с широк спектър от проблеми. Така например днес много държави са изправени пред острия проблем на социалното неравенство, или т.нар. „поляризация“ на обществото. Този проблем се проявява, първо, в непрекъснато нарастващата пропаст на доходите между бедните и богатите; и второ, в постепенното изчезване на средната класа. Рязката загуба на средната класа може да доведе до сериозни икономически и социални сътресения, тъй като нейното изчезване намалява икономическото производство и гарантира, че икономиката навлиза в период на тежка стагнация. Най-остро следва да бъде поставен въпросът, свързан с новите форми на бедност, породени от развитието на технологиите, и в по-широк смисъл – с качеството на живот и здравето на децата, възрастните хора и на онези групи от населението, които са изправени пред икономически и социални затруднения. Все по-трудно е практическото разрешаване на тези въпроси в контекста на променящите се модели на работа (десоциализацията) и на семеен живот, както и социалните връзки.

За държавата България въпросът за осигуряване на социална сигурност става първостепенен, а именно:

- чрез подкрепа на икономически слабите слоеве от населението;

- чрез защита на населението от различни видове социални рискове чрез пенсионна, здравна и социална реформа;

- чрез запазване и поддържане на жизнения стандарт на населението;

- чрез формиране на стабилна средна класа, модернизиране на образованието и разрешаване на екологичните проблеми;

- чрез регулиране на икономиката чрез въвеждане на прогресивна данъчна система.

Опитът на много държави по света предполага, че основното условие за поддържане на социална стабилност, прогресивно социално-икономическо развитие и осигуряване на приемливо ниво на социална сигурност е създаването на достатъчно влиятелна средна класа. Въпреки това в тези трудни условия, причинени от пандемията COVID-19, именно средната класа ще поеме социалната и икономическата тежест. Тази тенденция особено се отнася до икономически сектори, като услугите, включително и интелектуалните.

В такъв случай социална политика, насочена или към елиминиране, или към предотвратяване на възникването на този удар, трябва да придобие специално и особено значение. Затова е необходимо:

- първо, да се анализира и използва обективна информация за ситуацията;

- второ, да има алтернативни варианти за решаване на социоикономическите проблеми;

- трето, да се използват комплексно всички налични средства, за да се предотвратят възникващите рискове;

- четвърто, да се разработят и приложат адекватни целеви програми за справяне със здравната и икономическата криза.

Друг фактор, който може да повлияе на социалната сигурност в страната, е появата на нови информационни технологии, които бележат ръст по време на пандемията от COVID-19 и оказват значително влияние върху цялостното технологично развитие на обществото.

В тази връзка социалната функция на държавата, особено по отношение на пазара на труда и заетостта на населението, претърпява сериозна трансформация. Това обстоятелство ще създаде нов икономически и социален проблем под формата на промяна в структурата на заетост на населението, като значителна част от нея ще бъде свързана с масовото производство на информационни стоки и услуги. Въвеждането и прилагането на съвременни информационни и комуникационни технологии вече води до значително намаляване на броя на работните места и увеличаване на безработицата, като така допълнително ще се засили социалната стратификация и ще се появят нови форми на социално неравенство. Сред тях ще доминират информационното, образователното и интелектуалното неравенство.

Понастоящем съществуват и други фактори, които оказват значително влияние върху националната сигурност на България през призмата на съвременния полицентричен свят, а именно:

- демографската криза;

- високото ниво на обща смъртност на населението;

- сравнително ниската продължителност на живота спрямо европейските държави.

Всъщност днес един от важните проблеми за развитието на нашата държава е възстановяването на положителната динамика в процесите на възпроизводство на населението и противодействието на негативното въздействие от провала в демографските политики на прехода.
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Abstract: North Africa cannot be considered without Libya. Since the time of the bloc's opposition, the country's government has been marked by the personality of Muammar Gaddafi, who with his contradictory and inconsistent behavior on the international political scene has created a number of risky situations in times of complex political and economic processes. This necessitated several military operations, which arouse interest in military science.
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Не може да се говори за Либия, без да се разгледа личността на Муамар Кадафи. Той идва на власт по времето на Първосептемврийската революция от 1969 г. Тази революция не е изолирано събитие в арабските държави, а представлява част от втората вълна националистически революции след Шестдневната война[footnoteRef:205] от юни 1967 г. заедно с баасистките преврати в Ирак през 1968 г. и Сирия през 1970 г. Характерно за този период е обособяването и затвърждаването на арабските националистически режими и тяхната конфронтация с Израел, САЩ и западната цивилизация. [205:  Иванов, Галин. (2019) Анализ на шестдневната арабско-израелска война. – В: Национална сигурност. ISSN 2682-941X & ISSN 2682-9983. [онлайн]. https://nacionalna-sigurnost.bg/broi-4/.] 


Младият 27-годишен Кадафи си поставя за цел да изгради собствена система на власт, като отхвърля както западноевропейския, така и съветския модел на държавни порядки. По този начин той подема собствена конфронтация със западната цивилизация. Неговите възгледи са изложени в „Зелена книга“, публикувана през 1976 г., която заменя временната конституция. В нея той представя третата световна теория и доктрината за държава на народовластието на основата на арабско-ислямските традиции от древността, или това е джамахирията. Със своето поведение и политика той създава редица конфликти и провокации, които не могат да бъдат подминати от демократичната общност, като излага на риск собствения си народ. Това води и до провеждането на няколко военни операции на територията на Либия.



1. Операция „Прериен огън“



Операция „Прериен огън“ е кодовото име на операция на ВМС на САЩ, довела до въоръжен сблъсък между САЩ и Либия и станала кулминация на бойните действия в залива Сидра през 1986 г.

Дългогодишното напрежение между двете държави особено нараства след няколко терористични акта през 1985 г., при които загиват американски граждани. Сред тях са: отвличането на полет 847 на TWA на 14 юни 1985 г., отвличането на италианския круизен кораб „Акиле Лауро“ (7 октомври), отвличането на полет 648 на EgyptAir (23 ноември) и атаките на летищата в Рим и Виена (27 декември). Според САЩ Либия е пряко отговорна за тези атентати с подкрепата си за тероризма, както и за прекия организатор на някои от тях – Абу Нидал.

В отговор на атентатите САЩ започват мащабни военноморски маневри под името „Attain Document“ в залива Сидра. В тях участват 3 самолетоносача („Корал Сий“, „Саратога“ и „Америка“), 5 крайцера, 6 фрегати, 12 разрушителя, около 250 самолета и 27 хил. души.

Те се провеждат край условната линия на 32°30' с.ш., свързваща градовете Бенгази и Мисурата. Тя е определена през 1973 г. от либийския лидер Муамар Кадафи и е обявена за новата граница на либийските териториални води. Наречена е от него „линия на смъртта“, тъй като пресичането ѝ заплашва с ответна военна реакция.

Операциите „Attain Document I“ и „Attain Document II“ се провеждат съответно на 26 – 30 януари и 12 – 15 февруари и имат за цел да провокират либийската държава. Американските кораби демонстративно пресичат „линията на смъртта“, оставайки в международни води, а по време на тези операции са извършени 130 прехвата на либийски самолети над залива Сидра, но до въоръжени стълкновения не се стига. Няколко пъти край американския флот с разузнавателна цел се появяват и съветски Ту-16, но са прихванати от палубните изтребители и отдалечени от корабните съединения.

Операция „Прериен огън“ („Attain Document III“) се провежда през периода 23 – 29 март 1985 г. Тя има за допълнителна цел да събере разузнавателни сведения за новите съветски ЗРК С-200 (по класификацията на НАТО – SA-5 Gammon), като провокира използването им (предвижда се американските самолети да бъдат засечени и съпровождани от системите на комплексите, а те от своя страна да бъдат засечени от американските средства за радиоелектронно разузнаване).

На 24 март, след демонстративен въздушен бой между две двойки F-14 и МиГ-25, по американски изтребители са изстреляни общо 6 ракети (3 двуракетни залпа, първият в 13:54 ч. местно време) от комплексите С-200, които не улучват целите си.

Американският контраудар не закъснява – в 19:00 ч. от палубите на самолетоносачите стартират ударни самолети А-6Е, А-7Е и EA-6B, въоръжени с касетъчни боеприпаси, противокорабни и антирадарни ракети. Прикривани са от изтребители F-14 и F/A-18; радиоелектронното осигуряване се осъществява от самолети за ДРЛО Е-2С, във въздуха се намират и самолети за дозареждане KA-6D.

В 19:26 ч. двойка А-6Е откриват либийски катер клас „La Combattante IIa“ и го потопяват. След около 40 мин. са атакувани позиции на ЗРК С-200 с ракети AGM-88 HARM от самолети А-7Е. Няма сигурни попадения, но след тази атака за известно време либийските ЗРК преустановяват дейността си. Около 21:55 ч. е от два А-6Е е атакувана и тежко повредена либийска корвета от съветски проект 1234 (по НАТО – клас „Нанучка“), а малко по-късно крайцерът „Йорктаун“ потопява с две ракети „Харпун“ ракетния катер „Уахид“. Атакувано е пристанището в Бенгази, където с високоточните касетъчни боеприпаси Mk-20 „Rockeye II“ е повреден един десантен кораб.

Около полунощ по американските самолети са изстреляни още няколко ракети от комплексите С-75 „Двина“ (по НАТО – SA-2) и С-200, но отново без резултат. В отговор позициите на разкритите позиции на либийските ЗРК са обстреляни с ракети AGM-88 HARM, които повреждат няколко радарни установки, като поне две от тях са на С-200. Около 7:30 ч. на 25 март два А-6Е откриват и потопяват ракетна корвета от съветски проект 1234 („Нанучка“).

Бойните действия в операция „Прериен огън“ приключват официално в 08:30 ч.

Въоръженият сблъсък влошава допълнително и без това обтегнатите отношения между САЩ и Либия. На 5 април в дискотеката „Ла Бел“ в Западен Берлин избухва бомба, която убива двама американски военнослужещи и турска сервитьорка, ранени са 229 души. Сведенията сочат за организатор либийското разузнаване, което става повод американският президент Роналд Рейгън да нареди нов въздушен удар по Либия – в резултат е проведена операция „Елдорадо каньон“.[footnoteRef:206] [206:  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9
F%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D0%BD [достъпен 30.09.2020, 10:18].] 




2. Операция „Елдорадо каньон“



Operation „El Dorado Canyon“ е кодовото име на военна операция на САЩ против Либия, проведена през април 1986 г., повод за която са обвиненията на САЩ към Либия в подкрепа на международния тероризъм.

Планиране и подготовка – възможността за въздушен удар срещу Либия е разглеждана още през октомври 1985 г., когато е проведено учение, при което е симулирана атака на либийско летище от самолети F-111Е от базата Апър Хейфорд в Англия (имитационната цел се намира на полуостров Нюфаундленд, Канада). Обмисляна е дори възможността за привличането за подобна атака на свръхсекретните все още F-117, но впоследствие тази идея е изоставена.

Веднага след бомбения атентат в Западен Берлин започва подготовка на реална операция, условно наречена „Елдорадо каньон“, предвиждаща нанасянето на въздушен удар по либийски обекти със силите на USAF и USN. За по-голяма сигурност е решено атаката да се състои само от една ударна вълна. Преценено е, че най-подходящите за извършването на подобна операция самолети на USAF са тактическите изтребители F-111F, базирани в Англия. За непосредствено участие в удара са привлечени 18 броя F-111F от 48 TFW от база Лейкънхийт и 4 самолета за РЕБ EF-111 от база Апър Хейфорд. Като резервни машини в операцията участват 6 F-111F и 2 EF-111.

Италия, Испания и Гърция отказват да предоставят свои бази за изпълнението на операцията, а Испания и Франция – да предоставят въздушното си пространство за прелитането на бойните самолети. Налага се те да заобиколят Пиренейския полуостров от юг, да завият над Гибралтарския проток и да продължат на изток-югоизток над Средиземно море към целите си.

За осъществяването на този полет са привлечени голямо количество самолети танкери от типа KC-135 и KC-10А, като предварително е обявено, че те ще вземат участие в мащабни учения на НАТО. Същевременно разузнавателни самолети RC-135V/W от бази в Англия и Крит изпълняват разузнавателни полети край либийското крайбрежие; разузнавателни полети от бази в Испания са изпълнени и от флотските EP-3A и EA-3B, които извършват основно радиоелектронно разузнаване. Поне един полет над Либия е извършен и от стратегически разузнавателен самолет SR-71.

Предвижда се въздушното прикритие на самолетите на USAF да бъде осъществено от флотски изтребители F-14 от самолетоносачите „Корал Сий“ и „Америка“, намиращи се край либийските брегове. На ударните самолети на флота A-7E и F/A-18 е възложена задачата по подавянето на средствата за ПВО на Либия, а A-6E трябва да нанесат удари по земни цели. Подсигуряването на флотските машини е поверено на самолетите за ДРЛО E-2C и летящите танкери KA-6D.

Избрани са пет цели за нанасяне на удар. Три от тях са в района на Триполи – казармите „Баб ал-Азизия“, базата за подготовка на бойни плувци „Мурат Сиди Билал“ и военният сектор на летище Триполи – те трябва да бъдат атакувани от F-111F на USAF. Другите две цели са в района на Бенгази – казармите „Ал-Джамахирия“ и летището „Бенина“ – те са цел за А-6Е на USN.

Провеждане на операцията – операцията започва на 14 април 1986 г. в 17:45 ч., когато от базата Милдънхол стартират първите шест летящи танкера КС-135, последвани от други. Ударните F-111 излитат през периода 18:10 – 18:36 ч. и поемат по предначертания курс. В 22:30 ч. започват да излитат и палубните самолети от самолетоносачите.

Бойните действия започват в 23:45 ч., когато ударните А-7Е на USN след приближаването си към района на Бенгази ниско над морската повърхност се издигат на височина над 100 м, за да провокират включването на радарите на либийската ПВО. Веднага след като либийските радари са засечени, по тях са изстреляни няколко антирадарни ракети от А-7Е, последвани от ракетите на следващите ги F/A-18. По този начин е отворен пътят на щурмовите самолети А-6Е, които атакуват целите си около 00:01 ч.

Почти едновременно с атаката на целите край Бенгази самолетите EF-111 започват да „забиват“ РЛС около Триполи, а ударните F-111F прелитат на височина 60 м и със скорост 600 км/ч над морския бряг над либийска територия в 00:01 ч. и разделени на три групи от по 6 самолета, се насочват към целите си. Първо са ударени казармите „Ал-Азизия“. Атаката е напълно неочаквана, но либийската ПВО бързо се съвзема и открива бесен огън (продължил 2 ч. след края на удара). Трите групи, общо взето, поразяват целите си (има два отказа на въоръжението), но четвъртият самолет от групата, атакуваща „Ал-Азизия“, посрещнат от силния огън на зенитната артилерия, не улучва и бомбите му нанасят щети на цивилни сгради, сред които посолствата на Австрия, Франция, Иран и Швейцария.

След бомбардировката самолетите се насочват към Средиземно море, където при прелитането на бреговата ивица един F-111 от първата група се взривява във въздуха, вероятно поразен от средствата за ПВО. По обратния път друг F-111 каца принудително в Испания поради проблеми с двигателя, възможно също засегнат от противовъздушния огън. Останалите самолети благополучно кацат в базите си в Англия през периода 5:45 – 6:30 ч. местно време.

Авиацията на USN не понася никакви загуби – последните F/А-18 кацат на палубата на самолетоносача „Америка“ в 0:53 ч., а ударните А-6Е се завръщат около 01:00 ч.

САЩ заявяват, че като цяло целите на операцията са постигнати. Те губят един самолет, чийто екипаж от двама души загива.

Освен загубите в техника, либийските жертви се оценяват на около 60 убити военни и цивилни. Либийският лидер Муамар Кадафи не пострадва при атаката – въпреки че смъртта му не е сред официално обявените цели, няколко бомби падат върху резиденцията му. Според бившия италиански министър-председател Джулио Андреоти и Абдел Рахман Шалкам (външен министър на Либия през периода 2000 – 2009 г.) той е предупреден от тогавашния министър-председател на Италия Бетино Кракси за предстоящата атака и успява да се укрие. Въпреки това пропагандната кампания на режима в Либия е успешна.

На следващия ден след ударите (16 април) Либия изстрелва няколко ракети „Скъд“ по база на американската брегова охрана на италианския остров Лампедуза, които прелитат над целта си и падат в морето.

Муамар Кадафи заявява, че е спечелена „грандиозна военна победа над САЩ“, а случаят е използван, за да се преименува официално държавата във Велика социалистическа народна Либийска арабска джамахирия. Либийската държава обвинява САЩ в арогантност, главозамайване от мощта си и стремеж към световна доминация.

На 20 ноември 1986 г. Общото събрание на ООН приема Резолюция 41/38, която осъжда въздушния удар срещу Либия, обявявайки го за нарушение на Устава на ООН и на международното право. Атаката е остро осъдена и от Движението на необвързаните държави, Лигата на арабските държави и държавите от социалистическия лагер. Съветският съюз реагира много предпазливо, въпреки че се присъединява към обвиненията в агресия – по това време напрежението в международната обстановка достига критично високи нива, което не е в руски интерес, и затова СССР практически се ограничава само с отмяната на заплануваното посещение в САЩ на външния министър Едуард Шеварднадзе.[footnoteRef:207] [207:  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9
5%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD [достъпен 30.09.2020, 14:27].] 




3. Кампания „Обединен защитник“



Важността, която НАТО отдава на региона, е видна от поредицата инициативи и операции, които Алиансът води в района на Северна Африка и Близкия изток. Почти веднага след края на Студената война НАТО извърши оценка на новите условия в света, като се стигна до извода, че обстановката в Европа е тясно свързана със сигурността и стабилността в Средиземно море. Ето защо през 1994 г. Северноатлантическият съвет създава „Средиземноморския диалог“ („Mediterranean Dialogue“), в който членуват Алжир, Египет, Израел, Йордания, Мавритания, Мароко и Тунис. Най-общо основните цели на организацията са насочени към повишаване на регионалната сигурност и стабилност, постигане на по-добро взаимно разбиране, както изясни целите на НАТО в региона.

Всичко това определено доказва, че Алиансът има голям интерес за поддържането на сигурността и стабилността в региона на Средиземно море и Близкия изток, като за постигането на тази цел ще се използват всички мерки.

Както казва г-н Расмусен пред участниците на форума за нова дипломация: „Ние всички се изправяме пред едни и същи заплахи – тероризъм, разпространение на оръжия за масово поразяване, незаконен трафик, както и липса на енергийни източници. Тези заплахи са еднакви, където и да живеем, – в Близкия изток, Северна Африка, Европа, Северна Америка, и ние всички трябва да работим заедно за тяхното решаване. Същото е и с кризата в Либия. Ако НАТО и държавите от региона не бяха действали, ние щяхме да сме свидетели на кръвопролития от Бенгази до Брега и на края на освободителното движение в Либия. В регионален мащаб ярката Арабска пролет щеше да се превърне в безрадостна и мрачна зима. Ние обаче искаме да видим цветовете на Арабската пролет и региона свободен, демократичен, модерен и стабилен“[footnoteRef:208]. [208:  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0
%A2%D0%9E_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F [достъпен 30.09.2020, 15:44].] 


Многонационалната операция в Либия се налага като операция „Зората на Одисей“, но в действителност има четири имена.

Великобритания избра за мисията си името „Елами“ („Ellamy“).

Това е женско име, посочено произволно от компютър измежду въведени в него имена, каквато е практиката на британските военни. „Всяка армия решава сама какво да бъде кодовото име на операциите ѝ“, поясни говорител на британското Министерство на отбраната.

Франция се спря на името „Арматан“ („Harmattan“), както се нарича сух и носещ прах пустинен вятър в района на Сахара.

„Операциите се кръщават на ветрове, растения или местни животни“, обясни източник от френското Министерство на отбраната. „Водещият ни критерий при избор на името е неутралитетът, за да покажем, че то не съдържа някакъв особен смисъл, че става дума само за обмислена военна операция, а не за идеологическа война.“[footnoteRef:209] [209:  https://www.dnes.bg/world/2011/03/21/libiia-edna-operaciia-chetiri-imena.114127,3 [достъпен 30.09.2020, 16:19].] 


Карта на театъра на операцията е показана на Фигура 1, където са показани военните бази, взели участие, и зоната на операцията.[footnoteRef:210] [210:  https://www.mod.bg/bg/tema_20110318_Lybia.html [достъпен 30.09.2020, 17:22].] 


Операцията е предшествана от продължително информационно въздействие в местното и световното информационно пространство,[footnoteRef:211] като на 18.03.2011 г. коалиция от държави, водена от САЩ и Франция, предприема операция „Odyssey dawn“ по налагане на забранена за полети зона и нанасяне на удари по силите на режима, застрашаващи гражданското население. [211:  Желев, Живко. Информационни операции и информационно въздействие. София: Г. С. Раковски, 2018, с. 78 – 79. ISBN 978-619-7478-01-03.] 


Фактически Алиансът стартира кампания под кодовото име „Обединен защитник“ на 23 март 2011 г. Във функционален план тя се състои от две операции:

- операцията на НАТО по налагане на оръжейно ембарго;

- операция по налагане на забранена за полети зона (NFZ) и защита на цивилното население и населените места в Либия под заплаха от атака.



Фигура 1. Зона на кампанията „Обединен защитник“







Основната цел на операцията по налагане на оръжейното ембарго е недопускането на навлизане на оръжие, боеприпаси, резервни части и наемници на територията на Либия. В нея участват 12 държави, сред които и България (Белгия, Канада, Франция, Гърция, Италия, Холандия, Испания, Румъния, Турция, Великобритания и САЩ). През различните етапи на операцията задачите се изпълняват от различни военни средства, като фрегати, разрушители, подводници, самолетоносачи, морска патрулна авиация и др., като във върховата фаза на операцията в нея участват 21 военноморски средства. За времето на операцията (към 21 октомври) са опознати 3130 кораба, извършени са 296 бординга и 11 кораба са отклонени, тъй като е оценено, че представляват риск.

Операцията по налагане на забранена за полети зона и защита на цивилното население и населените места в Либия под заплаха от атака фактически започна на 31 март 2011 г., когато Алиансът пое цялото командване на военните действия над Либия. Целта на операцията беше да защити цивилното население и населените места в Либия под заплаха, като затвори въздушното пространство над страната и предотврати използването на въоръжените сили на режима за атакуване на мирното население.

В операцията със сили и средства участват 16 държави (Белгия, Канада, Дания, Франция, Гърция, Италия, Йордания, Холандия, Норвегия, Катар, Испания, Швеция, Турция, Обединените арабски емирства, Великобритания и САЩ), като във върховата фаза на операцията участват над 260 самолета, вертолета, безпилотни летателни апарати и системи за въздушно наблюдение. За времето на операцията са извършени 26 223 мисии, от които 9634 ударни. По време на полетите са унищожени над 5900 военни цели, включително над 400 артилерийски системи и ракетни пускови установки, над 600 танка и бронирани бойни машини, както и над 450 пункта за управление. Назначаването на целите и тяхното поразяване се извършвало изключително прецизно, след задълбочена оценка и с високоточни оръжейни системи с основна цел избягване на жертви сред местното население.

Основните усилия на силите на НАТО са фокусирани към нанасяне на удари по цялата верига, осъществяваща планирането, изпълнението и осигуряването на действията на силите на режима, като е постигнато общо намаляване на способностите на режима за извършване на операции и тяхното осигуряване.

В резултат на успешните първоначални действия на коалицията и впоследствие на НАТО на режима на Кадафи е попречено да постигне стратегическата си цел – масирано използване на въоръжените си сили срещу цивилното население.

Общото ръководство на операциите е поверено на Съвместното командване на силите (JFC) в Неапол, Италия.

Опитът от участието в различни конфликти и кризи през последните години определено показва, че НАТО е в състояние да подпомогне региона на Северна Африка и Либия, но стабилността и просперитетът не могат да бъдат наложени отвън, те могат да бъдат изградени от местните жители, подпомагани от съответните международни институции.

Последствия – анализът на процесите в арабските държави показва следните възможни последици и предизвикателства, породени от тях:

Вследствие на кризисните явления в Северна Африка се формира зона на нестабилност в близост до Европа с произтичащите от това рискове за:

· възникване на гражданска война в някои от държавите;

· усложнения в междудържавните отношения;

· рязко увеличаване на емиграцията;

· създаване на условия за разширяване на дейността на съществуващи и създаване на нови радикални ислямски и терористични организации.

Трудно може да бъде променена посоката на започналите промени в политическата, социалната и икономическата област в отделните държави.

Разцеплението и противопоставянето на религиозен, етнически или племенен признак засилват допълнително напрежението в региона поради опитите на разочаровани от властите групи от населението да се възползват от ситуацията, за да наложат исканията си.

Като се имат предвид сериозните трудности, пред които са изправени държавите в криза от региона, протестите на териториите им вероятно ще продължат с променлива интензивност и мащаби. Независимо от общите причини за възникването и сходствата на исканията проявите на масово недоволство в района на Северна Африка и Либия имат своя специфика и се отразяват различно върху процесите в отделните държави. Свалянето на авторитарните режими от власт е само част от предизвикателствата пред тези държави, тъй като може да се окаже, че промяната не е действително революционна, а новата политическа система не е демократична. Изграждането на отношенията с водещите държави на принципно нови основи се очертава като сериозно предизвикателство за управляващите режими в региона. Запазва се опасността терористични структури, които се възползват от ситуацията и активизират дейността си в Северна Африка и на Арабския полуостров, да се насочат и към Европа, като използват различни способи за проникване, в т.ч. и миграционните потоци.

Липсват гаранции, че властите в държавите от региона ще осигурят стабилност на енергийните доставки за Европа и ефективност в борбата срещу екстремизма. Арабското „пробуждане“ няма алтернатива поради очерталите се трайни тенденции в обществените нагласи за необходимостта от промяна на статуквото, нарастващите очаквания и международната подкрепа, която получават обхванатите от протести държави. Очаква се процесите в региона да повлияят в дългосрочен план върху вътрешната и регионалната политика на всички управляващи режими.

Необходимо е засилване на значението на комуникационните усилия за подобряване на образа на НАТО в арабския свят, за постигане на по-добро разбиране на неговата роля и за изграждане на взаимно доверие между съюзниците и партньорите.

Операция „Обединен защитник“ приключва, но Алиансът продължава да наблюдава ситуацията в региона на Северна Африка и Либия и да поддържа необходимия капацитет за своевременно реагиране в случай на възобновена заплаха за цивилното население.[footnoteRef:212] [212:  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D
0%A2%D0%9E_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%8F [достъпен 30.09.2020, 20:25].] 


Тази операция показа наяве и някои разделения между членовете на Алианса.

НАТО поетапно сменя американската страна от командните лостове на операцията и поема отговорността за бомбардировките и обстрела срещу войските на Муамар Кадафи в защита на либийските цивилни. Тази отговорност се носи от многонационалната коалиция, оглавявана близо две седмици от САЩ, Франция и Великобритания.

В действителност в операцията в Либия участват едва десетина държави от Алианса.

От 23 март 2011 г. НАТО отговаря за други две операции в Либия, които не пораждат такива противоречия между неговите членове, – контрола върху оръжейното ембарго и контрола върху зоната, забранена за полети.

За да се стигне до пълното поемане на отговорността върху цялата операция в Либия, НАТО преминава през доста неочаквани обрати, които на моменти пораждат и голямо недоумение, посочва агенция „Франс Прес“.

В началото Франция защитава мнението, че НАТО не трябва да има активна роля на предна линия в Либия, за да не се дразни арабският свят. В крайна сметка обаче Париж коренно променя тази позиция, припомня Франсоа Есбур – специален съветник на Фондацията за стратегически изследвания в Париж.

Той припомня и обратите в позициите на Германия и Турция. Берлин в началото е враждебно настроен към всякаква военна операция в Либия, а Анкара гледа негативно на каквото и да е участие на Алианса във въздушните удари в Либия. Но впоследствие и двете държави променят позициите си, за да не възпират процеса.

Френският външен министър Ален Жупе признава в Лондон, където участва в срещата на контактната група за Либия, че изборът на мишените ще е отговорност на НАТО, а не на ограничена група държави, съгласили се на въздушните удари. Според военен експерт от Алианса на теория турците и германците не могат да блокират въздушните удари, извършвани от други държави.

Съюзниците от Алианса преминават през моменти на голямо и нетипично напрежение, докато решат какво да правят с Либия. Един от тези моменти е, когато посланиците на Германия и Франция напускат с гръм и трясък заседание на Северноатлантическия съвет, протестирайки срещу изказване на генералния секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен, който после се извини. Това обаче не намалява напрежението между него и Париж, който не го кани на среща, посветена на Либия, на 19 март.

Споровете за Либия биха могли да съживят антифренските настроения сред много съюзници, готови да повярват, че Франция се цепи от Алианса въпреки завръщането си в неговите военни структури през 2009 г.

Италия, загрижена за историческите си интереси в Либия и за мястото си в Алианса, се дразни от френското поведение. Французите на свой ред остават с чувството, че са били изоставени от британците, когато те подкрепиха идеята НАТО да поеме контрола върху операциите в Либия.

Преди това французите се чувстват изоставени и от германците, които се въздържат да гласуват за Резолюция 1973 на Съвета за сигурност на ООН за Либия, подкрепяна от Париж.[footnoteRef:213] [213:  https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-krizata-v-libiia/obedineniiat-zashtitnik-ne-e-syvsem-edinen-3714951 [достъпен 30.09.2020, 21:17].] 


Военни доставки и помощи за бунтовниците оказват няколко държави. По-активни са Франция и Катар. Доставянето на оръжие поначало е в разрез с Резолюция на СС на ООН 1970 (26 февруари) и с поддържаното чрез морските сили на НАТО ембарго. Улеснение създава възможността за тълкуване на тази резолюция чрез следващата Резолюция за Либия 1973 (17 март). Резолюция 1970 забранява доставките за всички държави в конфликта в джамахирията, т.е. и за бунтовниците, докато 1973 е прицелена в защитата на гражданското население и териториите му от действията на Кадафи. Макар че Резолюция 1973 призовава за стриктно спазване на ембаргото чрез 1970, тя може да бъде използвана за отменяне поне частично на смисъла на последната. Става въпрос за текста „всякакви мерки за защита на населението“ срещу режима, при което излиза, че може да става въпрос и за оръжия.

Доставките от Франция обхващат френско и вероятно европейско и друго оръжие, след като Франция е вносител от много държави. Франция е най-решителна и най-последователна в подкрепянето на бунтовниците и цялата кампания.

През юни Франция доставя пратка със стратегически замисъл в западната част на Либия. Френски самолети спускат оръжие в планината Нафуза, на 100 км югозападно от столицата. В западната част на страната (Триполитания) бунтовниците са по-слаби, отколкото в източната (Киренайка), почти цялата е в техни ръце скоро след началото. Южната (Фезан) е слабо засегната от конфликта. В западната е столицата, която един ден трябва да падне. В Нафуза живеят много бербери – решаваща бунтовническа сила – превзели със свои усилия планината. Франция иска да затвърди статута си на водеща страна в операцията, след което първа употребява авиация срещу обекти на режима. Франция желае да прекрати международните съмнения за протакане на конфликта и нерешителност на НАТО, като допринася по-решително за доближаването до победния край. Френските доставки в Нафуза включват противотанкови управляеми ракети (ПТУР), автомати, боеприпаси и др.

Операцията продължава 7 месеца. Извършени са общо над 26 000 полета (от които почти 10 000 извършени бомбардировъчни полета) и са обявени за унищожени около 6000 военни цели. Сред тях са 1500 танка, бронетранспортьори, самоходни гаубици, оръдия, бронирани коли и др., 360 склада за боеприпаси, 500 зенитни ракетни системи, няколко самолета, над 400 командни пункта, центрове и други обекти. Военните кораби улесняват над 2500 доставки на хуманитарна помощ.

От нито една държава в НАТО няма пострадали пряко в действията или конфликта. Има само няколко нещастни случая или аварии.

Въпросът с мандата на ООН за НАТО остава продължителен и предизвиква дискусии. Мандатът на Резолюция 1973 не съдържа свалянето на режима, ликвидирането на Кадафи или военното подпомагане на бунтовниците, но в разгара на лятото започва да се забелязва именно това. През август 2011 г. държавният секретар Хилари Клинтън и други високопоставени представители от САЩ, Великобритания и други държави изтъкват, че Кадафи вече е законна цел на операцията, включително с прилагане на резолюцията, тъй като се явява конкретен военен обект от структурата на командната система на страната. Критично настроените държави имат резерви към такива изказвания.

В действителност ролята на НАТО забележимо се трансформира от прилагане на резолюцията към подкрепа на бунтовниците и премахване на режима. Въздушните удари започват да бъдат нанасяни до зоните на действие на бунтовниците и просто разчистваха пътя пред тях. В Мисурата, Брега, Нафуза или Зауия точно ударите променят баланса на силите в тяхна полза. С вероятно съдействие или прикритие чрез кораби на НАТО се прехвърлят по вода оръжия от едно бунтовническо пристанище до друго. Координацията между бунтовниците и НАТО е забележителна: редовни връзки по телефона, преки контакти, визуална сигнализация за предотвратяване на въздушни удари върху „приятелски“ колони по пътищата и много още. Говорителят на НАТО признава по време на един от брифингите в щабквартирата в Брюксел, че Алиансът следи ситуацията чрез информация от свои източници. Това най-вероятно се отнася за офиса за връзка в Бенгази, откъдето информацията се предава пряко в щаба на НАТО в Неапол.[footnoteRef:214] [214:  https://www.expert-bdd.com/index.php?option=com_content&task=view&id=990&Itemid=53 [достъпен 30.09.2020, 21:08].] 


Българската армия също взема участие: „Българските военнослужещи дадоха ценен принос във важен за успеха на операция „Обединен защитник“ момент – заяви министърът на отбраната Аню Ангелов. – Те допринесоха за успеха на мисията на НАТО по налагане на оръжейното ембарго с професионализъм и отговорност“. В операцията „Обединен защитник“ България се включи с фрегатата „Дръзки“ на 1 май 2011 г. Сто и шестдесет членният екипаж на фрегатата в продължение на един месец изпълняваше задачи по следене на въздушната обстановка, охрана, конвоиране, проверка, отклонение и задържане на плавателни съдове. „България също командирова и петима офицери в щабовете на командванията на операцията. Те ще продължат да изпълняват задълженията си до приключването на всички оперативни процедури“, е посочено в интервю на министъра на отбраната Аню Ангелов.[footnoteRef:215] [215:  https://www.cross.bg/nato-zashtitnik-narod-1257944.html#.X3Dbhul7mUl [достъпен 30.09.2020, 14:28].] 


Военната кампания приключва успешно, но на дневен ред предстои изграждането на ново демократично общество и държава в рамките на тежки икономически условия, сложна политическа и управленска криза и социална среда, която поражда бежански потоци. Най-вероятно Либия ще стане място за провеждане на стабилизиращи операции и ОПМ, но засега там практически войната продължава и предстои преразпределяне на зоните на влияние и петрола между няколко регионални сили. Развитието на ситуацията е сложно и тепърва предстоят сложни и опасни за целия регион военни събития. Провеждането от международната общност на хуманитарни операции с широкото използване на невоенен компонент[footnoteRef:216] може да намали значително отрицателните последствия и да предотврати крайно неблагоприятни състояния, в които може да изпадне както Либия, така и регионът, или да предотврати разрастването на конфликта в ново качествено състояние, с много по-широк обхват. [216:  Георгиев, Валентин. Всеобхватен подход – прилагане, проблеми и поуки от прилагането му. – В: Сборник с доклади от годишната научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“, 17 – 18 май 2018 г., ВА „Г. С. Раковски“, София, с. 14 – 20. ISBN 978-619-7478-14-3.] 
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Abstract: The beginning of the 21st century has continued with a high intensity of changes on a global scale. With the tacit consent of all countries, the United States has been recognized as a global leader in the context of common interests. Liberalism, democracy, freedom of choice inspired human initiative. Just a few years later, from the rostrum of the Munich Security Conference in 2007 and the 70th anniversary UN conference in 2015, support for a unipolar world was rejected. Vital national interests formulated the need for a networked world with the potential for evolutionary development.
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Краят на Студената война по своята същност променя съществуващата парадигма за глобална сигурност. Светът, приел с „мълчаливо“ съгласие началото на съществуването на еднополярен свят, доминиран от САЩ, където липсва идейно-политическото противопоставяне между основните опоненти САЩ и СССР (прекратил своето съществуване с подписване на Беловежкото споразумение, декември 1991 г.), вижда нови възможности за осигуряване на условия за развитие на международните отношения. В своята „Програма за мир“ („Agenda for Peacе“) [1] генералният секретар Бутрос Гали прави анализ и дава своите „препоръки за начините за укрепване и повишаване на ефективността в рамките и разпоредбите на Хартата на капацитета на ООН за превантивна дипломация, за укрепване на мира и поддържане на мира“ – основната цел на ООН в новите условия. Особено важен е акцентът, че „през последните месеци между големите и малките народи се утвърждава възможност да се възстанови постигане на големите цели на Хартата – ООН, която е способна да поддържа мира и сигурността в международен план, да осигурява справедливост и права на човека и за насърчаване по думите на Хартата на „социален прогрес и по-добри стандарти на живот в по-голяма свобода“. Тази възможност не трябва да се губи. Организацията никога повече не трябва да бъде опорочена, както беше в ерата, която вече е преминала“. И това е резултат, както казахме и по-горе, в променящия се контекст, характеризиращ се със сриване на „огромната идеологическа бариера, която в продължение на десетилетия поражда недоверие и враждебност – и ужасните инструменти на унищожението, които са били неразривните им спътници. Авторитарните режими отстъпват място на по-демократичните сили и отговорни правителства“. Именно през този период според доклада към тези милиони, спечелили своята независимост в процеса на деколонизация след създаването на ООН и съпътстващ периода на Студената война, „са добавени още милиони хора, които наскоро са придобили свобода“. При това новите държави се включват в Общото събрание, което потвърждава значението и необходимостта от суверенна държава като субект на международната общност.

Формирането на новата среда за сигурност след края на Студената война се отразява и в анализите на Северноатлантическия съюз (НАТО). На срещата на върха през 1990 г. в Лондон в своята декларация [2] под името „Декларация за трансформиране на Северноатлантическия алианс“ от военнополитическа гледна точка се дава характеристика на формиращата се среда за сигурност: „Европа навлезе в нова, обещаваща ера. Централна и Източна Европа се освобождават. Съветският съюз пое дългия път към свободно общество. (...) Европейците определят собствената си съдба. Те избират свободата (...) икономическата свобода (...) мира, избират свободна Европа като едно цяло“.

В тази създаваща се среда националните държави, следвайки предоставените възможности, не отричат и не се отказват, а потвърждават намеренията и стремежите за защита на националните интереси. Особено внимание на това обръщат държавите от бившия социалистически блок, търсейки най-точното дефиниране на своя национален облик. За България те намират своето отражение в Конституцията на страната [3], където се посочва, че: териториалната цялост на страната е неприкосновена; официалният език е българският; гарантирани са животът, достойнството и правата на личността; създават се условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество. Те са развити последователно в Стратегията за национална сигурност, където националните интереси са определени като „жизненоважни и други важни“ [4]. Защитата на тези интереси са основата за формулиране на обществено-политическия курс на държавата ни във вътрешен и международен план, което съставлява целостта и неделимостта на политиката за националната сигурност.

Като естествен резултат от формулираните цели за създаване на условия за развитие на личността и обществото нашата страна се присъедини към:

· военнополитическия съюз НАТО (2004 г.) с цел защита на териториалната цялост от външни военни заплахи и принос към колективната сигурност;

· Европейския съюз (2007 г.) – създаване на условия за успешна трансформация на обществено-политическия строй, интегриране в европейското икономическо пространство, развитие на регионалното сътрудничество, гарантиране на икономическа, финансова и социална стабилност и икономически просперитет.

В съответствие с изложените цели и принципи в Устава на ООН [5] за поддържане на международния мир и сигурност всъщност се дефинира и същността на националната сигурност. Използването на „мирни средства и в съгласие с принципите на справедливостта и на международното право“, развитието на приятелски взаимоотношения с нациите и международното сътрудничество трябва да са в съответствие с принципите на суверенността, използването на мирни средства за уреждане на споровете, въздържанието от използване на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост. Акцентът би могъл да бъде поставен върху принципа, че „никоя разпоредба на настоящия устав не дава право на Организацията на обединените нации да се намесва в работи, които по естеството си са от вътрешната компетентност на която и да е държава, нито изисква от членовете да представят такива въпроси за уреждане съобразно с настоящия устав. Този принцип обаче не засяга прилагането на принудителни мерки, предвидени в Глава VII [6].

По своята същност периодът след края на идейно-политическото противопоставяне между двете системи (капитализма и социализма) недвусмислено може да бъде определен като еднополярен свят с глобално военно и икономическо господство на САЩ (Фигура 1). Това лидерство послужи като катализатор на глобализационния процес, който, от една страна, даде неподозирани възможности за глобален достъп до цивилизационните постижения, но от друга, разруши установения баланс за еволюционни промени. В резултат на това човечеството става свидетел на обществено-социални промени, съпровождани с насилие, в т.ч. и с въоръжено насилие извън предвидените в гл. VII на ООН. При това националната сигурност като гарант на национални ценности е поставена на изпитание независимо от заявените принципи на ООН.

Създаващата се тенденция за еднолично ръководство по своята същност противоречи на основния философски закон за единство и борба на противоположностите, който определя и развитието на системния свят. На конференцията по сигурността в Мюнхен, Германия, 2007 г., този извод е озвучен в изказването пред участниците от президента на Руската федерация В. Путин [7]. В това изказване еднополярният свят е определен като практическа реализация на „един център на власт, един център на сила, един център на приемане на решение. Това е свят на един стопанин, един суверен. И това в крайна сметка е пагубно не само за тези, които са в тази система (еднополярния свят – бел. авт.), но и за самия суверен, защото го разрушава отвътре“.



Фигура 1. Еднополярен свят







Източник: https://research.msu.edu/global-sustainable-requires-global-thinking/



Това бихме могли да считаме като начало на процеса за сформиране на „новото устройство“ на света – формиране на многополярния свят. Тази тенденция е потвърдена на 70-ата Юбилейна сесия на ООН [8] през 2015 г., където ръководителите на Белорусия, Иран, Китай, Русия, САЩ и Франция в своите изказвания посочват видимите недостатъци на еднополярния свят. За развитието на този системен процес на Световния икономически форум в Давос [9] председателят на Китайската народна република Си Цзинпин, като се имат предвид създалите се условия, прави извода, че мащабната икономическа глобализация, започнала през 80-те години на миналия век, е донесла полза на много икономики, но едновременно с това е довела и до задълбочаване на разслоението сред населението на богати и бедни и до неравно разпределение на дивиденти. Едновременно с това представя концепцията за „трите необходимости“, изразяваща се в инициативност, умереност в управлението и следване на водещите тенденции, отчитайки реалността в своята страна, да се избират правилният способ и ритъм на присъединяване към процеса на глобализация.

Гореизложените факти ни позволяват да направим извода, че светът вече е двуполярен (Фигура 2), като единият полюс са привържениците на еднополярния свят и глобализация въпреки определени регионални и национални особености. Този полюс е моноцентричен, с център САЩ. Вторият полюс са държавите, следващи законите на системното развитие и участие в глобализационния процес, избирайки „способ и ритъм“ на основата на оценка на собственото състояние. Този полюс няма подчиненост, а е по-скоро мрежа от центрове, координиращи своите политически позиции и действия, следвайки приоритетно защитата на националните си интереси.



Фигура 2. Двуполюсен мрежов свят







В процеса на формиране на новата структура на глобалния свят въпросът за поддържане на системите за национална сигурност като механизъм за защита на националните интереси става особено актуален. При това като основни фактори, влияещи на ефикасността на системите за национална сигурност, се утвърждават демографията, образованието, науката, професионалната пригодност, утвърждаването на културно-историческите традиции в процеса на мултикултурна общност. Способностите за военна защита от външни заплахи, освен от индивидуално членство във военнополитически съюзи и определяне на стратегически съюзници, зависи и от ясното разграничаване на съюзните цели и от опита за интегриране в тях на национални реваншистки цели. При определени случаи в системата на еднополярния свят с цел защита на националните интереси възниква възможност това да се осъществява с безусловната поддръжка на политическите цели на лидерската държава/група държави, особено ако това е в разрез с Устава на ООН. По същество обаче тогава има вероятност да участваме само в отстояване на чуждите интереси. Като христоматиен пример би могла да се разглежда войната срещу Ирак 2003 г. [10].

Изграждащата се система на двуполярния мрежов свят, разглеждан още като полицентричен, в системата на международните отношения, както и на еднополярния свят, все още разчита на механизмите, изграждани в периода на Студената война. Основният и утвърждаващ се механизъм е ООН, като част от държавите развиват установени съюзни отношения, какъвто е случаят с Европейската икономическа общност/Европейския съюз [11], Северноатлантическия съюз, NAFTA [12] се трансформира в USMCA [13]. Други държави създават и развиват нови съюзи: Евразийски икономически съюз [14], Шанхайска организация за сътрудничество (ШОС) [15], БРИКС [16]. По своите цели посочените съществуващи и новосъздадени организации са регионални обединения със сходни цели – осигуряване на условия за развитие на личността и обществото, спазвайки принципите, изложени в Устава на ООН. Ако проследим периода на възникване и функциониране на организациите, разгледани по-горе, можем да потвърдим, че са създадени като механизми за управление на сигурността на различни етапи. Северноатлантическият съюз и други съпътстващи го военни съюзи, Европейската икономическа общност през периода на Студената война, НАФТА/NAFTA, Европейският съюз в сегашната си структура, Евразийският съюз, ШОС, БРИКС се структурират през периода на еднополярния свят. Ако се върнем и разгледаме Фигура 1, бихме могли да кажем, че търсенето и създаването на нови механизми има за цел да смекчи глобалистичните стремежи и да създаде условия за устойчиво постъпателно/еволюционно развитие на регионите с различни културно-цивилизационни ценности, които от своя страна се определят от националните интереси на хората, обществата и държавите в тях.

Ако направим обзор на държавите в Черноморския, Каспийския и Средиземноморския регион, можем да отбележим следните тенденции в концепциите за защита на националните интереси на различните етапи от развитието на стратегическата среда за сигурност:

Държавите – привърженици и поддържани от САЩ, НАТО и държавите – членки на Европейската общност/Европейския съюз, продължават да разчитат на разработената концепция за периода на Студената война за защита на своите национални интереси, адаптирайки съществуващите механизми (системите, в които участват). Това са държавите от Западна Европа и Средиземноморието. При това именно тези държави с началото на установяване на еднополярния свят са основните двигатели на ускорения глобализационен процес, който според тях трябва напълно да убеди останалите държави, особено бившите социалистически страни и техните поддръжници, в безалтернативността на еднополярния свят. Дори нещо повече – Договорът на ЕС от Маастрихт в контекста на задълбочаване на интеграцията и „насърчаване на балансиран и устойчив икономически и социален прогрес“ [17], но зачитайки историята, културата и традициите, се определя като изискване „държавите да се информират взаимно и консултират по всеки въпрос на външната политика и сигурността, който е от общ интерес“. От тази гледна точка за тези държави формиращият се мрежов свят без ясни и утвърдени механизми за управление на сигурността предизвиква стремеж към неговото дискредитиране.

Държавите – членки на разрушената социалистическа система, както и новопоявилите се държави след разпадането на Съветския съюз, от концепция за развитие под доктрината на марксистко-ленинската идеология преминават към концепцията за пазарна икономика. При тези обстоятелства трансформиращите им се обществено-политически структури и икономики безалтернативно приемат еднополюсния свят, превръщайки се в суровинен/ресурсен източник и пазарно поле за глобалната икономика. Периодът на трансформация е съпроводен както с утвърждаване на новите държави, така и с трансформация на системите за защита на националната сигурност на останалите. Военната защита остава важен елемент от системите за сигурност. За държавите от континенталната част на Европа решението за присъединяване към ЕС и НАТО е почти безалтернативно в създадените условия след 1991 г., и то основно поради липса на знание и опит в защита на националните интереси извън блокова система. Освен това самите държави – членки на ЕС, и преобладаващата част от тях – на НАТО, утвърждават Алианса като свой военен инструмент на срещата на върха в Лондон 1990 г. [2] и имат интерес да се разшири и управлява единна военнополитическа система, което е и в интерес на признатите за глобален лидер – САЩ.

По друга е създадената ситуация с новообособилите се държави в резултат на разпада на Съветския съюз. Сложността на обществено-политическите отношения е резултат от много фактори, но един от тях е много важен и това е езикът, културно-историческите традиции, които са и свързващи, и разделящи. Необходимостта и при тях е свързана със защита на националните интереси в процеса на трансформация на обществото, при това безалтернативността за европейските държави – членки на социалистическата система, е неприложима за държавите извън Европа, като причина са именно културно-историческите традиции и развитие. Именно това има предвид Си Цзипин, говорейки пред конференцията в Давос [9], за концепциятa на „трите необходимости“.

В резултат на тези системни процеси възникват и новите съюзи с цел осигуряване на възможност за по-нататъшно развитие на извънсистемни и без стратегически партньор държави в трансформация. Това и формира структура на развиващ се мрежов свят, или както бе описан по-горе – двуполярен мрежов свят.

Изводите, които можем да направим, са:

· Да, светът е системен и еднополярна система е невъзможна. Тя рано или късно ражда своето отрицание под формата на нова(и) система(и), коя(и)то, развивайки се, предизвиква(т) развитието на породилата ги система.

· Независимо от системата, в която сме се включили, за да осигурим условия за своето развитие, в самата нея непрекъснато ще има противопоставяне на националните интереси, което ще предизвиква развитие на самата система.

· Националните интереси никога не са идентични с дефинираните съюзни интереси. Признаването на тяхната взаимна заменимост е преотстъпване на суверенитет и би довело до разрушаване на системата ни за национална сигурност.
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Abstract: Security in the areas served by the Territorial Police Force has its measures – the absence of public order and crime violations. To be ensured, it is necessary to take daily care by making managerial decisions and flexible approaches and methods applying for managing the negative social processes under control on time. Leading place in the system of bodies serving certain areas have the employees of the Territorial Police Force and by their organization of activity it is mainly aimed the security ensuring.
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Приложното поле на сигурността са сигурната обществена среда, в която гражданите реализират в пълен обем своите права, среда, в която липсват криминогенни компоненти или същите са сведени до етап, в който тяхното проявление е незначително или не оказват негативно влияние. На територията на определено населено място или област сигурността за „Териториална полиция“ се изразява в липсата на извършени противоправни постъпки, в липсата на условия и причини за извършване на престъпления и нарушения на безопасността на движението, в познаване на всички фактори и компоненти от обществената среда, които биха оказали негативно влияние от органите с компетенции да осигуряват сигурност.

Осигуряването на сигурността на гражданите е непрекъснат процес, който зависи от различни фактори и компоненти, свързан е не само с проявите в обществената среда, а и с дейността на различни органи, които имат задължението да гарантират сигурността на хората.

Различни български автори и изследователи дават различни определения и разглеждат характеристиките на понятието: Георги Стефанов изказва мнение, че „Сигурността е най-общ показател за ефективността на външната политика“[footnoteRef:217] и също така формулира две нива на сигурност – безопасност и гарантирана надеждност[footnoteRef:218]; Илия Пеев сочи някои „измерители на сигурността“ – липса и отсъствие на опасност, гарантирана безопасност и сигурност, защитеност, застрахованост, неприкосновеност;[footnoteRef:219] Васил Проданов определя, че „Националната сигурност е основно морално и политическо право на всяка държава, висше благо и цел, една от най-важните категории при вземането на политически решения“[footnoteRef:220]; Илия Пеев описва сигурността като доминираща категория за определяне на психическото здраве на човека: „Без да се удовлетвори потребността от сигурност – пише той, – човекът и човешките маси не могат да удовлетворяват потребностите от висш ранг. Такива висши потребности не могат да бъдат мотиватори в дейността на хората, без да се гарантира тяхната сигурност!“[footnoteRef:221]. [217:  Стефанов, Г Международната сигурност. София: Сиела, 1997, с. 9.]  [218:  Пак там, с. 11 – 16.]  [219:  Пеев, Ил. Психологически аспекти на сигурността. – В: Сигурност чрез партньорство и интеграция. България, НАТО и европейската архитектура на сигурност. БЕКСА, София, 1996, с. 37.]  [220:  Проданов, В. Вътрешната сигурност и националната държава. – В: Военен журнал, № 2, 1995, с. 9.]  [221:  Пеев, В. Цит. съч., с. 38 – 39.] 


Понятието „сигурност“ се разглежда и от редица чуждестранни автори: Джон Стюарт Мил определя сигурността като интерес от висш порядък, задължаващ към защита на това, което е необходимо за благосъстоянието на гражданите на държавата;[footnoteRef:222] Джон Херц разглежда международните отношения като „security game“ – игра на (за) сигурност;[footnoteRef:223] според Арнолд Уолфърс сигурността подобно на благосъстоянието е сред основните социални ценности;[footnoteRef:224] за Джон Бъртън сигурността е сред базисните индивидуални и групови потребности, и то такива, които се отстояват независимо от цената.[footnoteRef:225] [222:  Алексеева, Т. Дилемма безопасности: американский вариант. – В: Полис, № 6, 1993 г., с. 19.]  [223:  Herz, John. International politics in the Atomic Age. New York: Columbia University press, 1962, p. 3.]  [224:  Huysmans, Jef. Security! What Do You Mean? From Concept to Thick Signifier. – In: European Journal of International Relations, Vol. 4, Nо. 2, June 1998, p. 233.]  [225:  Burton, John W. Conflict Provention as a Political System. – In: John A. Vasquez, James Turner Johnson, Sanford Jaffe, Linda Stamato. (Edts.). Beyond Confrontation. Learning Conflict Resolution in the Post-Cold War Era. Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1995, p. 120.] 


Сигурността в обслужваните райони от служителите на Териториална полиция – полицейски инспектори (ПИ) и младши полицейски инспектори (мл. ПИ), зависи от различни компоненти на средата и социалния живот в населеното място. Различни фактори, като нарушения на обществения ред, противоправни постъпки и извършвани престъпления, оказват силно негативно влияние на спокойната и сигурна обществена среда. В границите на населените места и на територията извън тях се развиват различни обществени отношения, свързани с културната, природната и религиозната сфера, а често пъти при извършване на противоправни постъпки спрямо техни обекти и др. се нарушава сигурността в целия регион.

Чрез осигуряването на сигурност от служителите на Териториална полиция се осигурява общественият ред в населеното място и извън населеното място, гарантира се безопасността на движение, противодейства се на извършването на престъпления, защитават се местните ценности и носителите на националното богатство, с което българският народ се утвърждава като нация и народност.

В съвременните условия сигурността не е крайният резултат от едно локално явление, а е крайната фаза от добра информираност и правилни действия на служителите от Териториална полиция. Нейната всеобхватност от различни обществени отношения, фактори и обстоятелства на средата осигурява чувството на спокойствие и стабилност.

Противоправните постъпки имат много и различни измерения и след тяхното извършване се усеща чувство за нестабилност, а липсата на универсални управленски решения затруднява дейността при настъпване на неочаквани и внезапни социални процеси.

Основната задача на служителите от Териториална полиция е да осигуряват сигурността в обслужваните райони и да гарантират спокойния живот на гражданите. Чрез дейността на служителите се утвърждават принципите на взаимодействие и сътрудничество с гражданите, с други държавни органи, с органите на местното самоуправление в контекста за опазване на човешките права и осигуряване на сигурност в обслужваните райони.

Различните форми на противоправни постъпки, свързани с безопасност на движението и обществения ред, както и различните видове престъпления, дълбоко засягат обществените отношения в населеното място. Тяхната специфика и негативното им отражение в социалната действителност сериозно подкопават доверието в МВР като защитник на правата и свободите на гражданите.

Същественият проблем е крайният негативен резултат, който се изразява в престъпни посегателства, нарушаване на права и норми, застрашаване на човешки животи и др.

Необходимо е да се отбележи, че извършването на отделни постъпки може да предизвика вълна на неодобрение в цялото българско общество. Тогава неминуемо възникват въпросите можеше ли да бъде предотвратен престъпният резултат и не са ли се знаели предварително причините от служителите. Със своята същност и характер всяка извършена противоправна постъпка нарушава сигурността в населеното място и създадения обществен ред, като оставя след себе си усещане за безпорядък в социалния живот на хората.

Чувството за сигурност е пряко отражение на социалната действителност и динамичните обществени процеси. Убеждението за справедливост трудно би се изградило от полицейските органи след настъпилия краен резултат дори при прилагане на всички законови правомощия за овладяване на настъпилата социална криза. Процесите на дестабилизация в обществените процеси не биха оказали своето негативно влияние върху сигурността, ако навреме бяха известни и спрямо тях се предприемеха необходимите мерки. Една ефективно функционираща система с прилагането на гъвкави методи и подходи спрямо противоправните постъпки не би могла да допусне крайния престъпен резултат и други постъпки, с които да се застраши сигурността на хората.

Разгледаното за компонентите на средата, които оказват негативно влияние върху сигурността в обслужваните райони, ни дават основание да направим следните обобщения и изводи:

Първо, дейността на служителите трябва да бъде насочена към осигуряване на повече сигурност в обслужваните райони чрез отстраняване на негативните явления и техните проявления в средата и социалния живот в населеното място. Това от своя страна би оказало положително влияние върху качеството на живот и би повишило доверието в МВР. Отстраняването на всички причини, предпоставки, фактори и компоненти от средата, които оказват негативно влияние, ще гарантира сигурността в обслужваните райони.

Динамичното състояние на оперативната обстановка, както и негативните процеси лесно могат да бъдат овладени и недопуснати до проявление при стриктно спазване на действащото законодателство, навременно предприемане на необходимите мерки, както и реализиране в пълен обем на законовите правомощия.

При осигуряване на сигурност в обслужваните райони не може да се говори за адаптация на обществото към негативните процеси и тяхното проявление в социалната среда, а за активно предприемане на мерки по компетентност от полицейски орган. За да се предприемат адекватни действия, е необходимо предварително да бъдат анализирани причините за настъпването и развитието на различни криминогенни фактори, а като краен резултат да се постави въпросът за висока ефективност в дейността на служителите.

Второ, противодействието на престъпността и опазването на обществения ред не може да се осъществява с хаотични и необмислени действия от страна на служителите, а напротив, дейността им трябва да се основава на познаване на негативните фактори и компоненти на средата и вземане на адекватните на тях мерки за противодействие. Дейността им следва да бъде ориентирана към устойчивите криминогенни фактори в обслужваните райони, като:

- местата с концентрация на ПТП;

- враждуващите ромски фамилии и тяхната подготовка за групово нарушение на обществения ред;

- най-уязвимите места за извършване на престъпления, и др.

Необходимо е цялата обществена ситуация да бъде непрекъснато под контрола на служителите от Териториална полиция, за да се оправдае общественото очакване и да се повиши доверието в институцията. Използването на грешни подходи, методи и стратегии, както и неоценяването на динамичната оперативна обстановка, би довело до задълбочаване на съществуващите проблеми, както и до отчайващи резултати в борбата с престъпността. В никакъв случай не трябва да се допусне от служителите на Териториална полиция криминогенните фактори на средата да нарушат сигурността в обслужвания район. В дейността на служителите трябва да личи професионализъм и управленска компетентност – взаимодействие между структурите, обществена подкрепа и координация на действията.

Трето, високо ниво на сигурност в обслужваните райони би се постигнало само при оптимален баланс между негативните процеси в средата и престъпния резултат за дългосрочно гарантиране на обществените интереси. Това налага не само усъвършенстване на професионализма, но и прилагане на нови подходи за решаване на възникнали проблеми на сигурността.

Съвременните обществени отношения поставят различни предизвикателства от разнопосочен характер пред извършваната дейност от служителите, чрез която би следвало да се осигурява спокойна обществена среда. За постигане на устойчиви обществени отношения и осигуряване на повече сигурност служителите е необходимо да проявяват находчивост и креативност, като ориентират дейността към криминогенните фактори. Само по този начин би могло да се създаде и гради общественото доверие и в пълна степен да се гарантира сигурността в обслужваните райони.

В заключение можем да кажем, че ефективната дейност на служителите при прилагане на Инструкция № 8121з-823/2014 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториално обслужване на населението изисква съобразяване с много фактори и компоненти, които чрез своето проявление биха оказали негативно влияние върху сигурността. Сигурна обществена среда може да бъде постигната единствено чрез целенасочена дейност на служителите, чрез отделни действия с положителни резултати и чрез постоянен контрол над всички процеси в обществената среда. Това от своя страна би гарантирало обществения просперитет и стабилността на цялата система за национална сигурност.
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Abstract: The article concerns the essence of the institute of Conditional release and its framework in the Bulgarian criminal law. The specifics of the institute are exposed through comparison with the specifics of the same institute in the legislation of other countries. The author emphasizes on the possibility of improving the institute by implementing some ideas borrowed from the foreign laws.
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І. Понятието „предсрочно освобождаване“ – дефиниция и същност



1. Понятието „предсрочно освобождаване“ няма легална дефиниция в НК



Институтът е регламентиран в три клона на наказателноправната ни материя – материалното наказателно право, процесуалното наказателно право и наказателноизпълнителното право. Нормите в тези отрасли на правото си взаимодействат по начин, позволяващ регулиране на предпоставките за прилагането му, основанията за условност или безусловност на освобождаването, мерките за спазване и правните последици при неизпълнение.

Нормите, уреждащи материалноправната материя, се съдържат изцяло в Наказателния кодекс от 1968 г. – Глава VІІ, Обща част, Раздел ІІ, озаглавен „Предсрочно освобождаване“. Процесуалната материя се съдържа в Наказателнопроцесуалния кодекс от 1974 г., Глава XXXV, Раздел І „Предсрочно освобождаване“. Наказателноизпълнителното право чрез Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража[footnoteRef:226] и Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража[footnoteRef:227] урежда условията за прилагане на института в тази област. Съществуват и вътрешноведомствени актове – инструкции, заповеди, указания и др., служещи за регулиране на правоотношението между държавата и осъдения по отношение на изпълнението на наказанието. [226:  Обн. ДВ, бр. 25 от 3.04.2009 г.]  [227:  Обн. ДВ, бр. 9 от 2.02.2010 г.] 




ІІ. Сравнителноправен анализ с чужди законодателства



Правила за предсрочно освобождаване се съдържат в законодателствата и на европейските държави. За целта на изследването ще разгледаме някои от тях, вкл. и на Руската федерация.









1. Правила за УПО в Наказателния кодекс на Федерална република Германия (ФРГ)



В НК на Федерална република Германия[footnoteRef:228] е уредена само една форма на предсрочно освобождаване, а именно условното предсрочно освобождаване. Разграничение на предпоставките за УПО се прави в зависимост от това дали осъденото лице изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за определен срок, „доживотен затвор“ или „доживотен затвор“ вследствие на няколко наказания за няколко престъпления. [228:  Вж.: www.gesetze-im-internet.de.] 


В § 57, ал. 1 на НК на ФРГ се съдържат общите предпоставки, на които осъденият на лишаване от свобода за определен срок трябва да отговаря:

1) да е изтърпял 2/3 от наложеното наказание, но не по-малко от два месеца;

2) УПО да е в съответствие със сигурността на обществото (да може да се очаква, че и без изтърпяване на цялото наказание осъденият няма да извърши престъпление занапред);

3) лишеният от свобода да е изразил съгласие.

При постановяване на УПО е необходимо решаващият орган да вземе предвид и обстоятелствата относно: личността на осъдения, неговото минало, извършеното престъпление, риска от рецидив, условията на живот, поведението на осъдения по време на изтърпяване на присъдата, както и ефекта, който предсрочното освобождаване ще окаже върху лицето.

В § 57, ал. 2, НК на ФРГ е посочено, че след изтърпяване на 1/2 от наложеното наказание, но не по-малко от 6 месеца, може да се постанови условно предсрочно освобождаване/остатъкът да се замени с пробация[footnoteRef:229], в случай че: [229:  Вж. § (6) от НК на ФРГ – Съдът може да откаже да промени изпълнението на остатъка от наказанието за временно лишаване от свобода в пробация, ако осъденото лице даде недостатъчна или невярна информация относно местоположението на предмети, подлежащи на конфискация. § (7) Съдът може да определи срокове от максимум 6 месеца, до изтичането на които молбата от страна на осъденото лице за неговото условно предсрочно освобождаване е недопустима.] 


· осъденият за пръв път изтърпява наказание „лишаване от свобода“, чийто срок не надвишава 2 години, или

· при наличието на особени обстоятелства, изведени на базата на извършената обстойна оценка на престъплението, личността на осъдения и неговия прогрес по време на престоя му в местата за лишаване от свобода.

Анализът на текста води до заключение, че законодателният подход към изтърпяващите за пръв път наказание „лишаване от свобода“ е по-снизходителен в сравнение с уредбата в българския НК, в който не съществува такова изискване.[footnoteRef:230] В § 57а, НК на ФРГ се посочват предпоставките за условно предсрочно освобождаване на осъдения на доживотен затвор: да е изтърпял поне 15 години лишаване от свобода; конкретната обществената опасност на дееца, произтичаща от извършеното престъпление, да не налага той да изтърпи в цялост постановената присъда; да са изпълнени изискванията на § 57, ал. 2, т. 2 и т. 3. [230:  Относно предпоставката за наличие на особени обстоятелства, като се има предвид липсата на конкретизация, трудно може да се изясни вложеният смисъл. Би могло да се допусне, че се отнася до някакви смекчаващи обстоятелства, които допринасят за облекчаване на положението на осъдения.] 


Завишеният размер на частта от наложеното наказание (две трети), която осъденият трябва да изтърпи, както и съчетанието между тази част и фиксирания минимум (не по-малко от 2 месеца), са само част от различията от уредбата на УПО, съдържаща се в българския Наказателен кодекс. По-голямо внимание заслужават другите две предпоставки. „Съответствието с обществената сигурност“ е обстоятелство, което държи сметка за опасността от бъдещи криминогенни прояви, подобно на съществуващото изискване в българското законодателство за преценка на риска от вреди за обществото. Условието „лишеният от свобода да е дал съгласието си“[footnoteRef:231] не намира аналог в българския НК. Целта на законодателното решение е осъденият да осъзнае отговорността, с която е свързано предсрочното освобождаване и въздържането му от бъдещи неправомерни действия. Колкото до обстоятелствата относно личността на осъдения, които подлежат на преценка, и у нас се подхожда индивидуално за всяко осъдено лице. [231:  Изискване за съгласие на лицето не е част от фактическия състав при условното предсрочно освобождаване по българското право. Въпреки това едва ли може да се предположи, че такова би липсвало при УПО!] 




2. Правила за УПО в Наказателния кодекс на Република Гърция



В законодателството на южната ни съседка Р Гърция съществуват две хипотези на условното предсрочно освобождаване. Първата е позната като „освобождаване на осъдения под условие на отмяна“ (чл. 105Б, НК на Гърция), което до голяма степен се доближава до познатото у нас УПО. Втората е „освобождаване под условие за изтърпяване на наказанието под домашен режим чрез електронно наблюдение“ (чл. 110А, НК на Гърция)[footnoteRef:232], без аналог в българското наказателно материално и процесуално право. [232:  За условното освобождаване и при двете хипотези не се изисква присъдата вече да не подлежи на касация пред Върховен съд.] 


Основната разлика между двете форми на предсрочно освобождаване в Р Гърция се състои в размера на изтърпяната част от наложеното наказание.[footnoteRef:233] По-малките размери са предвидени именно при „освобождаване под условие за изтърпяване на наказанието под домашен режим чрез електронно наблюдение“ (чл. 110А, НК на Гърция), поради което възможността за прилагане на този вариант на УПО е постижима винаги по-рано и преди да са възникнали предпоставките за прилагане на втората форма – „освобождаване на осъдения под условие“ (105Б, НК на Гърция). Несъмнено с оглед на горното обстоятелство изискванията за предсрочно освобождаване, при което ефективното наказание се трансформира в такова, търпимо под домашен режим и контролирано чрез електронни средства, се явяват по-облекчени и бързопостижими. Съотношението между двете хипотези е следното: [233:  Необходим за преустановяване на изтърпяването на наказанието „лишаване от свобода“ преди изтичането на неговия срок.] 


Осъдените на лишаване от свобода могат да бъдат предсрочно освободени при условие, че са изтърпели:

А) в случай на наказание „лишаване от свобода“ – „филакиси“ (от 10 дни до 5 години) – 1/5 от наказанието (при освобождаване под условие за изтърпяване на наказанието под домашен режим чрез електронно наблюдение), съответно 2/5 от наказанието (при освобождаване под условие);

Б) в случай на временно лишаване от свобода – „катиркси“ (от 5 до 15 години) – 2/5 от наказанието (при освобождаване под условие за изтърпяване на наказанието под домашен режим чрез електронно наблюдение), съответно 3/5 от наказанието (при освобождаване под условие на отмяна);

В) в случай на доживотно лишаване от свобода – „катиркси“ – най-малко 14 години (при освобождаване под условие за изтърпяване на наказанието под домашен режим чрез електронно наблюдение), съответно поне 20 години (при освобождаване под условие на отмяна).

Съпоставяйки двата режима на УПО, на пръв поглед се налага виждането, че втората форма – „освобождаване под условие на отмяна“, е излишна, тъй като по-либералните изисквания на първата – „освобождаване под условие за изтърпяване на наказанието под домашен режим чрез електронно наблюдение“, са по-рано постижими и така изключват приложението ѝ. Яснота по този въпрос съдържа разпоредбата на § 10 на чл. 110А. В нея е посочено, че условното освобождаване, предоставено по този член (освобождаване под условие за изтърпяване на наказанието под домашен режим чрез електронно наблюдение) важи до времевата граница на предоставяне на условното освобождаване по чл. 105Б (т.е. освобождаване под условие на отмяна).

Излиза, че по-облекчената форма на УПО се явява подготвителен етап, по време на който осъденият продължава да изтърпява наложеното наказание, но при по-благоприятни условия – в определени часове от деня лицето може да излиза извън дома си, където изтърпява домашен режим, единствено за работа, образование или професионално обучение, участие в одобрена програма за поддръжка или детоксикация от наркотици или алкохол и/или изпълняване на наложените му задължения. Характерно за тази форма на УПО е, че процедурата за допускането му се задейства чрез молба по инициатива на заинтересованото лице.

Освобождаването под домашен режим може да бъде отменено, ако осъденият не спазва наложените му задължения (ограничения) и е вероятно, като се има предвид тежестта на нарушението, да се очаква, че и за в бъдеще няма да ги изпълнява. В случай на отмяна времето от освобождаването до повторното задържане не се отчита за изпълнение на наложеното наказание. Осъденото лице обаче си запазва правото да бъде освободено при спазване на условията на по-строгата форма на предсрочно освобождаване по чл. 105Б – „освобождаване под условие на отмяна“. Когато провинението на осъдения, изтърпяващ наказание под домашен режим, е по-тежко от обикновеното нарушаване на режима, а именно извършване на тежко престъпление или престъпление с умисъл, за което се налага наказание „лишаване от свобода“ от най-малко 6 месеца, наложено с окончателна присъда, освобождаването под домашен режим следва да бъде отменено. В този случай осъденият отново ще има право на предсрочно освобождаване по чл. 105Б – „освобождаване под условие на отмяна“, но за порицание следва да прекара в местата за лишаване от свобода една година в повече от предвиденото в чл. 105Б, § 1.

Характерна особеност на гръцкото наказателно право е, че и при двете разгледани по-горе форми предсрочното освобождаване е допустимо в случай на наказание „доживотен затвор“, каквато алтернатива в Р България не съществува. Подобно на българското законодателство, и в гръцкия наказателен кодекс е предвидена възможност за осъдените на лишаване от свобода, които полагат труд по време на престоя си в местата за лишаване от свобода, да се ползват от преференциално изчисляване на работните дни, което впоследствие намира отражение и в преизчисляването на размера на неизтърпяното наказание за целите на предсрочното освобождаване.

Внимание заслужава снизходителният подход на гръцкия законодател по отношение на определени групи, лишени от свобода, при които всеки 1 изтърпян ден лишаване от свобода се зачита за 2 дни „изтърпяна присъда“. Това са: страдащите от изчерпателно изброени заболявания; затворниците с определен процент на инвалидност; осъдени майки, докато непълнолетните им деца са с тях, и др. В противовес на гръцката уредба на УПО у нас здравословният статут на затворниците е ирелевантен на промяната на правния им статут по време на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“, като единствено в чл. 447 – 448, НПК е уредена възможност за прекъсване на изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ или „пробация“.



3. Правила за УПО в Наказателния кодекс на Руската федерация



Съгласно чл. 79, ал. 1 от Наказателния кодекс на Руската федерация[footnoteRef:234] (НКРФ) на условно предсрочно освобождаване подлежат както осъдените с ефективно наказание „лишаване от свобода“, така и лицата, изтърпяващи наказание в дисциплинарно военно поделение, или лице, на което е наложено наказание „принудителен труд“. В тези случаи съдът следва да констатира, че индивидуалната превенция би могла да бъде реализирана, без да е необходимо осъденото лице да изтърпи изцяло наложеното му наказание. Съгласно същата разпоредба условното предсрочно освобождаване може да бъде постановено само по отношение на осъден, който изцяло или частично е възстановил щетите от престъплението, за което е осъден, в размера, определен в съдебния акт. Освен това лицето може да бъде изцяло или частично освободено от изтърпяване на допълнителното по вид наказание. [234:  Вж.: Уголовный кодекс Российской Федерации. [онлайн]. https://ppt.ru/kodeks/uk.] 


Съгласно чл. 79, ал. 3 от НКРФ условното предсрочно освобождаване може да се постанови, ако лицето фактически е изтърпяло:

· поне една трета от присъдата, наложена за престъпление с малка и средна тежест[footnoteRef:235] – чл. 79, ал. 3б, „А“; [235:  Касае се за деяния с по-ниска степен на обществена опасност.] 


· поне половината от присъдата, наложена за тежко престъпление – чл. 79, ал. 3б, „Б“;

· поне две трети от срока на наказанието, наложено за особено тежко престъпление, както и 2/3 от срока на наказанието, наложено на лице, което преди това е било освободено условно, ако условното освобождаване е било отменено на основание на чл. 79, ал. 9 от НКРФ – чл. 79, ал. 3б, „В“ от НКРФ;

· поне три четвърти от присъдата, наложена за престъпления срещу сексуалната неприкосновеност на непълнолетните, както и за тежки и особено тежки престъпления, свързани с незаконния трафик на наркотични вещества, психотропни вещества и прекурсори, както и за престъпления, предвидени в чл. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5 (тероризъм), 210 (създаване, ръководене и участие в ОПГ) и 361 (международен тероризъм) от този кодекс – чл. 79, ал. 3б, „Г“ от НКРФ;

· поне четири пети от присъдата, наложена за престъпления срещу сексуалната неприкосновеност на непълнолетни лица на възраст под 14 години – чл. 79, ал. 3б, „Д“ от НКФР.

Условно предсрочно освобождаване може да бъде постановено и по отношение на лица, изтърпяващи наказание „доживотен затвор“ – чл. 79, ал. 5 от НКРФ: „Лице, излежаващо доживотен затвор, може да бъде освободено условно, ако съдът установи, че не е необходимо да продължава изтърпяването на тази присъда и действително е излежало поне 25 години затвор. Условно освобождаване от по-нататъшно изтърпяване на доживотен затвор се прилага само ако осъденият няма умишлени нарушения на установения ред при изтърпяване на наказанието в рамките на предходните 3 години. Лице, извършило ново тежко или особено тежко престъпление по време на изтърпяването на доживотен затвор, не подлежи на условно освобождаване“.

При всички случаи размерът на фактически изтърпяното наказание не може да бъде по- малък от 6 месеца – чл. 79, ал. 4 от НКРФ.

В чл. 79, 4.1, НКРФ е регламентирана и процедурата по налагане на предсрочно освобождаване. Предвидено е: „Когато разглежда молбата на осъдения за условно освобождаване от изтърпяване на присъда, съдът взема предвид поведението на осъдения, отношението му към ученето и работата през целия период на изтърпяване на присъдата, включително наличните стимули и наказания, отношението на осъдения към извършеното деяние и че осъденият е възстановил частично или изцяло причинената вреда или по друг начин е възстановил вредата, причинена в резултат от престъплението, както и заключението на администрацията на поправителната институция относно целесъобразността на условното предсрочно освобождаване. По отношение на осъден, страдащ от разстройство на сексуалните предпочитания (педофилия), което не изключва вменяемостта и във възраст над 18 години е извършил престъпление срещу сексуалната неприкосновеност на непълнолетно лице на възраст до 14 години, съдът взема предвид и прилагането на принудителни медицински мерки към осъдения, отношението му към лечението и резултатите от съдебно-психиатрична експертиза“.

Основанията за постановяване на изтърпяване на неизтърпяната част на наказанието са регламентирани в чл. 79, ал. 7 от НКРФ[footnoteRef:236]. Съгласно разпоредбата: [236:  Контролът върху поведението на лице, освободено при условно освобождаване, се осъществява от упълномощен специализиран държавен орган, а по отношение на военнослужещите – от командването на военни части и институции.] 


· Ако в срока на останалата част от неизтърпяното наказание осъденият е извършил нарушение на обществения ред, за което му е наложено административно наказание, или умишлено не изпълнява задълженията, възложени му от съда при прилагане на условното освобождаване, както и задължителни медицински мерки, предписани от съда, съдът по препоръка на властите, които осъществяват контрол върху поведението на предсрочно освободения, може да реши да отмени условното освобождаване и да постанови изпълнение на останалата неизтърпяна част от присъдата.

· Ако в срока на останалата част от неизтърпяното наказание осъденото лице е извършило престъпление по непредпазливост или умишлено престъпление, което се квалифицира като престъпление от малка или средна тежест, въпросът за отмяна или поддържане на условно освобождаване се решава от съда.

· Ако в срока на останалата част от неизтърпяното наказание осъденото лице е извършило тежко или особено тежко престъпление, съдът го наказва съгласно правилата, предвидени в чл. 70 от този кодекс.[footnoteRef:237] [237:  В тези случаи съдът извършва преценка дали да се присъедини изцяло или отчасти неизтърпяната част от предходната присъда. Окончателният размер на общото наказание не може да надвишава 30 години, освен за конкретно посочени престъпления, чл. 70, ал. 3 от НКРФ. Окончателното наказание в съвкупността от присъди следва да бъде по-голямо от наказанието, наложено за новоизвършеното престъпление, както и неизтърпяната част от наказанието съгласно предходната присъда на съда – чл. 70, ал. 4 от Кодекса.] 




4. Правила за УПО в Наказателния кодекс на Австрия[footnoteRef:238] [238:  https://www.jusline.at/gesetz/stgb] 




В австрийския Наказателен кодекс материята е уредена в § 46. Съгласно разпоредбата на § 46, ал. 1 условно предсрочно освобождаване може да бъде постановено по отношение на осъдено лице, което ефективно е изтърпяло половината, но не по-малко от 3 месеца:

· от наложеното му с присъда или намалено чрез помилване наказание;

· от незамененото по реда на § 43 от Кодекса ефективно наказание с наказание „лишаване от свобода“[footnoteRef:239]; [239:  § 43 е подобен на разпоредбата на чл. 64, ал. 1 от нашия НК, но касае пълнолетни лица.] 


§ 43 предвижда пълнолетно лице да бъде освободено от изтърпяване на наложеното наказание „лишаване от свобода“ чрез налагане на условно наказание, ако размерът на ефективното наказание е до 2 години „лишаване от свобода“. Тогава се определя изпитателен срок от 1 до 3 години, ако може обосновано да се предположи, че дори самостоятелната заплаха от привеждане в изпълнение на отложеното наказание или същата заплаха, придружена с други мерки, се явява достатъчна, за да прояви своя възпиращ ефект и създава гаранции, че лицето няма да извърши друго престъпление.

В тези случаи осъденият може да бъде освободен условно предсрочно за остатъка на наказанието, ако съгласно предписанията на § 50 – 52 може да се предположи, че условното предсрочно освобождаване ще действа правовъзпиращо спрямо осъдения, така, както ефективното наказание.[footnoteRef:240] [240:  С други думи няма да извърши престъпление.] 


Според § 46, ал. 2, ако осъденият е изтърпял ефективно половината от наложеното му наказание, но по-малко от 2/3 от наказанието, той може да не бъде условно предсрочно освободен, дори и да са налице предпоставките по ал. 1, ако с оглед на тежестта на деянието, за което е осъден, е необходимо да бъде продължено ефективното изтърпяване на наказанието с цел да се въздейства предупредително и възпиращо спрямо останалите членове на обществото.

Съгласно § 46, ал. 4[footnoteRef:241] при вземане на решението за условно предсрочно освобождаване следва да бъде отчетено и доколко изтърпяването на наказанието, включително и чрез доброволно лечение по см. на § 51, абз. 3 (със съгласие на осъденото лице се налагат мерки за медицинско психиатрично лечение или лечение от зависимости с цел да подготви осъдения за свободния живот), би могло да обуслови или промени отношенията, способствали за извършване на деянието, за което лицето е осъдено, или за постигане на мерките/целите по § 50 – 52. [241:  Ал. 3 на § 46 е отменена.] 


Според § 46, ал. 5, ако лицето търпи наказания по повече присъди, части от наказания или остатъци от наказания, то тогава меродавна е общата продължителност на наказанията, изтърпявани последователно. В тези случаи, ако е налице прекъсване на изтърпяването на тези наказания, то същото следва да е постановено от компетентните органи. Условно предсрочно освобождаване може да бъде постановено винаги когато са изтърпени ефективно 15 години лишаване от свобода.

Според § 6 на чл. 46 лице, осъдено на доживотен затвор, може да бъде освободено само при определени условия, ако е изтърпяло ефективно 15 години и може да се предположи, че няма да извърши други престъпления.

Правилата за условното предсрочно освобождаване за непълнолетните лица са регламентирани в специален закон.[footnoteRef:242] За осъдения ефективно на лишаване от свобода за престъпление, извършено като непълнолетен, се прилагат разпоредбите на § 47, ал. 1 – 5 от НК с условието, че при този случай размерът на ефективно изтърпяното наказание следва да бъде не по-малък от 1 месец, както и че е извън съмнение необходимостта присъдата да бъде изтърпяна ефективно с цел да се въздейства възпиращо по отношение на останалите членове на обществото.[footnoteRef:243] [242:  §17 от Jugendgerichtsgesetz 1988. Fassung vom 28.03.2020. (Наказателен кодекс за непълнолетни).]  [243:  С цел да се обезпечи генералната превенция на наказанието.] 




Обобщени изводи



Анализираните законодателства подобно на българските предвиждат условно предсрочно освобождаване, диференцирайки изтърпяната част от наказанието в зависимост от извършеното престъпление и пълнолетието на лицата. Държи се сметка и за поведението на осъдения по време на изтърпяване на наказанието, като в НКРФ е предвидено и допълнително изискване – възстановяване на причинената вреда (пълно или частично). Подобно изискване съществува в българското наказателно право, но по отношение на друг институт – освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.[footnoteRef:244] В тази връзка е целесъобразно да се предвиди такава предпоставка и в българското законодателство по отношение на условното предсрочно освобождаване. Добри законодателни решения могат да се почерпят и от гръцкия НК с предвидените два режима на предсрочно освобождаване. Това, от една страна, би позволило по-голяма гъвкавост за съда при индивидуализиране на режима за ресоциализация, касаещ конкретния деец. От друга страна, е пряко отражение на принципа на хуманизма, прокламиращ индивидуално отношение към изтърпяващия наказанието. [244:  Чл. 78а от НК – Пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда и му се налага наказание от 1000 до 5000 лв., когато са налице едновременно следните условия: ал. 3 – причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени.] 
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Правилният курс за действие на военния лидер е да прецени противника и шанса за победа, да оцени опасностите и разстоянията.

Сун Цу, Изкуството на войната,
„Местност“ [4]



Тази мисъл на древния пълководец доказва, че оценката на риска и неговото управление не е измислено вчера или днес, а съществува от дълбока древност.

Специалността „Логистика“ е колкото нова и съвременна, толкова и древна и вечна. През вековете тя е носила различни имена [1]. В Древна Гърция била въведена специална длъжност – „логист“, или чиновник за обществено самоуправление. Логистите били назначавани чрез избори. В задълженията им влизали отговорности по проверка на отчетността на други чиновници, който те предоставяли за утвърждаване пред съвета на почетните граждани (гелиастите) за окончателно решение. В Древен Рим „логистици“ се наричали чиновници, които изпълнявали някои административни и религиозни функции, а във войската отговаряли за войсковото снабдяване.

През вековете логистиката, без значение как се е наричала, непрекъснато е търпяла промени, свързвани с постоянно повишаващите се изисквания, свързани с всички видове снабдявания и осигуряване. Това е налагало и непрекъснато повишаване на знанията на специалистите по логистика, т.е. на логистиците.

За съвременните логистици са задължителни познанията в „науките на днешния ден“, а именно висока компютърна грамотност, много добро владеене на чужди езици, висока правна подготовка и широка палитра от знания от икономиката, логистиката и други науки.

Динамичността на съвременната политико-икономическа ситуация в света, Европа и региона създава рискове. Многообразната природа на тези рискове изисква гъвкавост при планирането им с висока степен на надеждност, приспособимост, координираност, актуалност и осигуреност с необходимите човешки, финансови, сервизни и материални ресурси. За целта днешният логистик трябва да притежава необходимия опит в следните области: обслужване на клиенти, вертикална интеграция и аутсорсинг, разположение на съоръжения, комуникационна система, запаси, транспорт и складиране, обратна логистика.

„Управлението на риска не е допълнителна особеност на процеса на вземане на решение, а по-скоро напълно интегриран елемент на планирането и провеждането на операциите. Управлението на риска ни помага да съхраним бойната мощ и да поддържаме гъвкавостта за смело и настъпателно действие. Правилното управление на риска увеличава боеготовността, която ние не можем да разпиляваме.“

От „Наръчник FM 100-14“ – САЩ

Горната сентенция на генерал Денис Раймър [8] е за армията, но тя се отнася и за всички съставни на системата за национална сигурност.

Стремежът на всички лидери, ръководители и изпълнители е да се достигне ниво, което да направи управлението на риска рутинна част от изпълнението на всяка логистична задача, без да се позволи превръщането на рутината в рутинност.

Процесът управление на риска изисква много знания и умения, почиващи на богат опит и значителна професионална компетентност. Той позволява на всички участници да взимат различни решения за поемане на риск в зависимост от нивото на компетенция, което притежават.

Управлението на риска е ефективен процес на съхраняване на ресурсите, процес, който е субективен и се характеризира със своята непрекъснатост.

Основно задължение на ръководителите е да знаят кога започва този процес, за да могат да го ръководят и съответно да носят отговорност за взетите решения. Той трябва да се интегрира в концепцията за система за управление на риска в системата на логистиката в системата за национална сигурност като важно средство за по-добро разбиране на всяка ситуация.

Решенията, свързани с риска и неговото управление, е дело на лидерите, които в зависимост от делегираните им права ги съгласуват с висшестоящите или овластяват подчинените при извършване на дейности, свързани с управлението на риска.

Не само лидерите и ръководителите участват в управлението на риска – основна дейност имат и дирекциите и отделите, отговарящи за риска – те постоянно следят опасностите в направленията, за които отговарят, изпълняват планираните мероприятия за предотвратяване или минимизиране на риска. Следят всяка вероятност за промяна, за резултата от взетите мерки, постоянно анализират постигнатото и собственото състояние, изготвят предложения за бъдещи действия и ги докладват по командната верига, като същевременно дават съвети на подчинените.

Управлението на риска може да се отъждестви с технология за идентифициране, оценяване и предприемане на мерки срещу вероятен риск и вземане на решения, които да балансират разходите по борбата срещу него с постигнатите ползи след изпълнението на решаваните задачи. Това доказва, че всички участници в дадена дейност участват в управлението на риска. Управлението на риска е от изключително значение при подготовката на кадри в изграждането им като способни и компетентни ръководители и изпълнители с цел съхраняване на възможностите и ресурсите на организацията.

Всяко длъжностно лице има различна представа за риска и имайки предвид, че тази представа влияе на решенията на ръководителите, трябва немалка част от усилията на системата да бъдат насочени към подготовка на всички кадри, която да им даде ясна представа за това какво е риск, кой риск е приемлив и кой не, как може той да се управлява или минимизира, защото един лошо управляван риск може да доведе до големи и различни загуби на финанси, ресурс, престиж, влияние и др. Изложеното в последните два абзаца още веднъж доказва определящата роля на човека при управлението на риска. Затова съвсем накратко ще приведем някои от отговорностите на участниците в този процес. Започваме с тези, които са в полето на действие на всички:

· минимизиране на риска – то се заключава в отстраняване на ненужния риск;

· ограничаване на уязвимостта на критичните вътрешни системи [3];

· подобряване на защитните контролни механизми [3];

· постигане на увереност, че всички рискове са идентифицирани.

Продължаваме с отговорностите на дирекции, отдели, сектори и щабове:

· интегриране на управлението на риска за недопускане на конфликт между участниците;

· анализиране на областите на въздействие и прилагането на управлението на риска;

· идентифициране на ограниченията в указанията на старшата инстанция;

· обсъждане, анализиране и препоръки за намаляване на влиянието на риска;

· изработване на ясни и практични стандарти и регламенти за действия;

· непрекъснато разкриване на опасности, оценяване на първоначалните и остатъчните рискове и изготвяне на препоръки за намаляване на тяхното въздействие;

· борба срещу рискове, свързани със самодоволство и рутинност на участниците.

Отговорности на лидерите:

· управление на организацията, определяне на приоритетите, планиране на иновации;

· поддържане на процеса на управление на риска по цялата верига;

· осигуряване на ефективното изпълнение на функциите и задачите на логистиката;

· осигуряване на информация, средства и оборудване на всички участници в процеса;

· познаване на възможностите и слабостите на дирекции, отдели, водачи и изпълнители;

· демонстриране на доверие в подчинените, съпътствано с контрол;

· обсъждане с подчинените при вземане на решения и определяне на мерки за изпълнение;

· носене на отговорност за взети решения – лични и на подчинените;

· недопускане на увреждане на околната среда и злополуки от различен характер;

· реакция на обществото при накърняване на националните интереси;

· недопускане на самодоволство, хазартно отношение и загуба на връзка с реалността;

· осигуряване на вариативност на решенията с цел преодоляване на риска;

· даване на власт на ръководителите и свеждане на решенията до възможно най-ниското ниво;

· осигуряване и поддържане на комуникации с началници, подчинени и партньори;

· непрекъснато следене нивото на допустимия риск да не бъде надвишено и ако рискът не може да бъде избегнат или намален до приемливо ниво, прекратяване на действието.

Отговорности на ръководителите, които могат да включват:

· предлагане на ясна изпълнима политика и цели, свързани с управлението на риска;

· провеждане на непрекъснато детайлно планиране на потребностите и тяхната доставка;

· изискване и разпространяване на нужната информация;

· непрекъснато обучение на изпълнителите – кой, какво, кога, как и защо управлява риска;

· контрол над действията на изпълнителите, помощ и оценка на ефективността на действията им;

· усвояване на положителния опит и разпространяването му.

Отговорности на изпълнителите:

· недопускане на импулсивно поемане на риск с цел непозволяване на повишаването на риска;

· нетърпимост към надценяването на собствените възможности и подценяването на риска;

· вникване в заповяданите мерки и тяхното прилагане;

· налагане на самодисциплина при изпълнение на задачите, свързани с управлението на риска;

· работа по зададените стандарти и регламенти;

· непрекъснато обучение за управление на риска по време на работа и извън нея;

· взаимен контрол между изпълнителите.

При планиране на всяка логистична дейност, обвързана със системата на националната сигурност, лидерите, ръководителите и изпълнителите трябва да се съобразяват с влиянието на различните рискове и загубите от тях върху постигането на целите, мисията и изпълнението на задачите, поставени пред нея. За целта е необходимо превантивно да се предвиди и анализира:

·  ефектът от реализирането на даден риск и как ще повлияе той;

·  въздействието върху хората, околната среда и обществото;

· отрицателното влияние върху околната среда;

· загубите от неосъществени сделки и доставки и неправилното съхраняване и експлоатация;

· отношението на обществото към системата за национална сигурност, което е твърде чувствително, защото следи как се реализира огромният бюджет, делегиран на системата.

Осигуряването на елементите от системата е интегриран процес, който е съпътстван със:

·  несигурност – вследствие на незнание, липса на опит, недостиг на информация;

· неопределеност – целта и мисията не са определени, сроковете неуточнени и др.;

· неяснота – не може да състави ясна картина за дадена ситуация;

· съпротива – несъгласие с промените, от доставчиците, страх от поемане на риск.

Посочените неблагоприятни фактори, свързани с бъдещи събития, пораждат съмнение за това дали те ще се случат или не, т.е. дали осигуряването на потребностите на системата ще се осъществи. За да се избегнат горните опасения, още веднъж ще направим преглед на логистичните принципи, този път свързани с управлението на риска, а именно как трябва да се приложат основните принципи, даващи рамката за прилагане на процеса на управление на риска. Някои от тях могат да се изразят по следния начин:

· Интегриране на управлението на риска в логистиката в планирането, подготовката и договарянето за осигуряване на заявените доставки чрез следене на проявлението на риска, неговото анализиране и разработване на мерки за преодоляването или минимизирането му и контрол на изпълнението на логистиката. Те също така определят и нивото на остатъчния риск. За целта началниците определят нивата на риск, които всеки участник може да поеме, и утвърждават мерките за намаляване на риска. Водачите следят и подпомагат изпълнението на одобрените мерки от изпълнителите. Всички те непрекъснато оценяват развитието на риска и съответствието на вземаните мерки срещу него.

· Вземане на решение за въздействие срещу риска чрез деклариране какви са възможностите за поемане на риск и делегиране на права в същото направление. Нивото на поетия риск се одобрява от висшестоящата инстанция.

· Недопускане на поемане на излишен риск – началниците решават и разрешават поемането на извънреден риск само при положение, че ползата от него е по-голяма от потенциалните разходи и загуби. Поемането на недокладван или несподелен риск може да доведе до сривове в осигуряването.

Всичко, изложено дотук в тази точка, ни позволява да изготвим следните изводи относно това как управлението на риска подпомага началниците или водачите и какво това управление не трябва да допуска.

Подпомага за:

· идентифициране на осъществими мерки за избягване или минимизиране на риска;

· разработване на алтернативни планове и вземане на решение за оптималния вариант;

· постигане на основната цел на логистиката – най-благоприятно снабдяване на СНС;

· съхраняване на наличните способности и ресурси и придобиване на нови;

· недопускане на срив, който може да наруши изпълнението на задачи, гарантиращи сигурността на държавата и спокойствието на населението.

Какво не трябва да се допуска в процеса на управлението на риска:

· да се пречи или да се спира самоинициативата и вариативността на участниците;

· рутинно мислене – рискът е отстранен или това сме го правили и го знаем;

· вземане на решения от типа „става“ или „не става“ след непълна оценка на риска;

· нарушаване на закони, правила, заповеди и други регламентиращи документи;

· разрушаване и нарушаване на околната среда и действия, предполагащи такъв резултат;

· занемаряване на подготовката на участниците, свързана с всичко, отнасящо се до риска.

Управлението на риска е изключително човешко дело и от това следва, че в подготовката на логистиците като основна дисциплина трябва да бъде наложена „Управление на риска“. За това базови направления могат да бъдат:

· качествен подбор на личния състав, занимаващ се с управлението на риска;

· подготовка за действие във всички условия – стрес, недостиг на време, динамика на пазара, дефицит на бюджет, приоритизиране на дейности и мн.др.;

· подготовка на преподаватели по тази дисциплина – хора знаещи, с опит, участвали във всички процеси, свързани с управлението на риска в логистиката, креативни, взискателни и с възможности да предадат своя опит и знания;

· запознаване с елементите от СНС, тяхната логистика и възможните рискове;

· подготовка на тестове, практически задачи и други форми на подготовка и проверка;

· идентифициране на потенциалните възможности за въздействие върху решението;

· определяне на баланса между риска, който можем да поемем, задачите, които решаваме, и целите, които трябва да постигнем;

· влияние на притежаваното оборудване и неговата експлоатация върху околната среда;

· разработване и направления за изпълнение на планове, свързани с мерки за безопасност, опазване на околната среда и личния състав, взаимодействие с местното население;

· подготовка и изработване на методики за провеждане на занятия и учения в условия, максимално близки до реалните, последвани от проверочни тестове;

· правна подготовка – добиване на ясна представа за законовите и подзаконовите норми.

Всичко, описано по-горе, за пореден път доказва, че човешкият фактор е базисен при управлението на риска. От тази гледна точка уменията и квалификацията на персонала, наеман и назначаван за изпълнение на тази дейност, е с особена важност. Системата за управление на риска в логистиката трябва да се окомплектова, от една страна, с хора опитни и знания, и от друга, с млади специалисти, запознати с най-новите тенденции, склонни към разчетени и разумни иновации, анализи и рискове. Но за всички тях е съпътстващо едно – непрекъсната подготовка и усъвършенстване, свързано с промените и новостите в науката и технологиите. С така подбран и добре структуриран състав ще бъдат постигнати следните положителни ефекти [3]:

· своевременно и качествено идентифициране, анализиране и управление на риска;

· следене, усъвършенстване и ръководене на цялостния мениджмънт;

· оптимизиране на способностите на организацията да генерира сигурност.

В заключение можем да направим извода, че управлението на риска в логистиката трябва да доведе до качествено и навременно осигуряване на СНС, обезпечавайки успешното ѝ функциониране в условия на риск. Това ще се постигне чрез създаване, постоянно поддържане и усъвършенстване на структурите, отговарящи за управлението на риска, които да бъдат окомплектовани със знаещи, подготвени и лоялни кадри като интегрирана част в общия управленски процес.

Освен това тези кадри трябва да имат самочувствие, позволяващо им да не се страхуват от вземане на иновативни решения и критики, защото според Аристотел „Има само един начин да избегнеш критиката: да не правиш нищо, да не казваш нищо и да бъдеш нищо“, а такива кадри не са потребни никому.



Литература

1. Аникина, Б. А., Т. А. Родникой. Основы логистики. Учебник. Москва, 2015. [онлайн]. www.prospekt.org.

2. Бродецкий, Г. Л., Д. А. Гусев, Е. А. Елин. Управление рисками в логистике. Учебное пособие. Москва: Академия, 2010.

3. Георгиев, Юлий. Управление на риска в сигурността. София: Изток – Запад, 2012.

4. Гуей Гудзъ и Традицията. Изкуството на войната. Древни китайски трактати. София: Труд, 2005.

5. Драганов, Христо. Управление на риска. Първо издание. София: Тракия-М, 2003.

6. Казаков, Константин. Управление на системата за защита на националната сигурност. Учебно пособие. Първо издание. София, 2016. ISBN 978-954-334-181-8.

7. Манев, Евгени. Глобална, регионална и национална сигурност. София: Софттрейд, 2012. ISBN 978-954-334-141-2.

8. Наръчник FM 100-14. САЩ.

9. Семерджиев, Цветан. Стратегическо ръководство и лидерство.



277

инж. Володя Цветанов, генерал-майор о.р.



Матрица и диаграма за развитието, оценката
и управлението на риска в системата на логистиката от Системата за национална сигурност

инж. Володя Цветанов, генерал-майор о.р.

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София



MATRIX AND DIAGRAM FOR DEVELOPMENT, ASSESSMENT
AND RISK MANAGEMENT IN THE LOGISTICS SYSTEM
OF THE NATIONAL SECURITY SYSTEM



eng. Volodya Tsvetanov, Major General Officer of the Reserve

University of Library Science and Information Technology – Sofia



Abstract: Modern logistics is a science and activity that is accompanied along its entire length by various, constantly changing risks. For that reason, the development, assessment and risk management of the Logistics System of the National Security System is essential for the security of the state.
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Целта на разработената матрица за оценка на риска е да послужи за събиране на надеждна и обективна информация относно политиките и практиките на елементите на системата за национална сигурност. На следващо ниво целта на матрицата е също така да даде възможност за обобщение на събраните данни и извеждане на модели на добри практики и дефицити и тяхното типологизиране съобразно категорията на изследваните рискове. Събраната и обобщена в типови модели информация следва да послужи за създаване на еталон за матрица за оценка на риска.

Матрицата за оценка на риска може да се стандартизира за всяка организация или за всяка извършвана дейност, а също така може и да не се типизира за недопускане на еднообразие. Те си приличат по това, че при всички има определени степени на вероятност за поява на риска, за евентуални последици и зададени експертни оценки за различните вероятности и последиците, на базата на които се определя степента на риска. И се различават по броя (три, пет, седем и т.н. нечетен брой) на вероятностите за поява, нивата на последиците и степените на риска. Нейното използване за оценка на риска при извършване на различни логистични операции може да се окаже много ползотворно.

Един от малкото документи у нас, занимаващи се с този въпрос, е БДС EN 31010:2010 – „Управление на риска. Методи за оценяване на риска“ (IEC/ISO 31010:2009) [1] и поради причината, че е единствен и български, ще се опрем на него при формиране на матрицата за оценка на риска в логистиката на системата за национална сигурност.

Според този стандарт математическата функция за оценка на риска е v(p,u), където p е в границите между нула и едно и е експертна оценка за вероятност, а u = 1, 2, 3, 4, 5 и също е експертна оценка за последиците след случването на p. В тази матрица функцията за оценка на риска е:



v (p, u) = p.u



Матрицата по-долу ни показва пет степени на риска, а именно: незначителен – с оценки от 0 до 0,4, приемлив, твърде ограничен; неголям/средно нисък – 0,4 – 1,2, овладян, но е възможен, необходими са организационни мерки за минимизиране на риска; сравнително висок/среден – с оценка между 1,2 и 2,4, приемливо овладян, необходими са организационни и технически/практически мерки за довеждане на риска до приемливо ниво; висок – 2,4 – 3,16 – неефективно овладян, необходими са незабавни/срочни мерки за намаляване на риска; много висок – в параметрите на 3,16 – 4,95 – не е овладян, необходимо е незабавно прекратяване на дейността, реализиране на спешни мерки за минимизиране на риска до приемливи нива.







Посоченото дотук можем да определим като държавна методика  и матрица за оценка на риска. Сега ще разгледаме матрица за оценка на риска в логистиката от системата за национална сигурност. Имайки предвид, че тази матрица е с учебна цел, ще зададем само три степени на вероятност за поява на риска и три – за евентуалните последици и произтичащите от това степени на риска. Броят на степените, тяхната стойност и нивата, определящи степента на риска, се задават от експерти, които имат водещ опит и знания в това направление, разполагат с база данни, съдържаща история на предни рискове, техните анализи, начините на минимизирането им и друга необходима информация, но зададените от тях параметри са субективни, въпреки че се основават на сериозна обработена и анализирана статистика. За да се намали влиянието на субективния фактор, е необходимо броят на специалистите, определящи различните стойности през периода на оценка на риска, да бъде възможно най-голям и като краен резултат да се вземе средноаритметичната стойност от направените предложения. Това може да се извърши чрез попълване на чек листи или анкетни карти от участниците, тяхното обобщаване и осредняване от определени екипи и по зададени методики, след което се изготвят три таблици със степените на вероятност от поява и тежестта на вредата от случилия се риск и неговото описание. Процесът завършва с изработването на матрица за оценка на риска и направа на съответните изводи и предложения. Много варианти на чек листи можем да открием в ISO 45001. В тази връзка предлагам следните чек листи, но да отбележа, че е възможно те да са много. Чек лист за категоризиране на идентифицираните рискове.







* Чек лист за подбор на необходимите дейности.







* Чек лист за подбор на експерти.







Чек листите се попълват от експерти, след което се обобщават и се определя крайният теглови коефициент по утвърдена от ръководството методика.

Следващият етап от оценката на риска е попълването на съответните таблици за тази дейност.

· Оценка на риска – вероятност за неговата поява [B], където В се идентифицира с p от БДС EN 31010:2010.







· Оценка на риска – тежест на вредата [T], където Т се идентифицира с u от БДС EN 31010:2010. Степените също ще бъдат три – неголяма, средна и голяма.







· Описание на риска [Р], където Р се идентифицира с v от БДС EN 31010:2010. Предназначението на следващата таблица е определяне на стойностите, при достигането на които рискът придобива определени степени.







Методиката за оценка на риска ще завършим с матрица за оценка на риска в логистиката на системата за национална сигурност, използвайки функцията за оценка на риска:



Р (В, Т) = В х Т



където:

Р – степен на риска;

В – вероятност идентифициран риск да се случи;

Т – зададена тежест за вреда;

н – неголям;

с – среден;

г – голям.



Тя ни позволява да определим степента на разглеждания риск.







Така предложената матрица за оценка на риска ще бъде от полза за всички участващи в интегрираната логистика при планирането, осигуряването, експлоатацията, съхраняването и утилизацията на въоръжението, техниката, оборудването и материалните средства.

След като приключихме с матрицата, преминаваме към диаграмата (от гръцката дума διάγραμμα – геометрична фигура, рисунка, чертеж). Тя позволява да се набележат и извършат най-правилните дейности и мероприятия за намаляване на въздействието на риска:







Тази диаграма, както и матрицата, дава възможност да се следи развитието на риска в зависимост от вероятността той да се случи, вредата, която може да нанесе, и благодарение на непрекъснатото подаване на наличната информация и определяне на оптималните мероприятия, които трябва незабавно да се провеждат, неговото влияние да се минимизира. Това е непрекъснат процес, който често изисква повторение на дейности, но той е неминуем и изисква неспирен подбор и подготовка на експертен състав.
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Abstract: An analysis of the migration policies are presented in general. Attention is paid to the management of migration and the ongoing social processes in the „new“ risk society. The use of psychological research among illegal immigrants to detect extremist’s attitudes is recommended. This is a possible contribution in the prevention of extremism and terrorism.
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Глобалният мащаб на международните миграционни потоци през последните години издига въпросите за имиграцията на челни позиции в политическите и изборните дебати на партиите от целия политически спектър в света. Противоречието между икономическата необходимост от либерализиране на имиграционните режими и политическия натиск за налагане на миграционни ограничения способства и за динамичния характер на миграционното законодателство. Въпросът за имиграцията започва да придобива все по-голяма сериозност и в Европейския съюз. Стига се дотам, че големият брой имигранти в някои държави членки става причина за изблици на ксенофобия, расизъм и етническо противопоставяне. Голяма част от имигрантите не успяват да се интегрират адекватно в обществата приемници. Това се превръща в причина за множество съпътстващи проблеми, но и други такива, като например:

· повишаване на нивата на престъпността;

· нарастване на дискриминацията, етническото напрежение и социалната нестабилност;

· високи нива на смъртност на коренното атеистично и християнско население. Много европейци считат, че децата могат да попречат на „нормалния“ им начин на живот. А тези, които имат едно дете, рядко се решават да имат второ. За това донякъде способства и феминистката пропаганда, която твърди, че раждането на децата възпрепятства жените да заемат достойно място в обществото;

· увеличаване на разликата между богати и бедни. Източник на този разкол са многовековните завоевания от Европа и Северна Америка на държавите от Третия свят. В търсенето на по-добър живот хората напускат своите държави и се стремят към богата Европа;

· други [2].

Тези процеси оказват влияние върху държавните политики и институционалните практики по отношение на миграцията. Тяхното изучаване е особено необходимо тогава, когато има налице т.нар. „пресичане на културите“. В тази връзка Дейвид Мацумото определя културата като динамична система от експлицитни и имплицитни правила:

· изградени от групите с цел оцеляването им;

· включващи нагласи, ценности, представи, норми и модели на поведение, които са общи за групите, но се реализират според всяко специфично обединение вътре в самите групи [4];

· относително устойчиви, с възможност да бъдат променяни във времето в резултат от досега им с други „чужди“ култури [3].

В определен смисъл всяка миграция е свързана със сблъсък и обмен на различни култури. Обикновено нито „приемащата“, нито „пристигащата“ страна остава една и съща – процес, който на практика еволюира развитието на обществото.

В съвременната политическа теория миграцията се разглежда в две измерения:

· в национален и институционален мащаб

На първо място разглеждаме въздействието на миграционните потоци върху социалнополитическата структура на държавата и националната идентичност на нейните граждани, системата на вътрешните отношения и политическата култура, върху човешкия потенциал на държавата, което предопределя ролята и мястото на държавата на външнополитическата арена. Един от основните въпроси е контролът върху миграционните потоци и съответно разработването на правила за влизане, излизане и престой на територията на националните държави. С други думи говорим за миграционната политика на държавите.

· в политическата и обществената система

На второ място, имигрантите и техните сдружения се разглеждат като политически субекти, политически „актьори“, които са пряко ангажирани в политическия живот на държавите или стават субекти на влиянието на различни политически сили както в държавите на произход, така и в приемащите държави. Във връзка с това актуалност придобива въпросът за адаптацията и включването им в обществото и социалнополитическата система на националните държави. Влиянието на миграционните процеси върху институциите за гражданство на националните държави, електоралното поведение и формирането на различни държавни политики се разглеждат от повечето политолози в светлината на проблемите на адаптацията на имигрантите.

Най-общо „миграционната политика“ можем да определим като система от условия, методи и мерки за управление на миграционната мобилност на населението.

Някои дефиниции на миграционната политика:

· миграционната политика (...) е продукт на политическата система;

· миграционната политика е в прерогатива не само на държавата, но и на обществените институции;

· различните публични институции – партиите, църквите, обществените организации, могат да имат различни гледни точки относно целите и средствата на миграционната политика;

· миграционната политика е процес на съгласуване на интересите на държавата в областта на регулирането на миграцията на местно и регионално ниво с интересите на имигрантите, местните общности, политическите и икономическите елити, партиите и публичните институции;

· миграционната политика е процес на взаимодействие между държавите, при който има прехвърляне на юрисдикция, тъй като имигрантите, преставайки да бъдат членове на едно общество, стават членове на друго.

В широк смисъл миграционната политика:

-	е едно от направленията на държавната политика и се определя от характера на държавната структура и целите, които преследва държавата;

-	представлява държавната доктрина или концепция за управление на миграционните процеси;

-	е неразривно свързана с текущата икономическа, социална, демографска, национална и културна политика;

-	се дели на реална и декларативна – докато реалната политика изразява интересите на приемащата държава и управляващите елити, декларативната прокламира като своя цел защитата на интересите на имигрантите и бежанците.

Основните концептуални модели на миграционна политика могат да бъдат:

1) Системен модел. Миграционната политика се разглежда като част от международната политическа система. В този случай контролът върху имиграцията се тълкува като необходимост, произтичаща от несъответствието между отворени и глобализирани пазарни сили и затворени, териториално ограничени държави. Според това границите на ефективността на държавния контрол зависят от съществуването на международен режим на „либерализъм“, състоящ се от инструменти за правата на човека и редица международни споразумения. Задачата на изследователя е да обясни защо държавите, приемащи едни и същи ограничителни мерки, се различават значително по естеството, мащаба и интензивността на усилията за ограничаване на имиграцията.

2) Модел, свързан с нуждите на бизнеса. Миграционната политика е насочена към привеждане на потребността от работници в съответствие с реалните нужди, за да се избегнат социални вълнения в отношенията между местни и чуждестранни работници.

3) Плуралистичен модел. Миграционната политика се разглежда като процес, при който набор от участници – от предприемачи до профсъюзи – се опитват да извлекат конкретни ползи, водейки се основно от своите лични интереси.

4) Реалистичен модел. Правителствените съображения са ключови за разбирането на начина, по който държавите управляват имиграционните потоци.

5) Неокорпоративистки модел. Фокусира се върху това как приемащата имигранти държава съчетава транснационалните и международните ограничения със структурата на своите вътрешни интереси.

6) Комуникативен модел. В рамките на този подход фокусът пада повече върху социалния компонент ( в контекста на развитието на имиграционната политика), а не върху това на чии интереси тя трябва да служи.

Миграционната политика е проблематичен въпрос – затова е необходимо да се спрем на анализ на нейната специфика.

Каква е спецификата на миграционната политика? В съвременната литература съществува мнението, че нейната специфика се крие във факта, че тя засяга проблеми, свързани както със сферата на икономическата политика, така и със сложните и трудни за определяне явления, като културата на обществото, неговите традиции и идентичност. Отбелязвайки трудността на задачите ѝ, К. Коданьоне отбелязва: „Имиграцията е на кръстопътя на две много различни политически семантики: базирана на икономически или функционални проблеми и базирана на култура, идентичност и традиция“.

Широкоразпространено е разделянето на миграционната политика на три сегмента – имиграционна политика, политика на интеграция и натурализация.

Имиграционна политика – засяга въпросите за предоставяне на право на постоянно пребиваване на определени лица, контрол върху нелегалната имиграция, социално осигуряване на законни имигранти.

Политика на интеграция – засяга проблемите с включването на имигрантите (на първо място с други етнически, расови, религиозни корени) в живота на приемащата държава.

Политика на натурализация – свързана е с условията и процедурата за предоставяне на гражданство на законни имигранти.

Имиграционната политика, политиката на интеграция и политиката за натурализация са тясно свързани. Те могат да се разглеждат като последователни етапи от политиката за приемане, настаняване и трансформация на имигранти в пълноправни членове на приемащата общност. Ефективността на имиграционната политика, интеграционната политика и политиката за натурализация пряко зависи от последователността на концептуалната рамка, целите, задачите и заложените приоритети.

При определяне на целите обикновено миграционната политика се разделя на три нива – стратегическо, оперативно-тактическо и ведомствено ниво на изпълнение, всяко от които има своите цели. Те са:

1. Стратегически цели – те се определят от политическото ръководство на държавата.

2. Оперативни цели – съгласуват се на междуведомствено ниво.

3. Ведомствени цели – насочени са към оптимизиране на системата за управление на процесите, свързани със съответстващото ниво на компетентност.

Основната задача на имиграционната политика е създаването на ефективна система за регулиране на миграционните потоци.

Целта на интеграционната политика е да осигури условията за успешна интеграция на имигрантите в местната общност.

Целта на политиката за натурализация е да създаде условия и да усъвършенства, актуализира процедурите за предоставяне на гражданство на имигранти [1].

И така, разгледахме основните категории на миграционната политика (концептуална рамка, съдържание, специфики, цели), които създават теоретична основа за разработването на специфичен механизъм за нейното осигуряване.
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Введение



Происходящие на современном этапе процессы цифровизации общественного производства имеют более значимое влияние на экономику и общество, чем мы себе представляем.

Экономическая теория, традиционно рассматриваемая как наука об общественных отношениях по поводу производства, распределения, перераспределения товаров, стоит на пороге фундаментальных изменений. Меняются субъекты-участники экономических отношений, объекты-товары и сами экономические отношения. Производственные отношения подвергаются значительным реформированиям, ведутся активные научные дискуссии о процессе неоиндустриализации (С. А. Толкачев, Д. Е. Сорокин), формировании „новой экономической теории“, развиваются новые экономические институты и трансформируются существующие.



Цель статьи состоит в постулировании новой предметной сферы экономических исследований, изменений в основах экономической теории под влиянием технологических новаций, в частности цифровизации экономики. Для этого мы покажем особенности и базовые закономерности происходящих трансформаций экономических отношений, рассмотрим ряд практических примеров, в заключении сделаем выводы относительно формирующихся трендов и векторов развития экономических институтов.

Процессы технических трансформаций затрагивают не только результаты производственной деятельности, представляя обществу новые товары, способные удовлетворить постоянно возвышающиеся потребности, но также весь спектр экономических отношений, их субъектов и объектов, механизмы их взаимодействия.

Неоиндустриализация – процесс распространения информационно-коммуникационной технологической революции в производственные процессы.

Выделяют 3 базовых составляющих этого процесса:

- переход к киберфизическому типу производства, новый этап роботизации производства, позволяющий органически сочетать труд человека и машины;

- частичное изменение парадигмы производственной деятельности (аддитивное производство вместо субтрактивного);

- интегрированное непрерывное электронное управление расширенным производственным циклом (промышленный интернет) [4: 87 – 99; 5: 69 – 77].

Наибольший интерес к формированию новой экономики, демонстрирующей инновационное качество технологий производства, а также наличие модернизации системы воспроизводственных отношений, возникает на рубеже веков и объясняется активным распространением информационно-коммуникационных и компьютерных технологий. Конец 70-х – начало 80-х гг. ХХ в. демонстрировали зарождение эры революционных преобразований в системе производственно-хозяйственных отношений.

Появление и развитие сети интернет на первом этапе повлияло на усиление эффекта масштаба производственных процессов, что сопровождалось ростом экономических показателей за счет привлечения клиентской базы при расширении бизнеса с помощью новых технологий, а на втором этапе начал развиваться уже интернет-бизнес во всей совокупности хозяйственных преобразований. Следует отметить, что данная тенденция показала наибольшую эффективность в основном в сфере интернет-торговли, увеличив потенциальные источники реализации предпринимательских способностей и иллюстрируя оживление потребительского спроса за счет предложения новых форм продаж [2: 28 – 40].

Объекты экономических отношений, цифровые товары, фактически представляющие собой разные виды информации, отличаются от традиционных товаров и услуг рядом характеристик:

1) возможность многократного использования без потери своих потребительских качеств, т.н. неконкурентность, т.е. использование этого товара одним потребителем, не уменьшает возможности его использования другими

2) минимальные переменные издержки по производству товара, низкие транзакционные издержки, при высоких первоначальных вложениях. Это обусловливает формирование индивидуального ценообразования, интенсифицируя процессы ценовой дискриминации потребителей.

3) неосяземость, не требующая материального места для создаваемого продукта на всех этапах воспроизводства товара, облачные и иные технологии хранения данных

4) уязвимость цифровых технологий (сбои в работе интернета, хакерские атаки, появление новых программных продуктов у конкурентов)

5) быстрое устаревание и потеря потребительских свойств.

В частности последнее свойство цифровых продуктов привело к формированию новых видов взаимоотношений между производителем и потребителем, например, т.н. экономика приложений (APP economics). Это некая форма зависимости от постоянных обновлений программного продукта, без которых полноценное использование оборудования (например, смартфона) невозможно. Фактически получается, что, приобретая новый девайс, потребитель не получает полноценное право собственности на конечный продукт, а только вступает с производителем в долгосрочные экономические отношения. Для иллюстрации этого феномена приведем цитату Тима Орэйли, американского программиста, писателя, активиста движения за свободное программное обеспечение, одного из главных идеологов Веб 2.0.: „Дело в том, что приобретаемые вещи связаны со спутниками и центрами и центрами обработки данных, и потенциально с другими подобными устройствами или другими интеллектуальными устройствами“ [6].

В качестве еще одного примера изменения базовых основ экономической теории под влиянием цифровизации можно рассмотреть экономику совместного потребления sharing economy.

Экономика совместного потребления – экономическая модель, в которой потребитель делится ранее приобретенными благами за определенную плату или без таковой, отказываясь выбрасывать недоиспользованную вещь, и находит единомышленников, которые готовы принять в дар или приобрести то или иное благо. Такой способ взаимодействия стал возможен с ростом популярности и доступности трех технический инноваций. Во-первых, обладание широкого круга потребителей (general public) соответствующей цифровой техникой: смартфоны, планшеты, ноутбуки. Во-вторых, распространение сети Интернет, которая дает возможность связаться и обменяться информацией за считанные секунды. И в-третьих, наличие Интернет-платформ таких как E-bay, Юла и ДаруДар для эффективного экономического взаимодействия и кооперации [3: 101 – 104].

Выделяют четыре основных принципа экономики совместного потребления: появление „критической массы“ („critical mass“), людей, которые заинтересованы в повышении получения максимальной эффективности от произведенных товаров; накопление „избыточного потенциала“ („idling capacity“), другими словами – наличие излишка у потребителей, которым они готова поделиться: „вера в сообщество“ („belief in the commons“), т.е. Интернет позволяет распространить идею совместного потребления и соединить единомышленников и, наконец, „доверие между незнакомцами“ („trust between strangers“) – пользователи Интернет платформ или сетей договариваются о встрече и даже онлайн-обмене информацией, совершенно не зная друг друга, не имея в большинстве случаев никаких гарантий [3: 101 – 104]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что sharing economy является самостоятельным сегментом экономики, однако данный сегмент нельзя напрямую отнести к национальной экономике в качестве одного из секторов, наравне с аграрным, например. Главным отличием является то, что данный сектор не производит новую продукцию, но и не занимается ее перепродажей или же оказанием услуг, а сторону предложения представляют люди, которые в прошлом приобрели товар, т.е. являются потребителями, а сейчас навсегда или временно предоставляют во владение ту или иную вещь на основе купли-продажи, аренды или дарения [7: 16].

Из этого следует, что покупатель и продавец – одно лицо, сторона спроса и предложения одного и того же блага представлена одним человеком. Стоит отметить, что в подобные экономические отношения вступают, как правило, физические лица.

Было бы ошибкой не упомянуть и про юридические лица, действующие в рамках sharing economy, это такие компании как Uber (каршенинг) и Avito (Интернет-платформа для продажи вещей домохозяйств). Эти компании предоставляют возможность одним физическим лицам (со стороны предложения) оказать другим физическим лицам (со стороны спроса) услуги или продать товар, также они имеют свой экономический интерес. Рассматривая же ситуацию со стихийной, нерегулируемой куплей-продажей через Интернет, когда экономические операции проходят без посредников, а напрямую, мы наблюдаем стирание границ между продавцами и покупателями, так как сейчас любой человек может примерить обе роли, касательного одного предмета экономических отношений.

Широкое распространение получила платформенная организация бизнеса.

Компания-платформа представляет особый тип посредника. Она не покупает продукцию для дальнейшей переработки или распространения. Платформа предоставляет открытую инфраструктуру для взаимодействия между производителями и потребителями

Любая отрасль, в которой важное место занимает информация, может создать бизнес-модель на основе платформенного принципа. Это отрасли, где производится информация – образование, СМИ, а также отрасли, в которых собирается и используется информация о клиентах, колебаниях цен, предложении, спросе, рыночных трендах и т.п. Экономическая стоимость товара теперь создается всеми участниками платформы, не только производителями, но и потребителями. В традиционных бизнес-моделях конечному потребителю в основном отведена пассивная роль. В экосистеме, основанной на платформе, конечный потребитель (индивидуум) становится активным субъектом. В результате меняются общественные и индивидуальные ценности, образ жизни, формы коммуникации и социализации.

Более того вокруг тематических сайтов (сайтов автомобилистов, поклонников той или иной марки продукта, экстремальных туристов, кулинаров и т.д.) формируются группы продвинутых потребителей – экспертов, которые предлагают идеи по усовершенствованию товара. Так, компания SAP – производитель корпоративного программного обеспечения создала сайт, на котором ее разработчики делятся проблемами и идеями с разработчиками своих партнеров, а также с клиентами своих партнеров. Благодаря обмену информацией повысились качество продукции и производительность, сократились расходы [1]. Соответственно, происходит обучение и взаимное обучение участников таких сообществ, их приспособление к динамичной внешней и внутренней среде.

Таким образом, цифровые технологии кардинальным образом изменяют место конечного потребителя (пользователя) в хозяйственном процессе. Потребитель непосредственно участвует в разработке, производстве, распространении и рекламе оригинального продукта.

Цифровизация стирает границы между странами, усиливая процессы глобализации. На разных концах земного шара могут находится не только покупатели и продавцы товара, но и даже руководители и конкретные исполнители, работники одного коллектива, одного производственного цикла. Мировая конкуренция ведет к повышению требований к квалификации работников, т.к. им приходится конкурировать за работу не только на своем локальном рынке, но во всем мире. Ужесточатся требования к сужению специализации работников.

Несомненно, произойдут изменения в трудовых отношениях. Уйдут в прошлое условия постоянного найма, в пользу проектных команд для выполнения индивидуального заказа для конкретного потребителя.

Изменяется и роль государства в экономике. Ослабевают возможности директивного руководства происходящими процессами. Это ярко проявляется, например, на рынке криптовалют. Единственная возможность для государства остаться регулирующим началом в этой сфере, это стать крупным внутренним игроком, экономические решения которого могут повлиять на ситуацию на рынке.
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Резюме: Съвременните предприятия са сложен механизъм, чиято динамичност, последователност и ефективност се осигуряват от процеса на управление. Ръководството поставя основните цели и изгражда стратегически цели, базирани както на настоящите, така и на новите изисквания към предприятието. Ефективността на предприетите мерки за оптимизиране и адаптиране на процесите на дейност на всички нива и служители на предприятието се постига чрез строг контрол на разработените процедури и процеси.
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Introduction



The authors of this article are going to introduce how multifaceted the Physical Access Control System (PACS) is and to describe the dimensions in which this system can be used, bringing economic benefits. The use of different types of PACS functionality can also become a key tool of the core business, for example for a company renting parking spaces, providing access via PACS to a paid automated parking barrier. In order to understand the real benefits of the implementation of PACS both economically and in management quality improvement, the authors explore the concept of PACS, its variety and aspects, where the physical access control system is not yet broadly used and might be useful.



Research



Business production can be evaluated as a hybrid process of interaction between people and machines. As a result, the subject of the study, for which the optimal version of the access control system was modelled, was a mid-level food enterprise, but with a forecast of future growth into a large one. This universal model of PACS allows to apply the concept to almost any company. The high safety technologies being not discussed in the article may create for the reader the impression of the non-applicability of the model in enterprises operating within specific areas, with special requirements, like banks, military facilities and other strategically important objects with increased safety requirements, but in reality, the basis will be the same.

Describing the stages of work of the study, the authors highlight that the most difficult stage in the study is the analysis of the enterprise. The main reason is the lack of detailed data from the enterprise to identify problems and effectiveness in meeting external requirements and internal needs. Detailed data, which make the research more narrow and specialized, less universal, aimed at a particular enterprise, means a set of all the data collected during the detailed audit. Detailed internal audit covers everything from security and IT security, manufacturing processes, HR, financial data to the data on strategic development.

The consideration of theoretical approaches to access control systems and comparison of PACS types was basing on the broad experience of one of the authors in the IT field, covering the data from different sources, book and electronic publications on PACS technology, electronic literature from manufacturers and integrators.

Further, basing on the results of the analysis of the theory and practice of the enterprise, the authors analyse the scalability of PACS in the selected enterprise and integration into existing processes, the possibilities of replacing obsolete inefficient technologies by the new system, assess the importance of such systems for business in the way both to improve the economic condition and as a necessary element covering the mandatory requirements.

The next stage of the research presented the analysis of the experience of other enterprises within the implementation of the operating physical access control system, where the main significant factors of PACS affecting the management within the company were derived.

The following step included the development and selection of: the technical model of the system, algorithm of work, communication with other production and administrative processes, development of a technically considered, effective and optimal financial proposal for the implementation of PACS. At this stage, the possibility of the implementation of future ideas and proposals on the basis of the introduced PACS was also considered.

The last stages were the identification of the positive effect of the implementation of the system and the generalized offer to the enterprise.

Describing the specifics of the selected enterprise in brief, it can be stated that the enterprise can be classified as a medium one on the Latvian scale. Production of the enterprise includes the full cycle, personal warehouses and logistics. Looking at the prospects, it is possible to define that the enterprise has great potential, and competitive products with their uniqueness and opportunities to expand export directions and defend positions in the domestic market.

The following managerial issues at the enterprise have to be emphasized:

• Human resources issues

• Slow response to external and internal factors

• Low-performance low-level control

• Unoptimized processes and mechanisms of interaction

• Slow adaptation of the enterprise to market and government requirements

• Lack of defined procedures on a number of processes, and some of the existing ones considered ineffective

Describing the place and role of research for the enterprise in the overall structure of objectives in the main direction of economic growth, the authors argue that the introduction of PACS occupies the top positions on the list after the creation of the main strategies and the development of detailed domestic policies. Also, PACS will become one of the powerful levers in the initial chain of creation of a highly efficient profitable enterprise. Such a role derives from the main objectives of the enterprise: stabilization of the profit decline process, increase of profit every new year, at the initial stage increase of production with existing resources and production capacity due to the increase of efficiency of interaction and optimization of working processes. It is also totally pointful to attract investors to a highly efficient profitable enterprise to obtain financial resources for the expansion of the market, to expand the enterprise both geographically and in production capacity, affecting the range of products.

Describing results and process of the conducted research basing on the experience of other enterprises, it is possible to judge the research quality basing on: the reliability of a poll scale checked by the Cronbach’s alpha calculation being equal to 0.886 (α ≥ 0.9), implying a very good coherence between internal results of poll and creating the opportunity to use data for the analysis. When analysing the PACS factors and their importance for a small number of enterprises having it already introduced, the analysis demonstrated that one of the main processes in the enterprise is a human resource management; the highest rating by respondents was assigned to the factor of agility of PACS response (mean = 3.00); Lowest – PACS flexibility (mean = 2.22). The largest standard deviation is presented in the interface convenience assessment (std. dev = 1,042); The smallest – in factor of PACS operation speed (std. dev = 0,767). Regression analysis showed that the Integrability, Agility factors definitely affect the main Human Resources Management value, and the remaining factors did not show a certain influence. All enterprises surveyed had an economic positive effect. Applying in the study the developed model of implementation of PACS on the selected enterprise also showed economic benefit.



Discussion



The authors concluded that interviewed representatives of companies with the introduced system use PACS only for safety reasons and for accounting of working hours. The analysis of the experience study of the enterprises having introduced PACS led mainly to the human research management and all processes related thereto, without revealing the technical potential of PACS. Therefore, it is useful to disclose some internal aspects of the subject, such as functionality, flexibility and technical possibilities for understanding how widely and how much PACS can cover for one’s needs. The feasibility of the implementation of the PACS system as a mechanism for integration, optimization, automaton and interaction of the processes in between is the fact that the system can be scaled and integrated with many processes that the reader may not be aware of.



Research of opportunities



Authors are going to familiarize with a number of standard and non-standard uses of PACS. For a start, it is necessary to note that most already using PACS are limited to standard usage.

The first aspect to consider is safety. The desire for security applies to almost all areas of human activity not only within the enterprise. Fences and doors are put, increasingly complex locks are invented and surveillance systems are created, methodologies to prevent penetration into one’s territory are developed, official schedules and visits are drawn up, as well as various tools tools to track cyber-attacks, to search and prosecute violators offline and online are broadly used. Data protection has come to the fore in recent decades, but the essence of the issue has remained the same, as in the most ancient times: the price of security should be below the cost of what is being protected. In fact, it is a universal formula on which the whole evolution of life on the planet is built, while safety is one of the fundamental needs of any living organism, crucial, but not the only. Just as a turtle can afford a shell of a certain thickness, business is limited in resources that are reasonable to invest in security systems. Therefore, the choice of a protection solutions is a matter of balance. Let us consider this proposition on the example of the PACS technology that is presented in this article.

The PACS system is mainly used as a basic electronic door access system replacing the older solution – opening with metal keys. It is similar in information security area: protection, access differentiation, transfer, enciphering and data storage, as well as monitoring of correspondence and conversations via various communication channels. Safety also includes hybrid systems where PACS is integrated with one or more other systems. A prime example of this is integration with video surveillance systems that allows the use of information obtained from video cameras directly in the access control system. Cameras can be controlled manually „directly“ from the PACS software interface. In addition, events in PACS can initiate actions of the video surveillance system. For example, start recording when access is denied, turn security on or off when a video camera is active. Moreover, in connection with video surveillance there can be automatic recognition of car numbers, which allows to automate control of entry of vehicles, increasing the capacity at the auto entrance, automatically record movement of cars on the territory of the object, maintain black and white lists and limit zones and time of access to the object by any vehicles. Depending on the configured algorithms, the decision on access and control of actuating devices (barrier, traffic light, etc.) is made automatically. All received information about the car is stored in the PACS database: number, image, date and time of an entry, as well as the of movement.

Another integration for security is a hybrid with an electronic key storage and issuance systems. This bundle of systems allows one to constantly monitor and analyse the actions taken with keys in the enterprise and record all events in the system (by whom and when the key was taken, who returned it last, etc.). When integrating the electronic key with the security subsystem, one can link a certain security area to each key. At capture of a key the area will be is removed from protection, and when being returned – having protection activated.

When the authors talk further about integration for safety, it is possible to mention integration with elevator systems. There are various reasons why one may need to separate access through the elevator. The business centre has tasks to restrict the access of outsiders to floors occupied by the certain organizations. The enterprise can also have at its disposal its own working hotel – in which the need to organize access of residents only to its own floor appears. In addition, the management company might restrict access to the specific technical floors for visitors apart from the cleaning staff. It solves similar tasks of elevator access controller. The ID in PACS can also be assigned a priority to non-stop movement to the floor or restrict access to the elevator to a certain group of persons.

With regard to buildings and facilities belonging to the enterprise, the integration of PACS with the fire alarm system should not be missed, while an integrated approach to ensuring the safety of the facility is expanding the functions of PACS. For example, if a user is authorized to pass through a door, one can automatically remove the room’s security status, and if a fire occurs in a particular area, automatically open access-protected doors for personnel evacuation. Additionally, rooms that require a certain chemical treatment or are prone to fire can be filled with inert gas, and in order to avoid an accident, the system can monitor the presence of personnel in this area, preventing the start-up of processes endangering people and blocking the doors for security reasons.

Authors considered some of the directions in the multi-faceted PACS system that are related to security. The next area going to be covered is the integration with business processes.

The first task of the business process with the integration of PACS will be to take into account the working time of employees. This is the most important possible feature of modern PACS, logically related to business analytics, therefore it should be considered broader. As a rule, there is a big system error in any discussion about the need for time accounting. All arguments of opponents are that strict accounting of working time does not affect efficiency of work, that means the employee having spent the requested time at work might have not completed any tasks or completed them with low quality. The error is that time accounting is only one of the tools that affect labour efficiency. Elaborating on the point it is necessary to present the more correct phrasing: it is the task of time accounting systems to show the effectiveness of already used plans of motivation and its impact on efficiency (plans of remuneration, KPI, etc.). Neuroscientists argue that the desire for justice is formed at the genetic level in the process of evolution and is inherent in every person. The fair distribution of wages and bonuses is very important for comfortable work environment. Recording working hours in this case as an impartial mediator encourage ones working harder and punishes those, whose efforts to complete the tasks is low. All this creates unique conditions for automatic selection of employees, when the low-effective employees leave, but the high-effective ones stay. The authors insist, that one should not take the accounting of working time as a repressive measure, but as a comfortable way to increase the efficiency of the completion of tasks. In any case the labour discipline has to be monitored and controlled. With automated time accounting, this happens without human participation, which is beneficial due to the reason, that the human factor is excluded. Additionally, the modern flexibility algorithm makes the system more convenient for employees: they can leave earlier or come later and subsequently work out this time afterwards. PACS provides the possibility to reduce the efforts of the employees targeting on the completion of the timesheets. Even if the accountant takes into account the actual time worked, rather than the conditional eight hours per day, the timesheet is formed in the legally provided format – as an algorithm of flexible time.

Turning to other integrations, in this article authors are going to present them as ideas that one can use for the implementation in the business and analyse economic benefits.

For almost every production, raw materials are brought, and one of the tasks of the enterprise is that this process would be qualitative and accurate. That is why integration with weight platforms and additional weight control at entry (exit) to the object or to its territory is one of the most important tasks for a number of enterprises. Accurate and operational accounting helps to organize a competent flow of material, as well as to monitor and suppress possible violations in a timely manner and to generate the required reporting. Objects whose weight can be controlled are people, animals, passenger and cargo transport, agricultural machinery, etc.

However, if the previously described process concerned more cars and raw materials, automation of the process of testing employees for the state of intoxication is an important task not only at facilities where there is a risk of injuries and different life threats, but also where production processes and communication with visitors take place. The integration of PACS with the alcohol testing kits automates the primary control for the state of intoxication and retains the history of all indications (regardless of whether intoxication has been detected or not). In order to get the pass, the employee applies the ID to the reader and then exhales into the alcohol testing kit. If the content of alcohol vapours in the exhaled air does not exceed the norm, the employee will be allowed to the facility. The passage in turn can be both one-sided and two-sided.

When faced with new challenges, it is necessary to generate new ideas for their implementation. Authors will present some more solutions of a number of problems using PACS.

If the ideas of the work of SCUD and its main elements – reader and electronic card, go further than many are used to, then a long-distance identification is the key: structurally simple and therefore flexible technology. The solution is based on the long-range radio frequency identification technology. Active labels are compact, inexpensive and can be fixed on any objects and operate from 1 to 50 meters and up to 5 years without replacing the power supply. As a result, this technology might be successfully applied in a variety of spheres. It can be used to register objects with active labels, such as the removal of guest laptops or projectors from the conference room outside the enterprise. The technology allows to control automobile entrances, parking, cargo and other objects, to control automobile traffic, organization of automobile checkpoints. Active marks are used as the car identifier, which can be attached outside the vehicle, or stored in the car cabin. For logistics, this technology allows one to coordinate the work of the warehouse, monitor the movement of valuable cargo and loaders.

Considering even longer distances, it is necessary to consider the possibility of connecting elements to the system via Internet and such an element as mobile access control. A mobile access terminal is the optimal solution in situations where the usual access point is not allowed due to some specific circumstances (for example, in an agricultural equipment warehouse, a construction site or on a bus). It records the facts of the entrance to the territory or identifies personnel without recording the fact of the entrance or passing by. At the same time, there are no costs for installation and licensing of the point of entrance or exit, while the identification and decision on access is made via the application. On the basis of the data from the mobile point, one can also set up the working time reports.

Further, in revealing the possibility of operating the system over long distances, let the authors mention the possibility of using the smartphone as an identifier, through software and communication with any point in the world, as well as the replacement of the access card, which eliminates cases of cloning, loss or transfer of the identifier to another person. There is no need to purchase and personalize access cards, and the implementation takes place with minimal time. The identifiers can be both smartphones using Android and NFC support and Apple, with Apple Pay support and a linked bank card.

In conclusion, it should be noted that by implementing more ideas on PACS integration, the elimination of many small systems in favour of one large system, using maximum functionality, let the enterprise benefit economically from acceleration, optimization, automation and implementation of production and business processes. At the same time, one should not miss the costs of maintaining PACS and the costs associated with reducing the risks of system shutdown or failure. Finally, also the storage and processing of PACS data must not only meet the state requirements on biometric personal data, but also the security policy of an enterprise.

Summarising the aforementioned data, it is important to emphasize that the images, characterizing physiological and biological features of the human being, which make it possible to determine whether a pass presented by the PACS belongs to the specific person , on the basis of which it is possible to define the identity by comparing the photo and data already stored in the PACS with the data presented to PACS, are used by the representative of the enterprise to establish the identity of the personal data subject in case of doubt that the pass is presented by its valid owner. Thus, the photographic image and other information used to provide a single and/or multiple entrance to the protected area and to establish an identity also refers to the biometric personal data.



Conclusions and further research perspectives



It was possible to formulate ideas and methods (in addition to the accounting of the working time and centralized security system), which the investigated enterprise was presented after analysis. Various methods and ideas of integration of PACS for the enterprise can be the introduction of technology in the following aspects:

• In office management and archiving

• In payments at the dining room of the enterprise and in payments for the services like coffee machine

• In payments of the parking fees

• In control of production process sequence

• In marking and tracking of product movements

• In discounts acquired by the employees in the chain of brand stores and from a number of partners

• In the access to resources by counter (copiers, printers)

• Starting the specific equipment (production units, fleet, computers)

• Identifying the identity for signing contracts, journals, acts, meeting the requirements of personal data non-disclosure

• In the various surveys or polls

• In the installation and removal of alarms

• In the secondary identity identification

• In marking expensive small fixed assets that cannot be removed from the territory or can be authorized and tracked.

Many other technologies are not mentioned in this article, that can be used in the Physical Access Control System, from perimeter lasers with distances of 40 km to object recognition elements by acoustic signal. The authors plan further to reveal the role of using PACS as a tool of data analysis in the enterprise to improve the health of employees, increase motivation to work, reduce stress from the work process and improve the overall environment in the enterprise.



References

1. Free on-line dictionary of computing (FOLDOC). Archived from the original on 15 April 2013. Retrieved 9 February 2013.

2. Krul, T. Personnel Management. Northcliff: Troupant Publishers, 2013.

3. Hybrid Intelligence. Machine as Creative Partners. [online]. https://towardsdatascience.
com/hybrid-intelligence-1495c0e1fde8.

4. Access control systems: leverage. Manufacturers are looking for new holes in the defense of the clien. [Russian Language Electronic resource]. [online]. thttps://www.secfocus.ru/articles/16175.htm.

5. Security and more: why do businesses need access control systems? [Russian Language Electronic resource]. [online]. https://ksonline.ru/340729/bezopasnost-i-ne-tolko-zachem-biznesu-sistemy-kontrolya-dostupa/.

6. Informational Articles/Additional functionality of access control system/Tasks solved by PACS at the enterprise. [Russian Language Electronic resource]. [online]. https://www.parsec.ru/articles/.



291

Acad. V. Riashchenko, Ass. Prof. J. Dehtjare, Ass. Prof. V. Djakona, J. Mironova, D. Zmincerevska, D. Matjakubovs



Financial engineering
and measuring the business performance

Assoc. Prof. Vladan Vučić, PhD

Faculty of Law, Security and Management „Konstantin Veliki“ – Niš

Research Fellow Zorana Kostić, PhD

Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš



ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ И ИЗМЕРВАНЕ НА БИЗНЕС РЕЗУЛТАТИТЕ



доц. д-р Владан Вучич

Факултет по право, сигурност и управление „Константин Велики“ – Ниш

н.с. д-р Зорана Костич

Факултет по наука и математика, Нишки университет



Резюме: Съвременният бизнес се характеризира с чести промени и интензивна конкуренция. Поради тези причини предприятията трябва да реагират точно навреме и да инвестират финансови и човешки ресурси в измерване на резултатите, за да постигнат целите. Следователно предприятията ще успеят да постигнат планираните цели, като печалба, конкурентоспособност и увеличаване на пазарния дял, ако непрекъснато оценяват своите резултати и следят своя напредък. Такъв напредък може да се оцени и като финансов, и като нефинансов. Целта на настоящия доклад е да представи и обясни инструментите и средствата, които се използват за измерване на финансовите резултати на стопанските субекти. Разработката конкретно посочва връзките между финансовите резултати на компанията и други организационни бизнес резултати в контекста на установяване на ефективен финансов инженеринг.
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Introduction



Organizational performance can be defined as the ability to acquire financial and physical resources in the right way, in order to achieve organizational goals. Organizational performance is also an indicator of the fulfillment of the enterprise's goals. Similarly, the operating results are organizational performance, which is measured by the level to achieve business goals. They include financial and non-financial dimensions. Some authors indicate that these performance refer to the quality and quantity of achieving business goals of the employees. In addition, organizational performance can be divided into three dimensions: financial performance, business performance, and organizational effectiveness.

Modern business is characterized by frequent changes and intense competition. For these reasons, enterprises have to respond just in time, and invest financial and human resources in measuring performance, all in order to achieve strategic goals. Successful enterprises need to continuously assess their performance and measure their progress. Such progress can be characterized as financial, but also non-financial. In addition to maximizing profits, enterprises pretend to improve other business performance.

We should not ignore the fact that the relationship between financial performance and other organizational outcomes are the subject of numerous studies. Hence, the relationship between knowledge management and economic performance deals with different dimensions of knowledge management, especially with the dimension called competitive advantage. The relationship between intellectual capital and financial performance has been investigated by both Mondal and Ghosh [8]. They analyzed and measured the impact of human, structural capital, and physical capital on bisoness performance. The connections between intellectual capital performance and financial performance indicators, ie profitability and productivity, can be divergent. Namely, theoretically, intellectual capital is vital for gaining a sustainable competitive advantage and establishing efficient financial engineering.



1. Financial management and reporting



When accounting was created, measurements of the enterprise's financial results began. Accounting and finance over time have progressed in terms of practice and science. Established international financial reporting standards globally integrate finance. The accelerated development of finance was also influenced by the progress of information and communication technologies, which contributed to the fact that databases were more up-to-date, and reporting was of better quality and faster. The task of finance is aimed at observing and regularly recording all business changes, on the basis of which it is necessary to create regular and special business reports, and then analyze them. All these reports allow business partners, investors and the wider community to be informed about how the enterprise operates. It should be emphasized that the balance sheet and income statement are the two most well-known financial statements. The cash flow balance represents the inflow and outflow of cash for a specified period of time. Rodić, Vukelić and Andrić [12], state the principles of balancing, which theenterprise have to respect when reporting:

· Principle of permanence (Principle of protection of creditors, Principle of causality);

· Principle of caution (Principle of realization, Principle of impartiality, Principle of lowest value, Principle of daily value, Principle of highest value);

· The principle of financial care;

· The principle of truthfulness;

· Principle of clarity;

· Balance sheet connection principle (Balance sheet identity principle, Balance sheet continuity principle, Balance sheet matching principle).

It is important to emphasize that the financial statements should be properly and transparently prepared, as well as that all information about the enterprise should be available to the interested public, in order to form supply and demand in the market, and thus price at the stock. Financial statements can always be misused.

All analyzes of financial statements are done in order to make the right business decisions. Rodić and Filipović state that there are three most important decisions that top management should make, and they are: the decision on financing, the decision on investment and the decision on dividend distribution. These decisions are influenced by, among other factors, uncertainty and risk. When we talk about uncertainty, we are talking about changes that are almost impossible to predict (political events, changes in the market, and changes in monetary policy). When we talk about risk, we mean the return that the enterprise realizes on the invested capital. Risk can be measured.

Financing decisions also affect the company's business results. In order to make a decision on financing, it is necessary to collect certain information such as: estimate the amount of funds needed to finance a certain management decision, what is the time period of use of those funds, what changes in a financial position to provoke a decision, how will the funds for financing the decision be obtained.

It is very important to make a decision on the amount of dividend that will be paid to investors. Such a decision directly affects the change in the financial position and the possible change in the price on the stock exchange. When it comes to investing, the analysis of financial statements is significant, but the real value is measured in the capital market (stock market). It is important to distinguish the primary market (the place where new securities are traded) and the secondary market (the place where already issued securities are traded). In order to comprehensively assess the financial condition, it is necessary to distinguish accounting profit from an economic profit.

There is a great deal of social responsibility on top management. This responsibility refers to the responsibility towards the state to which it pays taxes, towards the owners who have invested money, towards the employees who create, towards business partners and creditors who support development, towards customers who reward creativity, quality, innovation, etc. In order to be able to influence onprofitability (which is the primary goal of the business), it is necessary to provide tools for efficient and rational decision-making. In that way, the top management will define the business strategy, as well as set of realistic, achievable, measurable business goals.



2. Instrumentation for measuring the financial performance



Ratio numbers are used as one of the basic tools for the analysis of financial statements [12]. Stevanović, Malinić and Milićević [13], list four basic ratios that can help in the analysis of financial statements:

1. Liquidity analysis ratio: shows the extent to which the enterprise is financially secure in the short term;

2. Solvency ratio analysis: shows the extent to which the enterprise is financially secure in the long run;

3. Ratio analysis of efficient asset and resource management;

4. Ratio analysis of profitability: shows the extent to which the enterprise is able to provide a return on capital.

According to Rodić and Filipović [11], liquidity ratio is of great importance in assessing the riskiness of investment. In this regard, they list three levels of liquidity through which liquidity can be measured:

· Current liquidity ratio: the ability to settle all liabilities by converting current assets into cash;

· Liquidity test ratio: ability to settle liabilities from cash and receivables;

· Cash liquidity ratio: the ability to settle business liabilities from cash and securities.

In order to provide the necessary funds for faster growth, it is necessary for the enterprise to borrow from commercial banks. In order to finance the development of the enterprise, banks and other financial institutions have to be sure that enterprise will achieve defined set goals. That is why banks assess the creditworthiness of enterprises. Rodić and Filipović [8] state that, depending on the financial performance, a potential debtor can be assessed as an subject with:

· good performance, which represents a very low credit risk;

· minimum performance, which refers to the case when it is necessary to provide additional guarantees, in order to bank insurs against the possible risk of loan disbursement;

· Poor performance: which indicates that there is not credit standing.

Business conditions in the global market determine risk and uncertainty. In this regard, the eyes of the business world are focused on the management of enterprises, which is key to making good business decisions, which respect the interests of stakeholders (employees, owners, business partners, creditors, but also the wider community as a whole). Enterprises have the task to make decisions respecting processes that affect the modern environment such as: globalization, securitization, financial engineering and the development of information and computer networks [3].



3. Indicators for assessing business performance



In this part of the paper, the indicators that are used to assess business success are presented and explained. In the professional literature, the following indicators are most often used for measuring financial performance: productivity, profitability, market share, sales growth, competitiveness, fixed assets and salaries of employees.

a) Productivity: in the analysis of business performance, one of the basic economic principles is the principle of productivity. Productivity is defined as the ratio of the achieved result and the engaged labor, which is an indicator of the success of the functioning of the organization. The value of this indicator refers to the organizational structure, organizational culture, good management policies and more. Productivity management shows whether the decisions made by management have influenced the relationship in the right way or not. Productivity is improved if less labor is engaged for the same amount of production or if more production or more services are achieved for the same labor. Permanent monitoring the value of this indicator is the basis for improving productivity in the future.

b) Profitability: is a basic indicator that clearly indicates that management has well defined business strategy, sales of products/services, cost control, quality policy, marketing mix, as well as all other aspects that affect the success of the company in financial terms. Profitability is a measure of success, which is a relative category. Profitability may be below the optimal level, which means that the company did not achieve a positive result to the extent that was predicted. The most commonly used profitability indicator is EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) and represents profit before interest, income tax and depreciation.

c) Market share: there are several ways to show the level of market share of an enterprise or brand in the market.

- Total market share refers to the enterprise's position in the overall market of the industry. This data is obtained by estimating the total value (number of sold products/services in the branch) and put in relation to the value (number of sold products/services) of sold products/services realized by the enterprise. This information is very important when an enterprise strives to become a leader in the global market.

- Share in the market where enterprise operates represents an identical relationship as previous indicator. Then, the mail goal is to position enterprise as a strong competitor in the local market. This information is very important when enterprises strive to present as producers of domestic products, and thus gain a comparative advantage over products from abroad (for example: meat industry, fruits and vegetables).

- Market share in relation to the biggest competitors. Such share represents an identical ratio as for the previous two indicators, but now the market is reduced to a few the most important competitors. This approach is applied when an enterprise wants to become a market leader in pricing and quality (for example: heterogeneous industries where there is a wide portfolio of differentiated products and services with different quality and price). There is competiton between competitors who are similar in price, quality and other aspects.

- Market share in relation to the leading competitor. It is an indicator that indicates the extent to which the company is far from the leader of that market. This measure is applied in situations when an enterprise wants to monitor how fast it is approaching or moving away from the position of leader. Market share is one of the most important measures of success, and it shows potential for success in the market.

d) Sales growth: Sales is often defined as one of the most accurate indicators of a enterprise's business strategy success. Sales best show whether there is a demand for products and services, whether the price-quality ratio is good enough for customers to be willing to pay. The changes in sales in relation to the changes in price indicates the elasticity of demand.

e) Competitiveness: Competitive advantage is defined as the strength of a enterprise to differ in the market from companies with similar activities. Porter points out that there are two basic types of competitive advantage: low cost or differentiation [9]. These two benefits, combined with the scope of product/service creation, lead to three generic strategies that an organization can use to improve business results. A cost leader is an enterprise that intends to create products/services at the lowest cost in its industry. In a differentiation strategy, an organization strives to make products/services unique in the market, because it is believed that customers will be able to appreciate it. In a generic strategy, the focus is based on choosing a niche market, ie. it selects a segment or group of segments in the industry and adjusts strategy accordingly. Table 1 presents the generic strategy of the competitive advantage according to Porter.



Table 1. Generic strategy of competitive advantage according to Porter



		

		Competition advantage



		

		Low costs

		Differentiation



		Market

		Wide market

		A leader in low cost

		Differentiator



		

		Narrow market

		Focus on costs

		Focus on differentiation







Source: Porter, 1985.



f) Fixed assets: The assets can be divided into fixed and current assets. Fixed assets represent everything an enterprise needs to operate, while current capital represents what the organization works with. Fixed assets do not have a decisive influence on the amount of income, but they say a lot about the enterprise. If the enterprise has a significantly higher share of fixed assets in the property, it can be said that it is about capital-intensive organization. When an organization has approximately the same ratio of fixed and current assets, then it is a production or trading company [7].

g) Employee Salaries: Salaries represent all types of benefits and bonuses that an enterprise pays to its employees. Gary [8] lists two components of salaries, namely direct payments (salaries, bonuses, incentives, etc.) and indirect payments (health or pension insurance, etc.). In order to stimulate employees to work, reduce turnover, absenteeism, it must carefully determine the price of labor. An enterprise needs to take into account the following elements: market research in terms of the amount of salaries and allowances paid for similar jobs in the market; job evaluation and definition of value for each job in the enterprise in order to ensure equality; grouping jobs that are similarly paid into pay grades; determining the price of labor for each of the pay grades; and defining the price range for each of the pay grades.

Choosing a business strategy is not only a matter for management but also for consumers. For these reasons, it is important that the enterprise regularly conducts market research, due to in that way it determines the needs of consumers and the market where there is space for penetration.



Conclusions



Despite the growing importance of intangible assets, especially intellectual capital in enterprises, most traditional accounting systems are unable to properly calculate the value of intellectual capital. The results obtained by Maditinos et. al [6], show that there is a significant positive relationship between intellectual capital and the efficiency of the value added component of structural capital. In this regard, the following financial performance indicators can be used: ROE (Return on Equity) and ROA (Rate of Return on Assets). In a business context, an organization can achieve sustainable value by investing in intellectual capital and focusing on intellectual capital. The paper presents and explains the indicators used to assess business success. The following indicators are often used to measure financial performance: productivity, profitability, market share, sales growth, competitiveness, fixed assets and employee salaries.

When analyzing the impact of the business environment on market value and financial performance, it can be concluded that there is a statistically significant relationship between human capital efficiency and financial performance, and that human resource development is one of the most important factors of economic success. Therefore, the focus on human capital should be the important for modern enterprises [2]. Sung and Choi [8] wrote about the effects of team knowledge management on creativity and financial performance, and noted that an increasing number of organizations are turning to create innovation and creativity teams. The results showed that the formation of special teams and the maximum use of the team capacity, in terms of the use of knowledge, positively reflects on creativity, which results in improved financial results and efficient financial engineering [4].

With the collapse of some enterprises that were considered well-established organizations, and with the declining competitive power of a large number of companies in a globalized market, the need for organizational renewal and transformation, interest in organizational learning has grown [5]. More experienced managers in many enterprises are convinced that the importance of improving learning in their organizations is crutial. Therefore, it is of great importance to develop and improve the concept of organizational learning, as well as to establish a link with business performance [10]. The results of numerous empirical studies have confirmed that organizational learning positively contributes to innovation, competitiveness, economic and financial results as well as improving business performance.



References

1. Gary, D. Osnovi menadžmenta ljudskih resursa. Data status. Beograd, 2007.

2. Kianto, A., T. Andreeva & Y. Pavlov. (2013). The impact of intellectual capital management on company competitiveness and financial performance. – In: Knowledge Management Research & Practice, 11(2), p.p. 112-122.

3. Lee, I. A. Relationship between the use of information technology and performances of human resourses management. Degree of Docotor of Business Administration. Alliant International University, San Diego, CA., 2008.

4. Lee, C., C. Ho & Y. Chiu. (2008). The impact of knowledge management enablers on non-financial performance in small and medium enterprises. – In: International Journal of Technology Management, 43(1-3), p.p. 266-283.

5. Lopez, S., J. Peón & C. Ordás. (2005). Organizational learning as a determining factor in business performance. – In: The learning organization, 12(3), p.p. 227-245.

6. Maditinos, D., D. Chatzoudes, C. Tsairidis & G. Theriou. (2011). The impact of intellectual capital on firms' market value and financial performance. – In: Journal of intellectual capital, 12(1), p.p. 132-151.

7. Malinić, D. & V. Milićević. Upravljačko računovodstvo. Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2005.

8. Mondal, A. & S. Ghosh. (2012). Intellectual capital and financial performance of Indian banks. – In: Journal of Intellectual Capital, 13(4), p.p. 515-530.

9. Porter, M. E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press, 1985

10. Prieto, I. & E. Revilla. (2006). Learning capability and business performance: a non‐financial and financial assessment. – In: The learning organization, 13, p.p. 166-185.

11. Rodić, J. L. & M. L. Filipović. Poslovne finansije. Asimex, 2006.

12. Rodić, J., G. Vukelić & M. Andrić. Teorija, politika i analiza bilansa. Beograd: Poljoprivredni fakultet, 2007.

13. Stevanović, N., D. Malinić & V. Milićević. Upravljačko računovodstvo. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2010.

14. Sung, S. & J. Choi. (2012). Effects of team knowledge management on the creativity and financial performance of organizational teams. – In: Organizational Behavior and Human Decision Processes, 118(1), p.p. 4-13.



297

Assoc. Prof. Vladan Vučić, PhD, Research Fellow Zorana Kostić, PhD



Application of pestel analysis in the function
of strengthening sustainable development
in the Republic of Serbia: a case study

Dr Ivana Matović

Addiko Bank AD Belgrade – Serbia



ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПЕСТ АНАЛИЗА ВЪВ ФУНКЦИЯТА
ЗА УКРЕПВАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ: ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЗУС



д-р Ивана Матович

Адико банк АД – Белград, Сърбия



Резюме: Устойчивото развитие е стремежът към по-добра глобална среда, постигната чрез взаимно свързване на икономически и екологични фактори, за да се пазят природните ресурси за в бъдеще. Устойчивото развитие е включено и обхваща цялото съвременно общество, като по този начин е в тясно взаимодействие с качеството на живот, както и с качеството на околната среда, в която се осъществява. ПЕСТ анализът се използва за стратегическо планиране на развитието и може да се приложи при анализа на устойчивото развитие и екологичните фактори. Тази статия анализира най-важните фактори, които насърчават или забавят устойчивото развитие. Използвайки модела ПЕСТ, е извършен анализ на град Ниш и област Ниш в Република Сърбия с цел да се получи представа за екологичното съзнание на населението и отношението към концепцията за устойчиво общество.

Ключови думи: ПЕСТ, устойчивост, устойчиво развитие, Република Сърбия, град Ниш



Introduction



External environment influences business operations and results, access to resources, along with the ability for organizational survival and growth [14]. Organization that seeks to achieve and maintain its competitive advantage must not leave its business to subjective judgments of management without proper support. Designing and implementing a thoughtful business strategy is imperative.

As the global environment has become a major problem of modern society, there is inevitably a need to explore the elements that directly or indirectly affect the environment, changing it. The paper will analyse some of the definitions of sustainable development, and try to explain the social component of sustainable development in the Republic of Serbia, more precisely in the Southern region of the country. Indicators of the society's environment in the less developed part of Serbia will be given by the PESTEL analysis, which is used as a modern method of management. In the concluding part of the paper, emphasis will be placed on recommendations and opportunities for further development of the region.

The southern region of the Republic of Serbia is characterized by its less developed economy. Therefore, the quality of life of people in Serbia differs from region to region. In less developed parts of the country, there are untapped natural potentials and resources. Using renewable energy sources is a form of sustainable development, and it can be said that parts of Southern Serbia are rich in renewable energy sources. In order to promote environmental awareness, in terms of understanding the concept of sustainable development, the paper will provide an overview of environmental factors.



Definition of external business environment



External environmental analysis identifies relevant factors and impacts that are, to a large extent, beyond the boundaries of organization. These are factors that are important enough to be monitored and considered when selecting the organizational strategic goals [15; 11]. Various systematizations of relevant external environmental factors have been offered, with the majority of theorists classifying these factors as general environmental (social environment) and business environmental (task and industrial environment). Business environment encompasses the specific area of business activity, and is affected by forces such as: customers, suppliers, existing and potential competitors, government, trade unions, etc. The general environment determines the general conditions of business. It is also called the remote environment because the interconnections and the intensity of its influence on organization are smaller, compared to the influence of business environment.

Some authors refer to general environment as indirect, because it indirectly influence the organizations [2]. General environment is approximately common to organizations operating in a particular geographical area (country or region). However, the impact of different segments of general environment may vary depending on the organization’s activity. Thus, the general environment affects the business environment, as well as the organizations that operate within it.

Analysis of general environment is most often performed on the basis of PESTEL model, which categorizes the influence of general environment factors in the main groups. The name of this model is an acronym for the initial letters of the main general environment factors (political, economic, social, technological, environmental and legal).

Many authors have studied the importance of PESTEL analysis of external environmental factors. For example [7], systematizes key environmental factors for the analyzed organization, based on the use of PESTEL. Other authors [13] show the application of PESTEL analysis on the example of drainage system in Vojvodina, in order to select a set of important environmental factors for multi-criteria decision-making in the process of planning the reconstruction of drainage system. Interesting is the research [17] that shows a retrospective application of PESTEL analysis to understand the strategic decision-making process of a young innovative Ydreams industry (creator of interactive products and technologies in telecommunications) that has become a market leader in Portugal. A number of other similar studies can be found.



Evaluating external business environment with PESTEL analysis



The aim of PESTEL analysis is to evaluate the influence of external environmental factors, taking into account their interdependence. The main dimensions of the external environment will be presented below: political, economic, socio-demographic, technological, natural-ecological and legal-legislative [3].

Political factors include traditions, values, attitudes, beliefs, norms, patterns of behavior of a particular society, and their changes. Economic factors include the general economic situation, economic trends and structural shifts at national and global levels. Social factors include indicators and trends on population characteristics. These features are: population, birth rate, natural population growth, gender and age structure, geographical distribution of population, ethnic structure, income level, education structure, family composition, employment status, mobility, etc. Information on the interaction of different demographic variables may be useful. It is important for the organization to have sufficient demographic information, especially information on target customers and labor market, in the areas in which it operates or intends to do business. Technological factors include technological trends and changes, such as: scientific advancements, achievements and innovations. Ecological factors include natural human environment (air, soil, water, climate, biotic factors and cultural heritage). Legal factors include the legal environment, various laws, regulations, legal acts and decisions; and the political environment, political systems at international, national and local level, opposition forces and political stability [3].

PESTEL analysis provides a relatively simple tool for presenting the influence of external environment in form of a table. However, conducting a PESTEL analysis creates a number of challenges. One of the challenges is recognizing the important factors among extremely large number of environmental variables. Some authors suggest explicit coding of informations from the environment, which enables managers to understand those environmental factors that are important to organization [8]. Furthermore, the complexity of external environment arises from the interdependence of its main factors that must be perceived. Therefore, some authors have developed models in which the interdependence of different environmental factors is represented by a map or graphical representation instead of traditional PESTEL table. For example, PESTEL network model [1], in which the interdependence of environmental factors (coded and formatted in computer-readable form) is presented via congenital map; the model of analytical hierarchical process AHP [16], which shows the correlation of environmental factors, determines their position and relative importance. Furthermore, environmental development is difficult to predict because it captures future trends that are more or less uncertain. Some authors point out that knowledge of early warning signs, recognized during environmental scans, is important for developing the dynamic capabilities, by which organization creates a new configuration [6; 9]. Some authors point out that the implementation of PESTEL model is most effective if model users come from different departments and have different perspectives [12], and emphasizes that innovative businesses operating in a turbulent environment need to decentralize strategic decision-making and empower small development teams based on a trial-and-error approach [4]. Enhancing the intellectual learning and system thinking skills of managers will benefit the application of PESTEL analysis in practice [5].

PESTEL analysis can be used to analyze the position of a particular organization or analyze the position of business activity (industry sector). As it helps identify favorable opportunities and threats in external environment, PESTEL analysis provides an important information base for SWOT analysis (Strenght, Weakness, Opportunitties, Threats). External environment analysis includes scanning, monitoring and securing of available data, forecasting and evaluation, interpreting information in a form useful for strategic planning [3]. According to the original model, the PESTEL analysis process is carried out in several steps: each of the above environmental factors is subdivided into the respective key components that affect the strategy; the possible influence of factors on organization is evaluated. The assessment of factors is done in two aspects: the influence of individual factor (threat is rated with a score of -5 to 0 and opportunity with a score of 0 to +5); and the aspect of the factors’ importance for the organization (the importance of each factor is rated from 0 to +10). Multiplying the influence of factors and the importance of factors gives a rating of each factor, and the sum of all ratings gives an overall assessment of environmental impact.



PESTEL analysis of sustainable development



Specific omissions relate to a superficial analysis of opportunities and threats caused by ecological dimension of business activities. Organizations need to face ecological challenges, to define, develop and implement sustainable business solutions. By properly perceiving and considering the impact of ecological factors on business, organizations should integrate an sustainable development strategy into their business strategy. A special business opportunity for organization, in the form of reducing costs and increasing new sources of income, is the improvement of ecological efficiency.

Numerous ecological challenges faced by organizations today require the definition, development and implementation of sustainable business solutions through eco-innovation. Business organizations are increasingly reconsidering the impact of ecological factors on their products/services, and integrate sustainable development strategy and their business strategies, by establishing closed-loop production systems. Closed-loop production eliminates waste disposal by using it as resource; it controls pollution and improves ecological efficiency. Improving ecological efficiency represents a business opportunity for organization in the form of new sources of income, such as the industrial waste sale. Ecological efficiency provides organizations the possibility to focus on business opportunities arising from the improvement of ecological performances, which will bring financial benefits for them [10] and contribute to sustainable development that is important for the whole society.



PESTEL analysis of the City of Nis



The greatest importance of PESTEL analysis for sustainable development lies in clearly defined advantages and disadvantages of environmental factors. All environmental factors should be objectively reviewed, for successful sustainable business development. PESTEL analysis of the City of Nis and Nisava district is shown in Table 1.



Table 1. The City of Nis and Nisava district PESTEL analysis



		Factors

		Opportunities

		Threats



		Political
factors

		· Local government is increasingly emphasizing the importance of environmentally responsible business

· The local government cooperates with business organizations that respect environmental business principles

· Civic activism, aimed at local government, with a desire to take care of sustainable governance in the City of Nis

· Recognizing the importance of foreign investments for the development of environmentally sustainable business in the City of Nis

· Local authorities understand that environmental sustainability can only be developed by strengthening education and citizen involvement

		· Lack of a sufficient number of experts educated in the field of sustainable development, despite the existence of formal educational institutions in the City of Nis

· Larger problems in the city distract the attention of local authorities from the issue of sustainable development

· Spa tourism, which has existed for centuries in nearby Niska Banja, has almost no support from the city authorities

· Opposing political parties are fighting for supremacy in the city government, neglecting issues of general importance, such as sustainable development

· Belgradeization, making a large number of decisions centrally, which does not put issues of local importance on the agenda

· Lack of open communication on sustainable development topics

· Lack of civic criticism of city government

· Insufficient media coverage of issues of ecology and sustainable development



		Economic
factors

		· Geothermal renewable energy sources can be used

· The exceptional geographical position of the city can be used to support projects in the field of sustainable development

· Development of organic food production

· Development of the concept of environmentally sustainable business among small agricultural producers

· Development of tourism in the Nisava district

· Existence of an airport can be used to develop sustainable business

		· Agricultural production is carried out with outdated machinery

· Insufficient organic production within agricultural production

· Insufficiently educated agricultural producers in the field of ecological production

· Insufficiently developed tourism in the City of Nis and Nisava District, despite the existence of the airport

· There is not enough domestic or foreign investment, which would contribute to sustainable development



		Social
factors

		· In the Nisava District and the City of Nis, the share of women engaged in politics and in management positions has increased

· City of Nis is a university city and has great opportunities for educating young people

· In the City of Nis and the Nisava District, the domestic hospitality of the local population is emphasized

· City of Nis is the regional center of southern Serbia, and a lot of population from local cities gravitates towards Nis and moves to City of Nis

		· Prejudices towards issues of sustainable development, underdeveloped environmental awareness

· Poor demographic structure of the population in the Nisava district

· Due to the Belgradeization and poverty of this part of Serbia, a lot of the population is moving to Belgrade or abroad

· Insufficient involvement of youth and women in sustainable development activities

· High unemployment rate

· Underdeveloped social policy to deal with poor citizens and citizens with special needs

· Underdeveloped care for the oldest citizens



		Technological
factors

		· City of Nis is the crossroads of all important roads, extremely good connection with the main regional roads

· Technological progress thanks to the Faculty of Electronics, and especially the rapid development of the IT sector in the Nisava region and the City of Nis

· Coverage of the City of Nis with all significant TV and mobile signals, optical network developed in all parts of the city

		· Poor agricultural mechanization

· Negligible utilization of geothermal potentials of nearby Niska Banja

· Poor quality of road infrastructure, especially local roads

· Low technological literacy in the Nisava district

· Insufficient presence of websites dealing with ecology and sestainable development in the City of Nis



		Ecological
factors

		· Great potential for the development of hunting tourism, gastro tourism, rural tourism, congress and health tourism in the City of Nis and Nisava District

· Adequately preserved environment in the Nisava district, a large number of natural beauties that attract tourists

· Opportunities for gasification in the Nisava district

		· The existence of unplanned construction to a large extent, with negative impact on the environment

· Frequent use of pesticides and herbicides in agriculture production

· Lack of adequate protection against natural disasters, old equipment used to prevent environmental crises

· Lack of sufficient control of pollution, lack of sufficient penalization of pollutants



		Legal
factors

		· Enactment of regulations which would regulate the use of agricultural land in accordance with the concept of sustainable development

· Enactment of regulations and tax codes that would prevent environmental pollution

· Enactment of local regulations that would regulate the recycling and management of waste materials

		· Insufficient legal regulations concerning environmental protection and sustainable development

· Low understanding of legislation regulating the area of environmental protection and sustainable development

· Environmental pollution is not prevented or reduced by existing legal regulations







Conclusion



By analyzing the macro-environmental factors, organizations are contributing to successful business as they focus their efforts on avoiding threats and embracing opportunities from external environment. Environmental factors are political, economic, sociological, technological, ecological and legal, and each of them has an impact on the business of organization. The analysis of these factors refers to observing and understanding the trends and changes that are occurring in the environment in which the organization operates. Without understanding the strategic aspects of environment, the organization management will establish a strategic plan that is not environment-related, and therefore has no chance to build the organizational competitive advantage. Given that knowledge of the structural features of industry enables good strategic decisions, it is obvious that this analysis cannot be done solely on the basis of opinion, instinct, experience or creative thinking. Therefore, appropriate tools and methods are needed, among which PESTEL analysis stands out as the most important and commonly used in practice.

This paper presents PESTEL macro-environment analysis as a success factor of sustainable development in the City of Nis. In the Republic of Serbia, many environmental factors are a constraint, not a support for business activities, especially when it comes to startup organizations. Factors analysed with the use of PESTEL model, which provide insight into the chances and threats to the sustainable development of the City of Nis, lead to the conclusion that environmental attitude in this part of the country is still not sufficiently developed. All groups of factors create more threats than chances. Political factors are most pronounced and have been affecting the public awareness regarding sustainable development in the Republic of Serbia and the City of Nis. The importance of political factors for ecological awareness is particularly emphasized in all countries undergoing the transition process, and the Republic of Serbia is among them. It is necessary to use the natural resources of the Republic of Serbia in a sustainable way, and thus to accelerate the economic development of the region, through social welfare and more pronounced sustainable development. Promoting ecological awareness is not an easy task, especially when we keep in mind that the principle of ecological attitude, which had a utilitarian character, prevailed in social behavior for decades. It is necessary to implement permanent ecological education programs at all levels and encourage people to get involved in activities aimed at protecting the environment. The importance of developing ecological culture is reflected not only in the goal of directing behavior in the local environment, but also in the direction of environmental protection at the global level.
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Основателно възниква въпросът по какъв начин финансовата система се използва за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма



Едно от основните предизвикателства пред националната и международната сигурност през ХХІ век е борбата срещу проникването на престъпни капитали в легалната икономика и финансирането на терористични дейности. Докато в близкото минало прането на пари се е свързвало основно с организираната престъпност, то днес понятието включва по-широк кръг дейности, практикувани както от отделни физически лица, така и от компании и корпорации с различен бизнес профил. Нарастващата сложност на тази дейност, както и огромният обем капитали, произхождащи или свързани с нея, превръщат прането на пари в приоритетен въпрос, обхващащ различни аспекти на икономическата, политическата и правната сфера.

Според оценки на МВФ в света се изпират пари на обща стойност между 2 и 5 на сто от световния брутен вътрешен продукт, т.е. предмет на изпирането са суми в размер от 590 млрд. до 1,5 трлн. щатски долара. Според френски доклад[footnoteRef:246], публикуван през 2000 г., 40 млрд. евро вероятно са били въведени във Франция през 1999 г., а имущество на стойност 800 млрд. френски франка вероятно е било притежавано или контролирано от престъпни организации. [246:  Конвенция № 141 на Съвета на Европа за изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления от 1990 г.] 


Незаконните продажби на оръжие, контрабандата и дейността на организираните престъпни групи, включително трафикът на наркотици и проституция, могат да бъдат източник на огромни суми. Присвояването, сключването на търговски сделки от вътрешни лица, подкупите и компютърните измами също могат да донесат големи печалби и да създадат стимул за „узаконяване“ на незаконните печалби чрез изпиране на пари. Както се вижда, източник на тези печалби са най-разнообразни дейности. От 80-те години на миналия век насам трафикът на наркотици е един от главните източници поради големите печалби, които се извличат в процеса на доставка от производителя до потребителя. Така нараства и ролята на наркокартелите, които произвеждат количествата дрога, както и обемът на паричните средства. Движението на парите се улеснява и поради либерализацията на плащанията и търговията. Големите парични суми, които се движат от престъпните организации, трябва да бъдат обработени.

Международната общност създава рамка за мониторинг и превенция на изпирането на пари първоначално в банковия сектор, а на по-късен етап и в редица небанкови институции и професии, включени като задължени лица в изпълнение на мерките от превантивния стълб. След атентата в САЩ на 11 септември 2001 г. международната общност извежда като приоритет пресичането на възможностите за финансиране на терористи и терористични организации, което често се осъществява през легалната финансова система. Затова и противодействието на финансирането на тероризма тясно се обвързва с противодействието на изпирането на пари. Ангажираността на задължените лица и отговорното им отношение към проблемите е от централно значение за качеството на информацията, която държавните органи, натоварени с противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, ще получават и обработват. Република България е сред държавите, които са въвели в законодателството си разработените на глобално и регионално ниво мерки за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, т.е. възприема ЕС като бъдеще на интересите пред ценностите.[footnoteRef:247] [247:  Георгиев, В. ЕС – бъдеще на интересите пред ценностите. – В: Годишна научна конференция „Интереси, ценности, легитимност: международни, европейски и национални измерения“, УНСС, 13.11.2019 г.] 




Престъплението „пране на пари“



Прането на пари е процес, при който „мръсните пари“, т.е. генерираните от престъпна дейност, се появяват като „чисти“ – като да са получени от легална дейност.[footnoteRef:248] То се случва, след като е извършено предикатно престъпление, вследствие на което престъпникът се е сдобил с печалба. Обикновено изпирането на пари се разглежда като процес, състоящ се от три фази – пласмент, напластяване и интеграция. Фазата на пласмент включва прехвърлянето на парите или собствеността от мястото, където са били получени, и тяхното вливане в законната финансова система. Ако фазата на пласиране бъде успешно осъществена, започва фазата на напластяване, в която перачите се стремят, напластявайки трансакции една върху друга, да направят разстоянието между парите и техния източник възможно най-голямо, за да се скрие престъпният произход на средствата. Във фазата на интеграция парите се вливат в легалната икономика, след като вече е създадена илюзия, че имат законов, а не престъпен произход. Те се интегрират чрез толкова многобройни и разнообразни техники, колкото тези, използвани в легалния бизнес за нарастване на приходите. [248:  Налбантов, С. Явлението „пране на пари“ като заплаха за стабилността на националната икономика. Варна, 2002.] 


Въпреки че понятието „пране на пари“ е относително ново, тази дейност не е нова. Винаги когато се е появявала необходимост да се скрие финансов трансфер, е възниквало нещо като пране на пари.

Перачите имат голямо разнообразие и възможности, за да изперат парите, генерирани от престъпната си дейност. Мадингер и Залопани[footnoteRef:249] разкриват, че повечето схеми, прилагани от престъпниците, не са нито толкова сложни, нито толкова добре организирани. Според изследователите схемата, при която се използва комбинация между банка и бизнес, може да се разглежда като основна схема за изпиране на пари, а всичко останало – като нейни вариации. На практика всеки случай, който може да бъде наречен „изпиране на пари“, според авторите включва като елемент някакъв бизнес или банкиране, или и двете. Тази схема може да стане изключително усложнена и чрез нея „мръсните пари“ могат не само да се пласират и напластят, но дори и да се интегрират. При комбинацията банка – бизнес изглежда, че парите идват от фирма, преминават през банка и създават ефекта, който иска да постигне перачът – да изглеждат като пари с легитимен произход. [249:  Петрунов, Г. Добри практики за противодействие на изпирането на пари. София, 2010.] 


В България основният състав на изпирането на пари е регламентиран в ал. 1 на чл. 253: „Който извършва финансови операции или други сделки със средства или имущество, за които знае или предполага, че са придобити чрез престъпление, се наказва...“. Тази формулировка определя посоченото престъпление като форма на последваща престъпна дейност, която предполага извършването на друго „предхождащо“ или „първоначално“ престъпление.

Изпирането на пари е формално престъпление и то става довършено с осъществяване на деянието, без да е необходимо настъпването на определен престъпен резултат.[footnoteRef:250] [250:  http://old.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/pravo/llaw_journal/Oct_2011/11_anelia%20vladimirova.pdf] 


Обект на престъплението е законосъобразното функциониране на финансовата система на страната. В икономически аспект финансовата система на една държава представлява съвкупност от относително обособени парични потоци или финансови отношения, а в институционален план – съвкупност от институции, които регламентират, осъществяват, управляват и контролират финансовите отношения. Последните по своята същност биват два вида – фискални финансови отношения, които обхващат приходите и разходите на държавата (бюджета), и нефискални, изразяващи постъпленията и разходите на юридическите и физическите лица. Обект на посегателство при изпирането на пари могат да бъдат двата вида финансови отношения. В основата на функционирането на всяка финансово-кредитна система е убедеността на гражданите, че в нея се реализира движението на легално придобити парични потоци. Противодействието на прането на пари[footnoteRef:251] подлага финансовата система на различни рискове – риск за имиджа и добрата репутация, който е най-важният актив на една банка.[footnoteRef:252] [251:  Петрунов, Г. Противодействие на изпирането на пари. София: УНСС, 2013.]  [252:  Петрунов, Г. Изпиране на пари: мащаб, ефекти, публични политики. София: УНСС, 2016.] 


Възниква и риск за стабилността на всяка финансова институция, която държи на депозит или оперативно борави със суми на клиент, който може да се окаже потенциален перач на пари, и впоследствие тези суми да бъдат конфискувани. Поради това е недопустимо тази добре регулирана система да се използва от престъпни субекти за легализиране на блага от пряката им незаконосъобразна дейност.

Като е ситуирал текста на Наказателния кодекс (НК) в Глава седма „Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система“, законодателят е имал предвид, че за да е налице съставомерност по чл. 253, е необходимо „финансовите операции и сделки“ да посягат върху функционирането на системата. Този текст е форма на последваща престъпна дейност, която предполага извършването на друго „предхождащо“ или „първоначално“ престъпление. Това е така, тъй като предмет на престъплението са средства и/или имущества, за които деецът, извършващ финансовите операции и/или сделки с тях, знае или предполага, че са придобити чрез престъпление. Под „имущество“ по смисъла на текста се разбират всякакви активи, имащи престъпен характер, т.е. не само парични средства или вещи, но и парично оценими права – право на вземане (обективирано в ценна книга), капиталови права (акции), дялови участия и др. Това е в унисон с дефиницията на понятието, дадена в Страсбургската и Виенската конвенция, както и в Конвенцията на ООН.

Правната доктрина застъпва становище, според което, ако придобитите чрез първоначалното престъпление блага са трансформирани в друго имущество, то последното не е годен предмет на престъплението по чл. 253 от НК. Субект на престъплението по този член може да бъде всяко наказателноотговорно лице.

Към извършителя не се предявяват изисквания за специални качества, които трябва да притежава, за да извърши финансови операции или други сделки с имущества, придобити по престъпен начин.

Изпълнителното деяние по чл. 253 от НК е извършването на финансови операции или сделки. Двете форми на изпълнителното деяние са дадени алтернативно – извършване на финансови сделки или извършване на финансови операции. Финансови сделки по смисъла на НК са тези, които се осъществяват с различни финансови активи: депозити на парични суми в банки; покупко-продажба на ценни книжа; застраховане, покупко-продажба на валута. Сделките могат да бъдат квалифицирани като: банкови, осъществявани от лицензираните лица по смисъла на Закона за банките; застрахователни, осъществявани по смисъла на Закона за застраховането; сделки с ценни книжа по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Характерът на сделката няма да се промени, ако тя е осъществена чрез лице, което не е лицензирано за извършването ѝ по занятие. От значение с оглед на определянето ѝ като финансова е тя да е сделка с финансов актив независимо от условията на извършването ѝ, лицата, между които се осъществява, и дали са спазени законоустановените изисквания за извършване на сделка.

*Квалифицирани случаи на изпирането на пари[footnoteRef:253] [253:  http://old.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/pravo/llaw_journal/Oct_2011/11_anelia%20vladimirova.pdf] 


Законодателят е диференцирал наказателната отговорност за изпиране на пари, като е предвидил квалифицирани случаи на престъплението в чл. 253, ал. 2, 3 и 4 от НК. В ал. 2 са визирани няколко хипотези за утежняване на санкцията.

Първата алтернатива изисква задружно участие на две или повече лица в предварителен сговор помежду си. Наказателноправната доктрина в този случай изключва приложението на чл. 20 от НК независимо от наличието на съучастие в трите му форми. При липсата на доказателства за предварително сговаряне липсват и елементи от посоченото квалифицирано обстоятелство, поради което деянието би било съставомерно по основния състав на чл. 253 от НК, евентуално осъществен при съучастие.

Втората алтернатива предполага финансовите операции или сделки да са извършени от организация. В Наказателния кодекс липсва легална дефиниция на това понятие, но в чл. 93, т. 20 от НК е дадено определение на „организирана престъпна група“: „...структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или в чужбина престъпления, за които е предвидено наказание „лишаване от свобода“ повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага. Сдружението е структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура“. Това определение навежда на мисълта, че организираната престъпна група е винаги организация, а в същото време организацията невинаги е организирана престъпна група, т.е. организацията е по-широко понятие. Какво е имал предвид законодателят под „организация“, въвеждайки термина в чл. 253 от НК, е въпрос, на който не може да се отговори еднозначно.

Според нас е по-вероятно да е имал предвид форма на организация, идентична с дефиницията на „организирана престъпна група“ по чл. 93, т. 20 от НК. Тези разсъждения не са самоцелни в контекста на престъплението по чл. 321, ал. 3 от НК, където е инкриминирано образуването на организирана престъпна група, поставяща си за цел извършването на престъпление по чл. 253 от НК. Когато такава група е образувана и в същото време нейни членове са осъществили престъпление по чл. 253 от НК, е налице реална съвкупност между тези две престъпления.

В чл. 253, ал. 3 от НК е установена повишена наказателна отговорност за изпиране на пари, когато те са придобити чрез трафик на наркотици. Световната статистика сочи, че около половината от престъпно придобитите активи произтичат от производство и търговия с наркотици. Санкционната част на посочената правна норма предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 10 до 30 години, когато изпирането на пари е извършено със средства или имущество, за което деецът е знаел или предполагал, че са придобити чрез незаконен трафик на наркотични вещества и/или техни аналози, и/или прекурсори. В този случай отново следва да се приложи разпоредбата на чл. 93 от НК, където в ал. 18 са указани точният смисъл и съдържанието на понятието „незаконен трафик“.

Внимателният анализ на посочения текст сочи, че той е заимстван в пълна степен от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, където в § 1, т. 16 е дадено същото определение на посоченото понятие. В чл. 93 от НК (ал. 16 и 17) законодателят е определил съдържанието на понятията „наркотични вещества“, „техни аналози“ и „прекурсори“, препращайки направо към Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, където те са изброени изчерпателно в списъци.

Незаконен трафик е всяка незаконна дейност или каквито и да са действия с изброените обекти. Необходимостта с тези действия да е реализиран един или друг състав на НК с предмет – посочените обекти, и доколкото изпълнителните деяния по тези престъпни състави (чл. 354а и следващите от НК) са изчерпателно изброени, означава, че деянието ще е съставомерно и по посочения квалифициращ признак, когато с прекурсори, наркотични вещества или техни аналози са извършени следствени действия – придобиване, отчуждаване, произвеждане, преработване, държане, съхраняване, разпространение, транспортиране, пренасяне, превозване и др.

В ал. 4 на чл. 253 от НК се съдържа квалифициран състав на изпирането на пари, при който средствата или имуществата са в особено големи размери и случаят е особено тежък.

Конструкцията на тази правна норма показва, че при липсата на един от двата елемента не може да се реализира отговорност по този текст от НК, т.е. предпоставките следва да съществуват кумулативно.



Престъплението „финансиране на тероризъм“



Тероризмът е сложно обществено явление, обусловено от многобройни социални причини и развиващо се според степента на техните изменения. Централно място при разкриването на неговата същност заемат социалните противоречия, които не са получили своевременно разрешение и са достигнали конфликтна форма.[footnoteRef:254] [254:  Стоянов, Ч. Мерки срещу финансирането на тероризма. София: Св. Климент Охридски, 2014.] 


В науката съществуват два основни подхода към изясняване на понятието „тероризъм“.

Биологическият подход към това явление е свързан с определени насилствени елементи в същността на човека, с естествения стремеж на хората да застрашават интересите на другите и да използват всякакви достъпни средства за постигане на своите цели.[footnoteRef:255] [255:  Петров, Алексей. Тероризъм и системи за сигурност. София, 2005, с. 14.] 


Социалният подход, макар и да се характеризира с голямо разнообразие на оценките за ролята и механизма на влияние на едни или други социални фактори, обуславящи тероризма, се основава на определящото значение на социалните процеси за неговото възникване.

Определенията на тероризма са многобройни, според някои данни техният брой превишава сто.

Към достатъчно широко разпространените определения на тероризма може да се отнесе предлаганата от американските изследователи В. Милисон и С. Милисон[footnoteRef:256] формулировка, съгласно която тероризмът е системно използване на крайно насилие и заплаха от насилие за постигане на публични или политически цели. [256:  Уикипедия. Свободната енциклопедия. [онлайн]. http://bg.wikipedia.org/wiki/.] 


Някои изследователи характеризират тероризма многостранно, например като „война на ХХ век“. Египетският политолог М. Сид Ахмед[footnoteRef:257] твърди, че технологичното развитие, достигнало непредвидени нива във военната област, е довело до това, че войната в класическия смисъл на думата става невъзможна, да не кажем абсурдна. Затова, доколкото абсурдността на войната не означава завършване на конфликта, борбата сега заплашва да приеме други форми. От друга гледна точка тероризмът може да се разглежда като продължение на войната, а не само като политика с други средства. [257:  https://www.geopolitica.eu/spisanie-geopolitika?limit=7&start=1358.] 


На известния ръководител на спецслужбите на Германия Нонлау[footnoteRef:258] принадлежи определението за тероризма, според което той е вид борба, която заради политически цели или политически мотиви се опитва да принуди държавните органи или гражданите чрез насилие и заплахи към определени действия. [258:  https://news.bg/int-politics/nad-43-hil-dushi-v-germaniya-mogat-da-badat-smyatani-za-islyamisti.html.] 


Наред с този подход в науката и политиката се предлагат други разбирания на тероризма като явление. Например в доклада на Междуведомствената комисия по борба с тероризма, създадена в САЩ през 1985 г. от Джордж Буш-старши – по това време вицепрезидент, е дадено следното определение: тероризмът е противоправно използване или заплаха за използване на насилие против лица или обекти за постигане на политически или социални цели. Обикновено той е насочен към заплашване и принуждаване на правителства, групи или отделни лица с цел изменение на тяхната политика или действия. В цитираното определение от професионална гледна точка е допусната неточност, която ненужно разширява съдържанието му. Става дума за въвеждането в целите на тероризма на обекти наред с лица. Обектите са цели на диверсионните актове, а терористичните без изключение имат за цел и увреждане или унищожение на хора.

Основавайки се на приведените по-горе признаци на тероризма и като се отчитат достойнствата и ограниченията на представените дефиниции, би могло да се предложи следното определение: Тероризмът е система за постигане на политически и социални цели с публично използване на насилие или заплаха от насилие за оказване на психологическо въздействие върху официални институции,[footnoteRef:259] социални групи и лица за изменение на тяхното поведение в направление, желано от субекта на насилието. [259:  Димитрова, С. Място и роля на образователните институции в ЕС. – В: Социология и икономика, год. V, бр. 4, 2015, с. 9.] 


Класификации на тероризма[footnoteRef:260] [260:  Петров, Алексей. Цит. съч., с. 50.] 


Според характера на използваните средства тероризмът се дели на традиционен и технологичен.

Към традиционния тероризъм се отдава прилагането на насилие с политически цели, основано на използването на широкоразпространените и отдавна известни средства за поразяване на хора и материални обекти – хладно и огнестрелно оръжие, взривни вещества и т.н.

Към технологичния тероризъм се отнасят акции, чието провеждане предполага прилагането на нови средства за поражения, базирани на съвременни технологии, използване на радиоактивни материали, високотоксични отрови, химически вещества, биологични култури и т.н.

Най-опасният вид технологичен тероризъм по общо признание е ядреният тероризъм.

Много важно научно и практическо значение има типологизацията по идейно-политическите платформи на терористичните организации. По този критерий се обособяват такива видове политически тероризъм, като ултраляв, ултрадесен, националистичен, религиозен, екологичен и някои други.

Към идеологическия тероризъм се отнасят преди всичко десният и левият тероризъм, които в различна степен съществуват във всички основни региони на света.

Националистическият тероризъм в съвременната практика на екстремизма по общо признание е придобил най-голямо разпространение и се характеризира като правило с особена жестокост и голям брой жертви.

Религиозният тероризъм като една от разпространените в съвременните условия разновидности на тероризма, макар да се осъществява често под религиозни лозунги и с използването на едни или други религиозни догми, в основата си се ориентира също към постигане на определени политически цели.

Сериозен проблем на класификацията на тероризма по признака на субекта и целите на дейността представлява въпросът за т.нар. „криминален тероризъм“.[footnoteRef:261] [261:  Димитров, Д. Икономически аспекти на тероризма. Анализ на световния опит и идентификация на добрите практики. София: Стопанство, 2010, с. 17.] 


Основните носители на криминалния тероризъм преди всичко са структурите на организираната престъпност. Най-разпространени прояви на криминален тероризъм в наши дни са различен род поръчкови убийства, насилствено разчистване на сметки между престъпни групи, изнудване, саморазправа с членове на законодателни служби, сътрудници на охранителни органи. Основните мотиви за извършване на престъпни действия от субектите на криминалния тероризъм имат икономически, користен характер.

Важно място в класификацията на видовете тероризъм заема неговото деление на държавен, международен и вътрешен тероризъм.

Държавният тероризъм често се разбира като насилие, осъществявано от отношение на други държави и вътрешни противници от страна на определени държави и различни техни органи. Към държавния тероризъм често се отнасят актове на военна агресия, полицейски и служебен произвол и т.н., които се извършват за разрешаването на външно- или вътрешнополитически проблеми.

Към особеностите на държавния тероризъм може да се отнесе използването от властите за целите на вътрешната и външната политика на недържавни екстремистки организации с различна идейно-политическа насоченост. Целта е да се скрие съпричастността на стоящи във властта политически кръгове към терористичната дейност, а също за разширяване на собствения потенциал на тази дейност като инструмент за вътрешна и външна политика. С тези процеси е свързано такова достатъчно разпространено в днешно време явление, като финансирането и подкрепата на тероризма. То се изразява в поддръжката от отделни държави в различни форми на едни или други терористични организации за собствени държавни и политически интереси.

Международният тероризъм като разновидност на тероризма по своето съдържание и основни форми на направление представлява също сложно социално-политическо явление, както и тероризмът като цяло. Неговата обществена опасност през последните десетилетия непрекъснато нараства.

Вътрешният тероризъм в съвременните условия е третата и много разпространена в света разновидност на тероризма. Вътрешният тероризъм възниква главно по вътрешни, ненамиращи разрешение противоречия, съществуващи в една или друга държава, и е една от най-острите форми на вътрешнополитическо противоборство. Той има две основни проявления: първо, като дейност на вътрешните, екстремистки ориентирани политически сили, организации и отделни лица по отношение на съществуващата власт (т.нар. „опозиционен тероризъм“); и второ, като дейност на противоборстващи си политически сили и организации, които не са на власт, но използват терористични методи.

За организирането и осъществяването на терористична дейност важно значение има спецификата на пространствените условия, в които се извършват терористичните актове. По този признак традиционно се обособяват три основни вида тероризъм – земен, морски и въздушен. В определени случаи е възможна и тяхната комбинация.

Трудно могат да се определят каналите за финансиране на тероризма. Основното е, че повечето автори посочват сивата икономика като начин на финансиране на тероризма. Нещо повече, трябва да се отбележи, че чрез различни разновидности на сивата икономика (пласиране на наркотици, пране на пари и пр.) се финансират различни цели на терористите.

Основен канал за финансиране на тероризма е чрез нерегламентирана дейност,[footnoteRef:262] която може да бъде разграничена на: [262:  Стоянов, Г. Тероризъм – история и генезис. София: Военно издателство, 2003, с. 17.] 


· Подземна икономика. Обхваща създаването на продукти или осигуряването на услуги, чието производство не е забранено от закона, но е преднамерено скривано от обществените власти – данъчните, митническите, социалните, статистическите и др. Приходите от тези продажби се използват за замяна (бартер) за закупуване на оръжия, муниции и др.

· Сенчеста икономика. Дейност, в резултат на която по финансови съображения получаването на определени приходи не става известно на държавните органи, като тези средства се насочват към постигането на определени цели от терористичните организации.

· Незаконна икономика. Включва тези видове предприемачество, които са забранени от закона. Незаконната икономика произвежда такива продукти или осигурява такива услуги, чието производство, продажби или разпространение е обикновено забранено от закона. За пример може да се посочи търговията с наркотици.

· Неформален сектор. Приема се като съвкупност от дейности, осъществени поради необходимостта да се търси собствено препитание поради факта, че другите сектори на икономиката (селското стопанство, едрите модерни предприятия, обществено-административните дейности) не са в състояние да наемат работна сила с темповете, с които тя расте и се предлага. Неформалната икономика включва производствени дейности, които не са обхванати от статистиката или от данъчните и митническите власти, като също освобождава средства за терористични организации.

· Черна икономика. Обхваща неотчетено производство от регистрирани предприятия с цел избягване на данъци, както и продукцията на нерегистрирани производствени единици.

· Скрита икономика. Включва недекларираното законно производство на стоки и услуги, производството на незаконни стоки и услуги и доходите от кражби на работното място.

Разбира се, при получаване на средства от някои от посочените по-горе дейности тези средства трябва да се легализират. Това става чрез т.нар. „изпиране на пари“.



Основни прилики и разлики между престъпленията „пране на пари“ и „финансиране на тероризъм“



Много често изпирането на пари и финансирането на тероризма се споменават в един и същ контекст, но следва да се обърне внимание на основните разлики между тези две явления.[footnoteRef:263] [263:  http://www.pravitel.org/] 


Много от контролните действия, създадените регулаторни институции и нормативните документи, приети на международно ниво, са предназначени да служат едновременно за борба срещу прането на пари и за превенция на финансирането на тероризма. Важно е обаче да се посочи, че тези две явления представляват две отделни и различни престъпни действия.

Основните различия между изпирането на пари и финансирането на тероризма са посочени в Таблица 1. Тези различия предопределят фундаменталната трудност да се създаде работещ финансов профил на действащия терорист! Фактът, че парите, насочени за подкрепа на терористични действия, често имат легален произход, повдига изключително важния практически и правен въпрос доколко прилагането на мерките срещу изпирането на пари може да бъде приложимо по отношение на финансирането на тероризма.



Таблица 1. Прилики и разлики между изпирането на пари и финансирането на тероризма



		

		Изпиране на пари

		Финансиране на тероризъм



		Мотивация

		Печалба

		Идеология



		Произход на средствата

		Вътрешен – от криминална дейност

		Вътрешен – от самофинансиращи се криминални звена

Външен – от спонсори и поръчители



		Използвана система

		Предпочита легалната финансова система

		Предпочита неформалните отношения на куриери и бюра за обмен на валута



		Начини на откриване

		Съмнителни сделки, като депозити, несъразмерни с доходите на притежателя или търговската му дейност

		Подозрителни отношения, като преводи между привидно несвързани страни



		Трансакции

		Големи суми, често структурирани с цел избягване на праговете за наблюдение

		Малки суми, обикновено много под праговете за наблюдение



		Финансова дейност

		Сложна мрежа от сделки, често включващи празни фирми, издаващи фалшиви фактури, фирми с акции на приносител, регистрирани в офшорни убежища

		Не е създаден общоприет и работещ финансов профил на действащ терорист или терористична група



		Паричен цикъл

		Циклична – има кръговрат – парите в крайна сметка пристигат при този, който ги е генерирал

		Линейна – няма кръговрат – парите, генерирани от един, се използват за терористична пропаганда и подривна дейност







Европейският съвет постигна съгласие по преговорната си позиция относно засилването на правилата на ЕС за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. На 20 декември 2016 г. Комитетът на постоянните представители от името на Съвета прикани встъпващото председателство да започне преговори с Европейския парламент за директива, която да има две основни цели:

· предотвратяване на използването на финансовата система за финансиране на престъпни дейности;

· засилване на правилата относно прозрачността, за да се предотврати широкомащабно укриване на средства.

Директивата има за основна цел да бъдат прекъснати източниците на финансови средства за престъпниците, без да се създават ненужни пречки за функционирането на платежните системи и финансовите пазари. Текстът изменя Директива 2015/849, приета през май 2015 г.

След поредицата терористични нападения в Европа през 2016 г. Директива (ЕС) 2018:243 (Петата директива относно борбата с изпирането на пари, 5 АМLD) за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 е приета през 2018 г. Директивата за изменение трябва да стане закон в държавите от ЕС до 10 януари 2020 г.

Новата директива затяга правилата на ЕС относно предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма по редица начини, като се стреми да постигне баланс между необходимостта от по-голяма сигурност и нуждата от защита на основните права и икономическите свободи, включително:

· разширяване на обхвата на директивата, за да включва:

· както одиторите, външните счетоводители и данъчните консултанти, така и всяко друго лице, което предлага данъчни консултантски услуги;

· агентите по недвижими имоти, които действат като посредници при отдаването под наем на недвижим имот, чийто месечен наем надвишава 10 000 евро;

· търговците на произведения на изкуството, при които се извършват преводи от по 10 000 евро или повече;

· достъп до информация относно ефективната собственост, като по този начин се подобрява прозрачността в собствеността на дружествата и тръстовете;

· забрана на банките да държат анонимни сейфове (в допълнение към анонимните сметки и книжки, които вече са обхванати от Директива (ЕС) 2015/849);

· справяне с рисковете, свързани с предплатените карти и виртуалните валути чрез:

· сваляне на идентификационния праг за държателите на предплатени карти от 250 евро в момента на 150 евро; и

· даване на възможност на националните закони за финансиране на тероризма (ЗФР) да получават информация, която да им позволява да проследят идентичността на собственика на виртуалната валута;

· засилено сътрудничество между ЗФР, което да им позволява да споделят повече информация.

Въведени са основни понятия:

Изпиране на пари: превръщането на приходи от престъпления в очевидно чисти средства, обикновено чрез финансовата система, чрез прикриване на източниците на пари, промяна на формата или преместване на паричните средства на място, на което е малко вероятно да привлекат внимание;

Финансиране на тероризма: представянето или събирането на средства, предназначени да се използват за извършването на терористични престъпления;

Действителен собственик: лицето, което в крайна сметка притежава или управлява дадено дружество.

С промените в националното законодателство се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, на международните стандарти за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Препоръките на FATF), на Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма (CETS 198), подписана във Варшава на 16.05.2005 г., както и на резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации за превенция на тероризма и финансирането му. Тези промени обхващат:

· Закон за мерките срещу изпирането на пари (отменен);

· Закон за мерките срещу изпирането на пари (в сила от 31.03.2018 г.);

· Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (отменен);

· Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (в сила от 12.01.2019 г.);

· Закон за мерките срещу финансирането на тероризма.

В заключение институциите и лицата, обхванати от посочената нормативна уредба, следва да прилагат мерките за комплексна проверка на клиента, когато има подозрение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм, независимо от всяка дерогация, изключение или праг.





Литература

1. Георгиев, В. ЕС – бъдеще на интересите пред ценностите. – В: Годишна научна конференция „Интереси, ценности, легитимност: международни, европейски и национални измерения“, УНСС, 13.11.2019 г.

2. Димитров, Д. Икономически аспекти на тероризма. Анализ на световния опит и идентификация на добрите практики. София: Стопанство, 2010.

3. Димитрова, С. Място и роля на образователните институции в ЕС. – В: Социология и икономика, год. V, бр. 4, 2015.

4. Конвенция № 141 на Съвета на Европа за изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления от 1990 г.

5. Налбантов, С. Явлението „пране на пари“ като заплаха за стабилността на националната икономика. Варна, 2002.

6. Петров, А. Тероризъм и системи за сигурност. София, 2005.

7. Петрунов, Г. Добри практики за противодействие на изпирането на пари. София, 2010.

8. Петрунов, Г. Противодействие на изпирането на пари. София: УНСС, 2013.

9. Петрунов, Г. Изпиране на пари: мащаб, ефекти, публични политики. София: УНСС, 2016.

10. Стоянов, Г. Тероризъм – история и генезис. София: Военно издателство, 2003.

11. Стоянов, Ч. Мерки срещу финансирането на тероризма. София: Св. Климент Охридски, 2014.

12. Уикипедия. Свободната енциклопедия. [онлайн]. http://bg.wikipedia.org/wiki/

13. https://www.geopolitica.eu/spisanie-geopolitika?limit=7&start=1358

14. https://news.bg/int-politics/nad-43-hil-dushi-v-germaniya-mogat-da-badat-smyatani-za-islyamisti.html

15. http://old.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/pravo/llaw_journal/Oct_2011/11_anelia%20vladimirova.pdf

16. http://www.pravitel.org/



315

проф. д-р Атанас Льондев, д-р Бойко Петев



Китайският мегапроект „Един пояс, един път“ –
предизвикателство пред глобалното и регионалното икономическо развитие

доц. д-р Мариана Тиен

Институт за държавата и правото, БАН
генерален секретар на Глобалния център за партньорство
„Китай-ЦИЕ“ („17 + 1“)



CHINESE MEGA PROJECT „ONE BELT, ONE ROAD“ – A CHALLENGE
TO GLOBAL AND REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT



Assoc. Prof. Mariana Tian, PhD

Institute for the State and the Law – BAS
Secretary-General of the China-CEE Global Partnership Center (17 + 1)



Abstract: The object of study is the geoeconomic dimensions of the Chinese project „One Belt, One Road“. Chinese investments in large-scale infrastructure and energy projects around the world have been commented on. The focus is on the „Railway Silk Road“, connecting China with Europe. Special attention is paid to the „Digital Silk Road“ and the new „strategic industries“ during COVID-19, especially e-commerce in the health sector. In conclusion, the prospects for the grand geopolitical project as a „new engine“ of world economic growth are outlined and the different points of view – of the West and China – are summarized.
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Борбата за „централните земи“ на Евразия се води още от зората на човечеството. Заради контрола над търговията в региона редица завоеватели разпалват жестоки войни, раждат се и умират империи, процъфтяват градове и пътища. През тези територии, свързващи Изтока със Запада, преминава и древният Път на коприната – не само търговски път, но и световен културен коридор, „информационна магистрала“, по която се извършва обмен на идеи и иновации.

През март 1999 г. Конгресът на САЩ приема Акт за стратегия на Нов път на коприната. Целта е осигуряване на икономически и военен контрол над бившите съветски републики на Кавказ и Централна Азия и техните южни съседи.

По това време Япония също разработва концепция за Нов път на коприната.

През 2008 г. свой замисъл за Копринен път представя и Турция.

Европа също създава своя международна програма за „обходен транспортен коридор, заобикалящ Русия“, включващ ЕС, държавите от Кавказ и Централна Азия.

Всички тези намерения претърпяват неуспех.

В края на 2013 г. КНР съумява да лансира своя напълно различен проект – „Един пояс – един път“, базиран на концепцията на „обединяването“, на „споделената съдба на човечеството“.

В основата на китайската инициатива са заложени пет свързващи елемента:

– политическа съгласуваност;

– единна инфраструктура;

– търговски взаимоотношения;

– хуманитарни комуникации и обмен;

– валутно-финансови потоци.

За разлика от всички други, китайският проект е финансово обезпечен. За целта е учреден специален Фонд на Копринения път с активи 40 млрд. щатски долара и е създадена Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции, към която се присъединяват над 50 държави с уставен капитал от около 100 млрд. долара, половината от които китайски. Банката отвори врати на 29 юни 2015 г.

Най-амбициозната външнополитическа инициатива на китайските власти „Един пояс, един път“, известна още като „Новият път на коприната“, стартира официално на 7 септември 2013 г., когато в открита лекция в университет в Астана (Казахстан) държавният ръководител на КНР Си Дзинпин формулира понятието „икономически пояс по Пътя на коприната“, а само месец по-късно, на 3 октомври, в реч в сградата на индонезийския парламент говори за „път на коприната по море през XXI в.“.

Оттогава Пекин инвестира милиарди в изграждането на мащабни инфраструктурни проекти в „пояса и пътя“, както и в изграждането на пристанища по бреговете на Индийския океан – от Бангладеш до Шри Ланка, както и в Африка (в Кения) и в Европа.

Китайското правителство прави капиталовложения от 124 млрд. долара в инфраструктурни проекти по няколкото направления на Пътя на коприната и още 800 млрд. в икономиките на държавите, участващи в инициативата. Вложени са общо около 1 трлн. долара в над 900 инвестиционни проекта в 60 държави. Според Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции през идното десетилетие на азиатския район ще са необходими 8 трлн. долара.

На форума през м. май 2019 г. в Пекин се включват повече от 100 държави и 29 международни организации. Подписани са над 170 споразумения.

За да отговорим на въпроса до каква степен съвременният китайски мегапроект „Един пояс, един път“ представлява предизвикателство пред глобалното и регионалното икономическо развитие, ще посочим само някои от най-големите инфраструктурни проекти, изградени в рамките на тази мащабна инициатива.

През октомври 2009 г. Гърция дава под наем за 35 години на Китайската държавна компания за китайско океанско корабоплаване (COSCO) повече от половината от най-голямото си пътническо пристанище Пирея, което е и сред десетте най-големи европейски контейнерни пристанища.[footnoteRef:264] Китайските инвестиции от 600 млн. евро, вложени в нов логистичен център, допълнителен терминал, четири хотела и молове, заедно с наема от 100 млн. евро годишно, превръщат пристанището Пирея в „китайския прозорец към Европа“. Самите китайци го наричат „Главата на Дракона в Европа“. Не трябва да се пренебрегва и връзката с пристанищата под китайско управление в Близкия изток, Източна Африка, Югоизточна Азия, както и в други европейски държави.[footnoteRef:265] [264:  Наемът е 100 млн. евро/год. По време на фискалната и дълговата криза Гърция изплаща дългове за около 254 млрд. долара.]  [265:  В средата на 2019 г. обаче гръцките власти спират временно проекта заради „археологическо значение на терена“.] 


През юли 2016 г. е открит 187-километровият участък Абуджа – Кадуна, част от планираната жп линия Лагос – Абуджа – Кано, която свързва северната и югозападната част на Нигерия. Проектът, за който китайската Ексимбанк отпуска 500 млн. долара, е реализиран също от държавна корпорация, а именно от China Civil Engineering Construction Corp.

През 2016 г. Бангладеш подписва споразумение с държавната компания China Railway Group, която инвестира 3,14 млрд. щатски долара в конструирането на жп моста Падма в Даха и на транспортен коридор Дака – Джесор, с дължина 168,6 км, който свързва западните с източните части на страната и представлява най-важното звено от железопътната мрежа в Югозападен Бангладеш.

Изграждане на първата високоскоростна жп линия в Индонезия, свързваща Джакарта с Бандунг, с обща дължина на железопътното трасе около 150 км. В резултат на максималната скорост от 350 км/ч времето за пътуване се съкращава от 3 ч. само на 40 мин. През 2017 г. китайската държавна корпорация CRRC – наследник на China National Railway Locomotive & Rolling Stock Industry Corporation, най-големия производител на локомотиви в света по отношение на приходите, засенчвайки основните си конкуренти на Alstom и Siemens, подписа договор за доставка на 11 високоскоростни влака, обслужващи жп линията.

В началото на 2018 г. започна дейността си и контролираната от Китай Международна свободна икономическа зона в Джибути, обхващаща площ от 4800 ха, с бизнес оборот от 1 млрд. долара главно с логистична насоченост.

На 4 февруари 2018 г. е пуснат в експлоатация и първият вятърен парк Пунта Сиера в Чили, изграден от 32 турбини над морето, обслужващ нуждите от електроенергия на повече от 130 хил. домакинства и свиващ вредните емисии в атмосферата със 157 хил. тона годишно. В него китайската държавна компания China State Power Investment Corporation влага 150 млн. щатски долара.

През януари 2019 г. официално приключи стартиралият през 2014 г. мащабен проект за разширяване на крайбрежната ивица в пристанището на Коломбо в Шри Ланка и превръщането ѝ в нов финансов район с обща площ 269 ха. Финансовият център, в чието изграждане са инвестирани 1,4 млрд. долара, ще бъде под китайски контрол (на лизинг) за срок 99 години.

През 2019 г. султанство Бруней пуска в експлоатация новия мост Тембуронг с дължина 12 км, а заедно с двата виадукта към него – достигащ 13,4 км, който е дело на китайската държавна строителна корпорация China State Construction Engineering Corporation Limited (CSCEC).

Китайската национална петролна корпорация и инвестиционният фонд „Пътят на коприната“ финансират Ямал LNG в Русия – интегриран проект за добив, втечняване и доставка на природен газ, включващ стопанисване на Южнотамбейското находище с газови запаси от 926 млрд. куб. м; построяване на завод за производство на втечнен природен газ (LNG) с капацитет около 16,5 млн. тона годишно; и изграждане на транспортна инфраструктура със собствено пристанище и летище.

В рамките на китайско-беларуското междудържавно сътрудничество и подписаните междуправителствени документи в уникален природен комплекс до Минск в Беларус се издига китайско-беларуски индустриален парк с площ 112,5 кв. км, който е в непосредствена близост до международното летище, жп линии и транснационалната магистрала Берлин – Москва. Амбициозният проект за създаването на модерен смартград с акцент върху високотехнологичните иновативни индустрии и с висок експортен потенциал предвижда производствени и жилищни площи, офиси, търговски и развлекателни комплекси, финансови и изследователски центрове, вписани оптимално в екосредата.

Инфраструктурните и енергийните проекти по цяла Африка дори не могат да бъдат изброени, но по-важно е да обърнем поглед към Европа.

Само допреди десетилетие за редовни товарни връзки между Стария континент и Китай изобщо не можеше да се говори. През 2008 г. малобройни германски компании, сред които една от водещите световни логистични корпорации – Дойче Бан „Шенкер“ (DB Schenker), лидер в Европа в товарно-железопътните услуги, в комбинирания транспорт и в сухоземния превоз, втори в света въздушен каргопревозвач и трети поред в глобалната класация за трансокеански каргопревози, започват да експериментират с влакове между дестинации в Китай и Германия, но ходът на процедурата е доста муден поради липса най-вече на политическа съгласуваност между правителствата на държавите, през чиито територии преминава жп трасето.

През последните години обаче се отчита безпрецедентен ръст в транспортирането на стоки по новооткрити жп маршрути от азиатската държава до различни европейски дестинации. За около 6 – 7 години след стартиране на китайската държавна инициатива „Един пояс, един път“ Евразия вече е опасана от гъста жп мрежа. Китай инвестира огромни суми в техническите подобрения на железопътните си системи, като на места релсите са по-надеждни и предпочитани от сухопътния транспорт. Освен това се наблюдава и облекчаване на митническите процедури. Към края на 2020 г. „Жeлeзният път нa ĸoпpинaта“, свързващ 60 дъpжaви с общо около 5 млpд. население, ce трансформира в нoвa и до голяма степен доминираща aлтepнaтивa на глобалните тъpгoвcĸи механизми.

На 18 ноември 2014 г. с пускане в експлоатация на железопътната линия Иу (пров. Джъдзян) – Мадрид (Испания) стартира най-дългият жп маршрут в света. Влаковата композиция с 82 товарни контейнера, потеглила от малкото китайско градче Иу (义务) в Източен Китай, изминава разстоянието 13 052 км до столицата на Испания само за 21 дена (от 18 ноември до 9 декември 2014 г.), което е с повече от десет дни по-краткосрочно, отколкото по море.



Илюстрация № 1. Най-дългата в света жп линията Иу – Мадрид (с дължина 13 052 км) стартира на 18.11.2014 г.







От 10 до 29 април 2017 г. влакът с капацитет 88 транспортни контейнера, носещ типичното китайско наименование Дунфън (东风) (в превод на български „източен вятър“), изминава разстоянието от същото китайско градче Иу в източната провинция Джъдзян до Лондон точно за 20 дни. Второто по дължина железопътно трасе в света (Иу – Лондон), свързващо Китай с Великобритания, е 12 451 км. Тръгвайки от Китай, железницата преминава през териториите на Казахстан, Русия, Беларус, Полша, Германия, Белгия, Франция, преди да достигне крайната си дестинация Лондон. А пристигането на първата товарна композиция в английската столица е квалифицирано от британските медии с гръмки формулировки, като „зора на нова ера за глобалната търговия“, „нова глава в историята на многовековния търговски път“.[footnoteRef:266] [266:  „中欧班列”谱写丝路经济发展新篇章“ (Товарните влакове „Китай – Европа“ представят нова глава в икономическото развитие на Пътя на коприната). – В: Икономика на Китай (на китайски език). [онлайн]. [достъпен 8.12.2020]. http://www.ce.cn; http://www.ce.cn/cysc/jtys/tielu/202012/14/t20201214_36113557.shtml.] 










Илюстрация № 2. Вторият по дължина в света железопътен маршрут – Иу – Лондон







Само след около месец по-късно Китай стартира нова жп връзка за Европа, този път за Унгария. Отпътувайки на 27 май 2017 г. от началната точка Чанша (长沙) – административния център на южната китайска провинция Хунан (湖南), влакът, натоварен с китайски стоки, пристига в крайната – Будапеща, на 17 юни, т.е. само за 12 дни. Поемайки от КНР, жп маршрутът, дълъг около 10 000 км, пресича границите на Монголия, Русия и Украйна и оттам навлиза в Унгария.

Към края на 2019 г. официално е открита поредната товарна железница от Китай за Европа. Влаковата композиция, натоварена c 42 ĸoнтeйнepa основно с електроника, потегля от древната китайска столица Сиан към Турция и на 5 ноември пристига в Анкара. Πъpвият ĸитaйcĸи тoвapeн влaĸ, пътyвaщ пo Жeлeзния път нa ĸoпpинaтa, изминава oбщo 11 483 ĸм по жп трасето, пресичайки двa ĸoнтинeнтa, десетина дъpжaви и двe мopeтa и пpeз пoдвoдния тyнeл Мармарай (пoд Босфора) достига Иcтaнбyл, съкращавайки вpeмeтo зa пpeвoз нa стоки мeждy Kитaй и южната ни съседка oт eдин мeceц нa 12 дни.[footnoteRef:267] Така Typция също ce пpeвъpнa в един от опорните пунктове по Жeлeзния път нa ĸoпpинaтa. [267:  Първият влак, пътуващ по Железния път на коприната, достави товари в Истанбул. – В: Моnеу.bg, 8.11.2019. [онлайн]. [достъпен 10.10.2020]. https://money.bg/economics/parviyat-vlak-patuvasht-po-zhelezniya-pat-na-koprinata-dostavi-tovari-v-istanbul.html.] 


През последните години „исторически първи връзки“ бяха направени и с други държави – Франция, Италия, Латвия, Финландия и др.[footnoteRef:268] [268:  Европа и Китай – на един влак разстояние. – В: Логистика, бр. 2, 2019 г., 11.06.2019. [онлайн]. [достъпен 10.10.2020]. https://www.kamioni.bg/bg/menu/10/post/23719/Evropa-i-Kitaj-na-edin-vlak-razstoqnie; 国家发改委 中欧班列建设发展规划 (2016-2020 年). (План за изграждане и развитие на високоскоростни железопътни линии Китай – Европа (2016 – 2020) (на китайски език). Официален правителствен сайт на Националната комисия за развитието и реформите на КНР. [онлайн]. [достъпен 30.11.2020]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/201610/
P020190905497847973697.pdf.] 


В началото на май 2020 г., когато останалата част на света се бори с Ковидвируса, КНР открива нова линия за редовни товарни железопътни превози до Европа, което представлява още една възможност за износ на китайски стоки по света в условията на пандемия. Трасето по направление Иу – Вилнюс, което е с дължина 10 416 км, преминава през Казахстан, Русия и Беларус. От Литва товарите се пренасочват към други европейски държави, включително до скандинавските страни – Дания, Норвегия и Швеция, както и до Швейцария, Португалия и т.н.

Към края на 2020 г. малкото градче Иу, превърнало се в Меката на китайския стокообмен, е отправната точка на 12 международни жп маршрута за товарни превози.

Планът на Пекин е благодарение на своя колосален по размери и замисъл проект за Нов път на коприната да свърже света с Китай посредством гъвкави и прозорливи координационни политики в различни области, чрез доходоносни търговски споразумения и не на последно място с помощта на огромни инвестиции в нови пътища (сухоземни, морски, железни, въздушни), стойността на които надвишава 1 трлн. щатски долара.[footnoteRef:269] В този контекст на размисъл КНР превърна директните влакови връзки в най-важен трегер в стратегията си за Новия копринен път. От една страна, жп превозите са несравнимо по-евтини от въздушните, а от друга, са доста по-бързи от морските. [269:  国家发改委 中欧班列建设发展规划 (2016-2020 年). (План за изграждане и развитие на високоскоростни железопътни линии Китай – Европа (2016 – 2020) (на китайски език). Официален правителствен сайт на Националната комисия за развитието и реформите на КНР. [онлайн]. [достъпен 30.11.2020]. https://www.ndrc.gov.cn/
xxgk/zcfb/ghwb/201610/P020190905497847973697.pdf.] 




Илюстрация № 3. Карта на международната жп мрежа за товарни превози Европа – Китай





Новата евразийска железопътна мрежа е проектирана с три основни коридора:

· Северен коридор, включващ три разклонения, поемащи от три различни начални точки в Китай, които на по-късен етап се присъединяват към Транссибирската железница;

· Среден коридор, с няколко лъча на китайска територия, насочени основно в посока Казахстан, а оттам към Иран и Турция;

· Южен коридор, също с няколко изходни пункта в КНР.

Инициаторът за създаването на новите жп трасета безспорно е Китай, примамвайки със значителни инвестиции и агитирайки с шумно медийно промотиране „копринените“ си проекти. Факт е обаче, че голям брой азиатски и европейски държави с охота се присъединяват към тях, търсейки начин не само да подобрят транспортната си инфраструктура, а и максимално да се възползват от търговските сделки. Все повече компании от цяла Евразия се включват в надпреварата, а битката да се докопат до китайските държавни субсидии става все по-ожесточена. Дори държави, които отхвърлят идеята за развитието на това смело китайско начинание, наречено „Един пояс, един път“, са готови да отворят вратите си и да развържат кесиите си за новите товарни „железни“ връзки.

През 2016 г. най-търсеният способ за пренос на стоки между Китай и Европа е чрез контейнеровози по море, които прекарват 94 % от всички товари по тонаж и 64 % по стойност. За сравнение железопътният транспорт превозва по-малко от 1 % от търговията по обем и едва 2 % по стойност, а по въздушните линии за същия период (2016 г.) са превозени 2 пъти повече стоки по тонаж и 13 пъти повече по стойност.[footnoteRef:270] Изложените цифрови данни свидетелстват за много по-високата конкурентоспособност на морския транспорт по отношение на цената и накланят значително везната в полза на въздушния, що се отнася до скоростта на доставките. [270:  Пак там.] 


Процентът на товарите, превозвани по релси, обаче набъбва драстично, като само през първите няколко месеца на 2017 г. се увеличава със 144 % в сравнение със същия период на 2016 г. Разрастването на международните железопътни връзки е толкова стремглаво, че според последни данни на китайския статистически институт от началото на тази година (2020) 133 влакови композиции с над 11 хил. контейнера поемат пътя от няколко китайски търговски центъра за 37 държави и региона в Евразия, което е с 64 % повече от същия период на миналата година (2019).[footnoteRef:271] [271:  11 月中欧班列开行量同比增 64%. (През ноември броят на товарните влакове Китай – Европа се е увеличил с 64 % на годишна база.) Официален сайт на Правителството на КНР (The State Council the People`s Republic of China). [онлайн]. http://www.gov.cn; Вж. също: http://www.gov.cn/xinwen/2020-12/14/content_5569228.htm (на китайски език). [достъпен 9.12.2020]; Китай откри нова товарна жп линия към Европа. – В: Дарик нюз, 5 май 2020. [онлайн]. [достъпен 10.10.2020]. https://dariknews.bg/novini/sviat/kitaj-otkri -nova-tovarna-zhp-liniia-kym-evropa-2224532.] 


След първоначалната неприкрита еуфория, завладяла съзнанието на европейските и азиатските търговски партньори на Дракона („Китай – това е Драконът. Драконът – това е Китай“) в резултат на щедрите обещания на Си Дзинпин за „споделена съдба на човечеството“, при която ще спечелят всички (win-win), и последвалия колосален медиен шум очакванията към китайската инициатива „Един пояс, един път“, и особено в частта ѝ Железен път на коприната, няма да е никак преувеличено, ако кажем, че бяха безгранични.

Влаковете, отпътуващи от Китай до повечето европейски жп маршрути, се движат веднъж седмично, а някои от тях дори по два пъти, а всяка една от държавите, които развиват инфраструктурни проекти с Китай, се изживява като „стратегическа свързваща точка“ по Новия път на коприната.

Ако излезем обаче извън рамките на тази риторика и невиждана еуфория, реалността може да се окаже по-различна от представяната ни медийна картина, а влаковете между Европа и Китай да не успеят да сътворят чак такава „епохална“ промяна, каквато се очаква от тях.

А както се очертава, пречките и предизвикателствата пред развитието на новите „железни“ маршрути, а и пред поддържането на старите жп връзки, надали ще са малко. Накратко ще се опитам да ги систематизирам.

· Едва ли е изненада фактът, че между Европа и Китай отдавна съществува търговски дисбаланс. Още по време на Древния път на коприната основното направление, по което тече потокът от стоки, е от Изток на Запад. През 2017 г. например са регистрирани над 1500 отпътувания от Китай и значително по-малко от Европа – техният брой дори не надвишава 1000. Към края на 2020 г. ситуацията остава непроменена.

· Пълната или частичната липса на информация по отношение на превозваните стоки, на техните тонажи, цени и т.н. поражда известна доза съмнение по отношение на прозрачността на сделките сред немалка част от западната общественост.

· Обемът на превозваните стоки все още е далеч от своя капацитет, особено в посока Запад – Изток.

· По отношение на китайските обещания за „win-win“ облагите няма как да са за всички, подписали Меморандум за сътрудничество с КНР и присъединили се към инициативата „Един пояс, един път“. От лъвския пай без съмнение най-много ще се възползва Китай. Държавите, които ще регистрират значителна изгода, са малцина. Някои държави ще функционират като транзитни хъбове, а за други „присъединяването“ ще остане само на хартия въпреки голямото им желание активно да се включат в глобалните железни коридори.

· Понякога възникват трудности при транспортирането на товарите, произтичащи от преминаването през различни държавни граници, всяка от които със собствени митнически норми и регулации.

· Остава да гадаем още колко дълъг период от време КНР ще налива внушителни държавни финансови средства в изграждането и поддръжката на инфраструктурата по Железния път на коприната. Но имайки предвид целите, заложени в 14-ия петгодишен план (2021 – 2025) за национално икономическо и социално развитие, и дългосрочните цели до 2035 г., обявени по време на Петото пленарно заседание на 19-ия Конгрес на ЦК на ККП, състояло се през периода 26 – 29 октомври 2020, не е трудно да се допусне, че постепенно ще намалеят държавните субсидии за железопътния транспорт.[footnoteRef:272] [272:  Основният приоритет, заложен в Петгодишния план (2021 – 2025), е стимулирането на вътрешното потребление, базирано на дигиталната икономика. Китай планира да стане глобален лидер в иновациите и водещата роля се възлага именно на тях. Набляга се на стратегически проекти в областта на изкуствения интелект, квантовата информация, интегралните схеми, живота и здравето, полупроводниците и роботиката, аерокосмическата наука и технологии и дълбоките изследвания на Земята и океаните. Много интересен момент е предстоящата „самостоятелност“ в технологиите като стратегическа основа за националното развитие – стратегията за „технологична самостоятелност“, но не до степен на изолация.] 


· На този етап все още не се знае и до каква степен останалите държави ще позволят да се разраства китайското икономическо (а и не само) влияние по света.

· Друго препятствие пред развитието на Железния път на коприната може да се окаже Въздушният път на коприната. Динамиката на въздушните връзки на Китай с други азиатски държави, които твърде енергично строят грандиозни летища и логистични бази, никак не е за пренебрегване. Очакванията на експертите и анализаторите са до 2024 г. Китай да се превърне в най-големия авиационен пазар в света, което ще прибави значителни позитиви към китайската икономика, но от друга страна може да доведе до спад на търговията по жп коридорите към Европа.

· Железопътните връзки Китай – Европа за някои безспорно носят значителни приходи, но все още не е ясно как те ще бъдат оползотворявани и по какъв начин ще се изпълняват проектите. В случая ключовите предизвикателства едва ли ще са на техническо ниво, а по-скоро ще са от управленско естество и резултат на политическа воля.

В случай, че новоизградените железни коридори станат предпочитано средство за транспортиране на стоки, освен че ще бъде търговски победител, Китай ще спечели преди всичко в политически план. Новите „копринени железници“ превозват не просто товари, а и китайските политически стремежи.

Базирайки се върху словата на Си Дзинпин по време на Петото пленарно заседание на 19-ия Конгрес на ЦК на ККП по отношение на предстоящото петгодишно национално икономическо и социално развитие (2021 – 2025), „моделът на циркулираща икономика“ ще играе основна роля за бъдещото развитие на КНР, а „ключът за успеха на новия модел на циркулираща икономика е интегрираният транспорт“[footnoteRef:273]. Изграждането на цялостна модерна транспортна система, включваща различните видове транспортна инфраструктура (транспортни канали, хъбове и мрежи), която да оформи „единен и отворен транспортен пазар“, е една от непосредствените цели пред китайското партийно и държавно ръководство. Въпреки че китайската транспортна инфраструктура постигна осезаем напредък и в момента е на първо място в света по обща дължина на магистралите и високоскоростните железопътни линии, от началото на 2020 г. в Китай бе ускорено изграждането на редица големи транспортни проекти, в т.ч. и в маргинални селски райони. [273:  По-детайлно решенията от Петото пленарно заседание на 19-ия Конгрес на ЦК на ККП по отношение на предстоящото петгодишно национално икономическо и социално развитие (2021 – 2025) и в частност на „модела на циркулираща икономика“ ще откриете в изследването „Балканите в китайския геополитически модел“ (Тиен 2020).] 


Наред с растящата мрежа от автомобилни пътища и автостради, от жп линии и пристанища, от различни пътни съоръжения, логистични хъбове, летища и т.н., формиращи скелета на инициативата „Един пояс, един път“, сред които са Сухоземен път на коприната, Морски път на коприната, Железен път на коприната, Въздушен път на коприната, Полярен път на коприната, в Китай набират драконовска скорост и „нововъзникващите стратегически индустрии“, известни още като „информационни технологии от ново поколение“.

Шумно насърчавайки „зеленото развитие“ и „глобалната зелена революция“ в ерата след COVID-19, властите в Пекин залагат на „зелена трансформация“ в собственото си икономическо и социално развитие, наблягайки сериозно върху производството на т.нар. „интелигентни автомобили“, управляващи се дистанционно. Сред приоритетните области са още авиационните услуги, трансграничните финанси, търговията с културни продукти и не на последно място дигиталната търговия, и по-специално трансграничната електронна търговия в здравния сектор. В този ред на мисли през близките месеци може да се очаква да се задейства с пълна пара и Дигиталният път на коприната.

От 2016 г. насам Китай трескаво гради оптични кабели и създава комуникационни мрежи отвъд своите граници, „подобрявайки международната си свързаност“ чрез интернет и телекомуникационните връзки между държавите – участнички в инициативата „Един пояс, един път“. В този контекст едва ли ролята на грандиозните по размах начинания „Произведено в Китай 2020“ и „Интернет +“ се изчерпва единствено със стремежа на огромната азиатска държава да дигитализира собствената си икономика, а по-скоро се изразява в амбициозния ѝ замисъл да внедри националните си оператори в телекомуникациите, електронната търговия и информационните технологии в много държави по света, запълвайки незаетите ниши на глобалните пазари. Неслучайно и Петгодишният план (2021 – 2025), за който стана въпрос по-горе в хода на изложението на настоящия материал, придава първостепенна важност на изграждането на подземна и подводна кабелна инфраструктура между Китай и богатите арабски държави на първо време, а на по-късен етап и с други региони по света. Обвързването на инфраструктурните проекти с дигиталната свързаност осигурява за редица местни компании значително по-лесен достъп до чужди пазари, а оттам и до нарастване на приходите.

Подобно на всяка друга брънка от веригата на Новия път на коприната, като Морския, Полярния, Железния и т.н., Дигиталният път на коприната също има своята стратегическа цел. Близо 99 % от системите за съхранение на данни, международния интернет, телефонния обмен и т.н. се пренасят посредством подводни оптични кабели, а към всичко това, като добавим и обстоятелството, че Китай строи още едно „копринено“ звено – Космически път на коприната, то отговорът на въпроса дали китайският мегапроект „Един пояс, един път“ е предизвикателство пред глобалното и регионалното икономическо развитие (а и не само икономическо) едва ли би затруднил някого.

В заключение ще обобщя различните гледни точки – тази на Запада, и тази на Китай, по отношение на „Пояса и пътя“.

Каква е целта на китайската инициатива според Запада?

· Проектът има за цел да засили глобалните лидерски позиции на Китай.

· Някои западни политици гледат на инициативата като на „опит да се разпространява китайското влияние по света“.

· Притеснения за прозрачността в процедурите.

· Всички големи китайски компании и корпорации са държавни, а държавата КНР е абсолютен синоним на Китайската комунистическа партия (ККП).

· Притеснения по отношение на достъпа на чуждестранни компании (от ЕС) до конкурсите за обществени поръчки в Китай: европейски компании все още не са допускани свободно до китайски обществени поръчки, т.е. не могат да бъдат активни инвеститори.

· Притеснения и неяснота за разходите на държавите, през които ще преминава. Някои от тях ще трябва да вземат кредити за стотици милиони и дори милиарди долари.

· Притеснения относно създаването на възможности за местните доставчици на материали, работна ръка и финансиране.

· Настояване за гаранции, че търговията по „Един пояс, един път“ ще е свободна, че ще бъдат спазвани международните стандарти за защита на околната среда и трудовите регулации при изграждането и експлоатацията му.

· Част от планираните трасета, като пакистанското крайбрежие на Индийския океан например, преминават през оспорвани територии (Кашмир).

· Някои от държавите проявяват сдържаност (Австралия); други – дори бойкот (Индия).

Каква е целта на китайската инициатива според Китай?

· Да приобщи държавите, през които преминава, към общия пазар и да избегне фрагментирането на пазарите.

· Да направи евтин транспорта до и от тях, тъй като повечето нямат излаз на море.

· Да освободи нови икономически сили за глобален растеж.

· Да изгради „нови платформи“ за глобално развитие.

· Да „ребалансира икономическата глобализация“, така че човечеството да направи крачка към „обща съдба“.

· Да подобри координирането на политики и да отхвърли практиките една държава да печели за сметка на обедняването на съседите си.

· Всички печелят.

· Отказ от протекционизъм.

· Да повиши жизнения стандарт и благосъстоянието на „човечеството“ с изграждането на инфраструктурни и търговски връзки между трите континента (Азия, Африка и Европа).

Всичко това се разви на фона на действията на администрацията на Тръмп, която освободи много ниши:

– настоява да запази правото си на протекционистични мерки;

– отмени участието в Тихоокеанското икономическо партньорство (TPP);

– ревизира всички досегашни търговски споразумения;

– излезе от Парижкото споразумение за климата.



Какви са перспективите пред китайския проект „Един пояс, един път“?

Инициативата „Един пояс, един път“ не е само единен транспортен коридор за сухопътно, морско, въздушно движение на китайските стоки, а е грандиозен, колосален геополитически проект, най-големият за ХХІ век дългосрочен проект, „проектът на столетието“.

Може да се разглежда като „нов двигател“ на световния икономически растеж – предоставя нова платформа за световно икономическо сътрудничество, която ще допринесе за икономическата глобализация, от една страна, а от друга, може да доведе, ако не до разместване на пластовете, то най-малкото до сериозни политически сътресения, на които вече сме свидетели.
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Abstract: Long-term projections show that, without radical political changes, current trends in global economic growth and development will have a major impact on natural resources and the ecosystem. The population of Europe and the world is constantly growing, and so is its need for food, more and more natural resources are depleting, environmental impacts and the associated challenges of climate change are increasing. It is therefore essential to move to a new way of economic growth that is compatible with the protection of the environment and the sustainable use of scarce natural resources, while guaranteeing a much higher standard of living reducing poverty. The development and implementation of innovative biotechnological methods and processes in agriculture, healthcare, chemistry and energy has recently been considered as one of the solutions to accelerate sustainable growth and development. The Strategy for Innovative Bioeconomics and Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe was adopted in 2012. The Bioeconomy Strategy and its Action Plan become the basis for a more innovative, efficient and competitive society that combines food security, the sustainable use of renewable resources for industrial purposes and the protection of the environment. In its Circular Economy Action Plan, the EC defines „the circular economy as an economic space where the value of products, materials and resources is maintained in the economy as long as possible and waste generation is minimized“. The document places particular emphasis on the efficient use of resources (economic and environmental), not just waste treated as a resource in line with previous EC policy. The action plan includes two sectoral priorities directly related to the bioeconomy: food waste and efficient biomass conversion. „Food waste is a key area of the circular economy and needs to be addressed at many levels along the value chain.“ The purpose of this report is to analyze the definitions of circular economy and bioeconomy and to identify the main differences and overlaps between the two concepts. The following methods were used for the study: general scientific abstraction, induction and deduction, analysis and synthesis, content analysis, statistical data analysis, econometric analysis of time series, general equilibrium modeling, questionnaires, interviews, case studies and more. Research methods are more widely presented in the study sub-sections, where the study results are described. The results show that the circular economy enhances the resource efficiency of processes and the use of recycled materials to reduce carbon emissions from the use of minerals. The bioeconomy replaces fossil carbon with renewable carbon from biomass from agriculture, forestry, fisheries and aquaculture. These are different but complementary approaches. The concept of circular bioeconomy, which is the intersection of bioeconomics and circular economy, can also be defined. The overlaps between the two concepts are: improved resources and eco-efficiency, low greenhouse gas emissions and reduced demand for fossil carbon.

Key words: circular economy, bioeconomics, circular bioeconomics, food waste, biomass conversion



1. Въведение



След като Европейската комисия през 2014 и 2015 г. представя своята стратегия за кръгова икономика и свързания с нея план за действие „Затваряне на веригата“, е написано много както по темата за кръговата икономика, така и по връзката между биоикономиката и кръговата икономика. Няколко автори[footnoteRef:274] предлагат и двете концепции да бъдат изцяло интегрирани,[footnoteRef:275] или с други думи „биоикономиката е просто част от кръговата икономика и трябва да се третира като такава“[footnoteRef:276]. Докато някои от публично обсъжданите концепции изглеждат полезни за изследване, други не могат да устоят, когато са поставени на фона на икономическата, политическата и физическата реалност, а трети е възможно да се основават на недоразумения или пропуски. [274:  Rönnlund, I., T. Pursula et all. Creating value from bioresources: Innovation in Nordic Bioeconomy. Nordic Innovation Report. Oslo: Nordic Innovation Publication, 2014.]  [275:  Коstovа-Pickett, D. (2018). Gradually use your sale. – In: Тrakia Journal of Science, 2, рр. 155-160. ISSN 1313-7069; SINTEF. Towards a bioeconomic future. 2015.]  [276:  Topleva, S. (2014). Corporate social responsibility as a business model for the sustainable tourism development. – In: Scientific Journal L’Association „SEPIKE“, № 7, pp. 165-167. ISSN 2196-9531. e-ISSN 2372-7438.] 


Този доклад има за цел да изследва най-важните аспекти, свързани с биоикономиката и кръговата икономика, да изясни някои често срещани погрешни схващания и да набележи ограниченията по пътя към „кръгова биоикономика“.[footnoteRef:277] [277:  European Commission. The Bioeconomy Strategy. Research & Innovation: Bioeconomy. 2017.] 


За тази цел първо са дефинирани различните понятия „биоикономика“, „кръгова икономика“ и „каскадно използване“ и след това се фокусираме върху взаимната им обвързаност, т.е. ще отговорим на въпросите: Какви са припокриванията между понятията и какви са разликите? Какъв е приносът им и къде може да се използва синергия? Но също така какви са ограниченията за пълното интегриране на концепциите и на какво трябва да се обърне внимание?

Биоикономиката обхваща „производството на възобновяеми биологични ресурси и превръщането на тези ресурси и потоци от отпадъци в продукти с добавена стойност, като храни, фуражи, биобазирани продукти и биоенергия“.[footnoteRef:278] В резултат на това: [278:  European Commission. Life Sciences and Biotechnology – A Strategy for Europe. COM(2002) 27. 2018.] 


· се произвеждат здравословна, безопасна и питателна храна, ресурсно ефективни и здравословни храни за животни, нови хранителни добавки;

· се осигуряват нови химикали, строителни блокове и полимери и други материали с нови функционалности и свойства;

· се осигуряват биоенергия и биогорива, заместващи изкопаемата енергия;

· се разработват нови, по-ефективни и устойчиви селскостопански и морски практики, подобрени концепции за биопреработка и биорафинерия, нови технологии, като индустриалната биотехнология;

· се доставят решения за зелена и устойчива химия.

Това допринася за:

· смекчаване на изменението на климата чрез заместване на химикалите от нефт с материали с по-ниски емисии на парникови газове („от люлка до гроб“) и замяна на изкопаеми горива с биогорива;

· осигуряване на най-важния възобновяем въглероден източник: биомасата е единственият източник на възобновяем въглерод, доколкото прякото използване на CO2 все още е в ембрионално състояние, и

· привличане на нови възможности за бизнес, инвестиции и заетост в селските, крайбрежните и морските райони, насърчаване на регионалното развитие и подкрепяне на МСП.



2. Изложение



В своя план за действие ЕК определя „кръговата икономика като икономическо пространство, където стойността на продуктите, материалите и ресурсите се задържа в икономиката възможно най-дълго и генерирането на отпадъци е сведено до минимум“[footnoteRef:279]. [279:  Council of the European Union. Council Decision (EU) 2016/1841 of 5 October 2016 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Paris Agreement adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change.] 


Документът поставя специален акцент върху ефективното използване на ресурсите (икономическите и екологичните), а не само на отпадъците, които се третират като ресурс в съответствие с предишната политика на ЕО. Планът за действие включва два секторни приоритета, пряко свързани с биоикономиката, – хранителни отпадъци и ефективна конверсия на биомаса.

„Хранителните отпадъци са ключова област в кръговата икономика и трябва да бъдат адресирани на много нива по веригата на стойността.“

Фондация Ellen MacArthur като ключов участник в този дебат разработва цялостни концепции и дефиниции за кръговата икономика, които са най-вече в съответствие с определението на пакета на ЕС за кръгова икономика. Те представят кръговата икономика като възстановителен, регенеративен модел, при който „нищо не се губи и всичко се обновява с нов цикъл“[footnoteRef:280]. [280:  Scarlat, N., J. F. Dallemand et all. (2015). The role of biomass and bioenergy in a future bioeconomy: Policies and facts. – In: Environmental Development, Vol. 15, 2015.] 


Разграничаването между технически и биологичен цикъл, показано на известната фигура „пеперуда“[footnoteRef:281], може да бъде доста подвеждащо, тъй като продуктите, базирани на биологичен произход, изглежда, влизат само (или основно) в биологичния цикъл. [281:  Vesterinen, P., E. Alakangas, K. Veijonen & M. Junginger. (2017). Prospects of bioenergy in new industrial sectors-D2. 3. Solutions for Biomass Fuel Market Barriers and Raw Material Availability EUBIONET-3.VTR.] 


В действителност по-голямата част от продуктите на биологична основа влизат в техническия цикъл (споделяне, поддържане, повторна употреба, реконструкция, рециклиране) и само малък дял влиза в биологичния цикъл (биоразграждане) – и това по една причина: от гледна точка на оценка на жизнения цикъл биологичният цикъл често е свързан с по-високи емисии на парникови газове (ПГ) от техническия цикъл. Фигура 1 показва всички видове материални потоци и техните различни пътища на използване, принадлежащи към кръговата икономика. Включват се органично рециклиране (биоразграждане) и дори улавяне и използване на CO2 от промишлени процеси или атмосферата. Всички видове суровини влизат в цикъла: изкопаеми ресурси (суров нефт, природен газ, въглища), минерали, метали, биомаса от селското стопанство, горите и морските води и потенциалните емисиите на CO2 от промишлеността. Биомасата се използва за широк спектър приложения, които включват храни, фуражи, биоенергия и всякакъв вид материали и продукти на биологична основа.[footnoteRef:282] Отляво и отдясно има допълнителни потоци суровини от страничните потоци от производството и рециклирането на продукти. Суровините ще бъдат трансформирани в продукти, след това продуктите ще се търгуват или дистрибутират, след това ще влязат в йерархията на отпадъците от споделяне/поддържане, повторна употреба/преразпределение, възстановяване до рециклиране (механично и химично), включително повечето продукти на биологична основа. [282:  European Council. Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the pro- motion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2015/77/EC and 2017/30/EC.] 


Разградените и отделените хранителни продукти могат да бъдат органично рециклирани, оползотворени за енергия или депонирани. Биоразградимите продукти отиват за органичното рециклиране (биоразграждане, компостиране, рециклиране на въглерод чрез фотосинтеза), като се използват възможностите за CCU (улавяне и използване на въглерод) и рециклирането на CO2.

Депонирането на отпадъци не е предпочитан вариант.[footnoteRef:283] Повечето продукти на биологична основа потенциално са част от кръговата икономика; онези части, които обикновено се наричат „каскадни“, са представени през етапите на възстановяване и рециклиране. [283:  Хаджиев, Б. Методика за проучване на степента на индустриално развитие на биопроизводителитe (МПСИРБП), базирана на комплексния реинженеринг (КР). Пловдив: УХТ, 2019. ISBN 978-954-24-0311-1.] 










Фиг. 1. Концепция за кръговата икономика (адаптация по nova-institute.eu)







Тук трябва да се посочат някои особености на биоикономиката в контекста на кръговата икономика.

· Биоикономиката осигурява възобновяем въглерод за индустрията и може директно да замести изкопаемия въглерод в почти всички приложения за разлика от минералите и металите.

· Предизвикателство е запазването на стойността на биомасата по време на каскадиране, което е много по-лесно с металите и минералите. По този начин кръговата икономика се доминира досега от металургичната и минералната промишленост.

· Органичното рециклиране може да се превърне в част от кръговата икономика и трябва да намери своето приложение, например чрез ново законодателство относно торовете, включително биологичните.

Кръговата икономика все още е на ранен етап, по-силна е на хартия, отколкото на практика. Няколко публикации сочат, че това може да продължи, тъй като националните политици не могат да постигнат споразумение за амбициозни цели, съответно предложени от Европейската комисия и Европейския парламент.[footnoteRef:284] През декември 2017 г. институциите на ЕС постигнаха временно споразумение с държавите членки относно решаващите закони за отпадъците, за да ускорят прехода към кръгова икономика в Европа, като държавите членки трябва да рециклират най-малко 55 % от своите битови отпадъци до 2025 г., 60 % – до 2030 г., и 65 % – до 2035 г. [284:  Kulova, I., M. Mihaylov. (2018). Digital marketing – the key to successful electronic business. – In: Scientific Works of University of Food Technologies, Vol. 65, Issue 1, pp. 205-210. ISSN 1314-7102 CD version. E-ISSN 2535-1311.] 


Биоикономиката и кръговата икономика споделят някои от целите: по-устойчив и ресурсно ефективен свят с нисък въглероден отпечатък. Както кръговата икономика, така и биоикономиката избягва използването на допълнителни емисии на изкопаем въглерод, за да допринесе за екологичната устойчивост.

Кръговата икономика засилва ресурсната ефективност на процесите и използването на рециклирани материали за намаляване на използването на допълнително изкопаем въглерод (или вграден в материала, или емитиран по време на процесите на производство/добив).

Биоикономиката замества изкопаемия въглерод с възобновяем въглерод от биомаса от селското, горското стопанство и морската среда (включително странични продукти и отпадъци). Това са различни, но допълващи се подходи.

Кръговата биоикономика е дефинирана като пресечна точка на биоикономиката и кръговата икономика, показана на Фиг. 2, която също изброява общите теми. Припокриването между различните материални сектори и концепцията за кръгова икономика е показано на Фиг. 3.



	Фиг. 2. Кръгова биоикономика	Фиг. 3. Кръгова икономика
		и други индустрии



   



	Източник: (Carus 2017 – В: Newton et al. 2017)	Източник: (Carus 2017 – В: Newton et al. 2017)



Общото между понятията „биоикономика“ и „кръгова икономика“: подобрени ресурси и екологична ефективност; ниски емисии на парникови газове; намаляване на търсенето на изкопаеми въглеродни емисии; валоризация на отпадъци и странични потоци.

Съществени разлики между кръговата икономика и биоикономиката

Въпреки приликите и припокриванията биоикономиката и кръговата икономика се различават в различни аспекти. Биоикономиката не е изцяло част от кръговата икономика, също както и изкопаемите въглеродни суровини, металите и минералите.

Разликите между икономическите системи произтичат от различни обстоятелства.

· В момента по-голямата част от материалните потоци – изкопаемите, биомасата, металите и минералите, не са част от кръговата икономика, тъй като икономическата система все още не разполага с достатъчно каскадни и циркулиращи механизми (вж. Фиг. 3). Голяма част от металите и минералите не се поддържат в икономиката, а се губят в околната среда или в депата. Изкопаемият и възобновяем въглерод се използва главно за енергийни цели (изкопаеми – 93 %, биомаса – 2/3) и използван по този начин, той се губи за каскадна употреба. Продуктите с изкопаеми или биологични продукти често се оказват в сметищата или в околната среда, така че те също се губят от кръговата икономика.

· Потенциално голяма част от всички материали могат да станат част от кръговата икономика и по този начин припокриването ще се увеличава с напредването на устойчивостта.

· Някои сектори на биоикономиката никога няма да бъдат изцяло част от кръговата икономика. Невъзможността за повторна употреба или рециклиране е присъща на няколко приложения: енергията и горивата са „пътища без изход“ за оползотворяването на въглерод поне в сегашните условия на кръгова икономичност (без използване на CO2).

· Концепциите за биоикономика и кръгова икономика в крайна сметка преследват различни основни цели. Докато кръговата икономика се фокусира само върху „поддържането на стойността на продуктите, материалите и ресурсите в икономиката колкото е възможно по-дълго“, много от елементите на биоикономиката надхвърлят тази цел (вж. Фиг. 4).

Фиг. 4. Биоикономиката отвъд кръговата икономика







Източник: Адаптирано по: Agriculture & Forestry (Carus 2017).



В обобщение концепциите за биоикономиката и кръговата икономика имат сходни цели и се припокриват до някаква степен, но нито са напълно част от другата, нито са вградени в другата. Би било голяма загуба за биоикономиката да бъде разбрана погрешно, просто като част от кръговата икономика, която не включва някои решаващи аспекти на биоикономиката (вж. Фиг. 4). Програмата, стратегията и политиката за научни изследвания в областта на биоикономиката ще се припокриват с кръговата икономическа стратегия (например за екологичната ефективност на процесите), но винаги ще се нуждаят от допълнителни и конкретни теми.

Кръговата икономика не е завършена без биоикономиката и обратно. Огромните количества органични потоци от отпадъци и отпадъци от селското, горското, рибното стопанство, храните и фуражите и органичните технологични отпадъци могат да бъдат интегрирани само в кръговата икономика чрез биоикономически процеси, докато биоикономиката ще спечели изключително много от увеличената циркулация. Необходими са нови, базирани на знанието процеси (като биотехнологии, водорасли или насекоми за храна и фуражи), нови приложения и нови връзки между биоикономиката и други индустриални сектори.



4. Заключение



Биоикономиката и кръговата икономика могат да допринесат по няколко начина една за друга, включително: Използване на органични отпадъци и отпадъци от селското стопанство, горското стопанство, риболова, аквакултурите, храните и фуражите и органичните отпадъци от процеси до приложения, като фураж за аквакултури и всички видове химикали и материали; Биоразградимите продукти се връщат в цикъла на органичните и хранителни вещества; Успешно каскадиране на хартия, други изделия от дърво, текстил от естествени влакна и мн.др.; Иновативни добавки от олеохимикали, повишаващи рециклируемостта на други материали; След достигане на критичния обем от нови полимери на биологична основа събирането и рециклирането на биопластици ще стане икономически жизнеспособно и привлекателно; ще се осъществи свързване на различни индустриални сектори (хранително-вкусовата промишленост и химическата промишленост). Резултатите от анализа показват, че кръговата икономика засилва ресурсната ефективност на процесите и използването на рециклирани материали за намаляване на емисиите на въглерод от използването на полезни изкопаеми. Биоикономиката замества изкопаемия въглерод с възобновяем въглерод, получен от биомаса от селското, горското стопанство, от риболова и аквакултурите. Това са различни, но допълващи се подходи. Може да се дефинира и понятието „кръгова биоикономика“, която е пресечна точка на биоикономиката и кръговата икономика. Припокриването между двете понятия са подобрени ресурси и екологична ефективност, ниски емисии на парниковите газове и намаляване на търсенето на изкопаеми въглеродни емисии.



Този доклад е финансиран от Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ на Министерството на образованието и науката, одобрена с Решение на Министерския съвет № 577/17.08.2018 г., Договор № 68/НСП по Работен пакет 4.2 „Регионални системи за биоикономика“.
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Abstract: The purpose of this report is to present the benefits of green spaces in cities as a model for sustainable development in Europe. To achieve the formulated goal, the author has revealed the essence of the concept for a „green city“; the author has analyzed various criteria for the evaluation of green cities and provided specific examples of green cities in Europe.
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Въведение



Просперитетът на един град често може да се установи още от въздуха, веднага щом самолетът се приближи към пистата за кацане. Независимо от факта дали зеленината е отглеждана в исторически план, или е планирана върху чертожната дъска наличието на големи зелени площи предполага, че жителите са мислили при разработването на градовете. Там, където уличните дървета или паркове трябва да отстъпят място на новите сгради, планирането често се основава на късогледо максимизиране на пространството. Но по-богатите градове могат и трябва да си позволят да осигурят зелени площи за населението. За градовете мегаполиси зеленото е въпрос на престиж. Успоредно с това ползите за здравето на населението излизат все по-често на преден план.

Целта на настоящия доклад е да се представи ползата от наличието на зеленина в градовете като модел на устойчиво развитие на Европа. За постигане на формулираната цел авторът е използвал изследователските методи проучване, анализ, сравнение и обобщение. В заключение са предложени препоръки относно развитието на зелените градове в Европа.



Изложение



Градовете невинаги трябва да изглеждат сиви като бетона и/или мръсни. По целия свят има градове, които дават добър пример и имат намерението да покажат повече ангажираност и към околната среда.



1. Същност на концепцията „зелен град“



Необходимо е за настоящата разработка да се отбележи фактът, че около 1870 г. в света е имало само три града мегаполиси (Лондон, Париж и Ню Йорк). Днес, само 150 години по-късно, има 500 такива градове. Почти половината от световното население вече живее в градове. Според доклад на ООН до 2050 г. две трети от населението на света ще живеят в градове [1].

В съвременните условия предизвикателствата за градовете на бъдещето са огромни. Още по-важно и наложително е, като се отчитат тези факти, да се предприемат понастоящем конкретни действия за устойчивото развитие на градовете в Европа.

Инициативата „Зелен град“ възниква първоначално през 2002 г. по време на световен фестивал на цветята, който се организира веднъж на десет години в Нидерландия [2].

Концепцията „Зелен град“ включва няколко измерения, които се отнасят до цялостната визия за един град – икономика, здраве, чистота, уют и наслада от средата, в която хората живеят и работят.

За периода на своето съществуване концепцията „Зелен град“ е възприета в много държави от Европа и на други континенти. С нея са се обвързали и я следват държави, като Германия, Дания, Ирландия, Великобритания, Франция, Швейцария, Люксембург, Испания, Китай, Корея, Индонезия, Сингапур, където „зелените градове“ трайно навлизат в дневния ред на управляващите и обществото.

Основната цел на концепцията „Зелен град“ е да насърчи следването на нови тенденции при планирането и изграждането на зелени площи, така че озеленяването на градовете да спомага за решаване на следните проблеми:

· замърсяване на въздуха и водите;

· повишаване на обществения просперитет;

· придаване на по-красив и привлекателен изглед на градовете;

· подкрепа на устойчивото икономическо развитие.

Концепцията „Зелен град“ може да се постигне чрез използването на иновации в териториалното планиране на местно, национално и международно ниво. Понастоящем концепцията „Зелен град“ се основава все повече на разбирането, че това не е свързано с лукс, а представлява печеливша инвестиция в бъдещето.

Кампанията „Зелени градове за устойчива Европа“ има за цел да допринесе за популяризирането на темата „Зелени градове“. Проектът е иницииран от Европейската асоциация за разсадници на дървета ENA и финансиран от CHAFEA (Агенцията за потребителите, здравеопазването, земеделието и храните) на Европейската комисия. BdB представлява Германия като една от седемте участващи държави заедно с Белгия, България, Дания, Франция, Великобритания и Нидерландия. Целта на кампанията е да вдъхнови и свърже местните лица, вземащи решения, – градоустройствениците, ландшафтните архитекти и градинари и озеленителите в цяла Европа, за зелено градско развитие. Основните теми на кампанията включват здраве, климат, икономика, биологично разнообразие и социално сближаване [1].



2. Критерии за оценяване на зелените градове



Критериите, с които се определя даден град за „зелен град“, са различни на брой. При оценяването се вземат под внимание оформянето на околната среда, съответната система за рециклиране в града, характеристиките на флората в региона и др.

Наличието на зелени площи подобрява климата и местния отдих на града, а парковете допринасят за осъществяване на отдих в самия град. Сенките от листата на дърветата подобряват климата по улиците; подземните корени на растенията помагат да се защитят обществените пространства от щети, причинени от бури. Това са само някои от причините зеленият град Сингапур да бъде обявен за един от 10-те най-добри градски дестинации на Световния икономически форум през 2015 г.

Много често при оценяването на зелен град се поставя въпросът как най-добре би могла да се измери степента на зеленина. За тази цел изследователи от Масачузетския технологичен институт (MIT) са разработили индекса Green View. Фокусът е върху впечатлението, което пешеходецът има за даден град. Според алгоритъма на MIT се изследва колко върха на дървета и растителност оформят панорамата. По проекта с код Treepedia до момента са оценени 27 големи града по света [3].

Без да омаловажа броя на критериите на различни агенции за оценка на зелени градове, за настоящата разработка авторът представя анализа на Compare the Market (британска агенция за сравняване на цените). От проведено проучване през 2019 г. агенцията изследва всички европейски столици по отношение общо на десет фактора, които говорят за особено зелен град:

· качество на живот (разходи за живот, наеми, % на престъпност, здравна система, замърсяване на околната среда, климат и др.);

· % хора, които използват обществен транспорт, велосипед или вървят пеша до работа;

· маршрут по велосипедни пътеки;

· зелени площи;

· качество на водата;

· ниско замърсяване на въздуха;

· няколко часа, прекарани в трафик;

· средно количество произведен CO2 на лице;

· малко задръствания;

· спечелили „Европейската награда за зелена столица“ в миналото [4].

В Таблица 1 са представени 10-те най-зелени столици в Европа спрямо посочените по-горе фактори.



Таблица 1. 10-те най-зелени столици в Европа



		Място

		Град

		Качество на живот

(стойност)

		Населението използва велосипед, обществен транспорт или върви пеша до работа (%)

		Дължина на велосипедни алеи (км)

		Качество на водата

(max. 100)

		СО2

на лице

(кг)



		1.

		Виена
(Австрия)

		192,55

		83

		1.300

		91,15

		309



		2.

		Берн
(Швейцария)

		196,69

		71

		400

		87,5

		780



		3.

		Хелзинки
(Финландия)

		186,02

		77

		1.200

		84,93

		422



		4.

		Стокхолм
(Швеция)

		169,06

		79

		830

		87,5

		618



		5.

		Копенхаген
(Дания)

		196,41

		84

		390

		83,18

		377



		6.

		Амстердам
(Нидерландия)

		177,29

		80

		767

		78,46

		558



		7.

		Осло
(Норвегия)

		165,91

		78

		180

		90

		740



		8.

		Люксембург
(Люксембург)

		194,22

		64

		600

		86,76

		881



		9.

		Берлин
(Германия)

		169,21

		86

		620

		66,75

		408



		10.

		Любляна
(Словения)

		170,99

		55

		230

		82,79

		817







Източник: [4].



От анализа на данните могат да се установят най-добрите градове столици в Европа за всеки от посочените по-горе 10 фактора:

· ниско замърсяване на въздуха: Дъблин – Ирландия;

· високо качество на водата: Виена – Австрия;

· ниски емисии на CO2: Виена – Австрия;

· ползване на обществен транспорт: Берлин – Германия;

· малки задръствания: Любляна – Словения;

· много велосипедни пътеки: Виена – Австрия;

· много зелени площи: Любляна – Словения;

· високо качество на живот: Берн – Швейцария.



На Фигура 1, 2, 3 са илюстрирани някои от зелените столици на Европа.



Фиг. № 1. Столицата Виена (Австрия)



Типичното за Виена е, че е градът с най-високо качество на живот. Това, с което се отличава Копенхаген, е, че 72 % от всички жители на града участват редовно в системата за рециклиране. За всяка върната метална опаковка се получава по 1 датска крона. В околностите на града се намират много гори и плажове, които от всякъде могат да се достигнат с велосипед [6].



Фиг. № 2. Столицата Копенхаген (Дания)





































Фиг. № 3. Столицата Стокхолм (Швеция)



Столицата Стокхолм се отличава с преработката на коледните дръвчета всяка година за торф и биоенергия. В града има 26 паркови площи. Въглищата са изцяло заместени от биомасата като основен източник на енергия [6].



При оценяване на градовете като „зелени градове“ освен определените критерии хората си задават и следните въпроси:

· Защо зеленината в градовете е толкова важна?

· Какво значение оказва тя за градското развитие и градското общество?

· Какъв е потенциалът на градската зеленина за социалните проблеми, здравето, климата, биологичното разнообразие и културата на изграждане?

От проведени проучвания на гражданите относно градската зеленина тя се оценява като важна и много важна, с нарастваща тенденция. Наличието на зеленина в градовете засяга следните по-важни аргументи:

· Социални аргументи: в жилищните райони, които са сравнително недостатъчно снабдени със зелени площи, трябва да се създаде повече градска зеленина, която да отговаря на различни изисквания за качество.

· Здравословни аргументи: градската зеленина насърчава здравето на своите граждани. Тя създава пространства за изживяване на природата и повишава психосоциалното благосъстояние.

· Аргументи за екологично градско развитие: градската зеленина защитава климата, като съхранява CO2. Тя създава зони със студен въздух, обмен на въздух, сянка и изпарително охлаждане и по този начин предпазва от топлината.

· Икономически аргументи: градската зеленина увеличава привлекателността на градовете. Тя предлага качество на живот, благополучие и идентификация. Градската зеленина допринася пряко и непряко за добавената стойност в общините.

· Зелена инфраструктура и планиране: тя е съществено допълнение към „сивата“ инфраструктура в градските райони. Площите, които не се използват структурно, трябва да бъдат запазени и разработени за градско зелено, ако е необходимо, като временно ползване [5].









Заключение



В резултат от приложените изследователски методи могат да се формулират следните изводи:

1. Парковете и зелените площи, както и зелената и привлекателна среда за живот означава качество на живот и жизненост за населението.

2. Градовете при определени критерии печелят точки в състезанието за „зелен град“ по местоположение.

3. Градската зеленина насърчава релаксацията и здравето за хората, дава възможност за срещи и участие и създава креативни пространства за всички жители на града.

4. Зеленината в градовете насърчава здравословния климат, опазването на биологичното разнообразие и в същото време служи за поддържане на въздуха чист, образуването на нови подземни води и защитата на градската почва.

5. Градската зеленина е носител на положителен имидж за общините.
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Abstract: We have been witnessing dynamic changes concerning Bulgarian industry over the last ten years, mainly in the launching of industries with higher added value, such as the production of automotive components, of up-to-date digitally controlled machines and electrical equipment. These changes gave rise to the need of setting and developing new industrial sites for the new plants. Another factor which determines the importance of the industrial zones is the need for fresh investment in the development of the industry. Sofia and Plovdiv are the leading investment destinations, presenting a good combination of factors i.e. a large city with a wide periphery and developed industrial plots. The challenging aspect of our survey consisted in the study of the clustered industrial zones in the vicinity of Plovdiv, branded as Trakia Economic Zone, for the clustering of such zones around the capital is, to a great extent, expected and economically justified. The goal of this survey is to shed light on the important prerequisites and conditions for boosting the competitiveness of the industrial zones. In this regard, it is worth to dwell on the nature of the industrial zones, on their strategic role for the development of Bulgarian industry, and on their competitive advantages. The paper stresses on the results from of survey the authors carried, focussing on existing weaknesses and opportunities of the industrial zones, on the conditions and prerequisites for boosting the competitiveness of the surveyed sites. The object of the study is Trakia Economic Zone (TIZ). The analysis of the published information on the company's website gives us the possibility to mark the following highlights: The project unites the 6 industrial zones – Maritsa, Rakovski, Kuklen, Industrial Park Plovdiv, Park Innovations and Kaloyanovo Agrocentre; Trakia Economic Zone (TIZ) is a good example for collaboration between SIENIT HOLDING AD, their partners from Italy and Israel, as well as one of the most important industrial companies in Bulgaria – KCM 2000 AD; By 2018, over 180 companies, most of them world leaders in their fields were attracted; Trakia Economic Zone (TIZ) has more than 20 years of experience, an area of 10 700 000 m², made over 2 billion euro of investments and created over 30 000 jobs; For the development of Trakia Economic Zone the Municipality of Plovdiv and 8 another local municipalities and several associations have associated in 2014.

Key words: change, new productions, industrial zones, investment, competitiveness



1. Въведение



Проблематиката, свързана с индустриалните зони, е изключително актуална и се обсъжда на различни форуми с участието на представители на бизнеса и науката, изпълнителната власт, политици и граждани. В развитите европейски държави съществува нормативна и методологическа основа за реализация на индустриалните политики, и особено за развитие на техния ключов инструмент – индустриалните зони. В България стратегическият документ, който определя общата рамка и бизнес възможностите, както и потенциала, свързан със спецификата в инфраструктурата на индустриалните локации, е Стратегията за развитие на индустриалните зони (Стратегия 2015). Прегледът на този основен за развитието на индустриалните зони документ ни дава възможност да систематизираме целта му по следния начин:

· анализ на икономическата среда, в която са разположени индустриалните зони, с оглед на разкриването на потенциала на ползите за бъдещите инвеститори;

· формулиране на конкретни действия за развитието на индустриалната база в страната в съответствие с приоритетни сектори и стимули за привличане, задържане и разширяване на инвестиции на територията на зоните.

Стратегията ни разкрива тенденциите, посоките и перспективите за развитие на индустриалните зони в България и в някои европейски държави.



2. Литературен преглед



Специфичността на проблематиката изисква запознаването с редица действащи стратегически планове: Национална програма за развитие „България 2020“, Програма на правителството за стабилно развитие за периода 2014 – 2018 г., Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020, Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014 – 2020, Национална пътна карта за научна инфраструктура, Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 и др. За постигане на целта на доклада е необходимо изясняване на ключовите понятия „индустриална зона“ и „конкурентоспособност“. В предишна публикация коментираме различни дефиниции на същността на конкурентоспособността. Ето защо сега се съсредоточаваме върху изясняването на същността на индустриалните зони. Прегледът на специализираните документи е основание да изразим мнение, че няма ясно определение на характеристиките на разглежданото понятие.

С промените в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) през 2013 г. се прави опит за определяне на функционалните параметри на понятието. Чл. 22е от Закона пояснява, че приоритетни инвестиционни проекти с национално или регионално значение са такива, които:

· предвиждат изграждане на индустриални зони с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции; и

· предвиждат изграждане на технологични паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции в научни изследвания и/или образование и/или информационни технологии.

В § 1, т. 12 и т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗНИ понятието „индустриална зона“ се дефинира като съвкупност от един или няколко съседни поземлени имота със сходни характеристики и преобладаващо предназначение за производствени дейности, предвидени с влязъл в сила подробен устройствен план съгласно Закона за устройство на територията. За разлика от индустриалната зона технологичен парк е този, който отговаря на изискванията за индустриална зона, но с преобладаваща научноизследователска и развойна дейност и/или образование и/или информационни технологии, и за иновационни дейности за технологично обновяване на производствени продукти и технологии. Допустима е допълваща инвестиционна дейност в преработващата промишленост или в друг производствен сектор.

В посочения закон не са ясно определени и други понятия, които днес се използват все по-често в практиките за насърчаване на инвестициите, – индустриален парк, икономическа зона, логистичен парк, бизнес парк, бизнес инкубатор. Според нас този закон е основно за насърчаване на инвестициите и не може да се очаква да регламентира всички действия на държавата в подкрепа на индустриалното развитие. По-логично е отделен нормативен акт да насърчи и регламентира изграждането на индустриалните зони и превръщането им в инструменти за повишаване на конкурентоспособността на икономиката. Освен липсата на терминологична яснота, националната правна рамка не е синхронизирана нито със стратегическата рамка за икономическо развитие в страната, нито с европейските релевантни политики. В Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г. понятието „индустриална зона“ се използва като синоним на икономическа зона в контекста на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.

Във връзка с посочената връзка на индустриалните зони с привличането на инвестиции бихме искали да очертаем инвестиционната картина в България през 2019 г.

Според анализите на Българската народна банка (БНБ) през първото полугодие на 2019 г. има значително оттегляне на чуждестранни фирми от инвестициите им в български дружества. За първите шест месеца преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в дялов капитал са отрицателни, в размер на 687,6 млн. евро (над 1,34 млрд. лв.). Това означава, че външни инвеститори продават напълно или частично собствеността си в капитала на регистрираните в страната ни дружества, в които имат мажоритарен дял. През периода януари-юни 2019 г. преките инвестиции в България като цяло са положителни, в размер на 457,1 млн. евро, и дори са с 304,5 млн. евро повече, отколкото за същия период на миналата година (Фигура 1).

В статията „Чуждите инвестиции в България през 2019 г. са само заеми“ авторът отбелязва, че почти целият плюс в баланса се дължи на дълговите инструменти, чиято стойност за шестмесечието е 1,1 млрд. евро (2,2 млрд. лв.). В тази категория инвестиции влизат заемите, които компаниите майки от чужбина дават на своите дъщерни дружества в България. Тези средства могат да се използват за разширяване на производство или за покриване на текущи разходи, но трябва да бъдат върнати в един момент, освен ако не бъдат конвертирани в капитал. На малък плюс е реинвестираната печалба, показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на базата на счетоводни данни за финансовия резултат. Този тип ПЧИ са 48,5 млн. евро за шестте месеца (Желязков, Г. 2019).

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари-юни 2019 г. са от Германия (125 млн. евро), Великобритания (119,3 млн. евро) и Нидерландия (101,7 млн. евро).



Фигура 1.







Източник: Отчет на БНБ.

Във връзка с избрания от нас обект на изследване – Тракия Икономическа Зона (ТИЗ), показан на Фигура 2, можем да обобщим основните акценти на инвестиционния процес по следния начин:

· от създаването си до сега ТИЗ привлича нaд 180 бългapcĸи и чyждестранни ĸoмпaнии;

· 2 млpд. eвpo ca пpивлeчeнитe инвecтиции зa пocлeднитe 22 гoдини;

· над 30 000 са разкритите работни места.



Фигура 2.







Източник: https://www.plovdiv24.bg/.



Πpeз 2018 г. инвecтициитe нaдвишaвaт 150 млн. eвpo. По отношение на paбoтнитe мecтa cтpeмeжът на мениджмънта е в пo-виcoĸoтexнoлoгичнитe ĸoмпaнии дa ce oтĸpивaт paбoтни мecтa, на ĸoитo човешките ресурси дa ca c пo-висока ĸвaлифиĸaция. Като сериозен приоритет се очертава изграждането на работеща връзка между бизнеса и професионалното образование.

Според ĸлacaциятa „Eвpoпeйcĸи гpaдoвe нa бъдeщeтo 2018/2019“ („Тор 10 Ѕmаll Еurореаn сіtіеѕ оf thе Futurе 2018/2019“) нa aвтopитeтнoтo бpитaнcĸo издaниe „Фaйнeншъл тaймc“ гpaд Πлoвдив е в чeлнaтa тpoйĸa в ĸaтeгopия „Cтpaтeгия пo пpивличaнe нa пpeĸи чyждecтpaнни инвecтиции“ („FDІ ѕtrаtеgу“), дължащо се на ycпeшнoтo paзвитиe нa Tракия Икономическа Зона. Peгиoнът нa Πлoвдив зaeмa пoчeтнoтo 4-тo мяcтo в cъщaтa ĸaтeгopия в ĸлacaциятa нa cвeтoвнaтa мeдия. Перспективите са свързани с изграждането на логистичен център, инвестиции в авто- и авиоиндустрията. Имa cepиoзнo paзвитиe и пpи плaтфopмaтa „Tpaĸия Tex“ зa дигитaлнa тpaнcфopмaция нa тpaдициoннитe индycтpии в TИЗ. Идeятa нa плaтфopмaтa e дa paзвиe и yтвъpди Πлoвдив ĸaтo цeнтъp зa виcoĸoтexнoлoгични инвecтиции.

След изясняване на ключовите за доклада понятия и разкриване на основните акценти на инвестиционния процес в България през 2019 г. ще посочим резултатите от проведеното изследване относно възможността за повишаване на конкурентоспособността на индустриалните зони.



3. Анализ и резултати от изследването



Проведеното от нас изследване е извършено с мениджъри и специалисти от Тракия Икономическа Зона през периода септември-декември 2019 г. Общо респондентите са 178, от които на мениджърска позиция – 38, а на експертна – 140 души. Методът, чрез който е проведено изследването, е неструктурирано интервю с респондентите. В Таблица 1 са показани резултатите от обработката на данните от отговорите на участниците на първия въпрос, а в Таблица 2 са резултатите от отговорите на втори въпрос.



Таблица 1. Резултати от авторското изследване по първи въпрос от интервюто



		№

		В кои области са основните проблеми?

		Брой респонденти

		%



		1.

		Инфраструктура

		151

		85



		2.

		Образование и квалификация

		148

		83



		3.

		Иновации

		117

		66







Таблица 2. Резултати от авторското изследване по втори въпрос от интервюто



		№

		Фактори за повишаване на конкурентоспособността
на индустриалните зони

		Брой

респонденти

		%



		1.

		Обединяване на местната и държавната власт в подкрепа на инвеститорите

		168

		95



		2.

		Подобряване на механизмите на партньорство с местната власт по изграждане на пътната и комуникационната инфраструктура

		159

		89



		3.

		Изграждане на работеща връзка бизнес – професионално образование

		145

		81



		4.

		Подобряване на връзката между бизнеса, университетите и науката

		138

		78







Изводите, които можем да направим в резултат на проведеното изследване, са следните:

1. Необходимо е създаването на работеща бизнес среда за привличане на инвеститори.

2. Подобряването и изграждането на инфраструктурата са съществен фактор за повишаване на конкурентоспособността на индустриалните зони.

3. Намирането на точните механизми за осъществяване на работеща връзка между бизнеса и професионалното образование ще създаде условия за привличане на търсените кадри.

4. Активизирането на връзката бизнес – университети е фактор за подбор на висококвалифицирани човешки ресурси.

5. Усъвършенстването на връзката бизнес – наука ще допринесе за създаване на условия за внедряването на иновативни технологии и оборудване.

Анализът на резултатите от изследването ни дава възможност да откроим като най-съществени посочените фактори за повишаване на конкурентоспособността на индустриалните зони.

4. Заключение



В доклада направихме опит да изясним ключовите понятия, свързани с темата, за да създадем теоретичните основи за доказване на твърдението, че съществуват реални възможности за повишаване на конкурентоспособността на индустриалните зони в България. Това проличава най-вече от анализа на получените резултати от проведеното изследване в нaй-мaщaбнaтa индycтpиaлнa зoнa нe caмo в Бългapия, нo и в Югoизтoчнa Eвpoпa.
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EXCESSIVE INDEBTEDNESS AS A LONG TERM RISK BEFORE SELECTED COUNTRIES FROM BLACK SEA AND MEDITERRANEAN SEA
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Abstract: Exposure to crisis and possible field for maneuvers are strongly dependent on financial standing especially regarding criteria such as Debt to GDP, budget deficits and general government expenditures. Results reveal that in general, selected countries from Black sea and Mediterranean Sea (Bulgaria, Romania, Greece, Spain, France, Italy and Croatia) appear to have worsen their public finances. This conclusion stems when comparing key financial indicators for the year preceding the current Covid 19 crisis (2019) and the year (2008) preceding the Global financial crisis. It turns out that the years of economic growth 2011-2019 have not been used for substantial correctional efforts. The overall vulnerability to crisis in 2019 appears to be highly pronounced compared to 2008 for the selected group of countries.

Key words: exposure to crisis, debt to GDP, deficit, financial measures



Здравната пандемия от Ковид-19 нанесе тежки икономически последствия върху глобалната икономика. Безпрецедентното затваряне на цели сектори и принудителната карантина доведоха до тежък спад в икономическата дейност. Съществен проблем обаче е и липсата на яснота да се прогнозира развитието на mандемията през следващите месеци. Особено обезпокоително от икономическа гледна точка би било евентуално ново затваряне на сектори и предприемане на ограничения.



1. Състояние на държавния дълг



Съществен въпрос е доколко са извлечени правилните изводи от предишната глобална криза през 2008 г. и доколко държавите вземат мерки за намаляване на своята уязвимост при подобни кризи. Кризата от 2008 г. започна като финансова и се превърна в икономическа. Редица икономисти достигнаха до извода, че кризата от 2008 г. показа, че държавите трябва да спазват по-добра финансова дисциплина и да ограничат бюджетните дефицити и глобалната си задлъжнялост. Високите нива на публичен дълг означават сериозни разходи за обслужване и при равни други условия оскъпяват достъпа да нов кредитен ресурс, особено в ситуация на световна криза. Средствата за текущо обслужване на дълга се осигуряват посредством данъци, така че поддържането на постоянни бюджетни дефицити и увеличаването на дълга потенциално водят до увеличаване на данъчното облагане.

При това положение би било логично благоприятните години между 2011 и 2019 да се използват за укрепване на публичните финанси и постигане на по-добра подготвеност при външни и вътрешни шокове. Данните обаче за селектирани икономики от Черноморския и Средиземноморския регион показват системно и значително увеличаване на брутния държавен дълг към БВП. За разглеждания период средното нарастване на дълга за ЕС-28 е близо 30 %. Особено обезпокоителни са данните за Италия, които показват значително нарастване на брутния дълг към БВП до 134,8 %, което е повече от два пъти над допустимото спрямо критериите от Маастрихт. Гърция, която преживя сериозен катаклизъм при предишната глобална криза, също значително влошава показателите си за дълг, който през 2019 г. е близо три пъти над допустимите ограничения от Маастрихтските критерии.



Таблица 1. Брутен държавен дълг към БВП %



		

		2008

		2009

		2010

		2018

		2019

		Промяна в % 2019/2008



		Еврозона

		69.6

		80.2

		85.8

		85.8

		84.1

		20.8



		ЕС-28

		61.3

		74

		79.6

		80.4

		79.3

		29.4



		България

		13

		13.7

		15.4

		22.3

		20.4

		56.9



		Гърция

		109.4

		126.7

		146.2

		181.2

		176.6

		61.4



		Испания

		39.7

		53.3

		60.5

		97.6

		95.5

		140.6



		Франция

		68.8

		83

		85.3

		98.1

		98.1

		42.6



		Хърватска

		39.3

		48.7

		57.8

		74.7

		73.2

		86.3



		Италия

		106.2

		116.6

		119.2

		134.8

		134.8

		26.9



		Румъния

		12.3

		21.8

		29.6

		34.7

		35.2

		186.2







Източник: Евростат и собствени изчисления.



Основният извод от горната таблица е, че по отношение на ключовия критерий за размера на брутния дълг всички разглеждани държави влошават показателите си в периода 2011 – 2019 г., което увеличава уязвимостта пред вътрешни и външни шокове. Високите нива на дълга означават сериозни ежегодни бюджетни разходи за обслужване, които могат да се превърнат в натиск за увеличаване на данъците или да доведат до нови дългове за обслужване на старите. Дори държави, като Гърция, Италия и Испания, които срещат тежки финансови проблеми през кризата от 2008 г., през благоприятните години трупат нов дълг. Очевидно, предприетите коригиращи мерки са недостатъчни. По този критерий разглежданите държави са в по-рисково състояние през 2019 спрямо 2008 г. Това означава, че уязвимостта на финансовата система по този критерий при сегашната криза, породена от Ковид-19, е по-висока спрямо ситуацията с предишната глобална криза от 2008 г.



2. Бюджетен дефицит



През периода 2008 – 2019 г. държави, като Гърция и Испания, реализират кумулативен бюджетен дефицит, който е над два пъти по-голям от средния за ЕС-28, като това резултира в огледално нарастване на брутния държавен дълг. Натрупването на сериозни бюджетни дефицити през периода между двете глобални кризи засилва уязвимостта на държавите на външни шокове и показва, че няма ясно осъзната концепция, че през благоприятните години трябва да се възприемат мащабни бюджетни корекции. Дори част от кейнсианците приемат, че в условията на нарастващ бюджетен дефицит не може да се говори за положителен мултипликатор на държавните разходи, като в определени случаи възниква дори отрицателна мултипликация [4].

Показателни са и данните за Италия, чийто кумулативен дефицит през периода 2008 – 2019 г. е около средния за ЕС въпреки наличието на проблем с прекомерен държавен дълг. Очевидно е, че трудно се сформират вътрешни мнозинства за предприемане на трудни реформи за намаляване и оптимизиране на разходи. По този показател България е положителен пример за държава, спазваща финансовата дисциплина за разглеждания период от време.

Дори през благоприятните години на икономически растеж повечето от разглежданите държави предприемат единствено мярката да се опитат да ограничат размера на дефицита под 3 % от БВП. Проблемът е, че при постоянните бюджетни дефицити нивата на дълг няма как да не нарастват огледално, което формира омагьосан кръг.

Графика 1.







Източник: Евростат и собствени изчисления.



Дали държавите с най-високи данъци в ЕС поддържат най-нисък бюджетен дефицит

За нуждите на анализа се разглежда периодът 2012 – 2018 г., през който държавите от ЕС не са обект на влияние на сериозни международни кризи. За тези седем години се съпоставя размерът на данъците през тяхното тегло като процент от БВП и консолидираните бюджетните дефицити. Сравнява се средният аритметичен бюджетен дефицит на 5-те държави с най-ниските данъци за седем години спрямо този на 5-те държави с най-високо данъчно облагане. Данните показват, че 5-те държави с най-ниско облагане имат среден бюджетен дефицит -0,2 %, а съответно 5-те държави с най-високи данъци – значително по-висок среден бюджетен дефицит – 1,67 %. Възможно обяснение може да се търси в обстоятелството, че с увеличаване на данъците постоянно нарастват и претенциите за допълнителни разходи. Въпросът е коя от двете тенденции ще се окаже изпреварваща. Очевидният извод е, че високите данъци в дадена държава не означават задължително поддържане на балансиран бюджет. Това означава, че по-важният компонент са разходите и съответно поставянето им под разумен контрол.



3. Оптимизиране на разходите



От последните разсъждения следва, че намаляването на разходите в редица случаи може да има по-важно значение от увеличаването на данъците. Alesina и Peroti в две последователни изследвания – през 1995 [1] и 1997 г. [2], стигат до извода, че намаляването на правителствените разходи има повече шансове за постигане на търсения резултат и за насърчаване на растежа от увеличаването на данъците. Данните от Таблица 2 показват, че брутните разходи в консолидирания бюджет за селектираните държави плавно се увеличават като процент от БВП през периода 2007 – 2018 г. Средно за ЕС-28 нарастването е с около 1 процентен пункт. Това не важи за България и Румъния, които предприемат действия за намаляване на относителните разходи към БВП през този период. Обяснението е, че в случая на България и Румъния нарастването на БВП е по-голямо от растежа на разходите, което води до спад в разглежданото съотношение. Показателно е, че дори Гърция, която заради прекомерни разходи преди 2008 г. допусна системни бюджетни дефицити и тежка криза след това, не е предприела значима корекция на разходите си към БВП. При Италия и Испания дори е налице покачване на относителните държавни разходи към БВП през периода 2007 – 2018 г.



Таблица 2. Брутни разходи в консолидирания бюджет като % от БВП



		

		2007

		2009

		2011

		2013

		2015

		2017

		2018



		ЕС-28

		44.8

		50.2

		48.6

		48.7

		47.0

		45.9

		45.8



		България

		37.7

		39.3

		33.9

		37.9

		40.4

		35.0

		36.5



		Гърция

		47.1

		54.1

		54.1

		62.4

		53.6

		47.4

		47.0



		Испания

		39.3

		46.2

		46.2

		45.8

		43.9

		41.2

		41.7



		Франция

		52.6

		57.2

		56.3

		57.2

		56.8

		56.4

		56.0



		Хърватска

		45.6

		48.9

		49.0

		48.3

		48.6

		45.4

		46.0



		Италия

		46.8

		51.1

		49.2

		51.0

		50.3

		48.7

		48.4



		Румъния

		37.5

		39.4

		39.5

		35.4

		36.1

		33.6

		34.9







Източник: Евростат.



По-бързото и решително оптимизиране на неефективни държавни разходи води до по-добър ефект върху растежа и до намаляване на общите нива на дълга в сравнение със стратегия за бавно и постепенно намаляване [3]. Съществено е да се детерминира дали в структурно отношение се редуцират текущи държавни разходи или капиталови разходи. Намаляването на текущи непроизводствени разходи има много по-благоприятно значение, защото не намалява брутния размер на инвестициите. Намаляването на държавните разходи често е пряко свързано с намаляване на бюрокрацията, въвеждане на елементи на електронно правителство, закриване, сливане и оптимизиране на държавни и общински структури. Когато намаляването на държавните разходи касае непроизводителните, неефективните разходи, могат да се постигнат най-добри резултати. От тази гледна точка кризата е и възможност неефективни и нецелесъобразни държавни разходи, които в условията на икономически растеж трудно могат да бъдат редуцирани, да подлежат на оптимизиране поради промяна в обществените нагласи и поне частично осъзнаване на необходимостта от свиване на разходите.

В предишния параграф разходите се анализират като процент от БВП, което означава, че се разглеждат съотношенията на две динамични величини. С цел въпросът за изменението на брутните разходи в консолидираната програма да се разгледа от друга гледна точка в Таблица 3 2007 г., която предшества предишната международна криза, се приема за база от 100 %.



Таблица 3. Брутни консолидирани разходи, 2007 = 100 %



		

		2007

		2008

		2010

		2012

		2014

		2016

		2018



		ЕС-28

		100%

		104.1

		110.5

		113.7

		116.2

		119.3

		125.1



		България

		100%

		112.9

		113.0

		118.3

		151.8

		139.0

		167.5



		Гърция

		100%

		112.3

		108.4

		97.4

		82.0

		79.0

		79.2



		Испания

		100%

		108.9

		117.0

		118.8

		110.3

		112.0

		118.8



		Франция

		100%

		104.1

		111.2

		116.9

		120.5

		123.9

		129.2



		Хърватска

		100%

		109.8

		109.2

		105.9

		105.5

		110.6

		118.5



		Италия

		100%

		103.7

		106.5

		108.8

		109.5

		110.0

		113.1



		Румъния

		100%

		115.4

		104.8

		103.9

		111.1

		123.0

		149.3







Източник: Евростат и собствени изчисления.

Важният въпрос е доколко разглежданите държави успяват да оптимизират размера на консолидираните разходи след глобалната криза от 2008 – 2010 г., което би подобрило резилиентността при бъдещи кризи, като тази, породена от Ковид-19. През периода 2008 – 2009 г. Гърция и Испания се опитват да повлияят на бизнес цикъла и да ограничат спада на БВП чрез увеличаване на държавните разходи. През този период средният растеж на държавните разходи в двете държави е около три пъти по-висок от агрегирания показател за ЕС. След като Гърция се убеждава, че увеличаването на съвкупните разходи няма очакваното въздействие върху спада на БВП, сменя стратегията. Показателно е, че например Гърция, за която са характерни прекомерни разходи и дефицити през период на повече от 10 години преди 2008 г., към 2018 г. успява да постигне редуциране на общото ниво на разходи спрямо базата от 2007 г. с около 20 %. Това е и единствената държава от разглежданите, която реализира абсолютно намаление на съвкупните разходи за разглеждания период. Тази реформа се случва през 2014 г. (цели седем години след началото на финансовата криза). Тогава правителството на Гърция се принуждава да намали разходите с около 20 % спрямо предишната година. Данните показват, че съществената бюджетна реформа в Гърция се случва чак през 2014 г.

Другата държава с рискови нива на брутния дълг – Италия, е предприела частични мерки за ограничаване на разходите, което се вижда от по-ниския процент на увеличение (почти наполовина) спрямо средното за ЕС-28. За държави, като България и Румъния, е характерно по-голямо нарастване на консолидираните разходи, за което валидно обяснение може да се търси в обстоятелството, че при търсене на догонващо развитие се увеличава и инфлацията. С изключение на Гърция обаче нито една държава не е предприела сериозно оптимизиране на разходите.

Правителствата са склонни да прибягват до намаляване на държавните разходи най-вече през особено тежки периоди за съответната икономика. Твърде често до подобни мерки се прибягва едва след като са направени вече безуспешни опити за решаване на проблемите на публичните финанси с други способи, които се оказват недостатъчно резултатни. Това е политика, която е трудна за обясняване пред обществото и среща непосредствената съпротива на администрацията, а също така и на синдикатите.



4. Заключение



· Глобалната пандемия от Ковид-19 ще доведе до необходимост от допълнителни държавни разходи за социално-икономически мерки. Вероятно ще има държави, които ще успеят да се върнат към растеж на икономиките си през 2021 г., а други няма да се справят, като се има предвид сложната ситуация. Ще бъде от много важно значение в коя от двете групи ще бъде дадена държава през 2021 г.

· Икономическият спад ще бъде комбиниран с нарастване на дълга и увеличаващи се бюджетни дефицити.

· Като сериозен проблем се очертава фактът, че не може да се предвиди продължителността на здравната пандемия, което затруднява икономическото планиране и дестимулира някои инвестиции. Евентуално нови сериозни ограничения на икономическата активност поради здравни съображения могат да имат още по-негативно влияние от първата вълна на рестрикции.

· Критичен е въпросът какви ще бъдат последствията за държави с влошени дългови показатели. Италия от години има проблеми с високите нива на държавен дълг към БВП, като съотношението е 132 % от БВП през 2019 г., което е втората най-голяма задлъжнялост в рамките на Г-20 след Япония. Държавата предприема мерки за редуциране на дълга, които дават частичен ефект преди настъпването на кризата с Ковид-19. Еврозоната имаше сериозни проблеми със спасяването на Гърция през 2009 г., чийто дълг е около 300 млрд. евро към онзи момент. На този фон брутният държавен дълг на Италия е около 2,38 трлн. евро през 2019 г., което е над 7 пъти повече. Евентуално задълбочаване на финансовите проблеми на Италия може да се окаже сериозен рисков фактор и за други държави.

· През периода на възстановяване неминуемо ще започне дебат за оздравяване на публичните финанси. Политиката на постоянно нарастване на дълга ще трябва да бъде ревизирана. Сблъсъкът на тези ще бъде концентриран върху двете основни оси – намаляване на разходи или увеличаване на данъци.

· На ниво ЕС (и не само) се очаква натиск в посока данъчна хармонизация. „Старите“ държави членки от много време смятат по-ниското данъчно облагане в редица новоприсъединили се държави към ЕС за своеобразен дъмпинг. В този смисъл искането за данъчна хармонизация на практика означава коригиране на данъците в посока нагоре и изравняване с по-високото облагане в „старите“ държави членки. Нарастването на публичните дългове и на бюджетните дефицити ще доведе до дебат за промяна във фискалната политика в ЕС. Колкото по-продължителна е глобалната пандемия от Ковид-19, толкова по-негативно ще бъде влиянието върху публичните финанси. В такава ситуация исканията за данъчна хармонизация е вероятно да станат по-силни и по-добре организирани.

· Държави като България, ако искат да запазят по-ниското ниво на данъчно облагане, ще трябва да покажат стабилност на публичните финанси веднага след края на кризата. Данъчната конкуренция е алтернатива на данъчната хармонизация. Данъчната конкуренция има предимството, че стимулира държавите да оптимизират разходите си, за да могат да отговорят по идентичен начин на предприети данъчни намаления от други държави.
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Abstract: Bulgaria is a maritime country and as a country participating in many conventions and initiatives related to the Black Sea has contributed to its environmental protection and ensuring the security of natural resources, maritime transport, biodiversity conservation and others. The implementation of common policies and actions of all Black Sea countries and the EU is extremely important. Environmental security is presented from different points of view. Environmental issues are identified. The report examines the environmental aspects of the security of the Black Sea region and the role of Bulgaria in implementing common solutions to achieve sustainable development and security of the countries of the Black Sea region.
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Въведение



Началото на XXI век се характеризира с много нови предизвикателства, проблеми и рискове, като една основна част от тях са свързани с опазването на околната среда и екологичната сигурност. Това дава шанс, но и поставя на изпитание всички отговорни лица, като учени, институции, граждански организации, икономически субекти, политици и други заинтересовани страни.

България като държава – член на Европейския съюз, е необходимо да адаптира наличните системи, инструменти и практики за сигурност в Европа. Това е отговор на осъзната обществена потребност във време на динамични промени.

За Черноморския регион обаче, където не всички държави са членки на ЕС, важат и други споразумения и правила, а регионът е твърде „горещ“. Държавите от Черноморския регион са България, Румъния, Грузия, Русия, Турция и Украйна.

България и Румъния като държави – членки на ЕС, прилагат неговото законодателство, но останалите държави се подчиняват на други правила и норми. Това налага необходимостта от приложими регулации за всички държави от региона по използването и оползотворяването на ресурсите на Черно море и екологичното му опазване при експлоатацията, което включва риболов, туризъм, морски транспорт и т.н.

Екологичната сигурност през последните години се разглежда като международен проблем. Ето защо вече не е въпрос само на „трансгранични природни области“, а на доста по-глобален проблем. Тези природни области могат да са на границите на две или повече държави, които ползват ресурсите им, а изчерпването или деградацията на природните ресурси е не само екологичен проблем, той е и икономически, и политически. По такъв начин възниква политическа нестабилност, която влияе върху международните отношения. Поради това съвременните проблеми на опазването на околната среда се считат за заплаха за сигурността на хората и окръжаващия ги свят [4].

Понятието „сигурност“ е едно от фундаменталните понятия в съвременната наука и е с интердисциплинарна перспектива. Съвременните изследователи налагат нов акцент в разбирането на сигурността през ХХІ век, свързан с принципа на добро управление.

Съвременната концепция на екологичната сигурност е създаване на безопасно съществуване и функциониране на екологичните и социалните системи в условията на окръжаващата ги среда.

Карта на региона на Черно море







Целта на настоящия доклад е установяване на връзката между околната среда, деградацията, стопанската дейност, сигурността и уязвимостта, свързани с Черно море, за екологичното му опазване и гарантиране на сигурността на природните ресурси, морския транспорт, опазване на биоразнообразието и др. Друг акцент е прилагането на общите политики и действия на всички черноморски държави и на ЕС. Докладът разглежда екологичните аспекти на сигурността на Черноморския регион и ролята на България за прилагане на общи решения за постигане на устойчиво развитие и сигурност на държавите от района на Черно море.

Стратегическото разположение на Черно море за България, уязвимостта на региона и новите перспективи пред неговото развитие изискват координирана, гъвкава и отговорна национална политика.



Изложение



Екологията като взаимоотношение между живите организми и тяхната среда е свързана пряко или косвено с националната сигурност на една държава. Наред с традиционните заплахи за екологичната сигурност през последните години възникват и нови заплахи, които най-общо можем да наречем „съвременни заплахи за екологичната сигурност“.

Понастоящем понятието „глобална екологична сигурност“ все още не е формулирано достатъчно ясно. В широкия смисъл „сигурност“ („безопасност“) означава способност за противопоставяне на заплахите по отношение на живота, здравето, благополучието, правата на човека, ресурсите и социалния ред. Съществуват три основни вида заплахи:

1. Военни заплахи. Към тях преди всичко се отнасят евентуална глобална ядрена война, разпространяването на оръжие за масово поразяване и едромащабните войни.

2. Икономически и социални заплахи. Това са масовата нищета, пораждаща глад, икономическите колапси, прекомерният ръст на населението и урбанизацията, масовата международна миграция, пандемиите, манипулациите с гените.

3. Екологични заплахи. Те обхващат промените в състава на атмосферата и последиците от това, замърсяването на природни питейни води, океани, обезлесяването и опустяването, ерозията на почвите и погубването на плодородни почви, биотехнологичните рискове, опасните емисии на замърсители, безконтролното производство, превозване и използване на токсични химически вещества и материали, експорт на опасни технологии и опасни отпадъци в развиващите се държави (екологична агресия) [1].

Черно море е класифицирано като уникален воден обект с изключително биоразнообразие, като се имат предвид относителната му затвореност, малкият водообмен със Световния океан, високата концентрация на сероводород и анаеробните условия в черноморската депресия. Същевременно именно поради тези особености Черно море е силно уязвимо и чувствително към антропогенно въздействие.

Сътрудничеството между институционалните рамки на граничния регион, установяването на съвместни защитени зони, както и развитието на планове за съвместно управление за защита на биоразнообразието могат да допринесат за стратегическото дългосрочно развитие на трансграничния регион.

Целта на европейското териториално сътрудничество е да се осигури помощ в граничните региони основно за развитието на трансгранични икономически, социални и екологични дейности чрез съвместни стратегии за устойчиво териториално развитие [5].

Програмата „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.“ [6] е първата, която разглежда румънско-българския трансграничен регион като вътрешна граница на ЕС в резултат на присъединяването на двете държави към него през януари 2007 г. Също така това е първата програма, която разглежда трансграничния регион като общ регион, а не разделен между съседни държави. Това даде възможност за включване на двете държави по различни Приоритетни оси на ЕС, като „Достъпност“, „Околна среда“, „Икономическо и социално развитие“. По Приоритетна ос „Околна среда“ имаше възможност за разработване на съвместни системи за управление и опазване на околната среда, както и изграждане на съвместна инфраструктура, включително на съвместни служби за реагиране при извънредни ситуации.

Въпросът „околна среда“ е сред най-важните приоритети за развитието на туризма в региона на Черно море.

За характеризиране на морската среда се използват изследвания във връзка с изискванията на Директива 2008/56/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Директива за морска стратегия).



Фактори, формиращи среда на сигурност в Черноморския регион



Факторите, формиращи средата за сигурност в Черноморския регион, или т.нар. „основни регионални дестабилизиращи фактори за сигурност“ са:

– политико-социални: силно фрагментирана и нестабилна демократична среда с относително висока степен на конфликтност в източната част на Черноморския регион; различна стратегическа ориентация на държавите; дисбаланс в икономическото развитие със сериозни социално-икономически проблеми, генериращи повишени нива на престъпност, корупция и др.; пъстра етнодемографска палитра с елементи на изолационизъм; бежански, миграционни и демографски проблеми;

– екологични фактори: относително висока степен на замърсеност на Черно море и липса на единен регионален подход в управлението и използването на морето и неговите ресурси;

– военнополитически фактори: наличието на „замразени конфликти“, периодичното им „размразяване“ и създаването на нови вследствие на противоборство на интересите на големите държави и наднационални организации; дисбаланс във въоръженията и състоянието на ВС на държавите от региона.

Като цяло факторите формират силно фрагментирана среда на сигурност, със сравнително бързопроменяща се военнополитическа обстановка в източната част. Изследвания показват, че екологичният и социално-икономическият фактор са най-важни за сигурността, последвани от военнополитическия и енергийния с еднаква степен на влияние.

Съвременната геополитическа обстановка в Черноморския регион се обуславя от два основни фактора: наличието и периодичното „размразяване“ на т.нар. „замразени конфликти“, възникнали след края на Студената война вследствие на разпада на Съветския съюз, и усилващото се през този период военнополитическо присъствие на НАТО и САЩ, и енергийната геополитика. Ключов елемент и в двата фактора са интересите, които основните актьори (САЩ, Русия, НАТО и ЕС) преследват в региона. Макар и неоправдани, надеждите на Грузия и Украйна за членство в евро-атлантическите и европейските структури допълнително усилиха влиянието на САЩ в региона. България и Румъния засилиха двустранното сътрудничество със САЩ и подписаха споразумения за изграждане на съвместни военни съоръжения на териториите си.



Ролята на България в черноморското сътрудничество



Като се има предвид обстоятелството, че само 2 от 6-те черноморски държави са членки на Европейския съюз, не всички предизвикателства, свързани с подобряване на качеството на черноморските води, могат да бъдат управлявани и решени. Най-голямото предизвикателство е трансграничното сътрудничество и хармонизирането на националните законодателства на отделните черноморски държави в областта на околната среда и водите.

България и Румъния като държави – членки както на ЕС, така и на Черноморския регион, биха могли да играят много важна и укрепваща роля в процесите, които се случват в региона, да бъдат действителни преводачи и защитници на политиките на ЕС пред правителствата и хората от Черноморския регион. Основното задължение на България и Румъния като членове на ЕС е да приложат принципите и приоритетите в политиките на ЕС. Второто задължение като черноморски държави е да подкрепят осъществяването на тези политики на територията на Черноморския басейн, като се въведат нови модели на сътрудничество и засилване на социално-икономическото развитие, което е от интерес за Черноморския регион. Има два допълнителни факта, които подсилват позицията на България като важен фактор в черноморското сътрудничество и засилват значението ѝ в Балканския регион: южният съсед на България е Турция – кандидат-член на ЕС и същевременно черноморска държава; на запад България граничи със Западните Балкани. Формирането на това пространство между Черно и Адриатическо море и развитието на възможности за интеграция към европейските политики чертаят обширна перспектива за действително обединена Европа. Като държава, която специално изпълнява ролята на „мост“ между Западните Балкани и Черно море, България може да акумулира и създаде нови инициативи, които могат да бъдат определени като „стабилизиращи“.

Прегледът на регионалното сътрудничество в Черно море показва безспорно редица положителни резултати за България. България приоритетно провежда и политика на двустранно и регионално сътрудничество с Румъния и Турция по отношение на черноморската сигурност с цел създаване на повече съвместни способности и подобряване на механизмите на взаимодействие за справяне с рисковете и заплахите.

Ефективната защита на нашите граници е от изключително значение за постигането на тази цел. Имайки предвид позицията на България като външна граница на ЕС, този въпрос е разглеждан като ключов приоритет и специално внимание се обръща на законодателството и институционалния капацитет, който е необходим за ефективния граничен контрол.

България е част и от Черноморския регион. В тази посока трябва да заеме позиция за по-активно ангажиране на НАТО и ЕС с проблемите на сигурността в този район, както и за придаване на по-действен характер на съществуващите инициативи за сигурност. Регионът има особено значение за нас и заради развитието на преносната мрежа на основни енергоносители, свързваща държавите производителки с енергийните пазари в Европа. Значението му нараства и поради ролята ни в опазването на външните граници на НАТО и ЕС.



Екологична сигурност



В световен мащаб рисковете за екологичната сигурност произтичат от промишлени аварии с изпускане на вредни емисии, трансгранично замърсяване на въздуха, водите и крайбрежната ивица, заплаха за терористична дейност с използване на вещества, които са особено опасни за природната среда. Не трябва да забравяме и изчерпването на ресурсите на планетата.

Светът вече не може да си позволи и безумно да изразходва ресурсите, като нанася непоправими вреди и щети на околната среда. По данни на Международната организация за устойчиво развитие (Global Footprint Network), която ежегодно определя настъпването на деня на изчерпване на ресурсите, т.е. датата, до която човечеството е успяло да изразходва толкова природни ресурси, колкото всички екологични системи на планетата могат да възстановят за цяла една година. С всяка следваща година този ден настъпва все по-рано: ако през 1971 г., когато за първи път сме излезли „на червено“, денят на екологичния дълг е бил на 21 декември 2018 г., той настъпи на 1 август, а през 2019 г. – на 29 юли. За няма и 7 месеца човечеството е изразходвало „бюджета“ си от природни ресурси за цялата година. При тези темпове на потребление имаме нужда от 1,75 планети [2].



Понятие за екологична сигурност



През последните години все по-често се говори за произход на заплахи за сигурността, които се свързват със състоянието на околната среда. Резултатът от влошеното състояние на околната среда е риск за здравето на човека. Факт е, че замърсяването на околната среда може да доведе до редица екологично обусловени заболявания и до намаляване на средната работоспособност на населението.

България е подготвена да изиграе ключова роля в засилването на сътрудничеството между крайдунавските и черноморските държави. Като крайдунавска и черноморска държава България е в добра позиция да осъществи екологичните инициативи и политики на ЕС в региона. България придава особено значение на много от последващите енергийни проекти, включени в Оперативната програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн, както и в Националната стратегия за интегрирано инфраструктурно развитие, отделяйки изключително внимание и търсейки сигурността на решенията в проектите на бъдещето.

България споделя следните стратегически интереси относно сътрудничеството в сферата на околната среда в Черноморския регион, както и рехабилитацията и защитата на Черно море и работи по тяхното осъществяване с други черноморски държави:

- представяне на принципите на управление на водите, залегнали в Рамковата директива за водите на ЕС;

- придобиване на по-добро разбиране относно състоянието на Черно море и тенденциите – представяне на хармонизирана и ефективна система за мониторинг на Черно море;

- представяне и разпространение на черноморския подход с особено внимание върху въвеждането на релевантни директиви на ЕС относно практиките за управление на околната среда в крайбрежните държави;

- създаване на по-добра среда за осъществяване на различни инвестиционни проекти, включително стратегически партньорства с донори и международни финансови институции, и осигуряване на уместна употреба на различни финансови инструменти.



Координация на политиките между черноморските държави



Усвояването и съхранението на морските ресурси е за постигане на по-чиста околна среда в Черно море и е приоритетна дейност. Имайки предвид нарастващия дял на експлоатация на морските води за различни цели на регионално ниво, в Европа се подписват редица спогодби за опазване на околната среда с механизми за стриктното им спазване. Необходимо е съвместно поемане на отговорности от всички държави от Черноморски регион, касаещи опазването на морските води от замърсяване и други негативни последици от засилващата се индустриализация. Тук бихме могли да проявим инициатива и готовност за поемане на водеща роля.

В сферата на риболовните дейности са необходими повишен контрол и мониторинг върху добива, въвеждане на адекватни способи за възпроизводство на морския биологичен ресурс и внедряване на съвременни риболовни технологии, създаване на нови технологични процеси и оборудване за ефективен добив и преработка, усъвършенстване на съхранението и транспорта на рибната продукция.

Познанието за разнообразието на биологичните ресурси и по-ефективното им ползване ще спомогне за въвеждането на стандарти и технологии за екологично чиста околна среда. Предизвикателствата на средата на сигурност в Черноморския регион, отнасящи се до разпределението на енергийните и минералните ресурси, налагат също своевременна и национално отговорна политика.



Околна среда



В областта на околната среда съществуват многобройни регионални процеси, но осъществяването им на практика изостава. Необходимостта да се работи по проблемите на морската околна среда на регионално равнище е призната от морската стратегия на ЕС и предложената директива за морската стратегия, приета от Комисията през 2005 г. Морската стратегия на ЕС изисква от държавите членки по всички регионални морета, граничещи с ЕС, да бъде установено сътрудничество с всички държави от региона. За тази цел държавите членки ще бъдат насърчавани да работят в рамките на регионалните морски договорености, включително Черноморската комисия. Присъединяването на Общността към Конвенцията за защита на Черно море от замърсяване е приоритетно. Държавите от Черноморския регион се нуждаят от засилено прилагане на многостранни споразумения за околната среда и установяване на по-стратегическо сътрудничество по околната среда в региона. Комисията трябва да подпомага регионалната дейност за борба с промяната в климата, по-специално прибягвайки до съвместно прилагане на механизма за чисто развитие на Протокола от Киото и да ангажира държавите от Черноморския регион с участие в международни дискусии за бъдещи действия.

Политиката на България, свързана с мониторинг и подобряване на качеството на морските води, е отразена в 2 стратегически документа: Морската стратегия на Република България (МС) и Плана за управление на речните басейни (ПУРБ), които са инструментите за изпълнение на Рамковата директива за морската стратегия (РДМС) и Рамковата директива за водите (РДВ). В МС 2016-2021 г. е направена първоначална оценка на състоянието на крайбрежните морски води, а в ПУРБ 2016-2021 са определени екологичното и химичното състояние на крайбрежните морски тела.

Основни предизвикателства за запазване на положителните тенденции относно качеството на морските води са борбата с унищожаването на хабитатите, въвеждането на инвазивни видове и еутрофикацията, както и аварийните замърсявания от кораби и офшорни инсталации. Това са реални проблеми, породени от неустойчиви риболовни практики, бурно развитие на крайбрежните зони, интензивен морски транспорт и нерегламентирани действия както от дейности на сушата, така и от плавателните средства.

Технико-екологичните рискове принадлежат към групата на „новите екологични рискове“. С оглед на промените и нововъведенията през последните години в държавните закони и норми и действията на обществените екологични организации и политически партии социално-екологичните рискове също могат да се впишат в цитираната група. Технико-екологичните и социално-екологичните рискове не могат да се разглеждат като абсолютно самостоятелни единици. Вследствие на това взаимодействие и природо-екологичните рискове се явяват променливи величини, които видоизменени влизат в групата на „новите екологични рискове“. Към класификацията на екологичните рискове може да бъде добавена още една група – „еколого-икономически рискове“ [5].

Екологичната сигурност често e разглеждана като концепция, която се използва, за да се защити или да се промени акцентът на политическата и икономическата нестабилност и несигурност. От съществено значение са и опасните индивидуални или групови човешки действия, които водят до изменения в околната среда, до недостиг на вода, замърсяване на въздуха и редица други последствия. Прогнозата за следващите години е, че най-вероятните опасности за екологичната сигурност ще бъдат: интензивното увеличаване на населението на планетата; увреждането на биологичното разнообразие; климатичните промени; замърсяването на подземните води и недостигът на питейна вода; опасностите от храните; бежанските вълни поради замърсявания на околната среда и екологични катастрофи; обезлесяването; индустриалното замърсяване на въздуха и океана; замърсяването и ерозията на почвата; ядрените опасности; изтощаването на озоновия слой; глобалното затопляне [3].

Индустриалното замърсяване често е трансгранично и може да доведе до международно напрежение.

Като основни рискове за екологичната сигурност могат да бъдат изведени: създаването на опасност за живота и здравето на населението вследствие на замърсявания на въздуха, почвите и водите (в т.ч. с трансграничен характер).

Приоритетите на икономическата сигурност изместват традиционните съображения относно сигурността на отделните държави, като например националните системи за отбрана.

Екологизацията на икономиката изисква заделянето на целенасочени финансови средства и тяхното инвестиране в подходящи мерки по опазване на околната среда, реформиране на законодателната база, повишаване на екологичната култура на населението и провеждане на ефективно управление на екологичния риск в стопанските единици [7].



Настоящи политики



България прилага широк спектър от екологични регулативни норми, наложени от членството ѝ в Европейския съюз. Този подход осигурява частична защита.

Инициативата „Син растеж“ на Европейската комисия за развитие на потенциала на европейските морета и крайбрежие е приносът в областта на моретата за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020“, или на стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като крайбрежният и морският туризъм са сред идентифицираните ключови области, в които има потенциал за развитие с цел постигане на устойчив „син растеж“. Една от предпоставките за това е доброто междусекторно партньорство и сътрудничество между всички заинтересовани страни.

Заключение



В близко бъдеще регионализмът и регионалните организации в контекста на глобалните структури ще имат нарастващо значение. В контекста на направения анализ дотук следва изводът, че главната цел е опазването, запазването и поддържането на Черноморския басейн като носител на морски произход. Укрепването на присъствието на Черноморския регион и неговото утвърждаване като регион с европейско звучене и характеристики може да бъде постигнато със създаването на независима стратегия за неговото дългосрочно развитие.

Заключението се базира на проучване на документи и дейности в региона, някои от които са анализирани в този доклад. Има много липси, които не само правят политиките за региона непълни, но и които не позволяват осъществяването на всички инициативи в региона и следването на принципа „постигане на резултати“. Стратегия за дългосрочно развитие на Черноморския регион може да бъде разглеждана като пътна карта за региона в бъдеще. Значимото, което днес трябва да бъде подчертано, е, че Черноморският регион не е по-малко важен от другите региони, като Средиземноморския, Балтийския и Дунавския, за които вече са изработени индивидуални стратегии. Това може да доведе до по-бърз растеж и развитие. Черноморският регион се нуждае от визия за себе си като част от глобалната общност. Това ще му даде стимул да се развива и да изгражда силни връзки вътре в самия регион. Само в случай, че виждат своето бъдеще като част от едно по-голямо цяло (като например ЕС), черноморските държави ще имат мотивацията да се концентрират върху бъдещето вместо върху миналото. ЕС има уникалния шанс да помогне на региона да изгради своето собствено бъдеще, придържайки се към и следвайки основните принципи на Съюза. Нещо повече, по този начин ЕС ще помогне на себе си, като формира стабилен, конкурентоспособен, безконфликтен и спазващ законите регион, който е част от Европа.

В заключение можем да кажем, че екологичната сигурност е показател за ефективност в контекста на многостепенното управление в Европейския съюз и устойчиво развитие на социално-икономическата среда, както и подкрепящ фактор за държавите от региона на Черно море.
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Изследването в доклада на сигурността в Черноморския регион като част от европейската сигурност следва да има под внимание неговото геостратегическо и геополитическо значение за глобалната, регионалната и националната сигурност на държавите, включени в неговия обсег.

Черноморският регион е един от най-динамично развиващите се в света. Той е привличал интересите и противопоставял Великите сили още от векове, че чак до днес.

Регионът е стратегически важен с местоположението си, на кръстопътя между Европа и Азия (респективно Близкия изток и Централна Азия), както и с богатите си природни ресурси. Той винаги е бил спорен и опасен, като се имат предвид противоречивите политики и конфликти както на държавите в региона, така и в световен мащаб.

Все повече се повишава интересът към дълбоководните и речните пристанища, като Крим, Одеса, Иличовск, Батуми, Констанца и др., през които преминават транспортните и енергийните потоци към глобалните световни пазари.

В необозримо бъдеще има всички предпоставки той да се превърне в мост на региона към държавите от Югоизточна Азия, Япония и Китай.

В Черноморския регион влизат шест крайбрежни държави с морски ивици: България – 378 км, Румъния – 225 км, Грузия – 310 км, Турция – 1329 км, Русия – 900 км, и Украйна – 2612 км, заедно с крайбрежието на Азовско море. Към тях са приравнени още четири държави, които не са крайбрежни, – Молдова, Армения, Азърбайджан и Гърция, вземайки предвид тяхната близост, исторически ценности и култура, които ги правят естествени регионални участници.

Обхватът на крайбрежните държави е над 18 900 хил. кв. км, с население над 300 млн. души.

Различни по характер са предизвикателствата в региона. През последните години те все повече се задълбочават и разширяват рисковете за сигурността не само за държавите, които го населяват, но и за Европейския съюз.

Ще се спрем на две от тях, които считаме за особено важни:

● междуособиците и конфликтите между и във самите бивши съветски републики;

● разширяване на позициите на НАТО и САЩ в региона след разпадането на Съветския съюз и Варшавския договор и противопоставянето им на Русия.

След разпадането на Съветския съюз се създадоха 15 отделни суверенни държави в Черноморския и Южнокавказкия регион, като останаха много нерешени въпроси. В много от държавите е налице потенциал за развитие на сепаратизма, на етническите и религиозните противоречия. Сериозни са и икономическите и социалните им проблеми, както и напливът на бежанци от една държава в друга. Създадоха се паравоенни формирования. Всичко това е в основата на междуособици, конфликти, и дори на войни между тях.

Периодично в много от тях възникват конфликти, както вече посочихме, именно по тези причини. Най-фрапиращите, които са сериозни предизвикателства за сигурността в Черноморския регион, са:

● непрекъснатите вътрешни конфликти в източната част на Украйна, довели до самопровъзгласяването на независими държави, но непризнати от световната общност в Донецка и Луганска област;

● конфликтът между Украйна и Русия след анексирането на полуостров Крим през 2014 г.

Тези конфликти се дължат на усилията на Русия да дестабилизира Украйна, да намали икономическия и военния потенциал, както и усилията ѝ да раздели Русия от Европа завинаги. Те драстично променят цялостната ситуация за сигурността в района, особено след анексирането на Крим, защото то дава на Русия територия на излаз на Черно море, но и местоположение на военния ѝ флот. Използването на морския шелф и права върху подводните ресурси е свързано със:

● откъсването на Молдова и Приднестровието (район между Украйна и река Днестър), провъзгласило се за независима автономна Молдовска република;

● гражданската война в Грузия с Абхазия, Аджария и Южна Осетия;

● обтегнатите многогодишни отношения между Азербайджан и Армения за сепаратисткия анклав Нагорни Карабах, както и безконтролното им въоръжаване през годините, довели до война между тях – война, в която вземат участие Турция и отчасти Русия и САЩ.

Както в посочените, така и в останалите конфликти в региона пръст има Русия. Много от тях са „замразени“. Те са неин патент и обслужват интересите ѝ. Целта е да държи тези държави в региона в състояние на нестабилност и уязвимост, да контролира развитието на демокрацията в тях, както и да предотврати отскубването им от руския контрол.

Сериозно предизвикателство пред сигурността на държавите от Черноморския регион е разширяването на позициите на НАТО, респективно на САЩ, в Черно море и противопоставянето им на Русия.

НАТО е създадена през 1949 г. от 12 държави на основата на Северноатлантическия договор. Тя е международна организация за военно сътрудничество, изразяващо се в колективна отбрана, управление на кризи и гарантиране на сигурността на членовете ѝ.

През годините тя непрекъснато увеличава своето влияние, както и броят на държавите членки. Осезаемо това стана след разпадането на Източния блок. През периода 1999 – 2020 г. членовете на НАТО нараснаха с 14, за да достигне броят им днес до 30 държави, от които 27 от Европа и 3 извън нея – САЩ, Канада и Турция.

Стремежът на НАТО за засилване на военното му присъствие на източния фронт е да се включат в Съюза колкото се може повече държави от Източния блок, независимо че техният брой вече е 1/3 от състава му. Шест от държавите са от него – Полша, Унгария, Чехия, България, Румъния и Словакия, и три – от разпадналия се СССР – Естония, Литва и Латвия. Опити още от времето на президента на САЩ Джордж Буш се правят и за включване в Атлантическия съюз на Украйна и Грузия.

Последните две държави са изключително важни за Русия. Украйна е важна заради военните заводи, произвеждащи руско оръжие и оборудване, базата на руския черноморски флот и ключовите тръбопроводи за газ към Европа. Грузия е важна заради петролопровода, свързващ Изтока със Запада, и полезните ѝ изкопаеми.

Всичко това води до засилване на военното присъствие на НАТО и САЩ на източния им фронт, достигане на границите на Русия и сериозно предизвикателство към нея.

Според генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг „Черно море е стратегически важен регион за НАТО, тъй като три от държавите в него са негови членове, затова ще се увеличи присъствието на Алианса, като целта е не да предизвикват, а да се предотвратяват конфликти“.

Разширяването на присъствието на НАТО, САЩ и ЕС започна след включване на България и Румъния през 2004 г. в Съюза. Но пикът се осъществи след анексирането на Крим през 2014 г. Рязко се увеличи броят на корабите – разрушителните и десантните, както и на самолетите – разузнавателните и безпилотните.

Независимо от Конвенцията от Монтрьо за преминаване на военноморски съдове през черноморските проливи, която определя както тонажа, така и времетраенето на престоя им в региона (не повече от 21 дни), НАТО разположи свой морски флот в региона, като до 40 % от корабите са оборудвани с високи точни ракетни оръжия за далечно разстояние.

Чести гости в Черно море са американските военноморски съдове – ракетният разрушител „Доналд Кук“, десантският кораб „Форт Махмейн“ и ядреният миноносец „Портър“, британският разузнавателен кораб „Ехо“, германската плавателна база „Вера“ и др.

Американските разузнавателни самолети са от най-ново поколение. Изтребителите бомбардировачи са оборудвани с ядрени бойни заряди F-22 и F-23, които са от пето поколение.

Поводи за тяхното присъствие и в много случаи агресивно поведение са непрекъснатите провокации и ескалации, анексирането на Крим, инцидентите в Керченския проток и др.

САЩ имат за цел да поемат лидерската роля в региона, като всячески се опитват да ограничат и намалят влиянието на Русия.

Според генерал-полковник Сергей Рудской – ръководител на отдел в Генералния щаб на Русия, броят на разузнавателните полети през 2019 г. са се увеличили с 40 % в сравнение с предходната 2018 г., а на тези край Крим – с над 60 %.

Надменната политика на САЩ разрушава двустранните отношения с Русия. Тя отхвърля предложенията ѝ за намаляване на военните действия на НАТО в региона.

Русия, която смята Черно море за свой заден двор, не остава назад и отговаря на всички предизвикателства. Тя всячески се стреми да оказва външнополитическа ориентация на държавите между своите граници и НАТО, дори и да използва военни средства за това. Пример е присъединяването към територията ѝ на полуостров Крим.

Русия се старае да определя новите правила в световния ред наравно със САЩ. Конкурент е да влияе и да бъде основен играч в региона. По тази причина тя непрекъснато увеличава своята военна мощ както по брой единици, така и с повишаване на техническите им възможности. Сериозно внимание тя обръща на развитието на своя флот, като ежегодно въвежда в експлоатация нови кораби и подводници. Добрата ѝ брегова охрана е въоръжена с ракети „Бастион“.

След анексирането на полуостров Крим тя разположи в региона нови самолети изтребители СУ-22, СУ-24, СУ-35 и такива за борба с подводници – Ил-38, както и ракети, в т.ч. крилати, тип „Калибър“.

Постоянното увеличаване на военната мощ доведе до нов баланс на силите в полза на Русия.

Напрежение създава както увеличаването на броя на корабите и самолетите от страна на НАТО, САЩ и Русия, така и тяхното патрулиране и разузнавателни полети. Това води до увеличаване на обхвата на военните действия в региона и до риск от стълкновения.

Основен проблем за стратегическата сигурност в региона е противоборството между Русия и САЩ, придружено с надпревара във въоръжаването, демонстрация на свръхмодерни системи, въоръжение и техники – обстоятелства, които сами по себе си водят до увеличаване на разходите за милитаризация на региона.[footnoteRef:285] [285:  Димитрова, С., Ст. Стойков, Р. Маринов, П. Маринов. Черноморският регион като фактор на европейската сигурност и ролята на България. Project: Stoykov, Stoyko, Peter Marinov. Is science „management of knowledge“ in the system for national security? – In: Proceedings of 17th International conference the knowledge-based organization, Sofia, 17.12.2017, pp. 540-546. ISSN 1843-6722.] 


Другият играч в региона има една от най-големите морски ивици в Черно море – Турция. Турция се държи сдържано в региона, независимо че има мощен флот. Причината за това е, че тя е принудена да разпределя силите си между Черно и Средиземно море.

Разпадането на социалистическата система доведе до създаването на принципно ново геополитическо пространство. Трябва окончателно да се разбере, че бъдещето на Република България не минава през Босфора, а чрез активното ѝ участие в процесите за формиране на новите международни отношения в региона на Черно и Азовско море.

Сигурността на България също е застрашена от непрекъснатите ескалации в региона. Нейната територия е слабо защитена, ако не изключим силите на НАТО, чийто член сме. Морските и въздушните ни сили не са добре въоръжени със съвременна техника. От нормативна гледна точка нещата изглеждат добре за сигурността на държавата. Разработени са над 90 нормативни акта, като основополагащият е Стратегията за национална сигурност, актуализирана и допълвана през годините със:

• концепцията за национална сигурност;[footnoteRef:286] [286:  ДВ, бр. 46/22.04.1998 г.] 


• актуализираната Стратегия за национална сигурност на Р България;[footnoteRef:287] [287:  ДВ, бр. 26/23.03.2018 г.] 


• Закона за управление и функциониране на Системата за защита на националната сигурност.[footnoteRef:288] [288:  ДВ, бр. 61/11.08.2015 г.] 


В актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България, приета с Решение на Народното събрание от 14.03.2018 г. (обн. ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г.) Черно море и Черноморският регион са споменати в седем раздела. Но само в три от тях има посочени общи констатации и изводи. В Раздел 39. е записано: „Република България разглежда Черноморския регион в широкоевропейски и евро-атлантически контекст с цел задълбочаване на сътрудничеството между държавите в сферата на икономиката, търговията и сигурността. Особено голямо значение този регион придобива в контекста на развитието на мрежата за пренос на основни енергоносители, свързващи държавите производителки с енергийните пазари в Европа. Важността на региона нараства, като се има предвид активната роля на страната ни за поддържане на международния мир, както и ангажиментите ѝ по охраната на външните граници на ЕС“.

Изготвянето на нормативни документи в сферата на сигурността, и най вече тяхното изпълнение, изисква създаване и изграждане на образовани, висококвалифицирани, компетентни и отговорни кадри, които да работят в сферата на сигурността. Мерки в това отношение са взети. Подготовката на кадри в сферата на сигурността се осъществява в 11 акредитирани вуза, от които 2 академии и 9 университета, като се очакват добри резултати.

Обществото ни отдавна е осъзнало необходимостта от изграждане на квалифицирани и компетентни кадри за институциите, свързани с различните аспекти на сигурността. Съдържанието на съществуващите образователни и обучаващи форми в държавните и частните университети и в някои ведомства обаче не отговаря на съществуващите, а още по-малко на очакваните предизвикателства. Вакуумът е толкова голям, че е невъзможно да се преодолее без национална концепция и съответно на система за образование и квалификация в сферата на сигурността; утвърждаване на тази основа на изисквания и стандарти за заемане на административните длъжности, свързани със сигурността, във всички институции на властта, органите на местното самоуправление, службите за сигурност, собствениците и операторите на критична инфраструктура, както и въвеждане на система за обучаването им през целия период на изпълняване на такива функции.

Разглеждането на проблемните области на стратегическата сигурност на Черноморския регион извежда на дневен ред въпроса за това в състояние ли са отбранителните способности на страната ни да посрещнат предизвикателствата на средата на сигурност, рисковете и заплахите за региона, както и изпълнимостта на декларираните способности на въоръжените сили за колективна отбрана, при това в условия на затвърждаващ се ресурсен дефицит.

Отговорът сам по себе си е свързан с действията на въоръжените сили на страната ни в интерес на колективната отбрана, европейската и националната сигурност, изпълнението на мисиите на въоръжените сили в подкрепа на изпълнението на Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020[footnoteRef:289], Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г.[footnoteRef:290], европейската политика за сигурност и отбрана. [289:  ДВ, бр. 93/2015г.]  [290:  ПМС 382/2015 г.] 
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Резюме: Световната икономическа криза доведе до разселване на населението по целия свят. Разкъсаната от войната държава, безработицата, бедността, гладът и несигурността принудиха милиони бежанци да се изселят в Сърбия в Западна Европа. Проблемът с бежанците и разселените лица е един от ключовите универсални проблеми на съвременната цивилизация. Военните конфликти, природните бедствия, лошите икономически условия доведоха до масови миграции на населението с надеждата да намерят сигурност, мир и качествен живот в друга държава. Пристигайки в друга държава, мигрантите се сблъскват с много проблеми – здравни, икономически, социално-екологически и т.н. Не могат да се приемат голям брой емигранти от една държава заради лошото ѝ екологично положение. Поради това границите се затварят, поставят се железни завеси и болните, гладни и изморени от дълъг път хора остават на кръстопът, някои дори напускат живота, без да видят обещаната земя. Сърбия е засегната от милиони хора, оцелели в собствените си държави, които са ги напуснали (Ирак, Иран, Сирия и др.) и са дошли в Европа, търсейки сигурност и спасение от изтезания. Миграцията не може да бъде спряна в Сърбия, въпреки че някои държави затварят границата си за бежанците. Семействата, които искаха да останат в Сърбия, получиха право на престой. Мигрантите, които не искат да останат в Сърбия, получават храна, здравеопазване и временно колективно настаняване.

Ключови думи: убежище, сигурност, икономическа ситуация, бежанци, емигранти, мигранти, миграция, разселени лица



Quality of life of refugees



Since the foundation of the society to date, the economic crisis is a constant companion of man, society and leaves great consequences for various aspects of the population: distribution of wealth, population migration, change of state organization, etc. In the earliest history, the crisis was manifested in an insufficient amount of food, which had a direct consequence of migration of the population.

The very crisis itself originates from the Greek word Krisis, which means a turning point, and under the notion of a financial crisis, it implies the process of a general continuous decline in the market price of financial instruments in a particular market. And the implications of this decline in today's modern world are: a decline in the price of shares, which has a direct consequence of a decline in production, the growth of the unemployed, a fall in living standards and social insecurity.

Modern political and social changes at the end this century had a number of important political consequences, both positive and destructive, determining the fate of individuals, groups, classes and entire nations. One of these negative and reactive consequences is violent and forces migration, the change of places of residence from one social community to another, from one state to another, and even from one continent to another. The emergence or intensification of these processes resulted primarily in the problems of the care for families of refugees and displaced persons and providing them with security of life.

The problem of refugees and displaced persons has become one of the key universal problems of contemporary civilization, and therefore its urgent but systematic resolution is required.

In the context of the problem of the care for families of refugees and displaced persons, simultaneously there are problems of growing environmental pollution, which badly affects the successful implementation of the bio reproductive function of the family, especially the families of refuges and displaced persons. Naturally, these problems are more pronounced in the form of an urban family, while the rural family is under a relatively minor impact of these destructive factors, although the problem appears in the global aspect, because even the rural family is not protected from some global factors.[footnoteRef:291] [291:  Global factors such as nuclear disasters in Japan (Hiroshima, Nagasaki in 1945 and March 12. 2011. Fukushima – Fukushima – Daiichi, when Japan annouced the seventh degree nuclear disaster catastrophe with over 20.000 dead, making Fukushima practically equal to the Chernbyl disaster in 1986, when it happened in the former USSR, NATO bombing of the Federal Republic of Serbia), ever decaying ozone layer etc. have affected the consequences of radioaktive radiation multiplying primarily on anthropological-genetic factors in terms of the birth of children with degenerative changes, the increase in malignancies in all populations, the increase in infant mortality and population in general in our country and in the world, and many other long-term negative consequences. Therefore, there is a correlation between the infant mortality rate the population and the level of ecological pollution of the human environment.] 


The causes of refugee movements can be different (among other things, persecutions, armed conflicts, violent human rights violations combined with strong demographic pressure), all under conditions of general misery and exhaustion of the environment. The vast majority of the world’s total number of refugees is found in developing countries, which are least able to take over the burden of the refugee population due to their own population pressure and weak economies. These developing countries often have the highest degree of environmental pollution due to the import of dirty technology or war destruction in which chemical are used.

Leaving the land of birth, of ancestors, leaving family, friends, home and property behind is always the last thing anyone could choose. Escaping involves risk taking and represents a traumatic experience with uncertain consequences. The displacement of a human being means the abandonment of everything that is known to him – work, family, friends, neighbors, language and culture, rights and obligations – all that gave the person identity and sense of belonging to one community. In the new country refugee will always be alone, and the lack of act with people can become unbearable: it can lead to dehumanization or serious disturbance of psychological integrity.

Refugee families come from an endangered social environmental Some spend a longer period of time in prison, usually exposed to torture, some spending years in camps living in a situation of total uncertainty and concern. If they go to the country with specific refugee programs, they expect to be as safe as possible in the host country. Upon the arrival, refugee family with recognized refugee status has the same wishes as those who come without a recognized refugee status. For the acceptance of refugee and refugee families, as well as for those who are permitted to remain without a real refugee status, attention must be focused on: planning their future, their material situation, their psychological condition, their family situation and quality of life.

Their position will depend on the way they are received (accepted):

· whether they are a complete family or not,

· whether they had traumatic experiences,

· whether they belonged to a minority (persecuted) in their country,

· whether they had certain goals – to integrate or try to return home if possible and to live with packed bags. To integrate into a society in a new country probably means to be constantly accompanied by problems.[footnoteRef:292] [292:  Refugees are not only physically displaced, but mostly emotional and psychologically injured by experience before, during or after escape. Displaced against their will left everything behind. Any connection and continuity that once made the identity had disappeared, causing a loss of stability and continuity. Refugees are deprived of their previous identity and introduced into a new or partial identity. All this is worsened by the fact that „half of the 15 million refugees in the world are children, a quarter are women , and many elderly“ (Yugoslav Red Cross. Refugees and asylum seekers. Institute for Social Policy, Belgrade, 1993, p. 6).] 


In defining the concept of refugees, we must adhere to some basic elements such as:

· justified fear,

· persecution, this implies everything from comstant police supervision and harassment by arrest, to imprisonment without trial, harassment of relatives, and physical or psychological torture,

· racial, religious, national reasons, membership of a particular social group or political belief,

· living outside the country of origin.[footnoteRef:293] [293:  Same, p. 3.] 


„A refugee is a person who, as a result of political events and because of the justified fear of persecution, because of race, religion, nacionalit membership in a social group or political belief, is outside of his country and is unable to, or because of fear, does not wish to use the protection of that contry, or a stateless person who is outside the contry of his permanent residence and who, as a result of these events cannot or because of fear, does not wish to return to it“[footnoteRef:294]. [294:  Convencion Relating to the Status of Refugees, Geneva, 28 July 1951. – In: Collection of International Instruments Concerning Refugees, UNHCR, Geneva, 1979.] 


Unlike refugees, the term „asylum seeker“ means „a person who leaves his contry with the intention of applying for asylum and who has not been granted refugee status by the government to which the request is addressed“[footnoteRef:295]. An asylum seeker who has been refused refugee status may be assigned a transitional status called „humanitarian survival permit“. [295:  Refugees and asylum seekers. Yugoslav Red Cross and Institute for Social Policy, Belgrade, 1993, p. 11.] 


An emigrant is a person who moves from a country whose nationality he has for political, national, racial or religious reasons, while the immigrant is a person who moves in a new environment for a long time.

The emigrant is a person who moves from his own country for economic, family or other non-political reasons. When from immigrant social environment, temporary migrants return to their original environment, they represent remigrants (this process is called remigration).



Population migration through Serbia 2015 – 2018



The number of refugees, asylum seekers and migrants in Serbia in the last days of 2017 was 6.638 according to UNHCR. In May 2017., 577 people sought asylum. Most of them were from Afghanistan 73.8%, Pakistan, Syria and Iraq. The asylum seekers were mostly men’s 95%. Of the total number of asylum seekers, 326 were children, of which 11 were unaccompanied by parents or guardians.

In February 2018. according to the UNHCR, the number of refugees and migrants in Serbia was 4.100, of which 3.800 were located in state asylum centers and reception centers. Most refugees and migrants are located in the asylum center in Krnjaca 577.

Asylum in France in 2017 demanded 100. 412 people, hich is 17% more than in 2016.

On December 11, 2017, UNHCR sent an urgent appeal to receive about 1300 „extremely vulnerable“ refugees blocked in Libya by the end of March 2018, following the discovery of the abuse to which migrants were exposed. About 4,100 refugees and migrants currently reside in Serbia, of which about 3,800 are located in state asylum centers and private centers, according to a monthly report by the Belgrade Center for Human Rights, which transmits UNHCR data. Most refugees are located in the asylum center in Krnjaca 577, in private centers in Obrenovac 717, Preševo 370 and Adaševci 303, while the least of them stayed in the asylum center in Tutin and Banja Koviljaca and reception centers in Bosilegrad, Dimitrovgrad and Subotica. During February 2018, 594 foreigners showed their intention to seek asylum in Serbia. Most of them were citizens of Afghanistan 148, Pakistan 151, Iran 97, Iraq 76, Syria 38, and India 21.

Out of the total number of asylum seekers, 534 were men and 60 women. Out of that number, 137 were underage, of which 14 were unaccompanied by parents or guardians.

Since the lifting of visas to Iranian citizens, more than 6,000 „Iranian tourists“ entered the country in the past five months, according to official MIA data in Serbia. Most of them come to Serbia by airplanes as tourists, but after 30 days they can not leave the country and go to the West, they become migrants in Serbia. A large number of them decided not to return from Serbia to their country, but to continue their illegal routes to Western Europe.

Serbia is just a bypass, but the safest and cheapest route to countries that are their final destination in Western Europe.

A large number of migrants stay in Belgrade use to establish links with smugglers who will transfer them to the desired destination or to find other ways to cross the borders of Croatia, Bosnia and Herzegovina, Hungary or Romania.

Serbia has been hit by millions of people who have left their countries (Iraq, Syria and other countries) and have gone to Europe seeking rescue from torture that they have survived in their own.

Countries. Migration can not be stopped in Serbia, although some countries close the border for the asylum seekers.

The streets of Belgrade are flooded with the Syrian and the Iraqi people lying in the parks exhausted from walking. The Commissariat for refugees issued a warning stating that if the International Community does not help, Belgrade will not be able to cope with the influx of so many people.

According to MUP data (November 6, 2015), 1.652 entered Serbia, and 1.494 of them were registered in the reception center in Presevo, while 158 refugees came to Serbia from Bulgaria. On the same day, 4.570 refugees went from Serbia to Croatia.

From the beginning of 2015 in Serbia, a total of 363.852 refuge/migrants have ben registred, and the largest number of refugees by month was recorded in October 180.307, almost 6.000 a day.

Number ofmigrants and refugees from war-affected areas entering Serbia from Bulgaria on December 2nd 2015 has doubled. Earlier from Bulgaria into serbia enterd around 100 refuges7migrants and now that number passed 200. according to UNHCR data 3.248 refugees and migrants entered Serbia, out of which 2.862 came from Macedonija and 422 from Bulgaria.[footnoteRef:296] [296:  Mirjana Milenkovski said from the UNHCR office, 2.12.2015.] 


There are 2.066 refugees and migrants from Serbia to croatia. This means that the total number of people registred in serbia since the beginning of the year is 488.395. In reception centers of serbia there are 194 people.

On the border of serbia and Macedonia, from the Macedonian side there are people who are not from Syria, Afghanistan and Iraq, but from Somalia, Bangladesh, Morocco and other countries.

In the period from 1998 to 2008, 7.705 diferent housing solutions for refugees were provided:

· 3.805 housing units were built without a legal basis for the transition of the apartment to the ownership of the user,

· 3.349 packages of building materials were distributed,

· 631 rural households were purchased, and

· 20 prefabricated houses were donated.[footnoteRef:297] [297:  Kostadinović, A., D. Ilić, M. Marković, B. Ilić. Faculty of Law, Security and Management „Konstantin Magnus“ – Nis, p. 31.] 


In order to solve housing issues and economic maintenance of users since 2008 almost EUR 60 million were collected, out of which EUR 33.8 million was from EU funds, EUR 22.5 million from Republic of Serbia budget, EUR 12.4 million from UNHCR budget, EUR 2.4 million from BPRM and 450.000 from the Government of Federal Republic of Germany.

In the period from 2008 to 2013, assistance in the from housing solutions was provided for a total of 13.483 families of refugees and internally displaced persons, through:

· Construction of 1.078 housing units for social housing.

· Funds were allocated for the distribution of 4.933 packages of building materials.

· Purchase of 1.166 households.

· Donation and installation of 403 prefabricated houses.

Since 2001, the European Union has donated more than EUR 74 million to solve the issue of refugees and internally displaced persons, including the construction of housing units and prefabricated houses for social housing, the donation of economic empowerment packages and the provision of free legal aid.

In the period from 2008 to 2014, Eur 33.8 million were allocated from the EU funds, which were spent on solving the housing needs of users of collective centers, as well as the families of refugees and internally displaced persons accommodated in inadequate private accommodation.

In June 2016, the number of refugees in the Republic of Serbia amounted 29.457 persons (20.334 from the Republic of Croatia and 9.080 from Bosnia and Herzegovina). More than 20.000 people came from Kosovo and Metohia.

The adoption of the Law on asylum („Official Gazette of the republic of Serbia“, No. 109/2007) has created a prerequisite for the Republic of Serbia to join the implementation of the policy that the countries European Union lead towards asylum seekers, which was one of the criteria of accession to the European Union.

Asylum Centers are part of the Commissariat, as a separate organization, in the sense of the Law on State Administration and the Law on Civil servants.

The commissariat for Refugees and Migration has strengthened the capacities, provided adequate infrastructure and implemented asylum legislation in accordance with international standards and provided adequate accommodation and basic living conditions for asylum seekers until the final decision on the asylum application was made.

In order to fulfill its obligations, the Government of the Repubic of Serbia adopted the Strategy for reintegration of Returnees under the readmission agreement on February 13.2009 („Official Gazette of Republic of Serbia“, No. 15/09). An Action Plan for Implementation of the Strategy of reintegration of returnees under the Readmission Agreement for 2009 and 2010 was also adopted.

The Council for the Integration of Returnees under the Readmission Agreement was established on October 23.2008 („Official Gazette of the Republic of Serbia“, No. 99/08). The Council decision established the strategy Implementation team as well. According to the reintegration Strategy of Returnees based on the Readmission Agreement, the Commissariat for Refugees and Migration has the task of coordinating and organizing primary acceptance and cooperation with the receiving communities and is responsible for the operational implementation of the planned activities on the ground, and for the successful reintegration of returnees to prevent human trafficing and promoting the principle of positive discrimination.

With juvenile unaccompanied migrants in the ZVDO in Belgrade, individual and group psychological counseling is organized regularly in order to adapt quickly and effectively to the difficult and traumatic experience, but also to continue their normal psychological development, which is often impaired by the overall experience of refugees.[footnoteRef:298] [298:  Center for protection and assistance of asylum seekers, Belgrade, 3.06.2016.] 


Lawyers of the center for Protection and Assistance to Asylum Seekers (APC/CZA) regularly provide legal assistance to asylum seekers in all asylum centers in the country, among others, to persons accommodated in asylum centers in Sjenica and Tutin. Often, asylum seekers from Iraq seek asylum because of the fear of persecution by the Islamic state, or because of the fear of persecution because of their nationality/ethnicity, as some as Kurds were direct targets of members of the Islamic state.

Also, lawyers of the Center for Protection of Assistance to Asylum Seekers (APC/CZA) daily visit the Asylum Center in Krnjaca, where they provide information and legal assistance to asylum seekers within their regular activities. In this way, asylum seekers are acquainted with the asylum procedure in the Republic of Serbia and receive the necessary information about their rights and obligations during the asylum procedure.

In the asylum center in Krnjaca, people come and go every day. Some of them are rushing towards Europe, staying only one or two nights, some staying a few days to somehow recover and wait for friends and family members, and then go on together, while others are considering or have already decided to try to build their life in Serbia. They brought with them the experience of war, hiding, separation from family, and the death of close people.

We hope that people on this planet will become more humane, more conscious, more moral, that there will be no more war, suffering and pain, that they will realize that human life is worth a lot and that it is necessary to think about the life of all people, regardless of nationality and race, which is worthy of a man at this time when science and technique is considered to have reached its peak. We need to use science and technology humanely in order to preserve the life of both plant and animal, and order to preserve a healthy population of people so that there would not be any witnesses that we existed on this planet. Nuclear, chemical and biological warfare can lead to the disappearance of life on Earth.



Conclusion



The Government of the Republic of Serbia has built settlements for the permanent accommodation of refugees on the territory of the Republic of Serbia. Most of those who decided to go out and moved through the International Organization for Migration (IOM) and UNHCR. The refugees mostly migrated to Canada, the United States and Australia.

Serbia will continue to be a transit zone, as migrants are not interested in seeking asylum in Serbia. Serbia is a very poor country, and it is not able to provide a normal life for its citizens. Serbia has not solved the problem of Serbian refugees from the territory of Croatia, Bosnia and Herzegovina, Kosovo and Metohija, which still live in collective centers and inhuman conditions for life.

The number of forcefully displaced people in the world reached the figure of 65.3 million at the end of 2015, according to a UNHCR report of June 20, 2016, which is an increase of 5.8 million people over a period of twelve months. This is the first time in history that the number of displaced persons has exceeded 60 million. Of this number, 21.3 million have a refugee status (1.8 million more than 2014), 40.8 million people are internally displaced (an increase of 2.6 million in relation to the year before) and at the end of 2015, 3.2 million people awaited a response to an asylum application in one of the developed countries of the world.

When these figures are compared with a total population of 7.3 billion people on the planet, this means that one of 113 people around the world is either asylee, internally displaced or refugee.

The are more and more displaced people due to war and persecution, which is worry some by itself, but factors that jeopardize refugees also multiply. Every year the frightening number of refugees and migrants dies at sea. People fleeing from war encounter closed borders on land.

Data show that 54% of refugees come from three countries: Syria (4.9 million), Afghanistan (2.7 million), and Somalia (1.1 million).

According to data collected by the UNHCR, the children accounted for 51% of the world’s refugees during 2015. what is worrying is that many minors were separated from their parents or have traveled alone. In total, there were 98.400 asylum applications filed by juveniles without accompanying adults and children separated from their families. This is the largest number ever recorded by the UNHCR, and it tragically shows that forced displacement around the world disproportionately affects young lives.

Although in a difficult economic situation, Serbia has not forgotten that refugees are people as well and has helped them to re-establish the social structures of the mechanism for fighting and normalizing everyday life.

They were given socio-medical care (health) al the highest level, provided food and clothing assistance.

One of the key problems, as a significant part of the refugee population, is the problem of refugee children, their psycho-social and rehabilitation in the new environment and the continuation of education.

For future generations in the event of the need to accept refugees, society must have ready special facilities in order to protect both society and nature from the socio-ecological consequences of the migrations.
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Резюме: Целта на статията е да изследва предизвикателствата пред институциите за средно и висше образование, изправени по време на пандемията в Латвия. Изследователският проблем беше да се определят различни инструменти за дистанционна инвентаризация, които да се прилагат в образователния процес. По време на изследването беше направено заключението, че процесът на дистанционните проучвания изисква предварително разработване на ясни насоки и задачи, разпространени сред преподавателския персонал и издадени от публичните органи на ЕС и Латвия и администрацията на институциите.

Ключови думи: образование, дистанционно, Moodle, Zoom, комбиниран подход, пандемия



Introduction



The research problem could be stated as a necessity to investigate various remote inventory tools to be applied in the educational process with an order to simplify the achievement of the study materials for learners and its preparation for the teaching staff thus with the emphasis of the overall quality of the continuous education process and its continuous improvement.

Main objective of the research is the market of educational services of Latvia, implemented both on the levels of secondary and higher education.

Subject of the research is the analysis of modern technological tools to be applied as a supportive element with an order to ensure stable and progressive process of remote studies during the pandemic times in Latvia, both on the levels of the secondary and higher education.

Methodological basis includes the following methods: system analysis – used to assess the challenges and benefits of remote and combined study process approach, the literature and legislation acts review according to the establishment of the remote studies process and its control within the EU and Latvia and interviews during a workshop meeting that was held in ISMA in October 2020, when both secondary and higher education institutions representatives were met together to discuss the problems of remote studies in Latvia.

Research results: the useful and favourable tools able to ensure the process of remote studies were analysed with the according recommendations, the necessity to continue a combination of remote and in-class studies even after pandemic was stated, the challenges and opportunities for learners, teaching staff and institutions were discussed.

Research limitations: the research was conducted after a first pandemic wave in the spring 2020 and exactly during the second wave during the fall 2020. At the moment this is hard to predict overall impact and challenges that the whole pandemic period will cause to the education at large.

Originality/meaning: this article aims to identify challenges and benefits of the remote and combined study process for the secondary and higher education institutions in Latvia during the pandemic period.



Requirements to the competencies of a modern teaching staff



Change of educational models and requirements for the types of communication in education imposes on the teacher all the higher requirements for proficiency in the information technology products. For example, training students how to use MS Office programs during the classes of the „Applied informatics“ in a higher education institution (HEI) is no more relevant and is much more appropriate for the beginners of the educational process, pupils. The same as to mention MS Office skills in a resume as an advantage is no longer appropriate, as these skills used to become basic for a long time already. This is almost close to mention the applicant knows how to read and write.

Pandemic approach in 2020 led us to admittance of the fact every educator should be able to use modern technological tools in his process of information delivery as a must. No doubts, the pandemic will be over but it will led to unreturnable changes in an approach of education, necessary competences and skills, the whole process of knowledge should be delivered and disseminated. During the pandemic, several lockdowns were and will be applied throughout the world, also in Latvia. Educators first faced the necessity to switch to the online in the spring 2020, since that time they become much better trained for the upcoming lockdowns. They`ve got practical experience, knowledge and skills to work remotely. Still the education process in Latvia (both in the secondary schools and higher educational institutions (HEI)) faced common problems, such as:

1. Ageing of educators. 51% of secondary school teachers in Latvia are over 50 years old (www.tvnet.lv, 2020), this leads to impaired ability to gain new skills, especially in accelerated mode;

2. Luck of own in-home devices for education process delivery (mostly in less developed regions of Latvia, not in the capital). Despite the fact the provision of children from low-income families with portable computers was announced, it is still in transit (Klūga 2020). Regarding to provision for the appropriate technological tools, such as PC, video cameras, microphones etc to the teachers and HEI staff it remains as a full responsibility of these people themselves and, optionally, the education institutions where they work.

3. Usage of unlicensed software is related problem with the previous factor.

4. The process of mastering new programs also remains entirely as a responsibility of the of the teaching staff and the existing potential of the representing school or HEI to ensure these people with according education possibilities.

5. Selection of appropriate technological tools is, in most cases, determined by the representing school or HEI, however teaching staff sometimes is even uninformed about many optional possibilities to be used as a supportive tool to the offered ones.



Disadvantages of remote educational process with existing equipment in the pandemic mode



When teaching staff is remotely separated from its followers (pupils or students) there are several problems recognized while ensuring process of information delivery, its control and monitoring:

1. Remote attendees discipline and control

2. High quality of information delivery process and overall quality of prepared materials

3. Implications with trustful evaluation of knowledge and skills obtained on a distance

The tutor during his remote lecture delivery serves also video-editor, live-streamer, blogger and other functions which may lead to the decrease of his overall teaching qualification as there are too many duties he has to perform at the same time. It is quite complicated mission to prepare online course during short term period, especially without support from the represented educational institution. As we know, the governmental decision to announce lockdown in a country may be immediate and there were cases when the course had to be fully converted into online mode in less than a week.



Advantages of nowadays remote educational process



1. New experience means brain storming and born of new ideas, methods and tools

2. Modern pupils and students require less socialization nowadays and they found switch to remote mode appropriate and convenient. They can better plan their time, save it as less transportation is required, some may even concentrate on studies better while sitting in a quiet room at their own homes. Remote studies used to be a perfect option for introverts. ISMA own teaching staff observation research showed that remote studies surprisingly increased lectures attendance and eager to perform tasks more attentively.

Professor Ina Blau from Israel`s Open university, finds many advantages of remote education during lockdowns: „It is an opportunity to develop skills“, she said. „There is a general societal perception as if students today have a natural affinity to studying in a digital setting since they are exposed to technology from a very early age, what’s referred to as ‘digital kids“ (Kabir 2020). Blau highlights two primary skills that can be developed by remote learning. The first is digital literacy and the second is self-directed learning. The teacher begins the lesson, provides a general explanation, hands out an assignment and then the children split up into small groups on Zoom, with the teacher switching between chat rooms. The students work together to create or solve something and then present it to the class. Learning has become more active using this method. The Israeli scientist even emphases: she wished to see remote learning combined with regular classwork even after the Covid-19 crisis is behind us. „I hope that starting from grade five, all students will learn for at least a day or two a week from home“, she said (Kabir 2020).



Necessary tools to ensure educational process remotely



One of the most important tasks for providing qualitative distance education is to ensure qualitative organization of the study process itself, including development of interactive training materials, online lectures and videos, presentations, tests etc. There might be several technological solutions.

In this chapter the own ISMA teaching staff experiment results will be observed. One of this article authors, ISMA 1st level program director „Applied Information Technology“ Igors Babics used to apply several technical tools to ensure his process of information delivery remotely. As a result he is able to evaluate advantages and disadvantages of each tool to be used in remote studies. We may say, the experiment first started in March 2020, when a first lockdown was applied in Latvia and still continues during the fall semester of the same study year. Several results are obtained already with according conclusions:

1. Software used for online broadcasting: Zoom, Google Meet, Skype, others.

2. Software, cloud software used for establishment of study process: Moodle, Microsoft Teams, others.

3. Video lectures were recorded additionally, to ensure those students who were unable due to some reasons watch live broadcasting. StreamLabs software was used with a remark it is still more suitable for broadcasting, the overall recording quality is far from perfect.

4. BandiCam – one of the most optimal software’s for screen recording. However, to use this program user should pay additionally, so this remains teacher`s and educational institution`s decision as it impacts the study process at additional cost. The advantage of this program – it doesn’t require preliminary knowledge.

5. BanidCut – useful tool for simple editing, cutting and joining video recordings. Is also available at a charge. It also comparately easy tool to achieve.

6. Adobe Premiere Pro – one of the most convenient programs for video editing. Still for users without preliminary knowledge of other Adobe products it requires certain time for achievement of skills.

Regarding advantages and disadvantages of remote studies and applied technological tools it can be stated following:

1. No doubts the technologies offered for use during the process of providing pupils and students with study materials are already developed enough, however there is a noticeable lack of guidelines which tools to use and how to work with them to achieve best results.

2. There is a need of certain time to update their knowledge and skills both for tutors and learners as they have to be able to switch from in-class studies to the remote mode.

3. Guidelines which software to use and how to use those properly must be constantly developed and improved. There should be responsible forces for this action in educational institutions, perhaps, joined groups of IT specialists and representatives of study department, also study program directors etc. – those who manage study process, monitor results and gather feedback both from learners and tutors.

4. During and after pandemic times the most optimal educational format should be combination of in-class education with interactive videos, online lectures, work in cloud environments, such as Moodle and others.

These conclusions come in a full consonance with statements of other abroad colleagues of ISMA, such as Blau`s statement of necessity to continue combined approach even after pandemic times.

Regarding to the current situation in the secondary and higher education in Latvia, at the beginning of November 2020, the Ministry Cabinet of the Republic of Latvia announced fully remote studies for the secondary school pupils classes 7-12, in-class studies for 1-6 classes and partly remote educational process for the higher education institutions. This means, lectures must take place fully remotely meanwhile practical studies (such as workshops etc.) can be effectuated in presence if there is a will to do so by a HEI (360, 2020). However, epidemiological situation changes constantly and by the moment of this article publication these statements could be revised.



Pros for a combined approach in education:



· Interactive materials help a learner to follow the study process in case of his disability to visit a class, for example because of his disease. In addition, recorded video materials will also allow the learner to repeat given material and to get acquainted with it more deeply.

· Repetitive impact and combined approach also mean application of different study tools at once. For example, a learner may require repetitive lecture watching with the help of recorded video in a combination with a follow up of reading a presentation. The assumed knowledge may be checked remotely with the help of online test.

· Tutors are obliged to prepare themselves for video records more thoroughly taking into consideration every phrase may be watched several times. This requires tutors to be much more attentive and their overall performance skills and obtained knowledge increase accordingly. This process leads to common increase of the represented educational institution competitiveness.

· To overall course structure becomes more consistent as all the recorded video materials, presentations and tests should logically complement each other.

· Modern cloud educational systems, such as Moodle allow to follow up both tutors and student`s activity within it. This helps a HEI`s administration to monitor and control both sides participation in the study process. This also increases students` awareness of the study process and ability to opt for evaluation revise, if necessary.

· In case of tutor`s sudden disease or even retirement, the recorded materials allow to the HEI`s administration to feel more calmly while looking for a replacement.

· While materials are recorded once, a tutor can use educational tools and approaches more briefly thus increasing the quality of his educational services. The time, necessary for tutor`s self-preparation for studies, decreases.

· A tutor feels more briefly demanding topic achievement confirmation from the learners. Learners are unable to say they`ve missed a part of it due to their absence or other reasons, perhaps, excluding lack of internet connection.

· Combined approach and materials, recorded and uploaded to cloud services as well as learners` ability to reach them on a remote basis give both to process participators and HEIs` administration feeling of comfort and security during unpredictable pandemic times. In case government will oblige educational institutions to switch to a fully or partial remote mode – the institution itself, its teaching staff and students feel much more secure when they all know – everything is ready, recorded, uploaded and it takes only seconds to log in.

Despite the fact the switch to the remote mode was absolutely spontaneous and unpredictable for most of the world`s countries during the first pandemic splash in the spring 2020, the overall results of this world wide experiment are tremendous. New approaches were developed; knowledge found a way to be disseminated even remotely, both teaching staff and learner’s involvement in the study process was outstanding. New switch to the remote mode that took place during the fall of 2020 didn’t raised that much issues and concerns as it was previously. Materials were prepared, conceptual models of remote modes in case of pandemic impact increase were developed and implemented during the situation worsening later on. Both sides already get used to the remote and combined education and studied how to get benefits from the process.

During a workshop „European Answer to Pandemic“ which was held at ISMA October 9th, 2020 (I., 2020), more than 30 teachers from Riga Secondary Schools and 7 ISMA teaching staff representatives gathered together at ISMA premises to discuss challenges and possible benefits of educational process during pandemic times in Latvia. It was concluded:

· A switch to the remote education process both for Latvian secondary schools and HEIs was rather chaotic. Despite the fact, there were several EU common guidelines developed, Latvian teaching staff has mainly very little information about it, so the development of remote educational process was rather scattered;

· Teaching staff in Latvia felt very little support and, that is more important, lack of clearly explained guidelines by the side of the public bodies;

· Average age and computer skills of teaching staff in Latvia have significant impact on digital tools achievement ability, speed and eager to use;

·  Among definitely positive sides it should be mentioned Internet speed and the presence of own digital devices (PC, tablets, laptops) in Latvian house holdings, so there were no many implications for parents to ensure remote educational process;

· However, both, teachers and parents of pupils felt very stressful especially during the first wave of pandemic when the study process was unexpectedly switched to remote even for first year’s pupils;

· The experience of remote studies should be continuously applied even after the pandemic will be over. It is highly desirable to provide public guidelines and methodology how to continue implementation of remote and combined studies, elaborated by Latvian Ministry of Education or on the common European level, by OECD.

Still, we have to admit, despite the various and repetitive complaints of the teaching staff about the lack of the recommendations how to operate during the pandemic, these guidelines and legislation acts, reports etc. were developed, some of them even at the even before the peak of the spring pandemic, in anticipation of it. So, there remains a question of its better dissemination with the help of all possible distribution channels. For example, already mentioned Epidemiological precautions to limit the spread of Covid-19 infection (360, 2020), Guidelines in person, combined and remote implementation of training (Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002, 2020), Recommendations for universities and colleges precautionary measures to control the spread of Covid-19 infection (Ieteikumi augstskolām un koledžām piesardzības pasākumu (aktualizēti 07.11.2020.), 2020), Supporting the continuation of teaching and learning during the COVID-19 Pandemic (Reimers F., 2020) and others. The concerns of teachers were about lack of providing clear explanations and simple tutorials, how to implement recommendations.



Conclusions



To sum up, it should be stated as modern technologies provide us with the broadest opportunities for organizing better educational process. Today we are only at the very beginning of this path. Apparently, humanity will have to go through long and thorny path while remote education in its pure form will surpass full-time education in quality and reliability. Therefore, today and in the future several years seem to be the most effective combined methods of ensuring the educational process.
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Резюме: Поради нарастващите промени в бизнес средата планирането на човешките ресурси се превръща в много сложен процес. В днешно време все повече се обръща внимание на човешките ресурси, тъй като те несъмнено са важни за растежа и развитието на икономиката като цяло и са мощен инструмент за постигане на конкурентно предимство. Инвестирането в развитието и планирането на човешките ресурси заедно с развитието на икономиката и подобряването на качеството на живот значително ще допринесат за по-бързото развитие на икономиката. Европейските образователни политики са доминирани от основан на знанието подход на обществото. Знанието е ключов фактор, който трябва да даде възможност за стабилно и устойчиво развитие на обществото. Напоследък се обръща голямо внимание на увеличаването на заетостта на квалифицирана работна ръка, но възникват и нови обстоятелства, причинени от глобалния феномен на миграцията и необходимостта от планиране на човешките ресурси, където е необходимо да се вземат предвид тези условия.

Ключови думи: планиране, миграция, управление на кризи, мениджър



Introduction



Human resource planning is faced with a number of problems and difficulties. The main problems are predicting of trends and quantifying of variables. In addition, it is difficult to perceive the intensity and strength of the impact of certain factors, such as conditions caused by the migration of the working age population. Therefore, human resource planning requires the improvement of international cooperation, as well as the involvement of human resources experts and an advanced informational competence. All planning activities are carried out through two groups of activities: assessment of the current situation of human resources and assessment of the required human resources in the future. The implementation of the aforementioned activities aims to achieve general goals of human resource planning, attracting and retaining people with appropriate skills and competencies, anticipating problems related to potential surplus or shortage of people, reducing the organization's dependence on external business environment by retaining of employees and their career development and by achieving of other individual goals listed in this paper. Human resource planning is performed by applying qualitative and quantitative methods, while the choice of planning methods depends on the specifics of the organization and its business, the stability of the business environment and the prediction of external variables. In conditions of large-scale migrations, the best result is achieved by a combination of different methods and quality information system (database). Due to the growing changes in the business environment, human resource planning is becoming very complex process. Nowadays, more and more attention is paid to human resources because they are undoubtedly important for the growth and development of the economy as a whole and are a powerful tool for achieving competitive advantage. Investing in the development and planning of human resources together with the development of the economy and the improvement of the quality of life will significantly contribute to the faster development of the economy. European education policies are dominated by a knowledge-based society approach. Knowledge is a key factor that should enable stable and sustainable development of society. Recently, much attention has been paid to increasing the employment of skilled labor, but there are also new circumstances emerging caused by the global phenomenon of migration, and the need for human resource planning where it is necessary to take into account such conditions.



I. Migration of the working age population in the twenty-first century



1. Migration of the working age population



Migration is an everyday process that has an impact on the global labor market and labor force. Migration is defined as the physical movement of the population from one area to another, usually over long distances. It is considered to be one of the main determinants of population movement. The reasons for each type of migration consists of natural, economic and social factors. Migrations of the working age population occur mostly due to economic reasons: lack of employment, low wages, poverty, hunger, poor quality of life, insecurity, inaccessibility of education, etc.

On the one hand, migrations mean „better life“ for migrants. Researchers believe that if they are managed properly, they can represent a huge potential. For destination countries, they contribute to mitigating adverse demographic trends, meeting labor market needs, maintaining the existing level of the workforce, increasing productivity, professional mobility and economic growth.

The number of migrants worldwide is constantly growing on a daily basis. According to UN estimates in 2010, about 3% of the world's population has not lived in the country of its birth, or approximately a million people. Over the past 45 years, the number of people living outside their country of birth has more than doubled, from an estimated 75 million people in the 1960s to almost 191 million people in 2005. On a global scale, one out of 35 persons is a migrant. It can be expected that the trend of international migration and the number of migrants in absolute terms will continue to increase in the coming decades.[footnoteRef:299] On the other hand, migrations for the country of departure of migrants cause negative effects, for example, in terms of brain drain. This process moves in the direction from less to highly developed countries leading to a situation where development in already developed countries further increases as the country receives human capital for free, while the underdeveloped country is left without perhaps a key resource for growth. Hence the importance of human resource planning in such unstable labor market conditions. [299:  https://bih.iom.int/sites/default/files/downloads/publications/Prirucnik.pdf] 


Most of the population emigrated from Europe, but also immigrated to Europe. The population from our region has mostly moved to North and Central America, and a significantly smaller number of people have moved to Asia and Oceania, and vice versa. The migration balance of the region is not positive, as evidenced by statistical data, considering that for the observed period the number of emigrants is higher than the number of immigrants. Migrations impact on both migration environments that are affected by this process. Regardless of whether it comes to emigration or immigration effect is the same. As already mentioned, the population moves to the highly developed countries in which further influences the increase of development, while in developing countries exacerbates the already deteriorated demographics. Migrations cause great consequences, primarily on the demographic, then on the social, economic, cultural and political aspects.

Migration as a process is influenced by a combination of economic, political and social factors, either in the country of origin of the migrants or in the country of destination. The relative economic prosperity and political stability of the EU is considered to be a significant factor in attracting migrants. In this paper, we will analyze migration trends in the most influential European countries in the period between 2002 and 2016, all of which are designated as immigration countries, with significantly larger number of immigrants than emigrants.

Most of the migrants moved to wealthier countries, where they had been provided with better opportunities, especially for those with a higher level of education. Immigration to wealthier EU member states has increased significantly in the 21st century. Germany is the country with the largest number of immigrants, which accepted as many as 11,106,986 immigrants in the observed 15 years, followed by England (7,581,479 immigrants) and Spain (7,527,437 immigrants). These are major immigration countries, which received 67% of immigrants in the EU. However, when we compare the influx of immigrants with emigration from those countries, we come to the result that these European countries as a whole are also countries of emigration, with Germany being the largest emigration country with 7,081,980 emigrants and England with 5,027,998 emigrants, followed by Spain with 4,086,531 and France with 2,899,827 emigrants, for the observed period from 2002 to 2016, as can be seen from Table 2.



Table 2. Annual migration data for the European Union (period 2002-2016)







Source: http://web.efzg.hr/RePEc/chapters/chapter18-02.pdf



The complexity and number of factors that cause migratory movements, and their impact on the number of working age population can be noticed in the movement of the population of transition countries. Therefore, as these are immigration countries, special attention should be paid to the human resource planning due to a loss in the working age population in a way that these countries through reforms and development policy create conditions to reduce immigration of such population.

The research of migration processes in twenty European countries enables us to reach significant conclusions regarding migration trends through comparative analysis (Table 3).



Table 3. Annual average migration for the EU (period 2002-2016)







Source: http://web.efzg.hr/RePEc/chapters/chapter18-02.pdf

By observing the data in Table 3, we can find three completely different types of countries in terms of the meaning of migratory movements. The first group of countries consists of those countries which, thanks to abundant immigration in the observed period, have increased the population of their country by ten percent or more, thus rejuvenated the population structure, as they have accepted a younger population (working age population) compared to domestic population which is gradually aging. It is assumed that this will be a positive long-term factor in strengthening the economic and demographic situation in these countries, as this significantly reflects on the prosperity in the country. A special category of countries consist of countries in which immigration is significantly higher than emigration, which contributes to an increase in the working age population. This category includes Belgium, Ireland, the Netherlands and Switzerland.

By looking at the data on transition countries, it can be noticed that these are mostly immigration countries, and that a small number of migrants entered those countries. After the analysis of immigration and emigration in the first decade of the 21st century, we provide an overview of the European Union as a whole. In 8 of the 28 countries shown in Table 3, more people emigrated than immigrated (Bulgaria, Estonia, Greece, Latvia, Lithuania, Poland, Romania and Croatia). Unlike the previously listed countries, some other European economies are characterized by a significant increase in population, thanks to abundant immigration. Population growth due to migration trends higher than 5% in the analyzed period 2002-2016 was recorded in: Austria, Belgium, Ireland, Spain, Italy, Cyprus, Luxembourg and Sweden. In other words, in countries with high gross domestic product, which is the result of increasing economic development, the influx of working age population contributes significantly. Since demographic data on migration are not shown in the above tables, in the continuation of this paper we will present data on population and migration in the Republic of Srpska on the basis of newly issued residence permits for BiH citizens in EU countries, which are kept in Eurostat databases.



2. The impact of migration on the number of working-age population



Departure or migration is a phenomenon that is related to the population, that is, the population phenomenon that is, despite all efforts, extremely difficult to predict, and hence control. The rapid decline in the labor force and the aging of the population are becoming a limiting factor for economic growth and development in the Republic of Srpska. This especially refers to the migrations of the highly educated working age population, considering that precisely this type of the labor force is more than any other part of the labor force subjected to the influences of various factors on the labor market.

Given their definition, migrations generally have common economic characteristics, although the reasons for their occurrence may or may not be quite the same. It all depends on the personal attributes of economic migrants: level of education, ethnic origin, geographical origin, age and gender of the person. Although we do not have precise statistics, foreigners as a workforce represent a growing component of the modern global workforce. Europe as a region has the largest share of foreigners in the working age population, which is a reflection of the migration of the working age population.

In order to better illustrate the impact of migration on the working age population, we will use statistical data for our country, given that a significant degree of depopulation has been noticed. An important reason for the depopulation in the Republic of Srpska is the migratory outflow of working age population. Due to the migratory outflow, the Republic of Srpska is losing a significant number of young, working age population. In this analysis, we will use data on newly issued residence permits for BiH citizens in EU countries, which are kept in Eurostat databases. In this research, we start from the premise that the trend of population migration from BiH is very similar, if not the same, as the trend of migration from the Republic of Srpska, considering that the political and economic circumstances are practically the same.

By referring to the data on the population in the Republic of Srpska in Table 4, we notice that in a period of 12 years, the working age population has decreased from 964,000 in 2006 to 838,000 in 2017, which represents a drastic decrease of 13%. This data is significantly reflected in human resource planning, both in individual organizations, as well as at the level of the state which is responsible for development policy.



Table 4. Population data of the Republic of Srpska (in thousands)







Source: Statistical Office of the Republic of Serbia, Labour Force Survey



By referring to the data on the population in BiH from Table no. 5, we can notice that in the observed period of 7 years, the working age population decreased from 2,566,000 in 2012 to 2,396,000 in 2018, which is a decrease of 7%.



Table 5. Data on the population of Bosnia and Herzegovina (in thousands)



		

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018



		Total population

		3.038

		3.050

		2.982

		2.905

		2.840

		2.734

		2.701



		Working age population

		2.566

		2.598

		2.565

		2.543

		2.489

		2.407

		2.396



		Active population

		1.130

		1.133

		1.120

		1.090

		1.047

		1.026

		1.008



		Workpeople

		814

		822

		812

		808

		801

		816

		822



		Unemployed

		316

		311

		308

		282

		273

		211

		185



		Inactive population

		1.436

		1.465

		1.445

		1.453

		1.415

		1.381

		1.388



		Persons under 15

		472

		452

		417

		392

		351

		327

		305







Source: http://www.istinito.com/wp-content/uploads/2019/01/stanovnistvo-BiH-2013.jpg



By observing the data from Table no. 6, which contains data on the population in the Republic of Serbia, we can notice that in the observed period of 8 years, the working age population decreased from 7,423,000 in 2011 to 7,001,000 in 2018, which represents a decrease of 6%.



Table 6. Population data in the Republic of Serbia (in thousands)



		

		2011

		2012

		2013

		2014

		2015

		2016

		2017

		2018



		Total population

		7.423

		7.219

		7.183

		7.149

		7.114

		7.076

		7.040

		7.001



		Working age population

		6.293

		6.277

		6.124

		6.099

		6.060

		6.017

		5.984

		5.955



		Active population

		2.916

		2.929

		2.966

		3.157

		3.116

		3.208

		3.229

		3.245



		Workpeople

		2.224

		2.228

		2.310

		2.544

		2.558

		2.719

		2.794

		2.832



		Unemployed

		691

		701

		656

		613

		558

		489

		435

		412



		Inactive population

		3.377

		3.348

		3.157

		2.941

		2.943

		2.809

		2.755

		2.710







Source: http://www.stat.gov.rs/oblasti/trziste-rada/anketa-o-radnoj-snazi/

Comparing the data for Bosnia and Herzegovina, the Republic of Srpska and the Republic of Serbia, we can conclude that there is an evident declining trend in the decrease of working age population, and that it can be expected that this declining trend will continue in the future.



Table 7. Numbers of newly issued residence permits for BiH citizens in EU countries







Source: https://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/data/database



According to Eurostat data, in the observed eight years, 155,449 people moved from BiH to one of the countries of the European Union (EU). The five destinations to which migrants from BiH have been moving are: Germany, Slovenia, Croatia, Austria and Italy. What is particularly worrying is that the number of those who emigrate from BiH is growing from year to year. At the beginning of the observed period, it was approximately 11,000, and at the end of the period about 36,000 people. It is necessary to emphasize that only legal migrations have been recorded here where, by which people obtain residence permits and join the formal sector. There is also a part of the population that „illegally“ moves to EU countries, and that number is estimated at about 15-20% compared to the number of migrants who move through legal forms of population influx.

The analysis of the data shown in Table no. 5. shows the tendency of growth of population departure from BiH to the EU. We can notice that the increase in the number of issued residence permits for 2017 is higher by as much as 10,000 compared to 2016, which is a significantly higher increase compared to the increase in previous years. It can also be noticed that the citizens of BiH mostly move to developed EU countries, because these countries, due to economic development, constantly need to increase the number of working age population.

We come to the conclusion that the effects of migration of the working age population create new conditions for human resource planning, regardless of whether it is a country of immigration or emigration, considering that the number of such population is constantly changing.



II. Human resource planning in the conditions of large-scale migrations of the working age population



If properly managed, migrations can have positive effects for all actors: the country of emigration, the country of immigration, but also for the migrants themselves. While prior migrations encompassed individual societies, migrations today can encompass all societies regardless of their level of development, the strength of national states, or the degree of liberalization. If viewed from the economic aspect, migrations imply the need for work and appear as existential migrations, which are related to the conditions of survival and satisfaction of basic living needs through work and the realization of financial benefits.

In economic terms, in addition to the migration of the working age population from an area where they achieve less success to an area where they expect to achieve greater success, which is considered to be one of the main sources of economic growth, growth is also achieved through the means of modern technology. Only if the reason is of an economic nature, for example the employment rate, then emigrants move to countries where the employment rate is high, during which different conditions arise, both in the country of emigration and in the country of immigration. The country of emigration faces a reduction in the number of working age population, which makes it more difficult to recruit labor force and select qualified personnel, while the country of immigration strengthens human potentials, which leads to higher economic growth. It follows from the above that human resource planning models, that is, labor fource planning models, must be updated more frequently, in other words, adapted to new conditions caused by migrations of the working age population.

The mobility of the working age population has become a key point in international political agendas due to the growing importance of the science-based economy. A higher level of education and mastery of the necessary skills for the job position can become a comparative strategic advantage of migrants in finding a job, especially in the labor market which is characterized by the mismatch between supply and demand in developing countries, but in developed economies as well. The reason for the above fact should be sought in the aging population, increasing global competition and greater mobility of people, which significantly changes the number and structure of the workforce that have a significant impact on planning the supply of human resources.

By observing the countries in our region that have not yet managed to join the European Union, and thus the European Union labor market, we have noticed that they face the problem of reducing the supply of working age population due to population aging and migrations (which also affect in some way the aging of the population). The labor market of the mentioned countries is characterized by significant fluctuations in labor supply and demand and a high unemployment rate, all of which significantly affect human resource management.

Business staff is professional, trained and willing to work if a decent income and business stability are provided. It is extremely important to hire young people and to carry out their training and education in order to be ready to respond to huge challenges in both domestic and foreign markets. Recently, there has been an increased need for trained personnel, due to the great expansion of the market, and globalization has led to frequent movements of workers to international markets. A well-trained worker is capable of doing the same job in any world market.

In our region, the so-called „brain drain“ often occurs, given that there is always a risk that a trained and skilled workforce will leave to other more developed markets in search of better working conditions. This is one of the biggest risks that is becoming one of the major problems of today. Frequent fluctuations of workers also lead to higher training and education costs, which must also be taken into account.

Migration of people to immigration countries cannot be stopped, but it can be significantly controlled and slowed down to reduce the negative effects on human resource management. In what way? By solving some basic and key problems that bother the majority of the population through increasing the employment rate, increasing salaries, various benefits when solving the housing issue, investing in technology and modernization of equipment, investing in literature and education, appreciating true values.

In order for organizations to be able to plan human resources more accurately, it should be borne in mind that differences in life expectations, demographic and economic structure, social conditions and political stability will increase even more and there will be even greater differences between less developed and developed countries in the future. Therefore, the process of migration of the working age population will continue, which can be concluded from the data presented in the previous chapter. The analysis of the mentioned data shows that the trend of migrations of the working age population is increasing every year.

States regulate migration in order to attract and manage the influx of people, and in some cases to promote and manage the departure of people. States face the challenge of managing migration for the benefit of countries of origin and destination, as well as the migrants themselves and their families. However, this goal will be impossible to achieve without defining a decisive accession policy, which will also be flexible enough to respond to the changing dynamics of the phenomenon of migration of the working age population.

Although many high-income EU countries have established long-term migration policies, they need to make ongoing adjustments to meet labor market needs, attract skilled migrants on a permanent or temporary basis, reduce illegal migration and mitigate the effects of the so-called brain drain in countries of origin. Human resource planning in such conditions is further hampered by the lack of previous strategies, so it is necessary to experiment with new approaches in which models for predicting future population movements will be developed based on available migration statistics. The success of such approaches will depend on the acceptance of the importance of collecting such data and exchanging them between countries. Human resource planning is an activity of forecasting, which aims to turn uncertainty into certainty. The applicability of human resource planning methods, both quantitative and qualitative, largely depends on the appropriate level of statistical knowledge, recording and monitoring of a particular phenomenon over longer period of time, and the reliability of predictions that depend on the degree of connectivity and probability that past trends will continue in the future. However, based on the data presented in this paper on the degree of migration of the working age population, we can conclude that trends are changing rapidly and that they largely depend on external factors that initiate migrations, which cannot be predicted.



Conclusion



Migrations of the working age population predominantly occur due to economic reasons: lack of jobs, low wages, poverty, hunger, poor quality of life, insecurity, inaccessibility of education and the like. The number of migrants in the world is growing daily. The results of surveys conducted by the UN show that in 2010, approximately 3% of the world's population migrated and that, at the global level, one in 35 people was a migrant. It can be expected that the trend of increasing international migrations and the number of migrants in absolute terms will be continued in the coming decades.

By analyzing the data on the migration of the working age population for the EU, we have noticed that developed countries show an upward trend, while transition countries and developing countries show a downward trend in the number of working age population. The biggest issue in the planning of human resources is that the trends of the working age population is difficult to predict and that they increase the uncertainty which is contrary to the objectives of planning.

By observing the data on the number of working age population in our region, we can notice a decrease in the number of 13%, and it can be expected that this decreasing trend will continue in the future. This data has a significant impact on human resource planning, both in individual organizations and at the level of the state responsible for development policy. As we have repeated a few times earlier, the population moves to more developed countries that affects even larger increase of development, while in developing countries from which the working age population leaves, this process further exacerbates the already deteriorated demographic picture.

States face the challenge of managing migrations effectively, but the goal of reaping the benefits of migrations in countries of origin and destination will be impossible to achieve without defining a decisive accession policy, which will also be flexible enough to respond to the changing dynamics of the phenomenon of migration of the working age population.

The applicability of human resource planning methods largely depends on the appropriate level of statistical knowledge on current trends of movement of the working age population. However, based on the data presented in this paper on the degree of migration of the working age population, we can conclude that trends are changing rapidly and that they largely depend on external factors that initiate migrations, which cannot be predicted without recording and monitoring of a particular phenomenon over longer period of time, and the reliability of predictions that depend on the degree of connectivity and probability that past trends will continue in the future.

Finally, we can conclude that managers will increasingly face the challenges of meeting the goals of human resource planning, in order to turn uncertainty into certainty. The solution should be sought in a combination of different methods and quality databases, as well as in cooperation between countries on the collection of statistical data.
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Abstract: The scientific report analyzes processes that reflect the relation between the civil society, the markets, and the state. Based on this analysis, several main conclusions can be drawn. First, the establishment of the civil society is one of the good achievements of the modern world, but it should not be taken blindly for granted, because from time to time this society falls under ideological dependence, which leads to its paralysis. Second, the civil societies are constantly confronted with the monopolistic forces of the sovereign state, in the conditions of which they are born and develop. That is why their role as a corrective to the state governance under certain conditions becomes difficult, and sometimes becomes also a cause of tension and conflicts. Third, there is a certain perspective of the civil society in its cores to develop patterns of behavior that will allow the relations of their representatives with the power, the property, the market, the nationalism, and the violence, to change their thinking towards building of new models of the civil society.
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Изследването на проблемите, свързани с изграждането и развитието на гражданското общество, е неразривно свързано с анализирането на основните принципи на демокрацията в рамките на цялостния демократичен процес. Постдемокрацията, която води своето начало от последната четвърт на отминалото столетие, също се интересува от проблемите на гражданското общество, но в контекста на връзката между демокрацията и пазарните отношения. Като отчитаме тези факти, преди да пристъпим към подробното изследване на посочената връзка, ще отбележим, че в нашето изследване „Бъдещето на демокрацията“ (2015), където подробно анализираме четирите основни предизвикателства пред съвременните демокрации, специално внимание сме отделили на необходимостта от управление на културните различия и създадените условия гражданите да придобиват такова равнище на образование, което да им позволи по-широко, по-интелигентно участие в политическия живот. Тук защитаваме тезата, че посочените предизвикателства пред демокрацията не водят до извода, че тя е в смъртоносна криза, в процес на изчезване, а още по-малко, че е обречена. Да, вярно е, че през определени периоди от своето развитие демокрацията е била изложена на различни, понякога големи опасности, което е давало повод на песимистите да се отказват от нея. Опитът показва, че веднъж установили се, утвърдили се, демократичните институции имат завидна устойчивост [3: 43]. Именно тази надежда ни дава основание да подкрепим оригиналната теза на Робърт Дал, че „ако старите демокрации се справят с предизвикателствата на XXI век, може би ще се трансформират след време в наистина напреднали демокрации. Успехът на напредналите демокрации би се превърнал в маяк за всички по Земята, които вярват в демокрацията“ [2: 66].

И все пак нека не забравяме, че опасността от „ливанизирането на света“, за която ни предупреждава Жан-Мари Гуно, все още не е отминала, а несигурността, от която бягаме, може един ден да ни догони. Всичко зависи от нас, хората, от отделния човек, превърнал се в сложен пулсиращ социален възел, който се възпроизвежда до безкрайност и се нуждае от време и средства да сподели с другите своята обща принадлежност. Една от формите на проява на човешката енергия в условията на демокрация е гражданското общество. От неговата степен на развитие и организираност определено зависи бъдещото развитие на демократичния процес като цяло.

За решаващото влияние на гражданското общество върху развитието на демокрацията още в края на 90-те години на миналия век обръща внимание Франсис Фукуяма в своето изследване „Големият разлом“ (2001). Според него: „Ако се обърнем от ценностите към членството в групи, по целия свят откриваме почти същите тенденции, както и в Съединените щати: тоест, макар че има явни свидетелства за спад на доверието в държавните институции и на самооценката за собственото етично поведение, налице са и признаци за нарастване на участието в различни видове групи на гражданското общество“ [6: 74 – 75]. Като критикува другия главен привърженик на мнението, че „гражданското общество стремително се разпространява по целия свят“, – Лестър Саламон, Фукуяма отбелязва, че „съществуват редица причини да бъдем скептични към някои от твърденията на Саламон за гражданското общество… Възможно е наистина да има глобално изместване от неформалните мрежи и групи към формалните, но гражданското общество е сбор от двата вида организации, а и не е ясно дали общият им брой се увеличава“ [6: 75]. Тези думи на Франсис Фукуяма поставят основата на по-нататъшната дискусия по въпросите, свързани с гражданското общество в Съединените щати, където тезата, че „гражданското общество стремително се разпространява по целия свят“, печели голям брой привърженици и днес.

Пò различен подход към изследването на проблемите, свързани с развитието на гражданското общество, има социалдемократът Антъни Гидънс. Той като един от ярките представители на „Третият път“ (1998) е защитник на тезата, че „Демократизирането на демокрацията не може да бъде само локално или национално – държавата трябва да има космополитна перспектива, доколкото демократизацията нагоре не трябва да спира на регионално равнище. Демократизацията надолу предполага обновление на гражданското общество. (…) Взети заедно, тези две положения определят една форма на управлението, която трябва да бъде цел на социалдемократите, – новата демократична държава“ [1: 76]. Именно от тези научни и политически позиции Антъни Гидънс определя връзката между държавата и гражданското общество като съдружник, при което всяка от тях трябва не само да улеснява другата структура, но и да създаде механизми за контрол над нея. Границите между държавата и гражданското общество са подвижни и нямат постоянен характер. Основните елементи на сдружението според Антъни Гидънс, които гарантират обновяването на гражданското общество, са: „съдружие между държавата и гражданското общество; общностно обновление чрез използване на местната инициатива; участие на третия сектор; защита на местната публична сфера; основа на общността; превенция на престъпността; демократично семейство“ [1: 78]. Като предупреждава, че при определени условия държавата може да „погълне гражданското общество“, споменатият автор отправя поредното предупреждение, че за да не се случи това, е необходимо гражданското общество да организира сили, които да защитят индивида от „смазващата държавна мощ“. Но не бива да си представяме гражданското общество само като източник на спонтанен ред и хармония [1: 83].

Едно от най-задълбочените изследвания на същността и проблемите, свързани с реализацията на гражданското общество, принадлежи на Джон Кийн – „Гражданското общество“ (2002). В него той отбелязва няколко важни, основни момента, които трябва да се имат предвид при изследването на този феномен. Според него напоследък „в Европа и на други места терминът „гражданско общество“ стана толкова модерен в обществените науки и се произнася толкова често от политици, водещи бизнесмени, учени, ръководители на фондации, агенции за хуманитарна помощ и граждани, че литературното приложение на „Таймс“ отбелязва с основание, че самата фраза се превръща в ключов израз на 90-те“ [4: 10]. Той е автор на още две монографии – „Демокрацията и гражданското общество“ и „Държавата: новите европейски перспективи“, в чието второ издание от 1989 г. Джон Кийн последователно и задълбочено изследва проблемите, свързани с настоящето и бъдещето на гражданското общество в условията на демокрацията и неговото отношение с държавата. Според него демокрацията трябва да се разбира като „специален тип политическа система, в която гражданското общество и държавните институции функционират като два необходими елемента – отделени, но близки, ясно разграничими, но взаимнозависими, вътрешни изяви на една система, в която упражняването на власт, независимо дали в семейството, корпоративния офис или в държавната служба, е предмет на публично обсъждане, компромиси и съгласие“ [4: 12]. Постоянното разпределение и публичен контрол на упражняваната власт предполагат непрекъснато взаимодействие между държавните институции и гражданското общество. Всъщност при това взаимодействие основният въпрос, който възниква, е как да се упражнява контрол над онези, които разполагат с властта. Те трябва да знаят, че не могат да правят каквото си поискат с управляваните, защото, както отбелязва Джон Кийн, „дори и суверените са принудени да признаят на практика, че не могат да накарат хората да пасат трева“ [4: 18].

Нецивилизоваността според този автор е онзи признак, който неизменно, постоянно преследва гражданското общество, докато постигането на консенсус позволява да се гледа на гражданското общество като на „царство на свободата“. Оттук следва изводът, че в една демокрация, където няма гражданско общество, не може да има граждани, способни да избират своите идентичности, права и задължения в политическа и законова рамка.

Не така обаче стои въпросът за консервативните критици на съвременното демократично общество. Според Едуард Шилс – най-известния поддръжник на този възглед, едно гражданско общество изисква огромно количество гражданственост, разбирана като загриженост за интереса на цялото общество, грижа за общото добро. Особено в условията на конфликт, твърди Шилс, гражданските общества се нуждаят за стабилността си от „гражданина“ – обществено духовно създание, изявено мъжествен, който мисли първо за гражданското общество като обект на задълженията си, не за членове на собственото си семейство или на селото си, на партията си, на етническата си група, социалната си класа или заниманието си“ [4: 130]. Теза, че именно консенсусът при определянето на гражданското общество като „царство на свободата“ е необходимата ценност, при която то се явява като условие за демокрацията. Внимателно проследяване и анализиране на дискусията относно връзката между демокрацията и гражданското общество позволяват да се направят няколко основни извода.

Първо. Държавата с добре изградени демократични институции е естествено място за успешно реализиране на връзката между нея и гражданското общество.

Второ. Където няма гражданско общество, не може да има активни граждани, способни да избират своите идентичности, защото самото гражданско общество изисква огромно количество гражданственост, разбирана като загриженост за интереса на обществото, за общото добро.

Трето. Гражданството (la citoyennete) според Доминик Шнапер е сигурно средство за завоюване на обществено положение, необходимо условие – дори да не е винаги конкретно достатъчно – индивидът да бъде изцяло признат като действащо лице в колективния живот [7: 8].

Четвърто. Зрелостта на връзката между гражданското общество и институциите на държавата нация е надежден критерий за развитието на демокрацията в едно общество.

На състоянието и развитието на гражданското общество у нас посветихме голяма част от изводите и анализа в нашето монографично изследване „Бъдещето на демокрацията“ (2015) и затова тук няма да повтаряме тази проблематика и ще се опитаме да проследим и анализираме онзи нов момент, който поставя Колин Крауч, а именно връзката между гражданското общество и пазарите. Очевидно, днес е нужно ново, по-широко тълкуване на демокрацията в условията на постдемокрацията, за да разберем по-ясно какви са изискванията към активния гражданин и контролните функции на гражданското общество в условията на постдемокрацията. Трябва да отбележим, че преди да се появят анализите на Колин Крауч, връзката между гражданските общества и стоково-пазарните отношения при капитализма са обект на сериозна критика от страна на такива автори, като Хана Аренд, която отбелязва със загриженост, че „публичното общуване постепенно се разяжда в модерните времена от киселината на консуматорството, процежда се през обществото на трудещите се, които не познават радостите и свободите, произтичащи от публичното общуване“ [4: 180]. Юрген Хабермас доразвива и разширява тази песимистична теза, като проследява развитието на буржоазната публична сфера от епохата на ранната модерна Европа и „замяната на четящата общественост (…), която дискутира критично въпросите на културата с масовата публика от консуматори на културата“ [4: 180].

Можем да обобщим, че типично за тези схващания за обществения живот е настояването, че „гражданските общества, доминирани от стоково структурирани икономики, насърчават моралния егоизъм и пренебрегват доброто на обществото; увеличават до максимална степен времето, през което гражданите са задължени да упражняват наемен труд, и следователно ограничават възможностите им да участват в публичния живот като граждани; стимулират невежеството и измамата чрез манипулации на фокусираните върху печалбата медии“ [4: 180 – 181].

Критично настроен към изложените тези в съвременните теории за гражданското общество, Джон Кийн отбелязва, че повдигнатите въпроси в тях понастоящем са лошо формулирани… и по дефиниция са изключително умозрителни. Може би това, което може да се каже в момента, е, че една теория за гражданското общество и публичния живот, която догматично се придържа към представата за публична сфера, в която „общественото мнение“ и „общественият интерес“ са дефинирани, е просто химера и че в името на демокрацията тя трябва да бъде захвърлена“ [4: 212].

Въпреки строго критичното отношение на Джон Кийн към изследването на поставените въпроси в теорията за гражданското общество в края на своето монографично изследване той обобщава, че след като бяха изброени предимствата и недостатъците на живота в едно гражданско общество, все пак неоспорим факт е, че „перспективата на гражданското общество съдържа неограничени възможности – че е възможно да се развият ярки нови образи на гражданското общество, които да променят начина на мислене по отношение на такива въпроси, като властта, собствеността, национализма, публичността и насилието“ [4: 213]. За да продължи анализът на посочените от споменатия автор въпроси, които наистина водят до промяна на мисленето по такива кардинални въпроси от теорията за гражданското общество и неговата връзка с демокрацията, Колин Крауч обособява специален раздел в своето монографично изследване, посветено на постдемокрацията, със заглавие „Постдемокрация и комерсиализацията на гражданството“. Като анализира връзката между публичните услуги и социалната държава от позициите на социалдемокрацията, с помощта на един убедителен исторически подход, проследявайки създаването на модела на гражданска държава, той отбелязва, че този модел е съществувал в целия капиталистически свят наред с бурен пазарен сектор. Според него „Отношението между социалната държава и пазара винаги беше сложно и със значителни разлики между отделните държави, но почти навсякъде имаше обща представа, че сериозните дела на социалното гражданство трябва по някакъв начин да се дистанцират от пазарната конкуренция и печалба“ [5: 88].

Именно върху това допускане е изградена според Колин Крауч идеята за демократичното гражданство, разглеждано като система на решаване и разпределение, която в никакъв случай не въплъщава неравенствата, създадени от утвърждаването на капиталистическите отношения. Макар че тези допускания, споменати от Колин Крауч, да са сериозно оспорвани от влиятелни лобита, проводници на определени бизнес интереси, които задават настойчиво въпроса „Защо публичните услуги и социалната политика да не се използват с цел печалба?“, както се процедира с всички останали видове дейности, не трябва да се забравя фактът, че отношението на пазара към частната собственост е белязано с определено двусмислие. Подобно двусмислие се съдържа в опитите да се съчетае онова, което досега се приемаше като публични услуги, с определени капиталистически практики от вида „пазари в рамките на публичната собственост; извършване на приватизация със или без напълно свободни пазари; външно договаряне на капиталови проекти“ и др. При анализа на подобни практики възниква основателно въпросът: Възможно ли е тогава да имаме пазари без частна собственост? Отговорът на Колин Крауч е: категорично да. Според него „напълно е възможно да имаме пазари без частна собственост: една власт, която притежава колективни ресурси, може да реши да използва система от цени и показатели, за да създаде пазар, чрез който да ги разпредели, – или за публични, или за благотворителни услуги. Тази идея вдъхнови много реформи на социалната държава от 80-те години на миналия век – особено във Великобритания, които често предхождаха реалната приватизация“ [5: 89]. Тези практики се използват обикновено когато се изисква от отделите в дадени държавни служби да търгуват определени услуги помежду си. И така парадоксално „лесно“ се формираха реални предпоставки за създаване на пазарни отношения, които много често завършват с приватизация. Общият термин, който да бъде използван за подобни практики, Колин Крауч нарича „комерсиализация“. Надеждата, че след използването на тези практики качеството на услугите ще се подобри, невинаги се сбъдва. Подобен процес на „опазаряване“ много често води до изкривяване на пазарните отношения и ражда корупция, борбата с която трудно би се провела само с юридически средства. Борбата с корупцията в сегашните демократични условия се нуждае от ново законодателство и разработване на надеждни системи за контрол над подобни процеси.

Посочените тенденции в развитието на гражданското общество и неговата връзка с пазара, особено в условията на социалната държава, ще се запазят и в бъдещото развитие на постдемокрацията, която ще запази своя параболичен характер. Запазва се и тенденцията, характерна за постиндустриалния капитализъм, да се сриват „преградите пред комерсиализиране и остоковяване, наложени от присъщите за средата на ХХ век схващания за гражданственост“. Тези процеси, които сриват посочените прегради, се подкрепят и от Световната търговска организация (СТО) и правителствата на „най-могъщите държави в света“, които имат определен интерес да се либерализира утвърдилият се през годините международен обмен на стоки и услуги. Посочената СТО не признава други човешки приоритети, особено като се има предвид фактът, че е създадена в условията на „надигаща се вълна на постдемокрацията“ и носи със себе си „изцяло постдемократичен набор от отговорности“. Според Колин Крауч: „Единственото право, което СТО защитава от открита конкуренция, е патентното право – оттук идва и нейната подкрепа (докато около тази практика не се създаде голям политически въпрос) за мултинационални фармацевтични фирми при възпиране на бедните държави да пускат на пазара евтини конкурентни форми на жизненоважни лекарства. (…) Освен либерализация на наличните пазари СТО се опитва да въведе пазарите в области, които преди са били управлявани въз основа на друг принцип“ [5: 93].

Анализът на посочените дотук процеси, отразяващи връзката между гражданското общество, пазарите и държавата, позволява да се направят следните изводи:

Първо. Трябва да се има предвид фактът, че създаването на гражданското общество е едно от добрите постижения на модерния свят. Но то не бива да се възприема сляпо като даденост. Вярно е, че връзката между демокрацията, пазара и гражданското общество от време на време попада под идеологическа зависимост, която води до парализиране на гражданското общество.

Второ. Гражданските общества непрекъснато се сблъскват с „монополистичните сили на суверенната държава“, в чиито условия те се раждат и развиват. В този смисъл тяхната роля на коректив на държавното управление в определени условия се затруднява, а понякога става и причина за напрежение и конфликти. Това се случва най-вече в случаите, когато определени групи – част от това общество, провеждат активни радикални действия в защита на техните интереси. Типичен случай на такива радикални действия днес е политиката на зелените – природозащитниците, които организираха протестни действия из целия свят, а техните невръстни представители бяха приети лично от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Трето. Налице е определена перспектива на гражданското общество в неговите недра да се развият модели на поведение, които да позволят отношенията на техните представители с властта, собствеността, пазара, национализма и насилието да променят тяхното мислене в посока на изграждане на нови образи на гражданското общество.
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Abstract: The urgency of the problem of the deterioration of the global ecosystem calls for urgent measures to be taken to balance economic development with environmental protection. In connection with these problems, our country adopts in 2020 a National Program: Bulgaria 2030, based on 3 main priorities: accelerated economic development, demographic growth and reduction of inequalities.
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При условие, че човечеството продължи с консуматорското си поведение и безогледната експлоатация на природните ресурси, следващите поколения са обречени на глад, а природата – на катастрофални бедствия, които застрашават живота на Земята. Сравнително късно световната общественост осъзнава риска и се обръща към новия световен ред, който да спаси планетата ни. Парадигмата на нашето време става устойчивото развитие, което има за цел постигане на социално благополучие, екологично равновесие и ускорено икономическо развитие.

През 1972 г. Римският клуб за първи път поставя въпроса за световната опасност от увеличаващото се производство и нарастващото потребление. Алвин Тофлър посочва в книгите си „Шок на бъдещето“ (1970) [1] и „Третата вълна“ (1980) [2], че индустрията е фактор за социални и екологични промени. През 1983 г. Международната комисия по опазване на околната среда (комисията „Брунтланд“) с участието на 21 държави разработва „Общото бъдеще“. В този документ акцентът е насочен към изследване на промените, свързани с влошаване на екосистемата на планетата ни. В труда си „Канибали с вилици“ социологът Джон Елкинтън пише за „тройна долна линия“ и изтъква необходимостта бизнес организациите да не гонят само икономическа стойност, а да се обърнат към социалната и екологическата отговорности [3].

Следващите години показват незаинтересованост на държавите и проблемите се задълбочават. Това налага приемането на Рамкова конвенция на ООН за изменение на климата на срещата на върха на Земята в Рио де Жанейро през 1992 г., която влиза в сила от 21.03.1994 г. Тя отчита опасността от увеличаване на емисиите на парникови газове в атмосферата вследствие на човешките дейности и сериозната климатична заплаха за планетата. Конвенцията задължава всички държави да започнат спешни действия и инициира създаването на международен документ – Протоколът от Киото [4]. Той е приет през м. декември 1997 г. и се отнася до намаляване на парниковите емисии от всички държави, които са го ратифицирали. В това споразумение се уточнява целта за намаляване на 9 вида газове (серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, въглероден диоксид, метан, амоняк, хидрофлуоркарбони, перфлуоркарбони, серен хексафлуорид) с 5,2 % до 2012 г. спрямо измерените нива от 1990 г. Планувано е намаляване на вредните емисии от всяка държава, която е подписала Протокола от Киото, като основното задължение за редуцирането им е на развитите индустриални държави. За тази цел на срещата на ООН през 2005 г. са предвидени следните механизми: търговия с квоти вредни емисии, технологии за чисто развитие и проекти за намаляване на вредните емисии. България се присъедини към борбата с климатичните изменения, като извърши ратификация на Протокола от Киото през 2002 г.

Паралелно с мерките по опазване на природата на конференцията в Рио де Жанейро през 1992 г. се съставя план за действие за постигане на устойчиво развитие. На срещата на Световния икономически форум в Давос (1999 г.) генералният секретар на ООН представя Глобален договор [5]. Този документ съдържа основни принципи на взаимоотношения между бизнеса и природата, човека и обществената среда. Европейският съвет приема Стратегията за устойчиво развитие за периода 2006 – 2007 г. Това е социално-икономически модел, който ще постигне три взаимносвързани ефекта – социално благополучие, икономически растеж и опазване на екологичното равновесие. С устойчивото развитие се цели да се задоволят потребностите на съвременното поколение, без да се накърняват потребностите на бъдещите жители на планетата ни. Това е осъществимо, ако се отчитат особеностите на производството, потреблението, опазването на околната среда, съответствието на раждаемостта с възможностите на природните ресурси. Концепцията за устойчиво развитие е със социална насоченост: удовлетворяване на потребностите на всеки жител на Земята, изкореняване на бедността, намаляване на неравенствата, осигуряване на образование, здравеопазване и културна идентичност за всеки.

На Общата асамблея на ООН през септември 2015 г. 195 държави се обединяват и приемат Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. „Да преобразим света“. В нея са включени 17 цели за устойчиво развитие със 195 подцели. През 2017 г. България приема Концепция за разработване на национален стратегически документ за развитие на страната до 2030 г.

На 20.01.2020 г. с Решение № 33 на Министерския съвет е утвърдена „Национална програма за развитие „България 2030“. Визия, цели и приоритети“ [6]. Този стратегически документ е създаден на базата на социално-икономически анализ след приемането на България в Европейския съюз и на консенсус с Националния съвет за тристранно сътрудничество. В Програмата са определени три стратегически цели, за чието изпълнение са дефинирани 5 области на развитие с формулирани 15 приоритета.

Визията очертава конкурентоспособна България, с иновативна технологична икономика, осигуряваща висок жизнен стандарт на всеки гражданин през 2030 г. Човешкият капитал ще е високообразован, здрав и отговорен към природните и културните ценности на страната. Като държава, разположена на геостратегическо място, България осигурява оптични и високоскоростни пътни връзки с всички държави. Българинът ще живее в справедливо и демократично общество през 2030 г.

В Програмата са представени три стратегически цели:

Първата е ускорено икономическо развитие. Анализът показва, че след влизането на страната ни в Европейския съюз преобладава стопанство с висока ресурсоемкост, износ на нискотехнологични стоки, което прави страната неконкурентоспособна. България си поставя за цел конвергенция на икономиката си чрез технологична трансформация, специализация, иновации, повишаващи ефективността и осигуряващи ресурсна производителност в евро/кг, близка до средноевропейската. До 2030 г. трябва да се повиши цифровизацията в икономиката, която се оценява по индекса за цифрова икономика и общество DESI [7]. Този индекс отчита: свързването с широколентова инфраструктура, дигиталните умения на човешкия капитал, ползването на интернет от дигитализацията на бизнеса, цифровизацията на услугите и информационните технологии в научни изследвания. България се стреми да достигне средноевропейското ниво – 52,5. Делът на иновационните предприятия през 2030 г. трябва да се увеличи с 8 %.

Демографски подем е втората основна цел в Националната програма за развитие „България 2030“. Понастоящем застаряването на българското население, отрицателният естествен прираст и миграционните процеси са риск за фиска на държавата, пазара на труда, здравеопазването и социалното осигуряване. Целта е през следващия 10-годишен период да се сменят демографските последици, като коефициентът на естествения прираст (целева стойност – 5 (2030) и нетният коефициент на миграция обърнат тренда си. Коефициентът на възрастова зависимост е желателно да се запази (32,5).

Третата основна цел в рамковия стратегически документ е намаляване на неравенствата. Въпреки добрите икономически показатели и повишаването на жизнения стандарт в нашето общество съществуват социални диспропорции, които са обект на изследване от икономисти, социолози, етнолози, културолози, психолози. Целта е до 2030 г. да се намали социалната сегрегация. Коефициентът на Джини е индикатор за подоходното неравенство. Текущата му стойност за България е 39,6 при средно ниво за Европейския съюз 30,7. Стремежът е през 2030 г. България да постигне коефициент на Джини 33,0. Населението, което е с разполагаем доход под 60 % от националния разполагаем доход, изразен в стандарта на покупателната способност, е в риск от бедност. В България относителният дял на населението в риск от бедност е 22 %, като в Програмата е заложена целева стойност през 2030 г. от 18 % (в ЕС – 16 – 17 %). Към 2030 г. България трябва да сближи резултатите си със средноевропейските. Това е постижимо при намаляване на социалните и регионалните диспропорции и при устойчив икономически растеж.

За изпълнението на трите стратегически цели в Националната програма за развитие „България 2030“ са посочени 5 области на развитие.

„Иновативна и интелигентна България“ е първата област, в която са посочени факторите за преминаване към икономика, базирана на знанието, което ще повиши конкурентоспособността на страната ни. Това ще се постигне с дефинирането и изпълнението на три приоритета.

„Образование и умения“ е първия приоритет. Той цели повишаване на качеството на човешкия капитал и създаване на възможности за висока заетост на работната сила, базирана на знанията. Стремежът е да се подобри качеството на образованието във всички етапи на обучението – от предучилищното до висшето образование. Въпреки многообразния етнически състав България през 2030 г. трябва да намали с повече от няколко пункта (от 12,7 на 7,0) дела на преждевременно напусналите училище и да увеличи дела на завършилите средно и висше училище. PISA е международно сравнително изследване, с което се оценяват функционалната грамотност, знанията по математика и природни науки на 15-годишни ученици от всяка държава [8]. Към 2017 г. България е с два пъти по-ниски резултати от средноевропейските. Стремежът е да се постигне сближаване на резултатите с тези на европейските държави (от 40,5 на 25,0 пункта).

С втория приоритет „Наука и научна инфраструктура“ се цели повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Държавата трябва да увеличи разходите за научноизследователска и развойна дейност. За 2017 г. са отделени само 0,75 % от БВП, което е 2,5 пъти по-малко от средствата, които се заделят в държавите от Европейския съюз. Цитиранията на български научни публикации през 2030 г. трябва да достигнат същото ниво като средноевропейските. Необходимо е създаването на научна инфраструктура, която да позволи разработването на иновации, които да са от полза за бизнеса.

„Интелигентна индустрия“ е третият приоритет, с който се цели подобряване на българската икономика, която понастоящем заема 25-о място по конкурентоспособност в Европейския съюз, я през 2030 г. трябва да се доближи до средноевропейското ниво и да заеме 20-о място. Цифровизацията трябва да се внедри в половината индустриални предприятия. Предвидено е трикратно увеличение на дела на българския високотехнологичен износ в общия износ за 2030 г.

„Зелена и устойчива България“ е втората ос на развитие в Програмата за устойчиво развитие „България 2030“. В нея са формулирани три основни приоритета (четвърти, пети и шести).

„Кръгова и нисковъглеродна икономика“ е четвъртият приоритет в рамковия стратегически документ, чиято цел е намаляване на ресурсоемкостта, висока енергийна производителност и превръщане на българската икономика от линейна в кръгова, нисковъглеродна икономика. Това е постижимо чрез устойчиво управление, въвеждане на екологични иновации, безотпадни технологии, увеличаване на дела на възобновяеми източници и справяне с проблеми, свързани със замърсяване на околната среда. При съществуващата линейна икономика цикълът (производство – използване – изхвърляне – отпадък) е затворен. При кръговата икономика жизненият цикъл на продукта се променя, като в края на експлоатацията всеки продукт се рециклира. По отношение на отпадъците се цели предотвратяването им, намаляването им, възможната им повторна употреба, рециклирането им, използването им за производство на енергия и компостирането им [9]. Кръговата икономика е начин населението на Земята да се справи с основния дисбаланс – увеличаващата се численост и намаляващите природни ресурси. Затова националната ни статистика отчита [10]:

· емисии на вредни вещества;

· образувани отпадъци от дейности;

· разходи за опазване и възстановяване на околната среда.

През 2030 г. страната трябва да рециклира 55 % от битовите си отпадъци, да възобновява 27 % от крайното и енергийното си потребление и да сведе до минимум нивата на парниковите газове в атмосферата.

„Чист въздух и биоразнообразие“ е петият приоритет в Програмата. С него се цели подобряване на качеството на атмосферния въздух и намаляване на фините прахови частици. Необходимо е справянето с проблемите от системен характер (енергетика, транспортен трафик, битово отопление и др.). Природозащитните мерки опазват биоразнообразието ни. Населението, което живее при нива, над допустимите норми с фини прахови частици, е 77 %, като целта е през 2030 г. този процент да бъде сведен до 0.

„Устойчиво селско стопанство“ е шестият приоритет, с който се цели осигуряване на продоволствието на нацията ни. Ефективното управление на селското стопанство е свързано с внедряване на научноизследователски, високотехнологични, иновативни методи и цифровизация. България през 2030 г. трябва да стане висококонкурентоспособна в производството на плодове, зеленчуци, винарство и пчеларство. Производителността на труда в аграрния сектор трябва да нарасне от 21,9 до 30,0. През 2030 г. трябва да се увеличи делът на аграрните продукти до 57 % в общия износ и делът на заетите с биологично производство да се увеличи трикратно.

„Свързана и интегрирана България“ е третата ос на устойчиво развитие. С нея се цели насърчаване на регионалното развитие и подобряване на качеството на живот. Тази ос е с 3 приоритета.

„Транспортна свързаност“ е седмият приоритет в Програмата. С него се цели достъпност и свързаност на всяко населено място. През следващите 10 години трябва да се подобрят техническата пригодност на подвижния железопътен състав и жп инфраструктурата. Геостратегическото положение на България налага инвестиции в трансевропейската железопътна и трансевропейската пътна мрежа. Трябва да се подобри качеството на пътната мрежа; да се довърши изграждането на магистрала „Хемус“; пристанищната и летищната инфраструктура. В бъдеще трябва да се внедрят цифровизация и интелектуални транспортни схеми. В Програмата е залегнало повишаване на качеството на жп услугите и 100 % завършеност на основната пътна мрежа. Броят смъртни случаи при пътно-транспортни произшествия трябва да намалее с 9,6/100 000.

„Цифрова свързаност“ е осмият приоритет на Програмата. С нея се цели цялостна цифровизация на икономиката и подобряване на достъпа и обхвата на широколентовия интернет. През 2030 г. цифровата свързаност трябва да достигне средноевропейско ниво, достъпът до широколентов интернет да нарасне до 40 %, а навлизането на 5G мрежата – до 80 %.

„Местно развитие“ е деветият приоритет в Националната програма за развитие. Той е насочен към повишаване на ефективността на местните политики, свързани с достъпа до публични услуги, трудовата заетост, управлението на риска от природни бедствия, водоснабдяването и повишаването на конкурентоспособността на отделните региони.

„Отзивчива и справедлива България“ е четвъртата стратегическа ос. С нея се цели повишаване на ефективността на регулаторната и правната система, което ще създаде по-добър бизнес климат и среда за инвестиции.

„Институционална рамка“ е десетият приоритет, в който са посочени стъпките за намаляване на административната тежест, цифровизация на услугите, подобряване на комуникацията с гражданите. Реформирането на съдебната система ще доведе до унифициране на съдебната практика и независимост, което ще повиши доверието на българите. В 10-годишен период трябва да се въведе електронното управление и да се завърши националната система за киберсигурност. През 2030 г. трябва да се постигнат следните измерими цели: качеството на институциите в България да се издигне в класацията на ЕС от 26-о до 20-о място; да се повиши индикаторът на Световната банка за добро управление от 59,9 до 75,0; и да се повиши индексът на онлайн услугите (OSI).

„Социално включване“ е единадесетият приоритет в рамковата стратегия. С него се цели да се редуцират социалните неравенства, да се активизират социално-икономическото насърчаване и интеграция. През 2030 г. трябва да се снижат социалните диспропорции, като се намали със 7 % относителният дял на населението в риск от бедност и социално изключване (от 32,8 % на 25 %) и с повече от 2 % – отношението между доходите на най-бедните и най-богатите 20 %.

„Духовна и жизнена България“ е петата ос в Националната програма за развитие „България 2030“, която акцентира върху два основополагащи приоритета, насочени към трите цели – ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляващо неравенство.

„Здраве и спорт“ е дванадесетият приоритет в стратегическата Програма. Здравето на нацията е най-ценният капитал, затова фокусът е насочен към равен достъп до здравни услуги и засилване на здравната превенция. Подобряването на първичната, специализираната и болничната помощ ще се осъществи чрез осигуряване с медицински специалисти, подобряване на материално-техническата база, достъпност до качествени съвременни алгоритми на лечение и лекарствени средства. За целта е необходимо да се оптимизират разходите за здравеопазване, да се отстранят териториалните здравни диспропорции, да се въведе електронно здравеопазване и да се въведе 5G мрежата като вариант на дистанционна здравна услуга.

Измеримите здравни стойности за 2030 г. са: увеличаване на продължителността на живота на българите в добро здраве до 64 години за мъжете и 68 години за жените; намаляване на неудовлетвореността от медицинска помощ и неучастие на гражданите в спортни мероприятия.

„Култура, наследство и туризъм“ е последният, тринадесети приоритет в Националната програма, с който се цели да се съхрани културното богатство и да се поощри творчеството на нацията. През бъдещия 10-годишен период туризмът трябва да се развива устойчиво, като включи и нови разновидности – културен, винено-кулинарен, религиозен и др. През 2030 г. трябва да се увеличи с 12 % относителният дял на населението, което посещава културни събития, и да се увеличи до 50 % средната заетост на леглата за настаняване.



Заключение



Националната програма за развитие „България 2030“ очертава пътя на развитие и конвергенция на държавата ни към държавите – членки на Европейския съюз. Упоритата работа във всички сфери на социално-икономическия живот може да доведе до изпълнение на трите основни цели – устойчиво икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата, което ще осигури по-високо качество на живот и социално благополучие на всеки българин.
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Abstract: The thesis defended in the report is that the reasons for the inadequate measures and failures in the management of the crisis caused by the COVID-19 pandemic can also be addressed in the inadequate methodology of the studies. The more we put into circulation metaphors of war, in analysis of societal phenomena and processes that are essentially not war, the more we prove that we cannot achieve security with the known power policies and capacities.
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Тезата, която се защитава в доклада, е, че част от причините за неадекватните мерки и провалите в управлението на кризата, предизвикана от пандемията COVID-19, може да се търси и в методологията на изследванията. Колкото повече се въвеждат в обращение метафори на войната при анализ на обществени явления и процеси, които по същество не са война, толкова повече става ясно, че не може с познатите силови политики и капацитети да се управляват кризи и да се постига сигурност.

Метафората в реториката (от гр. ез. μεταφορά – „метафора“, „пренасяне“, или в реториката – „трансфер на смисъла на думата в друга дума“) е стилистично средство, сравняващо видимо несвързани термини. Най-схематичното определение на „метафора“ е свързване на далечни за обичайната логика понятия (изразени с думи) въз основа на новооткрито сходство между тях.

Исак Паси твърди, че „смисълът на метафората е в нейната двусмисленост. От една страна, метафората показва различното като еднакво, докато, от друга страна, запазва донякъде и различното в еднаквото. Метафората е форма на интензификация, сгъстяване, кондензиране, при което различното се показва като еднакво, двойното като единно, като в същото време и в единното остава нещо от двойното“ [2: 41]. Според Паси несъмнено всяка метафора е плод на фантазията, някаква форма на фантазно творчество. „Но ако фантазията се разбере и като процес, който невинаги е противоположен на познавателния (макар и да се различава, понякога и съществено, от него), тогава тя може да се окаже своеобразен път към познанието и специфична форма, домогваща се до истината“ [2: 106].

Исак Паси коментира и процеса на заместване на абстрактни понятия с метафори. Според него в някои случаи дори метафората е най-точното название на понятието: „Познавателните възможности на метафората особено ясно се виждат при онези нейни форми, които се оказват заместители на понятия. Когато предметите получават метафорични названия по липса на точни, буквални, тогава и метафорите започват да изпълняват същата познавателна функция, каквато имат понятията в науката. Често метафората е най-добрият, а понякога и единственият, начин, по който могат да се кажат някои неща“ [2: 112].

Според когнитивната лингвистика метафората не е само реторическа фигура, а и средство, с което опознаваме света. От друга страна поради своята когнитивна сила метафората е особено характерна за манипулативните дискурси.

Научният анализ трябва да се извършва чрез използване на специални методи и със съответстващи на предмета на науката понятия. Разбира се, могат да се използват и метафори, когато липсват съответните понятия и е възможно пренасяне на свойства от един предмет или явление върху друг по аналогия и при вътрешно качествено сходство между тях. В този случай метафорите могат да се определят като сполучливи.

Несполучливи метафори са тези, които заместват установени понятия и по същество правят анализа ненаучен и в резултат на това – практическите действия неефективни. Предизвикателство, пред което са изправени изследователи, политици и държавници, са промените в средата за сигурност. Това категорично се доказва и от начина, по който се посреща и разрешава (всъщност не се разрешава) всяка поредна глобална криза.

Това, което преживява човечеството с пандемията, причинена от новия коронавирус COVID-19, е само една от глобалните кризи. Предмет на нашия анализ не са параметрите на пандемията, причинена от COVID-19, нито мерките за управление на породената от нея глобална криза. Предмет на анализа е подходът към тази криза както в научните изследвания, така и още повече при управлението ѝ.

Глобалното общество е не само постмодерно, то е различно, защото в него противоречията и кризите трябва да се разрешават по начин, който трябва да се изобрети. Човечеството се изправи пред необходимостта да ревизира една от най-устойчивите нагласи, а именно тази за своята безсмъртност и неунищожимост. Разбирането, че ние можем да бъдем причина за унищожението си, промени много радикално цялото светоусещане на милиони хора.

В глобалния свят всяко действие се отразява на световната реалност като цяло, това действие вече не може да се окачестви като политическо, икономическо, социално или културно.

Класическото разделение на социални сфери става методологически все по-неадекватно на реалността. Широкото разбиране на сигурността и на системата за сигурност ни задължава да подчертаем, че не по-малко важни са и секторните политики за постигане на икономическа сигурност, социална сигурност, здравна сигурност, екологична сигурност, информационна сигурност и т.н.

Най-важната цел е постигането на сигурността на гражданина. Сигурността на обществото, и най-вече на държавата, е нещо като средство за постигане на главната цел.

Затвореното в себе си общество очаква и намира причините за своята нестабилност отвън. Войната е еманация на този външен сблъсък. Двете световни войни и Студената война са ярък пример за господстващия доскоро модел на сигурността. Напълно споделям определението на подобен модел като „сигурност чрез сила“ [3].

За да се изгради адекватен модел на национална сигурност, трябва да се промени парадигмата на мислене и действие – от „сигурност чрез сила“ към „сигурност чрез интеграция“, защото процесите на глобализация са свързани с новите измерения на интеграцията. Това значи рисковете и заплахите за сигурността да се посрещат, преди да са се разгърнали, и да се договарят съвместните действия, като се договаря синхрон на интересите.

Такъв подход има мощен евристичен заряд за укрепването както на вътрешната сигурност на всяка държава, така и на международната сигурност. Споделянето и отдаването на суверенитет в рамките на Европейския съюз е именно опит да се постигне сигурност при променените параметри и функции на националната държава. Европейският съюз не е идеалната организация, но тя засега е една от възможните от гледна точка на баланса суверенитет – сигурност. Според Марк Ленард Европейският съюз е „децентрализирана мрежа, притежавана от нейните държави членки“. Той е скелетна организация, която оставя реалната власт на държавите членки. Те са отговорни за прилагането и контрола на огромната част от дейностите ѝ. Липсата на единен властови център според едни прави ЕС муден и неефективен, особено по важни външнополитически въпроси, а според други в това се състои неговото предимство [1]. Дали това реално се осъществява, е отделен и много важен въпрос, но ако постигнем всеобхватна интеграция на държавите в рамките на ЕС, ще решим противоречието между все по-ясно очертаващата се мрежова структура на обществото и трудно приспособяващата се към новите реалности държава.

Националната държава, толкова дискредитирана и притискана от глобалните процеси и глобалните играчи, се оказа онази институция, която трябва да се справи с глобалните кризи. Разбира се, възможни и необходими са обединяването на усилията на отделните държави, стига да са налице обща стратегическа визия и модел на сигурност. Тук нещата не са много успокоителни, защото в условия на криза все още като че ли повече са намеренията, а не реалните действия.

Това още по-очевидно се отнася до идентифицирането на причините за кризата вследствие на COVID-19 и опита тя да бъде управлявана чрез заделяне на ресурс и координирани усилия.

При управлението на кризи от ключово значение са състоянието на човешкия фактор (от гледна точка на темата на доклада това са работещите в здравната система), състоянието на инфраструктурата и ресурсното осигуряване и поддържане на елементите на здравната система. Поддържането на здравната система е възможно само ако тя е интегрирана в национален, а и в наднационален мащаб.

Най-важното от гледна точка на моделирането на сигурността е, без да се отстъпва от процеса на интеграция, да се изработи единен механизъм за реагиране при кризи. Всъщност управлението на глобалните кризи е възможно само при едновременни антикризисни мерки в икономиката, социалната сфера, управлението и т.н. Сигурно трябва да се случат няколко поредни глобални кризи, за да се откажем от неработещ модел и алгоритъм на тяхното овладяване и разрешаване.

Можем да дадем пример с неадекватните действия при внушителната миграционна вълна, заляла Европа през 2015 г. Дебатът около затварянето на европейските и националните граници за незаконните мигранти днес ни изглежда странен и ненужен, защото при новата криза, свързана с пандемията, предизвикана от коронавируса, границите просто бяха затворени без никакви дебати, и то в толкова строг режим, че беше под въпрос изобщо движението на хора и стоки.

Има достатъчно доказателства на базата на опита на човечеството и на постигнатото в областта на научните изследвания, че е възможно подходът да бъде научен както при анализа на епидемията, така и в процеса на управлението.

Съдържанието на понятието „война“ е еднозначно определено в теорията. Това понятие има ясни легални определения. Понятието „война“ се използва именно като такова, а не като метафора в много науки, които имат за предмет типове отношения, в които влизат хората помежду си.

Метафората война и нейните производни се използват, когато наличните понятия за обяснението на обществените процеси не са достатъчно точни или, иначе казано, трудно се отразява еволюцията на войните. Тези метафори могат да се определят като сполучливи, защото се използват по аналогия и при вътрешно качествено сходство.

Несполучливи са метафорите на войната и нейните производни, използвани при анализа на обществени процеси, при които не съществува аналогия. Днешните глобални кризи по същество не могат да се изследват по аналогия и с инструментариума на анализа на войните.

Как определяме характера на която и да е глобална криза?

Първото нещо, което характеризира реакцията, е да се обяви война – „война на тероризма“, „търговска война“, „война за ресурси“, „война на похабяването“, дори на вредните емисии в атмосферата и, разбира се, на вирусите.

„Вирусът като невидим враг“ е може би най-несполучливата метафора на войната. Пандемията и нейните последици, жертвите и разрушенията се сравняват със „световните войни“, а милиони и милиарди хора „воюват с вируса“.

Производните на метафората война при опита да се анализира и управлява кризата в резултат на пандемията също се използват повсеместно и като правило несполучливо:

· изграждат се и функционират „щабове“;

· определят се „фронтови линии“;

· „мобилизират“ се специалисти;

· осигуряват се средства „за хората на първа линия“;

· отчитат се резултатите от „битката с вируса“ и се „прегрупират силите“;

· починалите пациенти са „загинали“ и „изгубили битката с вируса“;

· …всеки от нашите съвременници може да допълни списъка.

Съвременните и следващите глобални кризи имат една съществена разлика спрямо кризите от епохата преди глобализацията, а именно медийното им отразяване и манипулиране. Без съвременните средства за комуникация е абсолютно невъзможно функционирането на обществото и на всеки отделен човек. Медиите предоставят ценна информация, за да се осъществява управлението, но също така са генератори и ретранслатори на метафорите за войните и страховете, разбира се, заедно с вездесъщите „социални мрежи“.

Дори да приемем, че живеем във война, има няколко важни въпроса:

- Каква е готовността ни за посрещане на удари с бактериологическо оръжие?

- Кои са противниците?

- Кои са съюзниците и можем ли да разчитаме на колективна защита?

- Подготвена ли е нацията за водене на война?

- Как функционира държавата по време на война?

- Какви са стратегията и тактиката?

- Къде са резервите и кога ще бъдат използвани?

Във времената, когато моделът „сигурност чрез сила“ е бил адекватен на реалността, страхът от врага винаги се е използвал за мобилизация на хората, но пропорционално и в съответствие с аргументи и внушения, че победата е възможна и постижима.

В условията на глобална криза тази пропорция е силно нарушена: страх, страх, смърт и катастрофа са доминиращите послания, ако не се следва определен модел и алгоритъм на излизане от кризата дори когато този алгоритъм не е адекватен.

Винаги има сили, чийто интерес е неовладяване на кризите. Това са нашите врагове. Реализирането на техния икономически интерес е възможно, ако се постигне политическата им цел – разрушаването на националната държава, отказът от правата и свободите на гражданите.

Отдавна вече сме установили емпирично, че аргументите на специалистите относно нивото на сигурност не се възприемат от гражданите, дори и от тези, които наричат себе си „активни“ и „загрижени“. За това има причини, но една от най-важните е, че в информационното общество при провеждането на политика, включително и за постигане на здравна сигурност, се подценява фактът, че в повечето случаи „информиране“ значи „манипулиране“. Иначе казано, остава старият въпрос „Кой има изгода?“ от експлоатирането на страховете на хората. Това са всички играчи на полето на националната и международната сигурност, които имат за цел разрушаването на социалната тъкан и на държавата. Проблемът е дали можем да минимизираме манипулациите, на които са подложени гражданите.

Експертите по сигурност трябва да дават пример за рационален подход и анализ, като една от важните характеристики на този подход е и доказването на несполучливите метафори на войната. Експертите в сферата на сигурността не могат да разчитат само на призиви към здравия разум и повече рационалност, а трябва да потърсят адекватни форми на справяне със страховете на хората.

Призивите за повече експертност при изработване на стратегическите документи и реализирането на политиката са разбираеми, но остава въпросът за доверието към експертите. Подозрението, че зад една или друга експертиза стоят корпоративни, а не национални интереси, не е лишено от основание.

Изобщо синхронизирането на отношението между експертното и политическото начало при формирането и реализирането на политиката за сигурност е едно от най-сериозните съвременни предизвикателства. Това се отнася в пълна степен и при овладяването на кризата, предизвикана от пандемията COVID-19.
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Abstract: With increasing globalization, effective business management of the organization and the processes taking place in and around it become increasingly important. Many factors such as: the need to make quick decisions, adapt to change, international competition, the frequency of orders, changes in demand, saving time, profitability and survival of companies, etc. Optimizing these processes, involving human participation and a dynamic environment, is difficult, complex and resource-intensive. Some of these innovative tools are used to manage specific solutions based on a company's unique business processes.
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Увод



При засилена глобализация ефективното управление на бизнеса на организацията и процесите, протичащи във и около нея, стават все по-важни, а също и много фактори, като необходимостта от бързо вземане на решения, адаптирането към промени, международната конкуренция, честотата на поръчки, промените в търсенето, пестенето на време, рентабилността и оцеляването на компаниите, и т.н. Оптимизирането на тези процеси, включващи участието на хора и динамична среда, е трудно, сложно и изискващо големи ресурси. Някои от тези иновативни инструменти служат за управление на конкретни решения, основани на уникалните за една компания бизнес процеси. Други се състоят от предварително зададена функционалност (например управление на човешките ресурси), варираща в границите на известни възможности за промяна.



1. Иновации, определение, приложение



Иновациите са многостранен процес, но включват аспекти преди всичко от технико-икономическата дейност на производството. За основоположник на иновационната концепция се приема австрийският учен Йозеф Шумпетер, който за първи път дава съвременна формулировка на термина „иновация“. В своя труд „Теория на икономическото развитие“, публикуван през 1912 г., той представя иновациите като средство, чрез което предприятията могат да увеличат печалбите си. Шумпетер формулира 5 вида иновационни изменения в производствената система [4]:

· създаване на ново благо (продукт), неизвестно на потребителите, или на ново качество на същото или друго благо;

· внедряване на нов, неизвестен метод на производство в даден промишлен отрасъл, в чиято основа не е задължително да лежи ново научно откритие и който може да се състои и в нов начин на търговска употреба на съответния продукт;

· усвояване на нов пазар, на който до този момент даден индустриален сектор на определена държава не е бил представян, независимо дали преди това този пазар е съществувал;

· получаване на нов източник на суровини или полуфабрикати;

· осъществяване на реорганизация на производството, като например обезпечаване на монополно положение или подкопаване на монополното положение на други предприятия.

В „Теория на икономическо развитие“ той твърди, че иновациите стимулират нови иновации, представляващи клъстери от иновации. След клъстера се създава лавина от нови стоки за потребителите. Тя постоянно се задълбочава и разширява потока на реалните доходи. Всяка от тези лавини представлява съвкупност от нови изделия с потенциал да създават други нови изделия за масово потребление. Това на практика води до увеличаване на покупателната способност повече, отколкото в резултат на който и да е друг икономически лост. Иновациите са източник и средство за растеж на икономиката и за повишаване на жизнения стандарт.

Майкъл Портър определя иновацията така: „Да е включена като подобряване на технологиите и по-добри методи или начини на правене на различни неща. Тя може да се изразява в промяна на продукти, промяна в процеса, нови подходи към маркетинга, нови форми на разпространение, както и нови концепции за обхвата. (...) [иновацията] е резултат както от организационната структура, така и от изследователската и развойната дейност“ [6]. Това определение има много сходни точки с определението на Шумпетер, но показва, че източниците на иновации могат да произхождат от различни звена (организационна култура) в организацията, а не просто от отдела за изследователска и развойна дейност.

Дейността, свързана с иновациите, се състои от комплекс от мероприятия, които са обединени от обща логическа структура; от всички дейности, като научни изследвания, опитни конструкторски, технологични и др. разработки, съдържащи иновационни моменти, подчинени на една и съща цел – създаване на новости.

Предприемаческият сектор е основният генератор на иновационната активност в производството през целия XX в. независимо от създаването на мощни държавни и обществени институти, целенасочено занимаващи се със създаването на ново знание и нови технологии. Многобройните изследвания показват, че именно предприемаческият сектор е основният генератор на икономически ефективни нововъведения.

Преодоляването на ограниченията, предложени от труда и капитала на различните екологични, пространствени, суровинни и други ограничения, се постига чрез инвестиции в нови знания и технологии.

Иновациите в бизнеса позволяват да се създават нови пазари, ако в процеса на реализацията им се удаде да удовлетворят нови, непознати преди това потребности, за чието реализиране съществуват икономически, социални и политически предпоставки.

Един от най-оптималните подходи за управление на сложните иновационни процеси е системният подход, който създава предпоставки за устойчиво развитие на отделните организации [1]. Този подход е резултат от развитието на теорията на системите и е представен по-широко на теоретично и методологическо ниво. Той дава възможност за интегриране на различни подходи и методи. Това е важно, защото самостоятелното прилагане на отделни научни подходи и методи е необходимо, но те не могат да обхванат в единство множеството процеси в предприятията.

Важен момент при формиране на иновационната стратегия и изграждането на устойчивото развитие имат комплексният анализ и оценка на състоянието на предприятията и организациите. Освен това трябва да се отчитат и факторите, които влияят върху икономическата система, а те от своя страна – върху устойчивото развитие.

За прилагането на иновациите във всяко предприятие е необходимо разработването на иновационна стратегия. При разработването на иновационните стратегии екипите трябва да отчитат тяхната изключително важна роля за цялостната им дейност относно иновационната политика. Те са основен ориентир за съществуващите проблеми, средствата, подходите, методите и времето за тяхното успешно решение. Тяхната основна цел е да се очертаят стратегическите задачи и начинът, по който да се създаде организация за подобряване на технологическото равнище на предприятието, повишаване на производителността, конкурентната способност и качеството на производството.

Иновационната стратегия е индикация за необходимостта от цялостно подобряване на технологичната квалификация на персонала в управлението и производството. Укрепването на административния и иновационния капацитет следва да обхване основните направления, които са свързани със:

· подготовката на управленските кадри за стратегическото, тактическото и оперативното планиране;

· ефективността на финансовия мениджмънт, свързан с иновационните цели;

· внедряването, апробацията и експлоатацията на иновационните нововъведения;

· координацията на управленските и производствените дейности;

· контрола на производствено-технологичните процеси и контрола на качеството.

Разработването на стратегията следва да се реализира на базата на модел, който се прилага за проектиране и управление на цялото предприятие. Това означа, че обект на изследване и анализ са същите основни елементи, както на другите процеси в предприятието. Така се преодоляват трудностите, които възникват при различни подходи за анализ на големия брой разнообразни процеси.

Единна основа на иновациите и устойчивото развитие е разработването на цялостна стратегия за управлението на предприятията, фирмите и организациите и същевременно с това въвеждането на системи за управление на бизнес процесите, които стоят в основата на ефективността на бизнеса.

През последните години в сферата на бизнеса се появиха въпроси, свързани с управление на бизнес резултатите, на тяхната ефективност. Това обхваща автоматизирането на бизнес процесите и рационалното управление на персонала, което позволява такова състояние, което да мобилизира огромния потенциал на вътрешната ефективност на предприятията. По този повод са формирани редица концепции, които описват метода на управление на резултатите на предприятието: CPM – управление на корпоративните резултати, BPM – управление на бизнес ефективността, EPM – управление на производителността на предприятията [3].



2. Управление на ефективността на бизнеса BPM (Business Performance Management)



Управлението на ефективността на бизнеса BPM (Business Performance Management) е набор от процеси, които позволяват на компаниите да подобрят ефективността на своя бизнес. Той е методологична основа за организиране, автоматизиране и анализ на бизнес, подбор на ключови показатели, определяне на процеси и системи, които гарантират ефективност.

Управлението на бизнес резултатите включва три основни дейности (във всички области на управление без изключение):

· поставяне на цели;

· анализ на стойностите на показателите, характеризиращи постигането на целите на организацията;

· контролни действия на мениджърите въз основа на резултатите от анализа, насочени към подобряване на бъдещите дейности на организацията за постигане на поставените цели.

Важните компоненти на ВРМ са следните [6]:

· моделиране на процеси (графично представяне на процес, който става част от приложението и задава начина, по който бизнес процесът действа, когато стартирате програмата);

· технологии за уеб- и системна интеграция, осигуряващи извличането на данни през уеббраузър, които дават възможност да включите нужните хора и приложения във вашите процеси;

· компонент за мониторинг на бизнес дейностите, извеждащ отчети за това как (и колко добре) се изпълняват бизнес процесите и работните потоци.

Оптимизирането на процеси, включващи участието на хора и динамични промени, е трудно открай време. Една от пречките пред оптимизацията бе липсата на прозрачност и принадлежност на процеси, включващи повече от едно функционално звено или бизнес единица. Освен това бизнесът обикновено се променя по-бързо, отколкото ИТ звеното може да обновява приложенията, осигуряващи дейността. По този начин се забавят иновациите, растежът, производителността и т.н. Днес обаче господството на уеббраузърите и появата на по-лесно реализируеми технологии за интеграция на приложения (например като SOAP/XML) дадоха възможност на ИТ да поддържа бизнес процесите във всички функционални, технологични и организационни звена.

През последните две години повечето доставчици на Business Intelligence (BI) започнаха да класифицират своите софтуерни продукти като решения за управление на бизнес ефективността (BPM). В някои случаи това е резултат от консолидирането на пазарите на приложен софтуер и BI, в други – обективно отражение на развитието в развитието на пакетните решения. Маркетолозите имат свои опортюнистични съображения, но по-вероятно е разработчиците да вземат предвид определенията на нов клас софтуер за автоматизиране на управленски процеси, формулирани от авторитетни изследователски организации в началото на XXI век [2].

Важен компонент в управлението на ефективността са ВРМ целите. „...BPM позволява на ръководството да определя стратегически цели и след това да управлява дейностите на компанията в съответствие с тези стратегически цели.“ Това обяснение директно свързва „успешните резултати на компанията“ с процеса на целенасочено управление на нейните дейности.

Основен компонент на системите за финансов анализ е набор от готови аналитични техники за провеждане на научни изследвания. Първоначалната външна или вътрешна информация се зарежда в базата данни на такава система, след което въз основа на горните методи се изчисляват показателите и се издават отчети, отразяващи експертното мнение въз основа на резултатите от анализа. В допълнение техниките за финансов анализ като част от BPM решение могат да се използват за прогнозиране и моделиране на сценарии при стратегическо и оперативно планиране.

Бързият технически напредък и неговото въздействие върху дискретното производство ще оказват все по-голям натиск както върху неговата структура, така и върху отличителните му белези на дискретен процес. Границите все повече ще се размиват, а структурата на производството съществено ще се промени. Стремежът към комплексно автоматизиране на технологичните, спомагателните и информационните дейности все повече ще се налага като основен фактор за развитието на съвременното дискретно производство.

Това означава, че на базата на новите комуникационни и компютърни постижения, нанотехнологиите и други технически решения автоматизацията на дискретното производство глобално ще се промени. В бъдеще автоматизацията на дискретното производство ще се разглежда като едно цяло, включващо както технологичните и информационните процеси, така и хардуерните и функционално интегрираните производствени компоненти.

Очаква се през близките 10 – 20 години всички големи технологични нововъведения да бъдат свързани с нанотехнологиите. Те са и едно от направленията, които ще определят техническото развитие на ХХI век. Сред останалите са алтернативните енергийни източници и усвояването на космическото пространство.



Изводи



Съвременният етап на развитие със своите специфични характеристики – глобализация, дигитализация, либерализъм, премахване на граници и ограничения, развитие на онлайн технологиите и т.н., позволява на бизнеса да отбелязва динамични промени. Развитието на технологичните и информационните технологии превръщат науката в пряка продуктивна сила – в сила, която се превръща в производствена доминираща основа на всеки бизнес наред с традиционните средства за производство и труд – машините, съоръженията, оборудването, човешкия ресурс, ноу-хау-то и т.н. Всичко това променя икономическите отношения, формирането на процесите на конкуренция, „експлоатацията“ на знанието, сливанията, придобиванията, индустриалните шпионажи и мн.др.

Преходът към иновативна икономика създаде редица проблеми за много индустриални предприятия у нас, основните от които са:

• развитие на иновативно управление на предприятията в съответствие с условията на тяхното функциониране;

• изграждане и увеличаване на иновативния потенциал и активно формиране на иновативен капитал;

• реформиране на системата за управление на предприятията и въвеждане на такива организационни модели, които най-добре отговарят не само на целите за увеличаване на печалбите и на капитала, но и на целите на дългосрочното развитие.

Друг важен въпрос за BPM, който обикновено се нуждае от пояснение, е мястото на финансовия анализ в концепцията за управление на корпоративните резултати. Финансовият анализ съчетава набор от технологии за оценка на вътрешните дейности на една компания и нейните външни контрагенти. Основен компонент на системите за финансов анализ е наборът от готови аналитични техники за провеждане на научни изследвания.

Първоначалната външна или вътрешна информация се зарежда в базата данни на такава система, след което въз основа на горните методи се изчисляват показателите и се издават отчети, отразяващи експертното мнение въз основа на резултатите от анализа. XXI век ще бъде век на техническото развитие, изградено на базата на принципно нови индустриални технологии, електронно управление, изкуствен интелект, компютърно интегрирани производствени дейности и стремеж към минимизиране на човешкия труд в производствената дейност.
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