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УКАЗАНИЯ 

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА „НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ“ НА ВУСИ 
 

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. „Научните трудове“ на ВУСИ се издават в няколко научни направления: Политика, 
Икономика, Управление, Финанси, Туризъм, Право, Сигурност и др. „Научните трудове“ 
се издават в единно книжно тяло, а също така и в онлайн версия, поместена на сайта 
на ВУСИ – www.vusi.bg. 
2. Материалите трябва да имат оригинален научен принос. 
3. Материалите се представят на един от работните езици на „Научните трудове“ – 
български, руски, английски, немски, френски. Резюмето и ключовите думи към тях са 
съответно на английски език (ако текстът е на български език) и на български език (ако 
текстът е на чужд език). След основното заглавие и автора/ите по същия съответен 
начин се дават преведени заглавието и автора/ите. 
4. Обемът на всеки материал е от 20 до 80 стр., формат 16 х 23 см, шрифт Segoe UI, 10 
pt, разстояние Single, двустранно подравнено, отстъп на първия ред 1 см. 
5. Авторите носят пълна отговорност за научната оригиналност и достоверност на ре-
зултатите, за стиловото и езиковото оформление на текстовете и резюметата. 
6. Всеки автор може да участва в „Научните трудове“ само с един материал. 
7. Материалите се предават в редакционната колегия от 1 септември до 10 октомври. 
8. Всеки материал се представя в електронна версия (в MSWord format), която се изп-
раща на служебната електронна поща на членовете на Редколегията – info@vusi.bg. 

Раздел ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ 
1. Предоставените материали се рецензират от хабилитирани преподаватели в същото 
научно направление и се одобряват или отхвърлят от Редколегията на „Научните трудове“. 

Раздел IІІ. ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ 
1. Материалите трябва да са написани на MSWord 2003 (или на по-висока версия на 
програмата), като студиите се изпращат във файлов формат doc. Файлът не се архивира. 
2. За форматирането на текста менютата на Word 2003 се настройват по следния начин: 

Page setup: Margins: Top – 2,5 cm; Bottom – 2,5 cm; Left – 2,25; Right – 2,25 cm 
 Gutter – 0; Header – 1,5 cm; Footer – 1,5 cm 
 Paper Size: 16 x 23 cm 
Format: Font: Segoe UI; Font style – Regular; Size – 10 
 Paragraph: First line – 1 cm; Line Spacing – Single; Alignment – Justified; 

Indentation: Left – 0, Right – 0; Spacing: Before – 0; After – 0 

3. Страниците не се номерират. 
4. Първата страница се оформя по следния начин: 
а) Най-горе на български и на английски език с главни букви се изписва „НАУЧНИ 
ТРУДОВЕ“ НА ВУСИ и научното направление. 
б) След един празен интервал с редовни букви, 12 pt, Bold, се изписва заглавието на 
български език (ако текстът е на български език) или на съответния чужд език (ако 
текстът е на чужд език) и се центрира. 
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в) След празен интервал с редовни букви, 11 pt, Bold, се изписват имената на авторите 
– пълното собствено и фамилното име на автора/авторите (в случай че са повече от 
трима, се допуска инициално съкращение на собствените имена), научните звания и 
степени на български език (ако текстът е на български език) или на съответния чужд 
език (ако текстът е на чужд език). 
г) На следващия ред се изписва с редовни букви, 11 pt, Italic, учреждението, което 
авторът представя. 
д) След един празен интервал по същия начин се изписват на английски език заглавие-
то, имената на авторите и учреждението, което представят, само че всички 10 pt (ако 
текстът е на български език) или на български език (ако текстът е на чужд език). 
е) След един празен интервал с редовни букви се изписва Abstract: и на английски 
език с Italic се помества резюмето. На нов ред също с малки букви се изписва 
Keywords: и на английски език също с Italic се пишат ключовите думи (и двете 9 pt) 
(ако текстът е на български език); или се дават Резюме: и Ключови думи: (ако текстът 
е на чужд език). 
ж) След един празен интервал следва изложението. 
5. За основния текст се използва автоматично пренасяне: Tools – Language – 
Hyphenation – Automatically hyphenate document. 
6. Заглавията на отделните части/точки са с букви Small Caps, Bold, 11 pt, центрирани. 
Преди и след заглавията на разделите се оставя празен интервал. 
7. Забележките под линия са: двустранно подравнени, шрифт Segoe UI, 8 pt, разстояние 
Single, разстояние отгоре, отдолу, отляво и отдясно – 0 см, отстъп на първия ред на 
абзаца – 0 см. 
8. След един празен интервал от основния текст следва БИБЛИОГРАФИЯ, 9 pt, центрира-
на, като при оформянето се спазват азбучният ред по фамилия на автора и стандартът 
за библиографско описание; висящ първи ред – 0,8. 
9. Таблици, фигури и източници 
а) Таблиците, графиките и фигурите са черно-бели, вграждат се софтуерно в текста, 
номерацията им е с арабски цифри. 
б) Думата Таблица се изписва изцяло, с редовни букви, Bold, Italic. Заглавието на 
таблицата се изписва на същия ред, с редовни букви, само Bold, без отстъп, двустран-
но подравнено, преди таблицата. Текстът и имената на величините в антетките започ-
ват с главна буква, а в края им не се поставя точка. 
в) Допустимата максимална ширина на фигурите и графиките е 11,5 см (пропорцио-
нално). Думата Фигура се изписва с редовни букви, Bold, а заглавието на фигурата се 
изписва на същия ред, с редовни букви, но Bold, Italic, без отстъп, двустранно подрав-
нено, преди фигурата. 
г) Източниците на таблици, графики и фигури се посочват под тях: Източник: и следва 
текстът, 8 pt, Italic. 
10. Математическите формули и уравнения се номерират в десния край на печатното 
поле с арабски цифри във вида (1), (2) и т.н. 
11. Библиографските позовавания се посочват в текста с номера, след като са подре-
дени по азбучен ред в Библиографията; номерата им се поставят в квадратни скоби, 
например [1; 3 – 7] и т.н., а посочените страници от източниците: [1: 73]. 
12. В края се изписват имената на автора/ите и се посочват неговият/техният адрес, 
тел., e-mail. Упоменава се и кой е водещият автор. 
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INSTRUCTIONS 

FOR PRESENTING THE MATERIALS FOR „SCIENTIFIC WORKS“ OF HSSE 
 

Section I. GENERAL PROVISIONS 
1. „Scientific works“ of HSSE is issued in several scientific areas: Politics, Economics, Man-
agement, Finance, Tourism, Law, Security, and etc. „Scientific works“ shall be issued in a 
single booklet form, but also in an online version posted on the website of HSSE – 
www.vusi.bg. 
2. The materials must have an original scientific contribution. 
3. The materials are presented in one of the working languages of „Scientific works“ – Bul-
garian, Russian, English, German, and French. The abstract and keywords to each of them 
are in English (if the text is in Bulgarian language) and in Bulgarian (if the text is in a foreign 
language). The title and author/s are given translated after the main title and the author/s in 
the same relevant way. 
4. The volume of each material is from 20 to 80 p., format 16 x 23 cm, with font Segoe UI, 10 
pt, distance Single, justified text, indent the first line 1 cm. 
5. Authors are fully responsible for the scientific originality and authenticity of the results of 
the stylistic and linguistic layout of the texts and summaries. 
6. Each author can participate in „Scientific works“ with only one material. 
7. The materials are delivered to the Editorial Board from September 1 to October 10. 
8. Each material is presented in electronic version (in MSWord format), which is sent to the 
official e-mail to members of the Editorial Board – info@vusi.bg. 
 

Section II. TERMS OF PUBLICATION 
1. The provided materials are reviewed of habilitated teachers in the same scientific field and 
be approved or rejected by the Editorial Board of „Scientific works“. 
 

Section III. TECHNICAL INSTRUCTIONS 
1. Materials must be written in MSWord 2003 (or a higher version of the program) as a disk 
studios are saved in file format doc. The file is not archived. 
2. For text formatting the menus in Word 2003 is configured as follows: 
 
Page setup: Margins: Top – 2,5 cm; Bottom – 2,5 cm; Left – 2,25; Right – 2,25 cm 
 Gutter – 0; Header – 1,5 cm; Footer – 1,5 cm 
 Paper Size: 16 x 23 cm 
Format: Font: Segoe UI; Font style – Regular; Size – 10 
 Paragraph: First line – 1 cm; Line Spacing – Single; Alignment – Justified; 

Indentation: Left – 0, Right – 0; Spacing: Before – 0; After – 0 
 
3. The pages are not numbered. 
4. The first page is formed as follows: 
a) At the top in Bulgarian and English in capital letters is shown „Scientific works“ of HSSE 
and the scientific direction. 
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b) After a space in regular letters, 12 pt, Bold, displays the title of the Bulgarian language (if 
the text is in Bulgarian language) or in the respective language (if it is a foreign language) 
and is centered. 
c) After a space with regular letters, 11 pt, Bold, the names of authors – the full first and last 
name of author/authors (if more than three are allowed initials acronym of own names) 
academic titles and degrees in Bulgarian (if the text is in Bulgarian language) or in respective 
foreign language (if it is a foreign language) are written. 
d) The next line displays with regular letters, 11 pt, Italic, the institution which the author 
presents. 
e) After a space title, the authors' names and institution, which present are shown only that 
all 10 pt (if the text is in Bulgarian language) or in Bulgarian language (if it is a foreign lan-
guage) in the same way in the English language. 
f) After a space with regular letters written Abstract: in English with Italic is placed the 
summary. On a new line also with regular letters are written the Keywords: and in English 
also in Italic the keywords are written (both 9 pt) (if the text is in Bulgarian language); or a 
Резюме: and Ключови думи: (if the text is in a foreign language). 
g) After a space the exposition follows. 
5. For the main text is used automatic hyphenation: Tools – Language – Hyphenation – Au-
tomatically hyphenate document. 
6. The titles of individual parts/items are letters SMALL CAPS, Bold, 11 pt, centered. Before 
and after the section headings is allowed a blank space. 
7. The footnotes are: justified text, font Segoe UI, 8 pt, distance Single, off the top, bottom, 
left and right – 0 cm, indent the first line of the paragraph – 0 cm. 
8. After a blank space from the basic text should follow BIBLIOGRAPHY, 9 pt, centered, as in 
the shaping are respected alphabetical order by surname and ISBDs; hanging first row – 0,8. 
9. Tables, figures and sources 
a) The tables, charts and figures are in black and white, they are incorporated into the text, 
their numbering is with Arabic numerals. 
b) The word Table is written entirely in regular letters, Bold, Italic. The title of the table is 
displayed on the same line, in regular letters, only Bold, without indentation, justified text 
before the table. The text and the names of the parameters in the header begin with a capi-
tal letter, and they do not end with a point. 
c) The maximum permissible width of the figures and the charts is 11,5 cm (proportionately). 
The word Figure is shown in regular letters, Bold, and the title of the picture is displayed 
on the same line, in regular, but Bold, Italic, without indentation, justified text before the 
figure. 
d) The sources of tables, graphs and figures indicated below: Source: and follows the text, 8 
pt, Italic. 
10. The mathematical formulas and equations are numbered on the right edge of the print-
ing area with Arabic numerals in the form (1), (2) etc. 
11. The bibliographic references are given in the text with numbers after they are arranged 
in an abstract order in the Bibliography; their numbers are placed in square brackets, for 
example [1; 3 – 7], etc., and those pages of sources: [1: 73]. 
12. At the end the names of the author/s, his/their addresses, telephones, e-mails are indi-
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Маркетинг и цени:
там, където вашите ценови решения
се превръщат в реалност

проф. д-р Иванка Костова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Marketing and prices:
where your price decisions become a reality

Prof. Ivanka Kostova, PhD

Paisii Hilendarski University of Plovdiv

Abstract: In this article, we looked at the implications of pricing decisions. The answer comes from consumers and from marketing and sales. How they reflect on the company and as with other business decisions, the consequences must be expected, measured and then have something to oppose them. When expecting price changes, you need to link utility to the price structure, train employees on how to deal with the „shock of expectations“, assess the possibility of customers leaving you, and view price discrimination as a strategy for profit. We looked at price discrimination and the business opportunities it opens up. We looked at the ideas behind linking the price to the company and consumer portfolio and thus segmenting the consumption of who buys and at what price. Packaging and selling separately are sales concepts that provide a wide field of action and pricing solutions by combining high-selling products with those that are less sought after. In auctions, or in any business, it is important to realize that a price that is too low means that all bids can go to you – the curse of the winner. That's why we need to learn to lose a percentage of potential sales. We will study the trading mechanism – from the best to the last to sell – the best, the best and the best. As employee motivation is always important, cost can be used as a stimulant [1: 86 – 111].

Key words: pricing solutions, utility, price structure, sales

Намиране на стойността на свързани помежду си
стоки и услуги. Ценообразуване на продуктите,
които се използват с основния продукт


Лице в лице с ценовите трудности


Шоковете по отношение на обявите са постоянна величина във вселената на продавача. Дори и да не е истински осезаемо, някои хора ще се опитат да ги предизвикат изкуствено, пораждайки по този начин основа за договаряне на цената. Понякога това служи като стратегия на купувачите.


Изхождайки от знанието, че реакциите от шоковете по обявите могат да бъдат окачествени като стратегия, е полезно, защото то хвърля известна светлина върху пътя, по който може да бъде избегната тази реакция. Един от начините за постигането на това е чрез желанието на клиентите да максимизират стойността и да минимизират цената.


Да поставиш стойността на по-високо равнище, е твоята работа като бизнес собственик. Преди да се премине към обсъждане на цената, трябва да умееш да предоставяш детайли относно стойността на предлаганата от теб стока или услуга. Веднъж бивайки оформена стойностната страна на нещата в съзнанието на клиентите, цената постепенно започва да взема превес.


Разбира се, говорим за техники на продаване. Хората, които имат слаби умения в продажбите, продават по собствена цена. Единственият отговор на въпроса „Защо да купувам от вашата компания?“ е намаленията. Добрите продавачи намират начин да нарисуват картина по отношение на стойността в съзнанието на своите клиенти.


Чрез подходящата подготовка и леко влияние върху шоковете на предлаганите обяви можеш да си осигуриш цена, която да е изгодна за теб.


Цените наистина не бива да бъдат намалявани в отговор на шок в обявите. Този отговор само насърчава вашите най-лоши клиенти, които нямат лоялност и купуват някъде другаде по-евтино. Това вреди на вашите най-лоялни клиенти, които са готови да платят най-високата цена и да подкрепят вашето предприятие.


Вместо да намалите цената, премахнете някои части от стойността:

- по-къси гаранционни срокове;


- без заеми – само в брой;


- продавайте накуп и отведнъж свързаните продукти;


- премахнете услугите по поддръжка;


- премахнете безплатната торбичка;


- оставете сметните разходи за сметка на клиента;


- нека клиентът има последната дума и преценката да бъде лично негова.


Накрая запомнете, че цената е индикатор на самата стойност. Дали диамантените пръстени щяха да се считат за толкова добро свидетелство за обвързване, ако цената им беше 4.95 лв.? Въпреки всичко някои диаманти биват намирани чисто и просто да си лежат на земята. Дали нямат никаква стойност?


Дали Nike щяха да продават повече спортни маратонки за тийнейджъри, ако цената им беше 50 вместо 150 лв.? Не, тийнейджърите се ръководят по-скоро от начина, по който ще се впишат в обществото, купувайки си по-скъпи маратонки.

Вдигайте цените по-високо. Високите цени пораждат опит. Те не само говорят, а и изкушават.

Продажби и промоции


Защо да даваме на клиентите отстъпка при нормална поръчка? Защо да не я спестим за тогава, когато направят нещо за нас, като например направят наистина голяма поръчка или ни определят за своя топпродавач?

Продажбите са начин на живот на търговците на дребно и доставчиците. Понякога те представляват начин за справяне с някои домашни проблеми. Понякога служат за справяне с нов външен конкурент. Понякога спомагат за представянето на нов модел или модна линия дрехи. Понякога продажбите представляват просто навик. Понякога поддържат доброто име на компанията във вестника и в очите на клиентите.


Съществуват само няколко добри причини да продавате:


Да подпомогнете продажбите на един или два слабо продаващи се продукта, като намалите цената на цяла продуктова линия


Ако имате в своята продуктова линия продукти, които просто не се продават добре, изберете стратегията „Купи един и вземи един безплатно“ като версия на „Комбинирани продукти“, за да стимулирате купувачите да закупят по този начин един популярен и един не толкова популярен продукт заедно. Или, ако имате много добре продаващи се продукти със специфичен размер и цвят, се възползвайте и съсредоточете продажбите си върху тях, за да привлечете клиентите.


Да разпространите отхвърляни цени, да създадете повече трафик в магазините или да разширите потребителската кошница


Все повече търговци броят хората, които влизат в магазина им, или номера на фактурите, които издават, за да добият представа за ползите от рекламата, която практикуват, и мястото, на което оперират.


Увеличеният брой хора, които посещават магазина ви посредством намирането на нови пазарни сегменти, е похвално. Всеки нов клиент е възможност за увеличаване на продажбите и печалбата.


Да създадете само трафик през вратите на магазина, без да увеличите печалбата от клиент, е сигурен индикатор, че идеята е лоша. Ако ще увеличавате чифта крака, които влизат и излизат, поставете промоционалните продукти в края на магазина, за да сте сигурни, че клиентите ще ги забележат по път.


Пазарно проникване – да представите нов продукт и на момента да завоювате пазарен дял


С тази стратегия обикновено се поставя ниска първоначална цена на продукта, за да се проникне на определен пазар бързо и надълбоко, печелейки голям пазарен дял. Но това води до успех само с утвърден продукт или услуга, ако:


- пазарът е силно чувствителен към цената;


- производствените и разходите по доставката спаднат, докато размерът на продажбите расте;


- ниската цена държи конкуренцията извън пазара.


Разбира се, ако пазарът не е чувствителен към цената, си похарчил напразно. Веднъж след като си понижил цените, е много трудно да ги повишиш отново.


Също така, ако производствените разходи не спаднат с увеличаването на продажбите, фабриката ти трябва да работи допълнително, разходите по поддръжка на машините се повишават до рекордни нива и твоите снабдители не могат да ти гарантират ниски цени на основния материал, тогава твоята стратегия е обречена да се провали, тъй като ще имаш недостиг на суровини.


Ако твоите конкуренти имат възможност да копират ниските ти цени само като принтират нов етикет, то тогава твоята основаваща се на цената стратегия ще доведе до повсеместно намаляване на цените в цялата индустрия, които няма да бъдат изгодни за никого.


Да се отървете от бавно продаващи се стоки


Да се отървете от всичките запаси от бавно продаващи се стоки и да ги замените с бързо продаващи се, трябва да е целта на всеки бизнес, занимаващ се с продажба на стоки. Прекалено много компании позволяват техните стоки да застояват на рафтовете, покрити с прах, да се изхабяват етикетите им и да изтичат сроковете им на годност, подтиквайки клиентите да мислят, че пазаруват в погрешния магазин. Ако никой не ги иска, те трябва да бъдат преоценени или да бъдат изхвърлени.


Ако това ви звучи като вашия случай, преоценете ги, за да се отървете от тях и да си възвърнете максимално загубените разходи. Ако успеете да си покриете само разходите по производството, то определено бихте могли да ги използвате за нещо по-добро.


Да насърчите концентрацията на покупките


Вероятно е във ваша изгода да издадете фактура за една година напред за продажбата на пластмасови бутилки на свой клиент. Така няма да сте в състояние да му продадете каквото и да е друго за една година след това, но пък нито и вашите конкуренти ще могат. Също така може би ще успеете да си възвърнете отстъпката, която сте предложили, тъй като сте предоставили по-евтин транспорт на вашия продукт до дома на клиента си.

Да възнаградите дългогодишните си клиенти за доброто им поведение


Друг начин да се сдобиете с нови продажби е, като намалите цените на своите по-отдавнашни клиенти или на тези, които промоцират вашия продукт.


Внимавайте: понякога компаниите реализират печалби само защото техните доставчици реализират такива. Мотивацията на доставчика може да се търси в една от причините по-горе. Внимавайте да не се превърнете в жертва на продажба, която не носи преки ползи за компанията ви.


Също така промоциите могат временно да намалят продажбите на редовните клиенти.


Големите промоции по предназначение привличат нови клиенти. Въпреки това големите промоции имат обратен ефект сред редовните клиенти, тъй като те, изглежда, се запасяват със стоки още когато цените са ниски, респективно задоволявайки своите потребности. По този начин те не се завръщат към обичайните си навици на пазаруване за определено време.

Пазете се от синдрома на дни на разпродажба


Пазете се от подкопаване на морала


Ако някога сте преговаряли за покупката на нова кола в автосалон, то несъмнено знаете, че ценовата еластичност лесно се променя. Не подкопавайте морала на продавача, като му искате прекадено висока отстъпка, а бъдете твърди, и мениджърът доброволно ще ви направи търсената от вас отстъпка.

Ценова дискриминация


Ценовата дискриминация съществува. Вие и аз плащаме различни цени за конкретни стоки за разлика от други купувачи и плащаме по-високи цени в конкретно време на деня или седмицата в сравнение с друго. Например наблюдава се редовно, че цената на бензина се повишава през летните уикенди.


Звучи ви нечестно? Някои хора биха го нарекли така. От гледна точка на собственик на бизнес можеш да жънеш печалба там, където никой преди не го е правил, стига да можеш да откриеш тези възможности.


Вземете за пример купоните: ако успеете да ги вземете навреме, съхраните ги и ги използвате по предназначение, ще получите своята отстъпка.


Няма два еднакви билета за авиолиниите – всичко зависи от това кога си закупувате билета, дали е с престой, дали пътувате по бизнес или за удоволствие и други заложени правила, които формират стойността на билета, който желаете да закупите.


В този смисъл дали ценовата дискриминация е честна и справедлива? Въпреки че този въпрос е често задаван, отговорът се базира по-скоро на философска тематика, отколкото на истинската реалност в бизнеса. По-плодотворно и полезно е ценовата дискриминация да се тълкува, сякаш е:


· навсякъде около нас и е постоянна величина във вселената на бизнеса;


· винаги е била с нас и най-вероятно ще бъде и занапред;


· наистина носи ползи за някои части от населението;


· може да бъде добър източник на печалба за умелия бизнесмен.


Поведението на клиентите


Истината за това защо клиентите купуват и защо не купуват


Каквото и да продавате – дали ще са плодове и зеленчуци, компютри, застраховки, клубни карти, ваканции, производствено оборудване, или джетове – е без значение, защото хората купуват стоките ви, за да намалят своя физически или емоционален стрес. В този ред на мисли истинската ви работа е да се превърнете в отстранител на стреса.


Стресът се определя от т.нар. „дръпни-бутни“ феномен. Съществува стрес в живота на хората, които биват придърпвани от това, което продавате, но има и хора, които биват отблъсквани да купуват вашите стоки именно заради стреса.


Съберете се с малка група от вашите най-умни и надеждни хора за около един час и довършете следните три изречения:


· Физическите и емоционалните причини в живота на нашите набелязани клиенти, които ги карат да купуват стоки от нас, са...


· Физическите и емоционалните причини, които могат да ги предпазят от купуването на нашите стоки, са…

· Факторите, които създаваме в нашия бизнес и които влияят върху избора на нашите клиенти да купуват именно от нас, са…

Веднъж разберете ли какво кара вашите клиенти да ги „насърчава“ или „предотвратява“ да купуват от вас, започнете да се възползвате. Как бихте могли да преструктурирате бизнеса си и мисленето на хората по начин, по който да бъдат насърчавани да купуват от вас, вместо нещо да ги отдалечава от вашите продукти?


Ако сте били част от бизнеса повече от 5 минути, то несъмнено сте забелязали, че има светци и грешници сред клиентите ви. И сигурно сте осъзнали, че грешниците ви взимат по-голямата част от времето, отколкото всичките светци, взети заедно, го правят [8: 281 – 317].


Няма нищо по-лошо за реномето на вашата фирма от това да продължавате да обслужвате клиенти, които не разбират и не признават това, което правите за тях.


Внимавайте: вашите клиенти няма да станат по-добри, докато вие не се промените, затова обмислете кои клиенти наистина са „опасни“ за морала на вашата фирма.

Запазване на клиентите


В проучване, проведено от Right Technologies, наречено „Връзка на лоялността“, Боб Томпсън предлага обяснение на разликите в разбирането на потребители и бизнесмени на факта защо клиентите се отказват от фирмата.


Според преценката на купувачите в повече от 75 % от случаите хората оставят компанията заради проблеми с обслужването, докато собствениците виждат това като нещо важно само в 22 % от случаите.


Качеството е фактор за клиентите за 32 % от тях, докато за бизнесмените то е било значимо само в 18 % от случаите.


Изглежда, че безразличието на служителите е по-вероятната причина за загуба на клиенти, отколкото да се върши лоша работа като цяло.


Ценообразуването е било класифицирано като най-важната грижа за 45 % от предприемачите, докато за клиентите цената е значима само в 25 % от случаите.


Интересно е да се отбележи, че за 35 % от потребителите нуждите им са се променили, но за бизнесмените това е било нещо значимо само в 8 % от времето. Може би бизнесът няма пряк контакт със своята собствена клиентска база?


Обучението на вашия персонал и продавачи трябва да е приоритет номер едно.

Обучение по продажбите


Никога не пропускайте възможност за преквалификация на служителите ви. Хората, заети с предлагането, неизбежно ще споменат цената твърде рано, ако не са напълно подготвени, и да имат добра продажбена презентация, която е насочена към нуждите на клиентите.


Има интересно проникновение за използването на езика, контролиращ нашите реакции към цената и начина на продажба. Този, който контролира думите, той контролира мисълта. В тази мъдрост косвено се подразбира и че този, който контролира мисълта, има власт и над действията. Това, което се има предвид, е, че ако можеш да намериш приемственост на значението на думите в продажбите и маркетинга, ти си изминал дълъг път към усъвършенстването на продажбите.


Много малко търговци истински оценяват значението и ролята на думите в контролирането на продажбената ситуация. Защо и какво означава това?


Първо, търговците твърде често позволяват на клиентите да омаловажават продукта или услугата на компанията и да ги свеждат до нивото на обикновено, широкоразпространено и незначително благо. В крайна сметка, ако се продава нещо подобно, означава, че решението за закупуване се основава на конкуренция между офертите и най-ниската цена тогава трябва да е детерминантата. Ако търговецът се провали да принизи всички стоки на същия нисък статут чрез своите словесни възможности, той ще изгуби инициативата в процеса на пласиране.


Второ, речникът на продавачите често е насочен към продукта или фокусиран върху технологията, надявайки се, че купувачът ще го разбере:


· „Обработката на метали при нас има същия толеранс на разминаване като този при машинните цехове“;

· „Ние сме се специализирали в бързото ценообразуване. Можем да ви предоставим квота за 8 часа или по-малко“;

· „Ние имаме свободна кабина за боядисване, в която можем да пребоядисаме цяло шаси за 14 минути“.

Разглеждани сами по себе си, тези възможности могат да са високотърсени и ценени. Но каква ползва имат те за клиента? Как те могат да бъдат ценни? Някои от тях имат ли писмено свидетелство за качество? Къде е подтикването към действие?


Думите и фразите, които използвате във вашата компания, трябва описателно и подробно да илюстрират как някои от изброените ще бъдат от ползва за бенефициента. Ако спазването на малък толеранс не е сред желанията на потребителя, то тогава тази опция няма да създаде никаква полза. Ако доставката трябва да се осъществи за 45 дни, то тогава бързината няма да е от значение също. И защо някой ще се интересува колко бързо можете да боядисате шасито му?


Вашият търговски персонал ще хаби приказки напразно, ако има разминаване между изискванията на потенциалния клиент и това, което той му предлага. Ако не покажете как тези възможности ще намалят цената за купувача, не го правете или увеличете неговата или нейната възвръщаемост и паричния поток, който би последвал. Във всеки друг случай си губите времето [4].


Друга грешка е внушението, че една мярка за всички върши работа. Прекалено много презентации, нагласени предварително, четени механически и твърде очевидно репетирани, не биха привлекли вниманието на никого, а слушателите само ще се преструват, че са заинтригувани. Увлекателно разказаната история с едни и същи думи, фрази и концепции е адресирана към хората, с които търговците контактуват. В реалността обаче и на индустриалния пазар особено купувачите рядко купуват един продукт или веднага. Точно обратното, покупката ще стане, когато нуждите се осъзнаят от мениджърите и когато инженерите, бюджетният отдел и складовият персонал са запознати. Освен това основната водеща сила в определянето на възприятията е как те ще се осъзнаят от отговорните лица. Как са измерени? Какъв е критерият, по който те са промотирани, компенсирани или пропуснати?


Това, което е от първостепенно значение за проектанта, не е същото и за предприемача. Докато цената е с нисък приоритет за проектния мениджър, тя е с висок приоритет за финансовия управител.


Всяка продажбена ситуация трябва да вземе предвид аудиторията и по този начин търговецът да избере правилната форма и стимул. Наблягайки на ползите, се контролира комуникацията и може да се избегне споменаването на някой недостатък на конкурентния продукт или услуга. Въпреки че едно и също представяне и изразни средства няма да задоволят всички търговски взаимоотношения, е трудно да се намерят правилните думи винаги когато искаме да подчертаем добрите страни и предимства, носещи най-силното впечатление.


Една продажбена възможност лесно може да се превърне в реална продажна, когато нуждите на клиента са най-добре разбрани. За да въздейства възможно най-ефективно, продавачът трябва да знае и да схваща какво компанията предлага и как да използва предимствата на крайния продукт, за да го представи в най-добра светлина.


Само кафенетата ли продават скъпо кафе? Основателят на Starbucks разказвал на любопитните бизнес писатели, че създаването на марката „Starbucks“ била първо с хората, а не с потребителите – точно обратният подход на автомобилните компании и тези за производство на зърнени закуски. Философията на Starbucks ги е научила, че най-добрият начин да достигнеш и да надминеш очакванията на клиентите е да наемеш и обучиш страхотни хора. И така изпълнителният директор си поставил за цел да намери и инвестира в служители, които са истински почитатели на доброто кафе.

Девет начина да представите вашата цена


Не предлагайте най-добрата си цена още в началото

Първото нещо, което трябва да знаете, е да оставите цената за накрая. Тези купувачи, които искат да я узнаят още от вратата, не се интересуват от нищо друго. На тях трябва да им се каже учтиво и убедително, че ако цената е единственото нещо от значение, то компанията предлага повече от това, за което те са готови да платят.


По-добрият подход за убеждение на потребителя е да задавате много въпроси, като така ще покажете, че компанията знае за какво говори и мисли само доброто за клиента. В даден момент трябва да се пита какво се е случило с миналия доставчик. Това е основен въпрос, защото ще ви покаже това, което вълнува потребителя и е важно за него. Всяко оплакване, касаещо вашата конкуренция, ще ви каже какво кара клиентите ви да се чувстват некомфортно и няма да съжаляват, че са ви потърсили [9: 1 – 11].


Въпреки че може да имате най-ниската цена в целия град, купувачът все пак би могъл да има колебания за качеството. Затова представяне, което премахва тази несигурност, трябва да се направи, преди да се дискутира цената.


Запомнете: вие търсите сътрудничество, а не конфликти.


Накарайте купувача да се отпусне

Вие като доставчици ще имате предимството, ако успеете да накарате потенциалния клиент да разкрие какво той или тя мисли, че е подходяща цена. Въпроси, като: „Какво плащате сега?“ или „Колко мислите, че струва?“, или „С какви пари разполагате?“, са много добри начини да съберете нужната информация.


Накарайте клиента да говори

При каквото и да е възражение попитайте потребителя защо това нещо е важно. Накарайте купувача да обясни възражението си, за да имате възможност да откриете нова информация, която да ви помогне с определянето на крайната цена. Неодобренията на цената не са обикновено само „не“ – винаги има повече зад този отговор и ако те са разбрани, ще разкрият подбудите му. В света на търговията негативният отговор се смята за молба за допълнителна информация [10].


Установете цената си според полезностите

Независимо дали лично, или чрез кореспонденция, цената би трябвало да се намира между най-високата и най-ниската полезност, която представлява за потребителите.


Опитайте се да направите цената си неоспорима

Не показвайте по никакъв начин още от началото на разговора, че може да има ценова гъвкавост. Ако се направи опит, кажете, че е много малко вероятно цената да бъде различна от цитираната.


Ценовите пропуски, ако не се купи

Постоянно припомняйте ползите от продукта или услугата, която вие предлагате, щом веднъж сте ги казали. Поставете стойност на тях, ако е възможно. „3начи на вашия доставчик са му нужни 6 часа да свърши тази работа, а нашата услуга ви спестява 4 часа? При 15 лв. на час това прави 60 лв. за седмица и за повече от 50 седмици това са 3000 лв.!“

Прибавяйки ползите накрая добавя и „глоба”, ако не се купи от вас.


Не пресирайте слабостите

Не бъдете акула. Може да искате купувачът да отговаря на всичките ви въпроси. Ако потребителят е пред дулото и трябва да отговори задължително, възползвайки се изцяло, ще остави лошо впечатление.


Нека клиентът да спечели нещо

Вие сте се борили за исканата цена и сте спечелили. Сега е времето да станете приятели, а не врагове. Нека купувачът да спечели нещо малко, което сте запазили за накрая, но не го давайте с лека ръка. Нека клиентът да се бори за него и после вие благосклонно да загубите [6: 184 – 187].

Накрая поискайте продажбата

Прекалено много търговци забравят тази важна част от продажбения процес. Представяйки всички ползи и характеристики, няма да направи продажбата, ако не попитате за нея. Ако е възможно, е най-добре да предположите, че продажбата вече е осъществена. Всички сме чували фразата: „В кеш или с кредитна карта“.


Но какво става, ако цената ви е висока и целевата ви група е високата класа?


При пазар на труда, изискващ високи заплати, някои цени трябва да растат бързо. А хора, свикнали да плащат малки суми за даден продукт или услуга, няма да останат доволни, ако им се представи цена, много по-висока от тази, която са свикнали да заплащат.


Добре е да подготвите купувача отрано. Като се опирате на ползите отрано, вие можете да ги изброявате, вслушвайки се в отговорите на клиентите си.

Цената на постоянството


Много компании възнаграждават най-добрия служител за годината. В една такава фирма един мъж бил извикан на подиума от група хиляди добре облечени и самоуверени търговци. На фона на всички тези хора един слабичък, очилат и напълно безинтересен човечец, с тих и неуверен глас приел наградата. Когато го попитали как е станал най-добрият търговец, той отговорил, че просто е използвал учебника по продажбено обучение точно както е бил инструктиран. Той отворил на първа страница и след като прегледал характеристиките на колата, ги изброявал на клиента и питал дали желае да я купи. Ако отговорът бил „не“, тогава продължавал с втора страница. След като казвал и написаното там, пак питал дали той или тя иска да я купи. Ако не, следва страница трета. В този момент президентът на компанията станал изключително нетърпелив и попитал какво щяло да стане, ако стигнел до последна страница и клиентът пак кажел „не“ за последен път. „Тогава, г-н президент, се връщам на първа страница и започвам всичко отначало.“

Цена според фирмения портфейл


Ценовото диференциране се определя от горната и долната граница, на които се продават вашите продукти или услуги.


Какво означава това? Крайната цена е паричният ѝ израз и представлява истинският приход, след като компанията приспадне клиентските промоции, намаление за ранно плащане, отстъпки за количество и безплатна доставка. Гъвкавостта на цената значи, че идентични продукти ще бъдат продадени в същия ден, в същия град, на много различни цени. Цената може да варира с цели 25 % от горната до долната граница [3].


Ценообразуването според количеството, предлагано на големите купувачи, формира тази вариация, но това не било така. Някои клиенти, които често купуват малки количества, са били обслужвани по цени, подобни на тези, оферирани на тези с големите покупки.


Как се получава така? Това е познатата история: да се започне с една ценова листа и после да се проявява някаква гъвкавост с цел да се осъществи продажбата.


Когато ценовата листа включва отстъпката и после, без да се каже, се добави допълнително начисление, ценовата еластичност става повече норма, отколкото изключение. Това може да се дължи на факта, че купувачът знае цялата ви продажбена система прекалено добре и я кара да работи в своя полза, или просто това е причинено от лоша търговска политика.

Продажба в пакети и поотделно


Пакетирането е продажба на стоки и услуги, събрани заедно, за да образуват привлекателен пакет, в който купувачът е предразположен да се почувства, сякаш е получил качество за парите си.


Най-простият пример са подаръчните кошници, в които сумата на отделните части е по-малка от продажбената цена за целия пакет.


Пакетирането е стратегия, която може да се приложи да се продаде застояла стока, като се обвърже с бързо продаваем продукт и с опаковането им в красив аранжимент като за подарък.


Тази тактика може да се използва и за услуга. Ако си имате работа с клиент, за когото е важна само цената на час, която го таксувате, и това е решаващият фактор, то тогава формирането на „ценови пакет“ прави трудно за него да сравни цените на еднакви услуги.


Продаването поотделно е обратният процес, в който групата стоки, предлагани от вас, е разделена и оценена поотделно. Обикновено това показва, че някои услуги след продажбеното обслужване, например уплътнител, който е захвърлен и никога не е използван, могат да се продават поотделно. Това позволява цената да падне и да посрещне очакванията, образувани от силната конкуренция, или да не увеличи маржа, ако цената не е намелена.

Научете се да загубите процент от продажбите


При договарянето даването на оферти и тяхното конвертиране в реална работа е начинът, по който стоят нещата. Някои бизнеси като че ли получават всички предложения. Някои взимат само най-добрите. А други се борят да има каквато и да е работа [2].


Независимо как го разглеждате, цената е изключително важен елемент, който клиентите взимат под внимание, преди да купят. Безинтересен пакет от услугите на най-ниската цена в града може да е маркетинговото решение, което фирмата взема, за да успее. Но това значи, че компанията трябва да:


• има фанатично внимание към запазването на цените ниски;


• дава правилната им оценка всеки път;


• не дава никакви обещания, за да запази очакванията на клиентите на много ниско ниво.


Недостатъкът е, че очакванията на купувача са невинаги управляеми и че цените имат склонността да ни изненадват.


И така как да избегнете на бъдете „лошата марка“? Вдигнете шум и очакване у потребителите с високи очаквания. Тогава ще можете да ги таксувате с по-високи цени и това ще ви даде простор за движение при неочаквано повишение на цените на ресурсите.

Проклятието на победителя


Представете си, че сте един от двама търговци, наддаващи на търг, дадете най-ниската цена и спечелите. Ще бъдете ли доволен? Най-вероятно. Но какво става, ако сте победителят сред много ниски предложения? Още ли ще сте доволен?


Може би ще почувствате неприятното усещане, че сте пренебрегнали някой скъпоструващ детайл.


Ако има много наддаващи, вие вероятно ще загубите пари, ако ви наемат. Защо ли? В по-широк мащаб вие имате по-голям шанс да спечелите търговете, които сте подценили, и да загубите тези, които сте надценили. Ако трябва да прецените много наддавания, в които има голям брой конкуренти, това увеличава статистическия шанс да получите всяка губеща поръчка. С много наддавания купувачът ще избере най-ниската цена, а по този начин ще се увеличи шансът вие да сте пренебрегнали някой фактор, който ще изяде вашата печалба. С по-малкия брой наддавания вашата цена статистически е по-вероятно да е печеливша.


Единственото ефективно решение на тези ситуации е да направите шаблонен принципът на „избирателно участие”. Вземете под внимание и факта, че може вашите очаквания да не се оправдаят, и това ще се отрази положително върху крайната ви цена. Разбира се, добавянето на този фактор ще намали боря на наддаванията, в които печелите, но ще ви подсигури, че впоследствие няма да съжалявате дори ако спечелите.

Какво е чувството, че може да сте спечелили сделка,
която не е финансово изгодна

Някои хора просто няма да купят. Това може да са клиентите, които са придирчиви и взискателни, – това са тези, които вие не трябва да привличате. Някои могат да бъдат точно клиентската база, която вие искате, и те ще ви подпомагат в определянето на правилната цена.


Какво да правите?


Ако получавате 100 % от желаните поръчки, то тогава цената ви е прекалено ниска или сте монополист (но няма да сте дълго такъв).


Всеки бизнес има своите особености, но говорейки по-общо, ако наддавате на три търга и спечелите единия, то тогава вероятно цената ви е точната.


Но ако участвате в 100 и не спечелите нито един, вие ще фалирате, защото вероятно цената ви е прекалено висока. Върнете се в началото и преразгледайте ценообразуването си. Намалете някои разходи или редуцирайте очакваните изгоди от продукта.


Задачата при сключването на договори трябва да е да изградите добър клиентски панел, да се научите бързо да разпознавате лошите купувачи и да не се скъсвате от работа за хора, които просто не си заслужаваш усилията. Това се отнася за домашния бизнес предимно. Малко проучване може да разграничи дали потребителят е сериозен в намеренията си, или просто си разглежда. Събирането на повече информация: „Какво стана с последния Ви доставчик?“, ясно ще ви покаже дали те са неприемливи като клиенти, придирчиви, или са такива, които са стойностни за вас. Обърнете внимание на оплакванията от миналите доставчици. Това са важните индикатори, които ще ви трябват, за да успеете [7].


Разбирането на това, което клиентът иска и кои са важните неща за него или нея, е също толкова важно, колкото и цената.


Заслужава си да водите история на търговете си. Не е важно само отношението между загуби и победи, но и също защо са ви наели или не. От особен интерес са факторите, които носят в себе си допълнителна стойност. Наддаването било ли е спечелено заради стойността, която сте предложили – стойността, не цената, или е било изгубено, защото полезността, която сте мислили, че включвате, не е била важна за клиента?

Запомнете, че да загубите лош купувач, е нещо добро. Поемането на 100 % от търговете значи, че ще вземете някой от „грешниците” на другите фирми. А в крайна сметка вие сте производна на поведението на вашите потребители.

Продаването на най-доброто, по-доброто, доброто


Най-нормалното нещо в продажбите е първо да се предлагат най-добрите и скъпи артикули. Това дава възможност на търговеца да обясни надълго и нашироко предимствата на фирмата.


Ако клиентът каже, че цената е малко над неговите очаквания, вие можете да я смъкнете, като махнете някоя услуга или характеристика. Ако потенциалният купувач все още се колебае, вие можете да продадете най-евтиния или най-икономичния, като премахнете и нещо друго [5].

Използване на ценова структура,
мотивираща търговския персонал


Ценообразуването има сериозно въздействие върху това как да плащате на търговския персонал и какви комисиони да предлагате. Само плановете, стимулиращи продажбите, които добре възнаграждават над средното ниво на реализация и санкционират под средното, ще начертаят пътя на успешен ценови мениджмънт и креативна търговска сила.

Как да реагираме при ценова война


И така, основният ви конкурент в града изведнъж и драматично понижава цените си. Какво правите тогава? Като при бензиностанциите – следвате останалите и хармонизирате цените си ли? Отговорът на потребителите на това е, че ако това е цената, на която можете да продавате, значи са били обирани всеки месец от вас. Искате ли съществуващите ви клиенти да си помислят, че сте им искали прекомерно високи цени от години просто защото сега сте ги понижили?

За да реагирате адекватно, най-добре е да знаете защо вашият конкурент е свалил цените си: има ли на склад много непродадена продукция; това краткосрочно решение ли е за финансовите му нужди; има ли той или тя прекалено много лоша и повредена стока, която иска да реализира.

Нека да предположим, че това е опит да се завземе по-голям пазарен дял. Как ще реагирате и ще запазите доверието към вас? Вашата услуга много по-добра ли е? Времето ви за доставка по-кратка ли е? Имате ли продукт в своята гама, който да има уникални стоки и екстри, на които конкурентът ви няма с какво да се противопостави?


Какво става, ако трябва да намалите цените си? Бъдете напълно готови да върнете цените си на нормалното им равнище веднага след като конкурентът ви го направи. Това подсигурява вашата пределна печалба и също така сигнализира конкурента ви, че го наблюдавате.


Обобщение


В тази публикация разгледахме последствията от ценовите решения. Отговорът идва от потребителите и от маркетинга и продажбите. Тук как те рефлектират върху фирмата и както при другите бизнес решения, последствията трябва да са очаквани, премерени и после да има с какво да им се противопоставите.


Когато очаквате промени в цената, трябва да обвържете полезността с ценовата структура, да обучите служителите как да се справят в „шока на очакванията“, да оцените възможността на клиенти да ви напуснат и да разглеждате ценовата дискриминация като стратегия за получаване на печалба.


Разучихме ценовата дискриминация и бизнес възможностите, които тя разкрива. Разгледахме идеите зад обвързването на цената с фирмения и потребителския портфейл, като така се сегментира потреблението на това кой и на каква цена купува.


Пакетирането и продажбата поотделно са продажбени концепции, които предоставят широко поле за действие и ценови решения, като се съчетаят високопродаваеми продукти с такива, които не са толкова търсени.


При търговете или при който и да е бизнес е важно да се осъзнае, че цена, която е твърде ниска, означава, че е възможно всички наддавания да отидат при вас – проклятието на победителя. Затова трябва да се научим да губим процент от потенциалните продажби.


Изучихме механизма на търгуване – от най-добрия до последния по продажба – най-добър, по-добър и добър. Тъй като мотивацията на служителите е винаги важна, цената може да се използва като стимулатор.


И накрая разкрихме как да постъпим при ценова война [1: 86 – 111].
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Abstract: This study examines the problem of power privileges in the Byzantine Empire in the Early European Middle Ages (V-XI century). This problem was broken through the nature of imperial power and its basic powers at the time. An in-depth analysis of the reasons and prerequisites for the emergence of privileges in Byzantium, as well as their application in the country. The main social strata are indicated, which really benefit from the benefits and prosperity of power. Relevant conclusions and summaries of the scope and scale of the use of these privileges by the elite in the Byzantine Empire were made.
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Историята на Византия датира от 330 г., когато римският император Константин Първи пренася столицата на огромната държава в нов град, който нарича първоначално Нов Рим, известен по-късно като Константинопол. Този град възниква на мястото на гръцката колония Бизантиум, която дума римляните произнасят като „Византий“, откъдето идва и името на новата римска държава. Впоследствие, през всичките години на своето съществуване, Византийската империя се нарича Imperium Romanum, или Римска империя [9: 235]. Така в течение на много векове през Средновековието просъществува Византийската империя, която притежава собствена институционална структура и особена специфична императорска власт. Според известния византолог Георгий Острогорски императорът е не само висш главнокомандващ армията, върховен съдия и единствен законодател, но и закрилник на църквата и православната вяра. Божият избраник като такъв е не само господар и повелител, а и живо олицетворение на повереното му от Бога християнско царство. Той, сякаш откъснат от земно-човешката сфера, е в пряка връзка с Бога и се превръща в предмет на изключителен политико-религиозен култ. Постепенно този култ бива демонстриран под формата на забележителни церемониални действия в императорския двор с участието на църквата и цялото дворцово общество – култ, който намира израз във всяко изображение, представящо христолюбивия владетел, във всеки предмет, заобикалящ свещената му персона, във всяка дума, отправена от него към обществеността или обратно [8: 71 – 72]. Така поданиците му стават негови слуги, като при всяко съзиране на неговия лик те го приветстват (дори и най-високопоставените) и се хвърлят пред него на земята. Тези пищни моменти във византийските дворцови церемонии, както и манифестираното чрез тях императорско всемогъщие, имат своите корени още в римско-елинистическото развитие [8: пак там]. От това (подготвено от източните елементи на развитие) израства характерното за византийския императорски двор великолепие, както и някои напомнящи за Изтока житейски форми във Византийската империя, които са непосредствени заемки от Изтока [8: пак там]. Тоест императорът придобива изключително голяма власт в ръцете си, която естествено има своите обективни исторически основания, произтичащи от политически традиции на близкото минало.


Огромната власт на императора – подчертава проф. Д. Ангелов – изцяло се дължи на обстоятелството, че той „…в продължение на повече от три века изпълнявал едновременно редица функции, наследени от Римската република, а именно функциите на притежател на империум, на трибун, на едил, на понтифекс максимус, които го овластявали да бъде пръв във всички клонове на управлението. Така той се издигнал постепенно до положението на всесилен монарх, поставен над законите и същевременно извор на закони“ [1: 51].


Властта на императора се дължи, разбира се, не толкова на наличието на теоретико-правни обосновки, колкото на обстоятелството, че през IV век той представлява един от най-богатите собственици в държавата, защото притежава обширни домени (fundi patrimoniales). Освен това той разполага със своя лична хазна и печели твърде много от митата и монополите при вътрешната и външната търговия, което му дава възможност да разполага със силна армия [1: пак там].


Особено съществено е да се подчертае, че във Византия императорската власт по правило не е наследствена, а изборна. Новият император е избиран от войската, Сената и народа. Тук обаче участието на народа още през епохата на принципата е съвсем формално – то се свежда главно до това, че решението за избора, оформено в сенатски едикт, е прочитано пред Народното събрание в Рим и изпращано с акламации. Или, през IV век участието на народа в избирането на император е без значение, като едва от средата на V век по-голяма роля в избора започват да играят част от хората в Константинопол [1: пак там] като резултат от еволюцията на обществото. А обстоятелството, че императорът е избиран, дава възможност на управляващата класа винаги да поставя на трона свои представители. Поради което около избора често се водят ожесточени борби, открояващи противоречията между господстващите слоеве. И още, в немалко случаи решаваща дума има войската, и особено столичната гвардия, която претендентът за престола се мъчи да спечели по различни пътища, което му гарантира властта.


Императорската власт се счита за неделима, но на практика е възможно императорът да си определи свой помощник и сътрудник, или един вид своеобразен съимператор. Често пъти този съимператор е синът на управляващия владетел, който по такъв начин се стреми да си създаде наследствена власт [1: пак там], – факт, което през по-късната епоха става напълно обичайно обществено явление.


Византийският владетел обаче според Ханс-Георг Бек в никакъв случай не е абсолютен монарх. Това произтича от понятието „автократор“, чието тълкувание не е нищо повече от гръцкото съответствие на латинското „император“. В този смисъл няма основания византийската монархия да бъде наричана „теокрация“ извън създаваната от самите владетели идеология, особено ако се има предвид обстоятелството, че такова понятие въобще не може да бъде употребено от гледна точка на конституционното право [3: 44]. Тази бележка на Х.-Г. Бек е напълно основателна, доколкото императорската власт във Византия тогава трудно може да се определи като еквивалент на абсолютната монархия през Късното средновековие.


Наред с императора втори властови, институционален и конституционен фактор в Римската империя през IV век бил Сенатът (Senatus, δύγνλητος), за който се знае, че през периода на Римската република сенатът е всемогъщ, а и през първите години на принципата запазва своята роля. Под негово разпореждане се намират редица провинции и фактически властта в империята е поделена между него и принцепса – с други думи съществува своего рода двувластие (диархия). Обаче още по време на ранния доминат неговото значение намалява чувствително, като процесът на обезличаване и отслабване на Сената продължава и през IV век. Така разликата между сенатски и императорски провинции изчезва и цялата територия е поставена под непосредствения контрол на императора и неговата администрация, а законодателните функции на Сената са почти напълно прекратени. Той е свикван само за да изслушва предложения на императора и да ги приема без обсъждане [1: 52]. Тук само ще припомним, че Сенатът се комплектува от представителите на старата римска сенаторска аристокрация, някои от които след 330 г. се заселват в Константинопол. Освен това в него влизат по право висши императорски сановници от ранга на illustres, spectabiles и clarissimi. Членовете на Сената от своя страна се поделят на три основни категории – консулари, претории и квестории. Към средата на IV век броят на сенаторите е около 2000 души. Само една малка част от тях обаче активно участват в Сената, докато останалите живеят обикновено в своите богати имения из провинцията и прекарват дните си в безделие. Според данните от приблизителните изчисления броят на активните сенатори не надминава 600 души [1: 52 – 53]. Плюс това императорът (със своя помощен орган – Сената) управлява обширната империя посредством цяла мрежа сановници, а бюрократичният апарат нараства непрекъснато, като придобива все по-централизиран характер съобразно с постепенното усилване на императорската власт. Тези висши сановници са: магистърът на официите (пръв министър в държавата), квесторът, пазителите на държавното и личното съкровище на императора (двама души), двама висши военни, префектът на града (Константинопол) и др. [1: 53 – 54]. Всички те, както се подразбира, са назначавани от императора, на негово пряко подчинение са и са непосредствено свързани с личния му живот (участие в държавните дела, охрана, оргии и пр.).


В този аспект сполучливо обобщение на най-характерните белези на византийската институционална система е направил българският историк Иван Божилов, който ги набелязва в следния порядък: на първо място, това е силният централизъм, който е функция на императорската доктрина; на второ място, е категоричното разграничаване между централното и провинциалното управление на империята, както и ранното изграждане на отделни специализирани звена (служби) в централната администрация; и на трето място, административната система е съотношението между двете власти – гражданската и военната. Или, ако разделението на властите е характерен белег на ранния период, то през епохата на Юстиниан I (527 – 565 г.) този принцип започва да се пропуква, сериозно е заплашен при Маврикий (582 – 602 г.), изоставен е напълно при Ираклий I (610 – 641 г.) и обединението на двете власти се налага окончателно по времето на Сирийската династия (VIII век). По този начин съчетаването на гражданските и военните пълномощия в едно лице – преди всичко в провинциалните структури – остава траен белег на византийската администрация в продължение на столетия независимо от дълбоките кризи, които обхващат Византия [5: 163]. Нещо повече, благодарение на силната централизация на императорската власт се създават всички благоприятни обстоятелства (политически, икономически, административни и др.) за формиране на богати господстващи класи, чиито представители дружно „кръжат“ около поредния владетел, превръщайки се в почти несменяеми управленски елити. Такива са например висшите сановници около императора, високопоставените министерски персони, едрите земеделци и търговци, различни аристократични кръгове, военните и църковните първенци и др. Сиреч това е висшият ешелон на т.нар. „управляваща класа“ (и елити),
 който посредством благоволението и контрола на императора чинно упражнява властта, притежавайки множество политически и други привилегии. Всъщност членовете на отделните малцинствени групи и слоеве реално представляват и водещите управленски елити (императорските сановници, аристокрацията, военните, църковните люде), които са най-овластени и привилегировани от всемогъщия принцепс (император, василевс), поради което пристъпваме към разглеждане на привилегирования статут на тези олигархични съсловия.


1) Привилегиите на императорите във Византия


Едва ли има някакво съмнение, че при имперското устройство на византийската държава най-големият дял от съществуващите привилегии принадлежи на императорската персона. Това изцяло произтича от изключителната императорска власт, политическите основания за което могат да се намерят в различни архаични извори от историята на империята, какъвто е например „Епанагоги писагоги: Василевсът“, в който дословно се казва:


„1. Василевсът е законната власт, общо благо за всички поданици; той не наказва с пристрастие, нито пък награждава незаслужено; истински съдия, той присъжда справедливи награди.


2. Мисията на василевса е да опазва и защитава чрез своята доблест сегашните блага (разбирай привилегии – добавката моя, Г. М.); да възстановява чрез бдително прилежание загубените блага; да придобива със своята мъдрост, справедливи победи и добър опит липсващите блага.

3. Работата на василевса е да прави добро; ето защо той е наречен евергет (благодетел). Когато той се отклонява от благотворителността, той изменя, според някогашните, на императорския нрав.


4. Василевсът е подчинен на задължението да защитава и да брани преди всичко предписанията на Светото писание, сетне решенията, взети от седемте свещени Вселенски събора, и също така приетите ромейски закони.


5. Василевсът трябва да бъде превъзходен в Православието и благочестието; той трябва да бъде бляскав в своето усърдие в Бог, също така и във всичко относно Светата Троица, както и постановленията на икономията, според плътта на нашия Господ Иисус Христос: единосъщието на божественото в три личности и ипостазното обединение на двете природи в едната личност на Христос…“ [5: 593 – 594]. Или, може да се твърди, че императорските привилегии генетично са „кодирани“ в представите за абсолютната императорска власт, независимо че самият термин „привилегии“ не се използва в документа, а се говори за блага.


За трайното утвърждаване на привилегиите на императорите сериозна роля изиграва и т.нар. „Юстинианово законодателство“, което изрично регламентира правомощията на владетеля на държавата. Става дума за законите на император Юстиниан (527 – 565 г.), известни под името „новели“, с които той обосновава и по правен, и по религиозен път силната власт на самодържеца. „Императорът е обявен – пише Д. Ангелов – за „божи поставеник“ за „одушевен закон“, изпратен от небето, за да управлява и съди“ (…) въз основа на „знаменитата формула, че това, което реши принцепсът, има сила на закон“ [1: 132]. Такава е фундаменталната юридическа база, върху която се крепят политическата власт и привилегированият статут на императора, неговото семейство и кръжащите около тях микросоциални слоеве (придворни сановници, държавни чиновници и придворна аристокрация).


Подобно на своите римски предшественици, и принцепсите във Византия притежават една изключителна привилегия, каквато е личната каса на императора (сакелиона). Тази каса има двойствено предназначение, защото, освен че е захранвана от държавните финанси, трябва и да задоволява постоянните финансови нужди на държавата. Така, от една страна, василевсът редовно увеличава своите лични авоари, а от друга – непрекъснато раздава пари (от личната си каса) на закъсалите във финансово отношение префектури, разбира се, срещу високи лихви (това става преди, и особено през VII век, по времето на император Ираклий) [8: 155]. Сиреч налице е изключително „изгодна привилегирована схема, която е дислоцирана на „входа и изхода“ на държавната финансова система и която носи значителни доходи на императора и неговите приближени в двореца.


За ефективната реализация на посочената схема огромна роля изиграва и една друга привилегия, която ще наречем „императорска номенклатура“. Това изключително право (и привилегия) на императора се състои в изготвянето лично от него на привилегировани списъци с висши длъжности в държавата, чиито титуляри са много близки до владетеля. По този начин държавата тотално се контролира от василевса, а „държавният апарат все по-силно се ръководи под формата на семейно предприятие“ (Х.-Г. Бек). Тази привилегия е твърде съществена, понеже използването ѝ във Византийската империя далеч и далеч надхвърля нейното летоброене, доколкото всестранно се прилага и в бъдещи социалнополитически системи.


Тук само мимоходом ще изтъкнем важната императорска привилегия „раздаване на земя“ на богатите съсловия, и особено на едрите земевладелци, чрез която владетелят едновременно укрепва и личната си власт, и развитието на икономиката (земеделието) и която подробно ще разгледаме в по-нататъшното изложение.


За мнозина изследователи дворецът на императора в Цариград представлява главен орган на централното управление, в който има многобройни висши чиновници от най-различни служби, което безспорно е така. Но според нас освен това императорският дворец е и особен вид привилегия, в който се разпорежда единствено самодържецът, поради което ще разгледаме неговото предназначение от тази гледна точка. И още нещо важно: в императорския дворец (и канцелария) работят само привилегировани хора, назначени от императора (държавни служители и обслужващ персонал), което автоматично ги прави ползватели на едни или други изгоди (привилегии). В този смисъл освен собствените привилегии на императора, които по право има, той лично определя какви да бъдат съответните облаги на висшия управленски състав в двореца и неговата обслужваща кохорта.


Едно отделно и специфично ведомство образувала т.нар. „императорска канцелария“
. В нея са изготвяни законодателни наредби (новели), административни заповеди (едикти), дарствени грамоти (хрисовули, простагми, сигили, писма до чужди владетели), върху които се подписва императорът. Съществува и специален чиновник, чиято длъжност се свежда до това да подава мастилницата на владетеля, когато той се подписва. Този чиновник е твърде приближен на императора и понякога изпълнява едновременно и службата на логотет на дрома. Освен това начело на императорската канцелария стои т.нар. „първи секретар (протоасекрит), който е едно от най-доверените лица на императора и е с него в чест досег, като за съставяне на документите работят голям брой секретари и писари – негови подчинени. Към това ще добавим и длъжността на т.нар. „приемащ молбите“, в чието бюро пристигат оплаквания и молби било от местни жители, било от хора от други краища на империята.


В разкошния цариградски дворец има и голям брой служители, непосредствено свързани с привилегиите в дворцовия живот и с личността на императора. На един от тях е възложено уреждането на дворцовите тържества и церемонии, други бдят за охраната на владетеля или се грижат за неговото всекидневие, трети – за здравето му, четвърти – за храната и облеклото му, и т.н., и т.н. Така например при уреждането на дворцовите тържества и церемонии, свързани обикновено с религиозни литургии, приеми на посолства и пищни банкети, най-голяма роля играят двама сановници – препозитът и началникът на дворцовия церемониал. Тук препозитът е един от най-доверените хора на императора, който го замества понякога, когато той е извън столицата, а освен това взима голямо участие при назначаването на висшите сановници. Той се счита за началник на целия дворцов щат от чиновници, които обслужват императора и образуват неговата непосредствена свита, и, разбира се, е един от най-богатите хора в империята. Има и други видни сановници в двореца, каквито са царският протостратор и ректорът, като тази длъжност е въведена вероятно по времето на Лъв VI заедно с високата титла „василиопатер“.


Множество други служители имат за задача да бдят за личната безопасност на императора и за охраната на двореца, като между тях най-важни са: паракимоменът, който е един вид личен адютант на владетеля и нощува в близко съседство със спалнята му (обикновено е евнух); великият папияс, който е главен вратар на двореца и държе ключовете; неговият помощник, или т.нар. „втори“, и др. [2: 47].

В двореца се намират няколко гвардейски поделения за охрана на сградата и на владетеля, като едно от тях е съставено от т.нар. „манглавити“, начело на които стои офицер с название „протоманглавит“ или „примикюр“. Друго гвардейско поделение носи името „хетерия“ и е командвано от т.нар. „велик хетериарх“, който подобно на папияса отваря и затваря вратите на палата. А към личната гвардия на императора спадат т.нар. .„императорски спатарии“, „императорски мандатори“ и „кандидати“, чиито задължения са: на императорските спатарии – да носят по време на церемонии начело на шествие личните оръжия на императора (щита, меча, знамето, копието), на мандаторите – да разнасят поръчки и заповеди от двореца до други учреждения или до отделни висши сановници.


В императорската свита има специални служители, които са натоварени да се грижат за императорския гардероб и да помагат на владетеля по време на постоянните преобличания на одежди за тържествените празници. Между тях са т.нар. „веститори“ – отговорници по облеклото, и др., като общ началник на императорския гардероб е протовестиарият (понякога изпълняващ и други поръчки и наредби на императора).


При организирането на дворцовите пиршества най-главните дворцови служители са завеждащият трапезата, виночерпецът и артоклиният: първият изпълнява ролята на домакин и надзирава прислужниците, които пазят и нареждат приборите на царската трапеза; вторият, или виночерпецът, има почти същите функции; а третият (артоклиният) кани гостите на дворцовите обеди и посочва всекиму мястото. И още нещо любопитно: за да получат назначение в двореца, дворцовите служители (гвардейците, чиновниците в канцелариите, прислужниците в императорската спалня и пр.) трябва да платят определена такса, но веднъж постъпили на длъжност, те получават доста големи заплати (най-високи възнаграждения получават тези, които влизат в императорската гвардия).


В достолепната Византия раздаването на титли става от императора на тържествени церемонии в двореца, обикновено по време на големи празници. Докато назначаването на държавните чиновници – граждански и военни, се извършва посредством издаването на специална писмена заповед, то получаването на благородническата титла става посредством връчването на почетен дар, даван лично от самия император (например едни от почетените лица получават огърлици, други – разни видове жезли, трети – пурпурни туники, и др.) [2: 48].


Според историческите извори и съобразно с установените през IX – X век правила съществува строго установена градация на почетните титли, които са общо 18 на брой, като най-главната от тях е „кесар“. Тя е давана обикновено на най-близки роднини на императора (и то само на едно лице), а удостояването с нея става на специална църковна церемония. Владетелят дарява удостоения с почетна корона, която няма кръст за разлика от императорската. На второ място поред идва титлата „нобилисим“, чийто носител получава в дар от императора пурпурна туника, украсена със злато. На трето място следва куропалатът (той е дворцов маршал), като това достойнство се присъжда на лице от императорската фамилия или на чужди владетели като почетно звание.


Важно е да се изтъкне, че след тези три титли, които се дават само на определени лица, следват и други, които могат да бъдат носени от повече хора. Тук първа по ранг е титлата „придворна дама“, която получават жени, намиращи се в близки роднински връзки с императорското семейство. После следват поред титлите „магистър“, „проконсул“ („антипат“), „патрикий“. А магистри могат да станат и хора, несвързани с роднински връзки с императора и семейството му, като редица висши сановници притежават тази титла. Още по-разпространено е званието „проконсул“, което обикновено се дава на големи държавни сановници. Има обаче и проконсули, които не заемат никаква служба. И третото достойнство – патрикий, е присъждано на почти всеки държавен висш сановник, като както проконсулите, така и патрикиите при получаването на титлата са снабдявани с императорска грамота, написана на пергамент (магистрите и патрикиите влизат в Сената) [2: 49].


И най-накрая след тях идва трета категория титлоносци – протоспатарии, спатарокандидати и спатарии: първите получават като почетен дар тясна огърлица, украсена със скъпоценни камъни; другите – гердан, спуснат обаче до гърдите; а третите, спатарокандидатите, носят сабя. Тези титли са раздавани главно на чиновници, както и на много евнуси, служители в двореца, и др. И друго, между ранга на спатарокандидатите и протоспатариите е рангът на ипатите (консулите). Такава титла е раздавана на голям брой чиновници, дори на началниците на гражданските канцеларии в столицата и на техните хартуларии и нотарии. Наред с това най-нисши титли са „стратор“, „кандидат“, „мандатор“, „веститор“, „силенциарий“ и „стратилат на тема“, като много от тях са раздавани на служители в императорския дворец [2: пак там].


Една от най-ярките императорски привилегии е тази, че всеки удостоен с титла е длъжен да заплати при получаването ѝ известна сума пари, чийто размер зависи от важността на титлата и свързаните с нея привилегии. Например, докато по-малките титлоносци плащат по няколко номизми (по 24, по 36 и пр.), то по-висшите от тях (патрикият, магистърът, куропалатът, нобилисимът, кесарят) трябва да дават твърде големи суми. Ето защо патрикият плаща общо над 10 литри злато (т.е. 720 номизми, което представлява огромна такса), магистърът – двойно (т.е. над 1140 номизми), а куропалатът – четворно (т.е. над 2280 номизми). Такава сума трябва да дава и нобилисимът, и кесарят [2: пак там].


Според повелята на императора плащаните при получаването на титлите такси отиват в полза на служителите в императорския дворец. В случая най-много пари от новите титлоносци получава препозитът и не е изненадващо, че при това положение той става един от най-богатите хора в империята. Друга част от таксите вземат великият папиас, девтерът, протоасекритът, катепанът, доместикът на царските хора и пр. Известни суми отиват и в полза на служителите на кувуклиона (китонитите, веститорите и пр.). По такъв начин привилегията „раздаване на титли“ представлява важен допълнителен доход за хората в двореца, и особено за онези от тях, които заемат най-важните ръководни служби в него, като препозита, великия папиас и др.


Особеното на тези привилегии е това, че в замяна на големите средства, които трябва да се отделят, за да се придобият титли, новите титлоносци са снабдявани след това с още по-големи привилегии, като се издигат високо в социалната стълба. Дори някои от тях са привличани на служба в двореца и започват да се ползват от определените за дворцовите хора блага и почести. Други влизат в ранга на сенаторите и в това си качество започват да получават редовни годишни заплати (рога). Трети заемат висши военни и граждански постове в столицата или в провинцията, които пак са свързани с получаването на големи заплати. Но най-облагодетелствани от всички са куропалатът, нобилисимът и кесарят, защото са дарявани щедро от императора с огромни парични суми и с милости от всякакъв род като негови роднини и приближени лица [2: 50].


Заедно с редовните високи годишни заплати, които се дават на притежателите на висши титли в качеството им на служители или просто на приближени до владетеля лица, съществува практиката те да получават от време на време по повод на църковни или дворцови празници и извънредни парични дарения като израз на височайше благоволение. Такива дарове са раздавани например при коронясване на владетеля, на Великден и в други случаи, като е точно определено как трябва да се разпределят те, поради което отделните титлоносци са разпределени в съответни категории. Тези категории обхващат и разни граждански и военни сановници, които също получават по време на празника парични дарения от императора [2: пак там].


Измежду множеството императорски привилегии, които царят раздава (регламентирани и нерегламентирани), ще откроим и още една, непосредствено свързана с неговия дворец и с частния му живот. Става дума за всички онези приближени до него люде, явяващи се в качеството си на привилегирован обслужващ състав на императора и занимаващи се приоритетно с достолепния политически и личен живот на владетеля. Сред тази огромна кохорта от безброй раболепни императорски лакеи (сановници, служители, охранители, слуги и др.) голямо значение през IV век добива т.нар. „началник на дворцовата спалня“, който се грижи за спокойния морен сън и почивка на цялата царска фамилия. Това привилегировано лице обикновено е евнух, произхождащ от източните провинции (Сирия, Мала Азия и пр.) [1: 54 – 55], чрез когото понякога се оказва голямо влияние върху фактическото ръководене на цели социални сектори (включително и върху управлението на финансовите дела). По същество този виден началник изпълнява три важни функции като свои права (и привилегии, а именно: отговорност за дворцовата спалня, участие в политическия живот и управление на финансовите дела (естествено, според повелите на императора).


Една от най-разпространените привилегии и същевременно тежка язва на византийското общество (наследено от Римската империя) е масовото купуване на длъжности. Тази практика продължава с пълна сила и по време на Юстиниан и вземането на т.нар. „suffragium“ („подкуп“), който представлява истински рушвет и е всеобщо явление. Затова в редица новели императорът обръща внимание на този порок и на неговите вредни влияния, като се опитва да направи и известни подобрения. Така през 535 г. е издадена новела, с която се забранява изрично суфрагиумът и е установен точният размер на „синитията“, т.е. на таксите, плащани във връзка със заемането на служба. Заедно с това през същата година е издадена обширна новела, с която се дават редица предписания на управителите на провинциите и им се нарежда да се отнасят добре с населението, да се въздържат от неправди, да не допускат богатите земевладелци да заемат имотите на дребните собственици и пр. [1: 133]. Разбира се, тези предписания не изиграват своята роля, тъй като засегнатото привилегировано съсловие тотално брани привилегиите си, защото особено тази им носи изключително добри доходи (при това с гласното и негласното одобрение на властта).


В историческата памет за византийската държава може да се забележи и друга императорска привилегия (и право), която се отнася до финансовите облекчения в обществото. Това свое право използва императрица Ирина (797 – 802 г.), която безпрекословно отменя градския данък (на жителите на Константинопол), чувствително намалява вносните и износните мита, ограничава данъците на манастирите и др., което, от една страна, среща огромна подкрепа от населението [8: 255], но, от друга – засилва тоталния хаос в нейното управление, защото загърбва потребностите на държавния бюджет, намалявайки мощта на държавата. Впоследствие обаче наследникът на императрицата – Никифор I (802 – 811 г.), бързо връща стария привилегирован финансов ред, като: отменя влезлите в сила данъчни облекчения, налага такса върху тях от 8 и 1/3 %; въвежда нов данък – домакинство [8: 263], и др. Нещо повече, определени църковни имоти Никифор дава на подчинение на императорското доменно управление, при това без данъчните задължения за намалените територии да се снижават. Очевидно, би трябвало да се приеме, че при тази мярка става дума за връщане на даренията на императрица Ирина. Защото събирането на наследствените данъци и поземлените плащания също става по-строго, като при това хора, които изведнъж се простят с бедността и се замогнат, са третирани като щастливци, открили съкровище. Даже и робите, купени извън митническата граница на Абидос, и особено в областта Додеканес, се обмитяват с около 10 % надбавка. Освен това императорът, постановявайки лихвена забрана за поданиците си и ограничавайки по този начин събирането на лихви в държавата, принуждава богатите корабопритежатели от Константинопол да вземат от държавата заем от 12 фунта злато и да го олихвят с 16,66 % [8: 264]. И макар че събирането на лихви противоречи на средновековното чувство за морал, лихвени забрани като тези по времето на Никифор (и по-късно при Василий I) са твърде рядко явление за средновековна Византия. Тук нуждите от високоразвито византийско парично стопанство разчупват повелите на морала, така че кредитните сделки във Византия да са широко разпространени през всички времена. Във всеки случай обаче лихвената забрана на Никифор, който е изключително трезв държавник, не е родена от идеални намерения: изключвайки частната инициатива и превръщайки заемния бизнес в монополно право на държавата, определяйки необичайно висок ход на лихвата, той открива нов извор за обогатяване на държавната хазна [8: 265] (подчертаното е мое – Г. М.), както навярно и за свое собствено лично обогатяване… Или, казано иначе, тези императорски права в лицето на финансово-данъчните облекчения и играта с лихвените проценти могат да се определят и като класическа форма на политическа привилегия, тъй като няма почти никакви данни за това как са разпределяни съответните парични постъпления – колко – в държавната хазна, колко – в личната императорска каса, колко – за царските пиршества, и т.н.


Любопитен факт представлява и още една особена императорска привилегия, каквато е т.нар. „дарителски процент“ за владетеля, който задължава надарените богати сановници да му връщат определени думи от даренията (направени от императора), въпреки че те (даренията) са отклонявани абсолютно незаконно от държавната хазна. А фактите тук са поразителни: събраната в този процес сума възлиза на около 2 млн. златни монети [3: 293]! Това обаче, освен че е привилегия, напълно основателно може да се определи в смисъла на „двоен грабеж на държавата“ от страна на императора, защото най-напред той дава големи публични пари (като някаква привилегия) на управляващата олигархия, а след това прибира немалка част от този държавен ресурс за себе си (като „дарителски процент“).


Заслужава нарочно внимание и следващата много специфична, но все пак съществена политическа привилегия на императорите, каквато несъмнено е големият имперски дворец, в който те реално реализират своята държавническа дейност и респективно живее императорското семейство. Този дворец, намиращ се в югоизточната част на Константинопол, е центърът на фантазията и разточителността на един великолепен живот, който никога в световната история не е надминат по великолепие [10: 109]. Поради това ще разкрием малко по-подробно какво представлява този уникален дворец, в който се взимат стотици важни политически решения и се организират хиляди пиршества и гуляи от достолепните императорски особи.


„Големият дворец – пише Т. Томов – приличал повече на Забранения град в Пекин, отколкото на Кремъл или Версай. Той се разширявал и променял след Константин Велики почти от всеки следващ император, за да се превърне в архитектурен ансамбъл от дворци с парадни зали, църковни постройки, казарми на гвардейците и арсенали, терми, жилищни помещения, заобиколени с градини и фонтани. В неговите храмове и параклиси се съхранявали най-скъпите реликви, свързани с Христовите страсти – Тръненият Венец, Копието, с което бил прободен Спасителят, и Гъбата, както и св. Мандилион от Едеса. При своите процесии, описани в „Книга за церемониите“ от Константин VII, императорите и императриците винаги тръгвали от двореца и се завръщали отново в него. Тъкмо тук били приемани чуждите владетели и пратеничества и тук византийските сановници и техните жени се представяли на императора според установения йерархичен ред.


Южният край на двореца се опирал в морската крепостна стена на Константинопол, а на изток, север и запад бил отделен от града чрез собствена линия от укрепления. Този комплекс бил разположен на различни нива, като най-високата му част била на едно равнище с Хиподрома. Спускайки се на изток и юг към морето, дворцовите сгради следвали релефа на местността, запълвайки неравностите с подпорни стени…


В Големия дворец се влизало през т.нар. „Халка“, или Бронзовите двери. Всъщност това била правоъгълна зала с колонади и аркади, над които се извисявал купол. Стените били украсени с разноцветни мозайки и мрамори, изобразяващи победите на Юстиниан I, а в центъра на мраморния под се издигал т.нар. „порфирен пъп“ – символ на центъра на византийската столица.“ Тоест Халка била истински музей: тук се намирали статуи на императори, императорски родственици, пълководци…


В северната част, недалеч от Халка, и на изток от площад Августеон се намирала зала за церемонии, наречена „Магнаура“. От IX век тя била едно от най-важните места за прием на византийските василевси. Тук се намирал т.нар. „Соломонов трон“, който с помощта на скрит механизъм можел да се издига и спуска. Когато чуждестранните пратеници падали ничком в нозете на императора, тронът внезапно се издигал нагоре и изглеждало, че византийският василевс се възнася на небето…


Тронът се намирал в конха – раковина, сводесто помещение, напомнящо олтарната абсида на християнските храмове. В неговото подножие лежали два позлатени лъва, които можели да тупат с опашки, да разтварят усти и да движат език, издавайки страшен рев. На бронзово позлатено дърво пеели механични птички. Пред конхата имало дълго помещение – неф, отделено с колони от страничните проходи и осветено със седем свещника (канделабри), висящи на медни вериги. По стените висели копринени тъкани, подът бил застлан с персийски килими, а два сребърни органа изпълвали нефа с музика…


Магнаура и заобикалящите я сгради, сред които построеният от Константин I Сенат (обикновено наричан от византийците „синклит“), били заобиколени с градини и тераси, украсени със статуи на императори.


На противоположния югозападен ъгъл на Големия дворец, край самото море, се намирал дворец, наречен „Вуколеон“. (…) Дворецът се състоял от две помещения, горно и долно, чиито останки са запазени и до днес. От пристанището към двореца водело мраморно стълбище, а двоен вълнолом го предпазвал от вълни и ветрове…


Близо до Вуколеон, на висока тераса, специална стража – диетерии, запалвали огън във висока кула, наричана „Фарос“ подобно на Александрийския фар. Той служел не само за корабоплаването, но и за предаване на светлинни и димни сигнали. В непосредствена близост до него се намирала черквата „Св. Богородица на Фара“.


Порфирният (или Багреният) дворец по план бил квадратна постройка, увенчана с пирамида и облицована отвътре с порфирни плочи, дали и името на двореца. Той бил построен преди 750 г. от император Константин V Копроним. Порфирният дворец имал специално предназначение: тук императриците раждали своите деца, които получавали прозвището Порфирогенет (Роден в пурпур). По този начин се въвеждала нова титла като начин на осигуряване на династичност на императорската власт. Порфирогенети били само тези деца, които са родени, след като техният баща заемал императорския трон. Родените преди това деца нямали правото да носят епитета Порфирогенет.


Западните палати в централната част се наричали „Дафна“. Построена още по времето на император Константин I, Дафна представлявала цяла система от сгради, портици, тераси и паркове. Редица преходи свързвали Дафна с Халка и помещенията на гвардейските части. На този път се намирала парадната обедна зала – Трибунала на 19-те ложи, където поканените на обяд полягали по античен маниер край масата, макар че според обичая византийците предпочитали да се хранят седнали. Императорът обядвал на златна маса и му поднасяли храната в златни съдове (подчертаното е мое – Г. М.).

Близо до Трибунала се намирали редица административни помещения: Сакела, където се съхранявала част от държавната хазна, зали за заседания и приеми.


От Дафна по специална стълба се стигало до императорската ложа на Хиподрома. Близо до Дафна се намирала висока кула, наречена „Кентинарий“ – тя затваряла входа на Хиподрома към Големия дворец.


На юг от Дафна се намирал Хризотриклиния (Златната зала), който от времето на Константин VII Порфирогенет служел като център на дворцовия живот. Той бил голямо помещение с осмоъгълна форма и купол, прорязан от 16 прозореца. Пред входа, затварян със сребърни врати, имало вестибюл, наречен „Трипктон“. Построена през късен VII век от император Юстиниан II, в постройката имало конха (както в Магнаура), в която се поставял императорският трон, а на нейния свод имало мозайка, изобразяваща седящия на трон Христос. В книгата си „За церемониите“ Константин VII отбелязва: „тронът на императора се намира в Хризотриклиния на двореца“. Император Теофил поръчал да направят специален шкаф за Хризотриклиния, в който били съхранявани короните и други императорски съкровища. Шкафът бил изработен от чисто злато, имал пет островърхи кулички и поради това се наричал „Пентапиргион“.


В комплекса на Големия дворец имало и затвори – пет или шест на брой. Единият от тях се намирал при самия вход за двореца и се наричал „Халка“. Другият бил разположен в една част от сградата на Зевксип и го наричали „Нумера“ заради това, че в тази част от двореца се намирала казармата на гвардейските части, наричана „Нумерия“. Нумера се смятал за един от най-строгите затвори: тук държали затворниците, оковани във вериги. Михаил Глика бил затворен тук през 1156 г. и написал поема за своите преживявания.“ [10: 109 – 116]

Съзнателно цитирахме по-продължително огромното „разточително разнообразие“ от сгради и помещения на императорския дворец (без да игнорираме неговите архитектурни достойнства и блясък), защото той може да се определи като основен властови център, в който императорът определя и разпределя едни или други привилегии за себе си, за управленските съсловия и съответните олигархични малцинства. Или, казано обобщено, великолепният императорски дворец е класическа еманация на т.нар. „преки привилегии“ на самодържеца (храна, облекло, слуги, охрана, лов и пр.), чрез които на двореца се придава относително завършен характер на всички материални изгоди в цялостната система на тогавашните византийски привилегии. Това – от една страна. От друга обаче, е важно да се подчертае, че с личното благоволение на василевса почти целият управленски елит на Византийската империя постоянно се „сдобива“ с много повече привилегии, изгоди и облаги в сравнение с представителите на предходни политически системи (и режими).


2) Привилегиите на сенаторите


Както е известно, втората държавна институция в империята след императорската е Сенатът, в който влизат висши граждански сановници, лица от аристокрацията и духовници, притежаващи високи титли (но без да изпълняват някаква определена служба). И независимо че Сенатът има ограничени функции, доколкото е главен съвещателен орган на императора (по вътрешната и външната политика) [2: 39], неговите членове притежават редица конкретни привилегии, тъй като взимат активно участие в политическия живот на държавата.


Според Д. Ангелов в мнозинството си сенаторите са едри земевладелци, като някои от тях заемат видни административни постове, а други участват в работата на Сената. Но участието в Сената не е непременно условие за принадлежност към сенаторското съсловие. В случая те са освободени от редица повинности към държавата, които лежат на гърба на останалото население. Наред с това имат специални привилегии при съденето и се явяват не пред обикновените съдилища, а само пред висши съдебни магистрати, като преторианския префект и магистъра на официите. При престъпления, за които на обикновени поданици са налагани смъртни наказания, сенаторите са наказвани само с глоби [1: 35].


Следващата привилегия на сенаторите е, че са освободени от всички данъци с изключение на поземления, като до средата на V век те плащат също и един специален данък (gleba, или follis). Плюс това ежегодно дават в дар на императора т.нар. „коронен данък“ („aurum oblaticium“), който е продължение на обичая да се дарява императорът със златен венец [1: пак там] като единствен владетел на държавата.


Всички представители на сенаторското съсловие обикновено живеят в столицата и в големите градове на империята. А в запазените редица сведения на съвременници недвусмислено се разкриват техният разкошен и охолен живот, скъпите им одежди, многобройната им прислуга, тържествените им шествия до двореца и пр. И не само това: мнозина сенатори притежават красиви и удобни вили в околностите на градовете, а в самия град в тяхна собственост се намират занаятчийски работилници (ергастерии), които им носят значителни доходи, и т.н. [1: пак там].

През далечния IV век броят на сенаторите вече е значителен, защото според действащото право и практика тогава сенатори могат да стават и онези сановници, които притежават високите рангови титли, а за членове на сенаторското съсловие могат да бъдат обявявани и лица без такива титли (по специално нареждане на императора, като проява на неговото благоволение). Така към средата на IV век броят на сенаторите достига докъм 200 души, като най-влиятелни от тях са тези с високите рангови титли, причислявани към категорията „висши сенатори“ [1: 35 – 36], което им дава право да получават редица разнообразни политически привилегии.


В този контекст голяма роля имат сенаторите в живота на византийския дворец, както и в многобройните църковни и други тържества, уреждани в столицата. Те са привилегировани и се движат винаги с императора, като на определени места го приветстват и акламират. Особено дейно участие имат сенаторите в лични за владетеля празници (раждане на престолонаследник, женитба на дъщеря на императора и пр.). Плюс това те присъстват на игрите на Хиподрома, както и при тържественото раздаване на високи титли, което върши императорът в своя дворец [2: 39 – 40].


Нека отбележим, че като привилегировано съсловие сенаторите получават често от владетеля дарове в пари или в скъпи одежди. Това става по повод на разни случаи (коронясване на нов император или императрица, раждане на престолонаследник, големи църковни празници като Великден, Неделя на православието и пр.). Освен това на сенаторите е давана и редовна годишна заплата, което ги прави едни от най-богатите хора в империята [2: пак там], въпреки че повечето от тях произхождат от стари богаташки аристократични родове.


„Раздаването“ на сенаторските привилегии от императорите протича на приливи и отливи. Така например по думите на Х.-Г. Бек първоначално изглежда, че при участието си в икономически операции сенаторите, както и църквата, са освобождавани от данъци, макар Юстиниан I да отменя тази привилегия и да забранява на висшите имперски чиновници да придобиват недвижимо имущество в столицата. Но най-късно към началото на X век тази забрана е изцяло забравена. Защото по това време е в пълен ход превземането отвътре на икономически силната средна класа от страна на висшите социални слоеве. Плюс това безшумно се откупува правото да се събират данъчни приходи, освен земеделска земя, като преди всичко се купуват къщи, които впоследствие се дават под наем; вземат се наеми от хлебари и аптекари, купуват се дялове от обществена баня или работилници за производство на парфюми и др. Сиреч използва се привилегията да се купуват изгодно скъпи стоки според правилата само за лична употреба (копринени платове, благоуханни масла и др.), за да бъдат натрупани големи количества, които след това се препродават на пазарни цени [3: 298] за трупане на лесни и високи печалби.


Към разгледаните дотук привилегии на сенаторите следва да прибавим и още няколко нови, с които императорът ги удостоява: високите пенсии, императорските дарения и държавните служби [3: 293], въз основа на които властта укрепва своите позиции, тъй като това са лични подаяния на василевса за управляващия елит. Или, казано по друг начин, сенаторите във Византийската империя получават толкова много политически привилегии от императора (по вертикала и хоризонтала на властта), че дори и да са против някоя негова политика, твърде рядко ѝ се противопоставят, за да не загубят получените материални изгоди.


3) Привилегиите на правителството и администрацията


Известно е, че Византия наследява от Римската империя добре отработена система на държавно управление, която непрекъснато е усъвършенствана с потребностите на времето. Още през VI век император Юстиниан I въвежда изискването за администрацията да се придържа към политиката на „чистите ръце“, с която се цели подобряване на нейната работа и въздържане от подкупи. Заедно с това през т.нар. „Средновизантийски период“ (VI – IX век) старите институции започват да изчезват, като са заместени с нова структура на централното управление на държавата. Или, казано на съвременен език, появява се правителство (централно управление на империята), осъществявано от началниците на няколко ключови ведомства, непосредствено подчинени на императора [10: 153]. Тази висша администрация се ръководи от министри (логотети), които привеждат в действие волята на императора в цялата империя посредством своите ведомства (логотесии) и които се появяват след отмирането на архаичните длъжности в предишната империя (Римската) като нови модерни институции (за времето си). Така сред елита на властта във Византия като основни представители последователно се явяват логотетите на частното съкровище, на финансите, на военната служба и т.н., като всеки от тях разполага с многоброен чиновнически апарат, разпределен в отделни „бюра“ [5: 164], които осигуряват пълноценното функциониране на цялата администрация – централната и местната.


Не по-маловажно е и обстоятелството по какъв начин са назначавани държавните чиновници (висшите и средните), и особено чрез какъв привилегирован механизъм те получават редица почетни титли за вярна и предана служба на императора. Този механизъм задълбочено е разкрит от проф. Г. Острогорски, който твърди, че постовете се заемат след провъзгласяване на съответния документ, а титлите се получават чрез връчване на почетни отличия, които пък (титлите) не са нищо друго, освен някогашни постове (загубили с времето предишното си значение) [8: 334].


Византийските титли се подразделят на 18 рангови степени (според „Клеторологиона“ на Филотей), като трите най-високи титли – „кесар“, „нобилисим“ и „куропалат“, са давани рядко и по правило само на членове на императорската фамилия. Освен това 8 други почетни титли, започващи с „патрикий“, са предназначени само за евнусите, като всъщност патрикиите евнуси имат предимство пред останалите патрикии и антипатии. Съществуват обаче редица дворцови постове, които, разбира се, са заемани от приближени до императора (като ректора, церемониалмайстора, шефа на конюшните и др.) [8: 335] и респективно също получават различни титли и отличия.


Важно е да се отбележи, че при разгръщането на механизма за раздаване на различни видове титли се забелязва двояка „привилегирована“ особеност, която вече маркирахме, а именно:  от една страна, всички, имащи право да получават съответните титли, от управляващите елити плащат определени суми за тях на държавата; от друга страна обаче, след големите средства за придобиване на титлите, техните приносители или титлоносци са удостоявани с множество политически привилегии и респективно светкавично издигане по висините на обществената йерархия. В този смисъл политическият и личностният интерес са взаимни, защото както императорът получава облаги от продажбите на титлите, така и отделни персони от управляващите елити се радват на разнообразни властови привилегии.


От само себе си се разбира, че придобиването на титли от византийските чиновници напълно естествено дава ред материални предимства, каквито са високите заплати на чиновниците (например патракий – 12 фунта злато на година и празнично облекло, магистър – 24 фунта и два комплекта облекло). Освен това на тях им се дават подаръци в дните на коронация, на църковните празници и в някои други случаи [10: 149], което се счита за съвършено обичайна практика и един вид „награда“ за безкористната служба на владетеля.


Друго същностно доказателство за високите привилегировани възнаграждения е неоспоримият факт, че многобройната императорска администрация в столицата и в провинциите е поставена в различно материално положение. Така например висшите граждански и военни функционери, които изхождат най-често от съсловието на сенаторите, получават ежегодно огромни, почти баснословни суми, непосилни за обикновения работник, които не може да вземе за цял живот. За това има данни главно в извори от VI век, в които пише, че управителят на провинция Африка получава годишно 100 литри злато (т.е. 7200 номизми), докато един работник в столицата е принуден да се задоволява дневно с 3 – 4 фолиса или най-много с 1 кератион. Това ще рече, че за една година непрестанен труд той може да получи около 300 кератиона, или 12 – 13 номизми, т.е. заплата, повече от 450 пъти по-малка от сумата, получавана от управителя на Африка [1: 55]!!! Естествено, значително по-малки суми са определяни за по-нисшите сановници, каквито са помощниците на провинциалния управител. Известно е обаче например, че всичките 400 чиновници, които образуват помощния щат на африканския префект, получават общо 85 литри злато, докато той самият взема 100. И още, тези ниски заплати на чиновниците са причина за голямата корупция сред администрацията, за честите злоупотреби, насилията, подкупите и т.н. Сиреч развалата сред чиновничеството е истинска язва, срещу която отделни императори напразно се опитват да предприемат някакви мерки [1: пак там], които в повечето случаи са напълно безуспешни.


Следващото материално поощрение на висшите чиновници е още по-солидно, защото те получават определено допълнително възнаграждение – рога, с което имат право на специална финансова операция (годишно), носеща им конкретни доходи, а именно влагане на капитал, който е с цената на почетна титла, срещу която е получавана годишна рента, и др. [5: 161]. Благодарение на тази привилегия държавните служители са включвани в йерархичната рангова таблица на империята, от което естествено зависи и този приличен допълнителен финансов доход.


В държавната администрация на Византия винаги се е търгувало с различни постове, но особено от X век нататък нисшите титли буквално се купуват „като плодове на пазара“ (Т. Томов). Установен е ценоразпис, а ако получателят желае съответните инсигнии и диплома да му бъдат връчени тържествено, сумата сериозно нараства. Така лицето, удостоено с дадена титла, получава точно установени права и заема определена длъжност [10: 148], от което служителите са изключително доволни.


Въобще продажбата на длъжности, практикувана отдавна във Византия, предизвиква у чиновниците нескрит стремеж да възстановят на гърба на населението всички средства, похарчени от тях за купуване на длъжността. Затова корупцията и нарушаването на служебния дълг са разпространени явления сред тях. Мнозина, дори най-висшите, се занимават с различни спекулации, обогатявайки се за сметка на данъкоплатците в империята. А събирането на налозите често се извършва в обременителна за лицата форма, въпреки че централната власт предписва на чиновниците да се въздържат от прекомерни притеснения и съблюдаване на абсолютна честност (и правила) [3: 293]. И още нещо, при възцаряването на Юстиниан таксите, които се вземат за получаване от администрацията на една или друга длъжност, са два вида: едните носят названието „обичайни подаръци“ и се разпределят между чиновниците от императорската канцелария, която приготвя дипломите за новоназначените; а пък другите са „формален подкуп“, плащан на лица, от които зависи назначението на даден чиновник. И двете такси направо са наричани „златен данък“, който се взема съвсем открито, без всякакво стеснение и каквито и да са скрупули [7: 146]. По-късно Юстиниан забранява втория вид такси, запазвайки „обичайните“, което обаче не намалява съществено корупцията, защото и едните, и другите рушвети са стабилен източник на лични доходи (идващи от привилегированото административно положение на служителите). Ето защо търговията с постове в империята е толкова много популярна като специфичен вид привилегия, „захранвана“ от високите коридори на властта.


С проблематиката за политическите привилегии е пряко свързан и въпросът за получаваните пенсии на управляващите във Византия. Тези пенсии на елита са много по-големи и достатъчно обемни като парично изражение, доколкото са начислявани на привилегированите люде в империята. Дори се стига до прецедент през 491 г. император Анастасий да отмени доста пенсии на обща годишна стойност между 1400 и 5000 фунта злато, което приблизително отговаря на 100 000 – 300 000 златни монети [3: 293]. И въпреки че няма по-подробни данни за пенсиите на отделните членове на управляващата прослойка (според длъжностите), може да се каже, че това е една от най-доходоносните привилегии на тогавашния елит, тъй като са прекомерно завишени (спрямо всички останали пенсии). Или, обобщено с други думи, отделните видове привилегии са строго диференцирани по длъжности и рангове, по йерархии и титли и по възнаграждения и пенсии, така щото във византийската империя ярко да се откроят по представителност (и доходи) най-напред императорът владетел, след това олигархичноуправленските елити и най-накрая всички останали социални групи и слоеве.


4) Привилегиите на аристокрацията


В структурата на византийската обществено-политическа пирамида след нейния абсолютен връх – императора, неизменно се нарежда властващата прослойка на аристокрацията, която също притежава огромен набор от привилегии като част от управляващия елит. Тази аристократична прослойка вкупом се вкопчва в „битката“ за повече лични материални облаги от властта и без никакви скрупули участва в тяхното придобиване. В състава на тази прослойка влизат стари и нови аристократи, но има и такива, които изцяло са титлоносци, т.е. такива, които, веднъж получили благородническите си титли като висши сановници, ги запазват и след като лицето не е на служба. Нещо повече, има и съвършено паразитни аристократични слоеве, които не работят никъде, живеят на гърба на народа, и ползвайки се подкрепата на императора [2: 50 – 51], придобиват едни или други привилегии. В този смисъл повечето аристократични титли са получавани от своите собственици чрез купуване, като привилегирована форма на укрепване на властта на аристократичното съсловие.


Изложеното обстоятелство, че титлите се добиват чрез плащане на големи суми, ярко свидетелства, че византийската аристокрация през IX – X век все още не представлява тясно затворено съсловие. Защото тя може да променя своя състав и да включва в себе си нови хора, които успяват да се издигнат в обществената йерархия и да се доберат до най-горните кръгове благодарение на богатствата, с които разполагат, както и на високите служби, които нейните представители заемат. И все пак въпреки съществуващата възможност да се изменя съставът на аристократическия елит и да се включват в него нови елементи във Византийската империя (през разглеждания период) вече съществуват отделни фамилии, които се гордеят със своя дългогодишен благороднически произход и считат принадлежността си към аристокрацията като напълно естествено и предавано по наследство явление [2: пак там]. Естествено, тъкмо хората с такъв благороднически произход винаги са много ценени, като често пъти на тях им поверяват високи държавни служби. Но тогава броят на такива фамилии все още е твърде малък, тъй като постепенно след VII – VIII век старата робовладелска аристокрация почти изцяло е унищожена и тепърва се създава нова, феодална аристокрация. Тази нова аристокрация всячески се старае да докаже колкото се може по-стари корени на своя благороднически произход, като се стигне чак до римско време [2: пак там]. Това сливане в едно на старата и новата аристокрация в империята практически фромира и управляващия привилегирован елит в държавата.


Логично е да отбележим и още един нюанс на привилегиите във Византийската империя, при който владетелите даряват благородническа титла и на значителен брой водещи мъже от богатата класа, което в действителност означава даване на някакви скромни дворцови рангове (от десетките, които съществуват). Впоследствие тези привилегии са премахнати (от династията на Комнините) чрез елегантния трик, че има потребност от ново преподреждане на дворцовите рангове посредством изпадането на старите йерархични чинове [3: 299]. Подобна хитрост обаче въобще не отменя привилегированото раздаване на титли, почести и звания, въпреки че тогава е направена от финансови съображения за намаляване на държавните разходи.


За тогавашния византийски елит дългосрочната инвестиция в различни административни постове винаги е представлявала една от най-доходоносните привилегии. Тези постове според византолозите са важен източник за издигане, укрепване на положението и забогатяване чрез подкупи и разхищения. Затова именно аристократите имат това право (привилегия) и също купуват почетни дворцови титли, чиято продажба осигурява солиден доход на хазната, а притежателят на титлата получава добър процент от вложения капитал (9,7 %). Например, за да се купи титлата „протоспатарий“ (една от висшите през IX – X век), трябва да се внесат 12 – 22 литри, но в действителност цената се вдига чак до 60 литри. По този начин във Византия се образува могъщ слой богато професионално чиновничество, като за успех в служебната кариера са необходими не толкова делови качества, колкото ловкост и съобразителна вярност към началството както в законните, така и в незаконните неща. Така съзнанието за безнаказаност нараства пропорционално с успехите в службата, а непоправимият порок на бюрократичната машина на империята – подкупът, става почти легален. Сиреч носенето на гръмка титла и подобаващо облекло на дворцовите приеми е много по-значимо, отколкото някаква икономическа печалба [10: 394 – 395], в което се изразява и дълбоката същност на тази аристократична привилегия.


Сред богатото разнообразие от привилегии на византийския елит се отличава тази, с която се дава право на аристокрацията да купува имоти при преференциални условия. Иде реч за т.нар. „право на привилегирована покупка“, която значително облекчава възможността на аристокрацията да купува селски имоти с цел „по-нататъшно укрепване на аристократичната прослойка и стимулиране на процеса на феодализация“ от страна на императорите [8: 342]. Тази вековна привилегия (която за известно време е отменена) отново е възстановена през 922 г. от Р. Лакапин, когато изцяло се връща правото на съседите на привилегирована покупка (най-вече земя), която да се реализира при максимално облекчени условия за аристократичните среди. Така например при отчуждаването на земята на селянина (чрез покупка или отдаване под аренда) само 5 категории могат да се ползват с привилегированото право на покупка, и то в определена последователност: собственици роднини; други съсобственици; собственици на парчета земя, които са свързани с предоставената за отчуждаване собственост; съседи по ниви, които заедно си плащат данъците; и други съседи по земя. И едва след като всички тези категории потенциални купувачи се откажат от покупката, земята може да бъде отчуждена към външни лица [8: 363]. Вярно е, че част от замисъла на тази привилегия е да се опази колкото е възможно повече дребната поземлена собственост, което обаче изобщо не отменя нейното комерсиално придобиване от богатите аристократични слоеве, тъй като те използват различни ловки механизми за придобиването ѝ, като подставени лица, скрити подкупи, големи рушвети и др. В подкрепа на това император Никифор през 967 г. със закон отнема на бедните привилегированото право на покупка при отчуждаване на имотите, след което се получава така, че бедните могат да купуват само от бедни, а богатите – от богати [8: 378]. По този начин императорската политика за укрепване на аристокрацията в държавата неотклонно е следвана, а привилегированата покупко-продажба на имоти има огромно значение за това.


Особено характерни за византийската аристокрация са и т.нар. „извечни привилегии“ на управленските малцинства, каквито са ловът и ловните удоволствия, поради което е назначен главен ловджия на ястреби и соколи; привилегията „игра с топка на коне“, привнесена от Персия и станала любима на благородниците; различни видове други „аристократични“ игри – на шах, на дама, на табла и т.н. [10: 527 – 528]. Всички те въз основа на тяхното перманентно използване в дворцовия живот не само увеличават неимоверния арсенал от привилегии на управляващите, но и допълнително потвърждават паразитния начин на тяхното съществувание (необосновани възнаграждения, раздаване на пари, продаване на длъжности, бляскави одежди, охолни пиршества, ловни излети и пр., и пр.).


5) Привилегиите на едрите земевладелци


При управлението на византийските императори едни от най-широко регламентираните привилегии са в областта на едрото земевладение. Така е, защото най-едрият земевладелец в страната е императорът, който разполага с обширни земи, някои от които наследени още от времето на елинистичните монархии, а други – придобити по-късно. В неговите ръце се намира голяма част от Египет, Сицилия, Далмация, Месопотамия, Сирия, значителна част от Финикия и др., като за императорските владения през IV век изключително спомага конфискацията на голям брой земи на езически храмове и градски територии [1: 40]. Освен императора, богати собственици (и арендатори) на земи най-често са висши граждани, военни сановници, сенатори и др., измежду които се отличават едрите земевладелци (и земеделската аристокрация), имащи най-много икономически привилегии.


Още между 476 и 484 г. е издадена новела, в която трайно се урежда характерът на дълготрайната аренда (емфитевзис), като лицата, взели земя при условията на този вид аренда, получават редица привилегии, като: освобождаване през първите две години след получаването на земята от плащане на всякакви данъци в полза на собственика; ползване на новите имоти на собствениците като свои; правото им да ги завещават на синовете си, и дори да ги отчуждават и др. [1: 99]. Тези привилегировани облекчения за едрите поземлени собственици са начална стъпка и постоянно се увеличават с течение на историческото време.


И наистина едрите земевладелци през IX – X век имат не само обширни имения, но и се ползват с редица привилегии, които са им давани от страна на централната власт. Такива привилегии получават предимно едрите манастирски и църковни собственици [2: 10 – 12].


Една от главните привилегии се свежда до това, че едрият земевладелец е освобождаван завинаги от плащане на каквито и да са държавни данъци, които са задължителни за всеки притежател на земя. Тази привилегия е раздавана лично от императорите и с нея се ползват, както личи от данните на тогавашното „Ръководство за събиране на данъците“, разни църковни и други богоугодни заведения и манастири. „Някой от императорите – се казва там – наредил например данъците от наличните имоти да не се изискват от една или друга странноприемница или старопиталище, или манастир, или църква, но да му се оставят за вечни времена като императорски дар и да се отметнат в данъчните книги.“ [2: пак там] Освен това в общо посочване в „Ръководството“ са запазени сведения за конкретни императорски разпореждания за данъчни освобождения от подобен род през 883, 934, 995 г., като при всички тях освобождаването засяга приоритетно имоти на манастири. Това – едно. И друго, освен за поземлени имущества освобождаване от данъци може да бъде дадено и за друг вид собственост, за която съществуваща практика говорят наредби от XI – XII век – освобождавани са от данъци и такси кораби на някои манастири [2: пак там].

Трябва да се напомни, че заедно с историческата еволюция едрото земевладение получава все нови и нови привилегии. Облекчението, към което земевладелците винаги се стремят, е данъчната свобода – имунитетът, или както го наричат във Византия, „екскусията“ [8: 428]. Например през XI столетие централната власт все повече и повече държи сметка за желанията на феодалните господари и раздава тази привилегия с още по-голяма щедрост. По този начин светските и духовните земевладелци се освобождават от някои, а най-силните и най-влиятелните от тях – от всякакви данъци, радвайки се на пълен имунитет [8: пак там]. Тоест данъците и останалите вземания от крепостните вече не пълнят държавната хазна, а отиват при земевладелеца. А редом с фискалния по това време се появява и правният имунитет: земевладелците съдят сами своите крепостни. Така те във все по-голяма степен се откъсват от опеката на държавата. Земевладенията, ползващи се с пълен фискален и правен имунитет, излизат от управленската мрежа на централната власт и на императорските служители е забранено дори да влизат в земите на съответния земевладелец [8: пак там].


Такива са по-същностните данъчни преференции (привилегии) на едрите земеделски собственици, които, освен изтъкнатото, могат да се резюмират ето как: притежателите на привилегированите земевладения изцяло поддържат императорската власт, извличат максимум лични изгоди (и печалби), безмилостно експлоатирайки бедния народ.


6) Привилегии на църквата (и нейните служители)


Дори и най-беглият поглед върху историческата литература, посветена на Византия, показва, че наред с политическите и икономическите изгоди на едрите земевладелци привилегиите на църквата и нейни духовници също заемат водещо място в стройната система от облаги на управляващите елити. Тук най-напред следва да се изведе цитираната вече привилегия за неплащане на държавни данъци от представителите на църквата и монашеството като привилегия номер едно на целия църковен елит, и особено на неговата висша прослойка.


Следващата сериозна привилегия е свързана с официалното освобождаване и от изпълнението на държавни повинности на посочената вече прослойка, което се вижда от една наредба в правния сборник „Епанагога“, издадена след 879 г., по време на царуването на Василий I. В нея изрично се казва, че „манастирите, църквите и преди всичко митрополиите и епископствата не подлежат нито на лична, нито на държавна ангария и повинност“ [2: 10 – 11], а нарушителят на тази разпоредба е заплашван с анатема. Както се вижда, това е съсловна привилегия, която се отнася главно до представителите на църковната аристокрация, от което естествено тя всячески се ползва.


Наред с освобождаването от данъци и повинности именията на църкви и манастири се ползват и с други привилегии от социално-икономически характер. Една от тези привилегии, спомената пак в „Ръководство за събиране на данъците“, е т.нар. „автургия солемния“, която не само се свежда до това, че даден църковен или манастирски поземлен собственик е освобождаван от плащане на държавни данъци за своите имоти, но и се нарежда, щото общата сума от тези данъци да му бъде придадена в негова полза. По такъв начин, докато при прокатеспазмена логизима едрият поземлен собственик сам не плаща данъците, сега той вече ги и получава за себе си. С други думи при прилагането на автургия солемния неговата печалба е два пъти по-голяма [2: пак там], отколкото преди.


Възможно е да се предположи, че при даването на автургия солемния се има предвид да се отпускат в полза на едрия собственик не само държавните данъци, плащани от собствения му домен, но и тези държавни данъци, които плащат неговите зависими селяни. Защото, вместо на държавния бирник занапред те трябва да ги плащат на своя феодален господар. В такъв смисъл автургия солемния може да се окачестви като първа стъпка към изграждането на финансов имунитет в именията на едрите църковни и манастирски собственици [2: пак там].

Друга отличителна привилегия, която се дава пак на църковни и манастирски учреждения, е т.нар. „суми вместо тържествени дарения“. Това са определени парични суми, които спадат към фонда на императора и неговата лична каса. Тези суми са отпускани в полза на манастирското или църковното учреждение всяка година и благодарение на тях ръководителите на тези институции могат да закупят още земи или да подобрят стопанството си. Практиката да се раздават от императора парични дарения на църкви и манастири продължава и през следващите столетия [2: пак там].


През IX – X век, както личи от „Ръководството за събиране на данъците“, започва да си пробива път и една друга практика, а именно да се дават в полза на отделни църкви или манастири целите данъчни суми, които дължи на фиска някое село. Вместо да бъдат получавани от органите на централната власт, занапред тези суми са получавани от едрия църковен или манастирски собственик, като това става със специално нареждане на императора. Тази практика се нарича „тържествено дарение“, а характерно за нея е това, че селата, чийто данък отива в полза на църквата или манастира, не се намират в негово пряко подчинение. Просто те остават подчинени на централната власт,  тъй като техните жители не са нито църковни, нито манастирски парици, а т.нар. „държавни селяни“ [2: 12].


„Отбелязаните в „Ръководството за събиране на данъците“ различни дарения в полза на църковни и манастирски учреждения (автургия солемния, та анти солемнион, логизимон солемнион) – обобщава Д. Ангелов – представлявали рента за едрия манастирски и църковен собственик, която допринасяла за укрепване на икономическата му мощ. В едни случаи (при автургия солемния) тази рента се пораждала като резултат от наличието на собственически права на едрия земевладелец върху неговото имение и на лична власт върху зависимите селяни, т.е. това било феодална рента в пълния смисъл на думата. В други случаи (та анти солемнион и логизимон солемнион) рентата, получавана от манастирските и църковните феодали, била не последица от наличието на техни собственически права върху земята и лична власт върху селяните, но израз на специална политика на централната власт, целяща да укрепи позициите на църковното земевладение. Този вид рента свидетелства за силната намеса на държавата при изграждането на феодалните отношения във Византия през IX – X век.“ [2: пак там]

Може да се каже, че регламентирането на толкова богат режим от различни икономически, финансови и данъчни привилегии на църквата и нейното духовенство не се дължи само на това, че трябва да се усилва властта на императора в държавата. Това е така, но по-важен според нас е фактът, че през този исторически период (VI –XI век) реално се развива нов тип социално-икономически отношения – феодалните, които постепенно формират и нови социални групи (феодали, крепостни селяни), оказващи огромно влияние върху еволюцията на политическите системи тогава. В този смисъл напълно закономерно се пораждат цяла редица непознати (нови) привилегии на управляващите елити от икономическо и финансово-данъчно естество, чрез които техните представители да се чувстват активно мотивирани и ангажирани във висшите структури на властта.


7) Привилегиите на военното съсловие


Както във всяка империя, така и във Византийската целият военен елит, аристокрация и съсловие винаги са били поставени на висок политически пиедестал. Затова и привилегиите за различните части на военното съсловие никога не са били игнорирани, а напротив – били са постоянна грижа на императорската власт (и лично на самия владетел). Тези привилегии основно се отнасят до т.нар. „стратиоти“, наложили се като водещо военно съсловие при изграждането на народната войска на империята.


Стратиотите, както личи главно от новелата на Константин VII Багренородни от 947 г., а и от някои други извори, представляват слой земеделци, притежаващи „специални войнишки имоти“, които са вписвани в отделни данъчни регистри. Имотите им служели за издръжка на семействата и същевременно като база, за да се въоръжават със собствени средства и да се явяват в армията, когато стане нужда. А след смъртта на стратиота войнишкият имот минава в собственост на неговите наследници, като заедно с това се предава и задължението за военна служба, свързано с този имот. Освен това съгласно новелата войнишкият имот трябва да има стойност най-малко 4 литри злато, т.е. 288 номизми. Това се отнася до земите на стратиотите пехотинци, които образуват тежковъоръжените отряди. А за земите на стратиотите моряци, които получават въоръжението си от държавата, се предвижда да струват минимум 2 литри (144 номизми) [1: 229]. И нещо твърде важно: този определен минимум е неотчуждаем, а войникът няма право да го продава, да го завещава, дарява и т.н., и извършването на подобни сделки се счита за невалидно и се наказва.


Заедно с изброените изисквания и в замяна на задължението да служат в армията стратиотите са освободени от всякакви държавни тегоби и трябва да плащат само определения съобразно размера на имотите им поземлен данък. Тук най-привилегирован слой между стратиотите са онези от тях, които се намират по граничните области на империята и които са известни с названието „акрити“, каквито има в Северна Сирия, в Армения и Киликия, т.е. в областите, съседни на Арабския халифат, а също и в европейските владения на Византия, главно в Тракия и Македония, край границата с българската държава. Властта гледа на тях като на особено важна опора и им дава редовни годишни възнаграждения в пари или в натура, като по-малки заплати получават и останалите стратиоти [1: 230].


В действителност тези държавни привилегии не обхващат всички членове на военното съсловие, а само елитната военна аристокрация (видните пълководци, висшия команден състав) и числеността на стратиотите като представители на конкретен земеделски слой. Но фактът, че те придобиват сериозни данъчни облекчения, не плащат различни поземлени данъци и са стимулирани с допълнителни парични възнаграждения, говори само за едно: тези прослойки са неразривна съставка от тогавашната привилегирована олигархия във властта въпреки обстоятелството, че грижата за висшите военни и войската изобщо има безспорен социален характер (и значение).


Същевременно е необходимо да отбележим, че някъде около X – XI век във Византийската империя при развитието на едрото светско и църковно земевладение все по-отчетливо се забелязва усилване на феодалното икономическо господство и на формите на извъникономическа принуда. Това провокира императорската власт всячески да подкрепя формиралата се феодална класа и нейните представители в държавните институции, включително и чрез разширяване и прилагане на привилегиите под формата на имунитети. Така се стига до юридическото регламентиране на имунитета като специфична форма на власт на феодалния господар над намиращото се в имението му население. Този имунитет според историците, най-общо казано, е два основни вида – финансов и съдебен [2: 149 – 154], като друг механизъм за получаване на разни материални изгоди.


Първият, или финансовият, имунитет на феодалите над зависимите люде се развива в непосредствена връзка със съществуващата още през X век практика да се освобождават владенията на отделни едри земевладелци от плащане на данъци и да не се позволява да влизат в техните земи органи на централната администрация. През средата и втората половина на XI век тази практика се засилва още повече, като се утвърждава при това и специфичен термин за нейното означение, а именно терминът „екскусия“. И както личи от данните на грамотите, в едни случаи получаването на екскусия означава, че във феодалното имение се забранява достъпът на държавните бирници или други чиновници, т.е. едрият поземлен собственик продължава да плаща данъци на държавата, но ги дава направо на фиска, а не на бирниците, които изобщо не влизат вече в земите му. Така в стремежа си да се избавят от намесата на държавни чиновници някои едри поземлени собственици дори са готови да се откажат от даряваните им от императора годишни придобивки, при условие че ще бъде забранен достъпът на органи на властта в техните владения. Нещо повече, монасите например от един манастир (Ватопедския) дори си издействат през 1082 г. привилегията (съобразно една грамота) занапред никакъв съдия да не стъпва в техните имения и да не ги облага с паричен данък, както става дотогава.


В други случаи под „екскусия“ се подразбира не само забраната на бирници или други държавни чиновници да влизат във владенията на едрия земевладелец, а и освобождаването на тези владения от плащане на данъци и изпълняване на повинности. В такъв смисъл е употребен терминът „екскусия“ в повечето от споменатите вече грамоти от втората половина на XI век. В тях са изброени подробно различните данъци и повинности, от които се освобождават владенията на феодала, като накрая се добавя обикновено и списък с различните военни и граждански сановници, на които се забранява достъпа до тези владения. При това екскусията, давана на феодалите, с това свое съдържание може да бъде два вида – пълна и частична. При пълната феодалното владение е освобождавано от абсолютно всякакви задължения към централната власт, т.е. и от редовния годишен данък (телос), и от допълнителните данъци (епирии) и повинности; докато при частичната екскусия феодалът продължава да плаща телоса, а е освобождаван само от епириите. Ако се съди по запазените грамоти за разглеждания период, стремежът на централната власт е да дава предимно частична екскусия, като запази за себе си телоса [2: 151]. Практически след получаването на екскусията реална полза има само феодалният собственик, който действително се избавя от намесата на централната власт в своите земи и въобще не е длъжен да плаща в бъдеще никакви или почти никакви данъци на държавата. По такъв начин екскусията, която сама по себе си представлява освобождаване от данъци и забрана за намеса на държавни чиновници в именията на феодала, създава заедно с това условия за укрепване на неговата власт над зависимото население. И без да създава сама по себе си финансов имунитет, т.е. право на феодала да събира за себе си цялата рента от зависимите хора, по същество екскусията поражда такова право. В това се свежда нейната голяма роля в по-нататъшния процес на развитие на феодалните отношения във Византия през XI – XII век [2: 153].


Вторият, или съдебният, имунитет във феодалните владения е създаден в средата на XI век и се ползва преди всичко от управителите на манастирските имения и владенията на светските феодали. По своя обхват този имунитет през разглеждания период е определян конкретно. Понякога (като например за манастира „Иверон“) той има по-ограничен характер. Защото на манастирската управа се дава право да упражнява юрисдикционни функции в пределите на нейната територия, като не са допускани да се намесват там „темни или други съдии, претори, бирници или някои други“. Заедно с това обаче се определя, че манастирът остава подчинен на юрисдикционната власт на дука на Солун и че те са властни да решават пред своя съд „всички обвинения срещу него“. Другояче е разрешен въпросът за манастира „Йоан Богослов“ на остров Патмос, доколкото в грамотата на Алексий I Комнин от 1088 г. четем, че „нито манастирът, нито това, което му принадлежи, нито самият остров ще бъде подчинен на царски, на патриаршески, на митрополитски, на епископски, на църковни или на някакви граждански лица“ [2: 154]. Или, докато случаят с манастира „Иверон“ е пример за ограничен съдебен имунитет, тук се касае за пълен съдебен имунитет. Това означава, че все пак самата императорска власт не губи изцяло съдебния контрол и има възможност да изпраща там своите правораздавателни органи, разбира се, когато смята, че има такава потребност.


Следователно може да се обобщи вократце, че както финансовият, така и съдебният имунитет представлява особена и специфична форма на привилегия на управляващите елити и едри земевладелци във Византия, от която тотално се възползва олигархичната върхушка със съдействието (регламентирано и нерегламентирано) на императора и подконтролните му държавни институции.


Налага се да изтъкнем и още нещо, което се потвърждава от цялата последваща социалнополитическа история на Византийската империя, и то е свързано с перманентното развитие и увеличаване на привилегиите във феодалното общество. Така например през XII век при управлението на Мануил I Комнин, когато процесът на феодализация във Византия продължава неотклонно своята еволюция, привилегиите придобиват нови мащаби и разпространение за богатите съсловия, тъй като се приемат различни нормативи за тяхното регламентиране. Такава е една императорска Наредба 1158 (повторена през 1170 г.) [2: 198], чрез която се увеличава материалното благосъстояние на заможните люде в империята. Съгласно нея се забранява на лицата, които са придобили като дар от императора недвижими имоти, да ги отчуждават в полза на другиго, с изключение на членовете на Сената и на войнишкото съсловие. Смисълът на забраната е ясен, доколкото с нея се цели да се задоволят преди всичко интересите на светската поземлена аристокрация (сенаторите и прониарите), като им се даде право само те да придобиват нови поземлени имущества от императорския фонд [2: пак там].


През този период едновременно със заздравяване на привилегированите позиции на светската поземлена аристокрация във Византия неизменно продължава и процесът на укрепване на икономическата мощ на църквата, и особено на монашеството. Това става с отделни грамоти на М. Комнин, който потвърждава всички стари привилегии на повечето манастири (около Цариград, Енос, Мала Азия и др.), като дори е забранено (със специална наредба) да се посяга от държавните чиновници на имотите на починалите висши духовници. И освен това на църквата и монашеството са подарявани от императора т.нар. „зависими люде“, които да обработват многобройните земи и имоти [2: 199]. С други думи налице е трайна закономерност за налагане на различни икономически привилегии на върхушечните социални слоеве във Византия (едрите земевладелци, аристократите, духовниците), с която се постига двуизмерен ефект – усилване на императорската власт и привилегировано обогатяване на олигархичните слоеве.


Както вече имахме възможност да отбележим, привилегиите на византийските елити придобиват изключителни размери и в централната, и в местната власт. Това най-ярко проличава от разнообразния характер на привилегиите, които се отнасят до някои от по-големите византийски градове, каквито са Солун, Монемвасия и Янина.


Като важен пристанищен и търговски център Солун има местен сенат, народно събрание и императорски наместник, известен с наименованието „епитроп“ („дук“, „кефалия“). Поради това привилегиите на Солун са датирани от старо време, а през 1205 г. отново са потвърдени от Балдуин Фландърски след влизането му в града (впоследствие привилегиите са препотвърдени и от никейския император Йоан Ватаци). Тези привилегии на местните управници са свързани с правата им в местното самоуправление, уреждането на вътрешните работи, укрепването на икономическите позиции и др.


Повече данни за привилегиите в големите градове обаче се съдържат в текста на три нарочни грамоти от времето на император Андроник II Палеолог (1282 – 1328 г.).
 Например в първата грамота за Монемвасия се потвържадава старото право на гражданите (дарено им още от Михаил VIII Палеолог) на пълна собственост върху техните наследствени имоти. Същевременно в нея се добавя, че тези имоти трябва да се ползват с пълна екскусия и свобода и да не подлежат на никакъв данък и никаква тегоба. Посочено е още, че тези привилегии са дадени на жителите на Монемвасия, без да се уточнява дали иде реч за цялото население на града, или се има предвид само местната поземлена аристокрация (феодалите и богатите граждани). А във втората грамота (издадена през 1316 г.) се дават привилегии предимно от търговско естество: определя се умерено мито, което монемвасийците трябва да плащат при покупка и продажба на различни стоки; гражданите са освобождавани от разни видове такси и даждия, които са свързани с упражняването на търговска дейност (със складирането на стоките по пристанищата, с тяхното излагане на пазара, с измерването им) и др. Обаче най-подробна и разнообразна по характера на привилегиите е третата грамота, дадена на жителите на Янина. В нея намираме най-напред привилегии във връзка с поземлената собственост, подобни на привилегиите от първата монемвасийска грамота. Плюс това се потвърждава правото на собственост на Янинската митрополия върху всичките недвижими имущества (селата, лозята, нивите, водениците), както и върху намиращите се там парици. Това право на собственост се узаконява и за другите поземлени собственици в Янина, като се подчертава, че те могат и занапред да притежават несмущавано редица „села и имоти“, каквито са имали и до издаването на тази грамота. И друго, даден е поименен списък на тези (общо над 20 на брой), чиито собственици обикновено са богати граждани и преди всичко местни феодали. Така утвърдените в грамота поземлени имущества се освобождават от плащане на различни данъци, изброени поименно [2: пак там], което представлява сериозна данъчна привилегия.


Разбира се, тези местни привилегии, характерни за XI – XIV век, изцяло облагодетелстват тогавашния градски елит, т.е. местната феодална аристокрация, както и богатото гражданство в големите градове, което съвсем не означава, че няма различни видове облаги (привилегии) и за други социални слоеве в тях.
 Те обаче нито по размери, нито по обхват, нито по облаги се ползват от значителни по количество социални съсловия.


Междувременно с течение на вековете ръстът на привилегиите на византийската императорска върхушка до такава степен се увеличава, щото в средата на XIV век са предприети драстични мерки за отмяна на част от тях (в т.ч. и в градове като Солун и др.), а именно: 1) конфискация на имуществата на църкви и манастири и премахване на църковните имунитети; 2) отмяна на даренията на имущества на църкви и манастири; 3) отмяна на задълженията към лихварите; 4) създаване на обща каса за нуждите както на миряните, така и на клириците; 5) осигуряване на намеса на светската власт при назначаването на висшите духовници; 6) организиране на градска милиция за осигуряване на контрол и ред; и 7) поправка и възстановяване на полуразрушените градски стени [2: 92 – 93] и др. Очевидно е, че тези мерки за ограничаване на локалните привилегии имат палиативен характер, защото въпреки добрите намерения не са намалени радикално десетките изгоди от властта за националната и местната феодална класа (и богато съсловие) главно поради природата на тоталната и еднолична императорска власт.


И така, след като анализирахме появата и еволюцията на привилегиите във Византийската империя през Ранната средновековна епоха, ще завършим тази точка с няколко най-общи отличителни характеристики относно тяхната значимост и място в това интересно историческо време.


Преди всичко е необходимо ясно да се изтъкне обективното обстоятелство, че за вертикално-хоризонталното развитие на привилегиите във Византия в най-голяма степен способства трайното формиране на държавата и нейните основни институции – императора, правителството, администрацията и др. Това е гранитната основа на византийската държавност, около която непоколебимо се създават (и изграждат) десетките политически привилегии на елита, естествено с изричната санкция на владетеля на държавата – вездесъщия император.


Не може да има абсолютно никакъв спор, че най-големият ползвател и консуматор на изключително разнообразните политически и всякакви други привилегии е византийският император поради тоталния характер на неговата еднолична власт. В този смисъл може да се каже, че различните императорски привилегии представляват не само солидно разгърната система за лични изгоди (и облаги), но са и фундаментален стожер на властта като средство за нейното укрепване и поддържане (спрямо върхушката, елитите, съсловията, прослойките).


За да се разгръщат масово едни или други привилегии във византийското общество, огромна роля изиграва формиралият се и утвърден през вековете управляващ политически елит, който всячески се домогва и възползва от своите облаги. Защото за разлика от други държави византийският елит е много добре организиран (като институция), йерархизиран (император, министри, администратори, чиновници) и структуриран (аристокрация, едри земевладелци, духовници, военни) и в него всеки един знае своето място, ползвайки конкретен набор от прилежащи му привилегии. Тук най-вече иде реч за състава на византийския Сенат, който според Ханс-Георг Бек не е онази „благородническа класа от сенатори (както е в Римската република), а се състои в по-голямата си част от най-висшите сановници на двора, допълнени чрез лични номинации от страна на императора. Нещо, което представлява приблизително правителствено или властово ръководство на държавата, наричано „Съвет на Короната“ [3: 61]. Именно този управляващ елит има правата да се ползва от множеството привилегии в империята.


През епохата на цялата византийска империя особено популярни, търсени и тачени са различните видове титли, рангове и звания като „запазена марка“ на политическите привилегии. Тези титли се раздават (връчват) лично от императора на негови висши сановници и приближени лица (разбира се, не безвъзмездно), поради което са изключително престижни, авторитетни и доходоносни. В резултат на това само през XI век византийската придворна йерархия се „окичва“ с повече от 70 титли и звания [2: 174], което е своеобразен рекорд по зачитане на „царедворското тунеядство“ и властническото тщеславие от страна на владетеля.


Интересно е да се констатира, че независимо от своето широко разпространение сред елита привилегиите във Византия, макар и не всички от тях, са регламентирани в отделни юридически актове. Това започва още от ранните години на империята, когато при управлението на Юстиниан е издаден цялостен сборник със закони (известни като „новели“); първият юридически сборник, издаден по времето на Василий I, или т.нар. „Закон-наръчник“ (около 870 – 879 г.); вторият правен сборник, наречен „Епанагога“ (обнародван след 879 г.) и др. [1: 130 – 131; 2: 59 – 60]. В тях, както и в други подобни законови разпоредби, макар и частично са регулирани основни права и задълженият на институциите, властта и функциите на императора, на светските и духовните сановници и т.н., включително са регламентирани и някои от полагащите им се привилегии (в т.ч. икономическите). Тоест става дума за напълно узаконяване на редица политически привилегии, от които се възползват управляващите олигархии в империята.


Никак не е случайно обстоятелството, че измежду множеството изгоди от властта икономическите привилегии непрекъснато разширяват своето присъствие в обществено-политическия живот, обхващайки нови и нови територии в цялостната еволюция на Византийската империя. Вече дадохме достатъчно примери за това, поради което само ще припомним, че с тези привилегии, ползвани от висшата аристокрация, едрите земевладелци и първенстващото духовенство, императорската власт ежегодно укрепва икономическата мощ на богатите класи, а чрез тях и силата на едноличния владетел в държавата.


Справедливо е да се посочи и една друга особеност на привилегиите във византийското общество, която произтича от факта, че има два вида привилегии: такива, които се дават от държавата на разни администратори, чиновници и служители (висши и средни) като „награда“ от властта; и други, т.е. такива, които имат социален характер, защото са отредени за доблестна служба на родината (например привилегиите на военнослужещите). Тези облаги съпътстват целокупното историческо развитие на Византийската империя и винаги трябва да се отчита тяхната значимост, особено когато говорим за т.нар. „социални привилегии“, които са получавани от хора, жертвали живота си за държавата.


Доказан исторически факт е, че в своето цивилизационно развитие Византийската империя невинаги използва привилегиите като перманентен инструмент за налагане на властта. Напротив, различните видове привилегии се изобретяват и налагат на приливи и отливи, сиреч не вкупом и в цялост, а в зависимост от конкретното историческо време, състоянието на империята, настроенията на хората, волята на императора и т.н. Доказателство за това по данни на Г. Острогорски е новелата на император Роман I Лакапин (от април 922 г.), с която той възстановява ограниченото право на привилегирована покупка на земя на съседите, което вече цитирахме в по-предишните текстове. Така богатите въобще не могат вече да купуват селска земя или да я наемат, с изключение на случаите, когато притежават свои земи в съответните села. Освен това не могат да получават подаръци и наследства от бедните дори когато са в роднинска връзка с тях, а който наруши тези изисквания, ако не е защитен от 10-годишна давност, трябва да върне придобитото парче земя без всякакво обезщетение и да внесе в държавната хазна съответната парична глоба [8: 363]. Такива промени обаче говорят само за едно важно нещо: властта все пак се съобразява с мнението на хората, поради което са правени различни промени при използването на привилегиите.


Като най-ярък пример на специално привилегировано положение от страна на властта към висшите служители на религиозните институции и култа (храмове, манастири) могат да се определят получаваните от тях богати дарения и подаръци. „Във Византия – пише Иван Кацарски – манастирите са получавали щедри дарения, а игумените им били част от имперския и местните елити. Сред самите игумени най-влиятелен е бил онзи, който имал отношения с големите фигури сред лаиците и бил част от прочутата група духовни наставници. Те са били сред най-близките довереници на хората с власт и влияние във Византия и съветите, които са давали, често са способствали за едно или друго уреждане на държавните дела.“ [6: 169] Тази привилегия е характерна за почти цялото Средновековие в повечето европейски държави, поради което може да се каже, че спецификата ѝ намира двуразов израз: веднъж, нейните консуматори (висшият духовно-клерикален и местен елит) се чувстват като важна съставка от управлението на държавата, и втори път, като мастити ползватели на богата система от привилегии, дарения, облаги и др.


И най-накрая, ще изтъкнем още едно обективно обстоятелство, което предполага естествената еволюция и увеличаването на привилегиите във Византийската империя, а именно: след залеза на Римската империя както във Византия, така и в редица други държави в една или друга степен се проправя път основните елементи на късната феодална система, каквито са: върховната собственост на императорската (царската) власт върху земята (като гръбнак на йерархичната структура на управляващата класа); раздаването на условни земевладения (срещу изпълнение на определени военни или административни задължения към централната власт); обработването на тези земевладения на ангарийни начала (от полусвободни и независими селяни) и т.н. [4: 97]. Всичко това заедно със съществуващите привилегии на императорската олигархична върхушка реално може да стане, защото благинките от властта (политическите и икономическите) са използвани от тогавашните елити в условията на формиращото се раннофеодално общество и политическа система, в които няма почти никакви социални спирачки за тяхното ограничаване. Тези привилегии обаче, освен във Византия и редица европейски държави, са намерили широко приложение и в Източния свят, и най-вече в създадените халифати (и източни теокрации), към чиито проявления се насочваме на следващите страници от нашето изследване.
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Тази студия има за цел да разгледа заплахите и предизвикателствата, които са или потенциално могат да бъдат от компетенцията на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). Особено внимание ще бъде обърнато на: асиметричните заплахи, руската политика за използване на ядрено оръжие, китайската финансова война, превенцията и противодействието на тероризма, радикализацията и организираната престъпност. С оглед на сега действащите заплахи в целия свят е целесъобразно да се направи преглед на някои общи заплахи с цел илюстрация на това колко неконвенционални могат да бъдат те и как изискват глобален отговор и широко сътрудничество за тяхното преодоляване. През последната година и половина безспорен пример за световно предизвикателство от такова естество е разпространението на SARS-CoV-2. Към момента заразените по света са над 123 млн. души, а починалите от вируса – над 2,7 млн. [73]. Същевременно някои от най-богатите и теоретично подготвени държави са и сред най-засегнатите от пандемията, в т.ч. САЩ (близо 30 млн. случая), Русия (4,5 млн.), Обединеното кралство (4,3 млн.), Франция (4,3 млн.), Италия (3,4 млн.), Испания (3,2 млн.) и Германия (2,7 млн.) [73]. Тези данни, разбира се, не вземат под внимание смъртните случаи в резултат на обстановката, създадена от вируса, но не и причинена от него, както и икономическите последствия от заразата, подкопаното доверие между общества и правителства, ваксините като способ за разширяване на влиянието на Китай и Русия и редица други фактори. Това, което обаче нагледно се илюстрира, е необходимостта от координирани и съвместни действия между отделните държави, защото предизвикателствата на новото хилядолетие ще стават единствено по-комплексни.

Същевременно, макар и в непозната обстановка и при първоначални затруднения, е целесъобразно да се посочи, че НАТО съумя да предприеме мерки, които да подпомогнат справянето с пандемията. Алиансът при необходимост успява да подпомогне съюзниците и партньорите си с осигуряването на въздушен транспорт на хора и товари, създаването на полеви болници, засили информационния поток по темата, както и обмяната на опит и добри практики. Успоредно с това НАТО запази високите си нива на оперативна готовност, както и отбранителния си капацитет. Хуманитарни помощи, в т.ч. защитни облекла, маски, дезинфектанти, храна, както и съдействие на местните власти беше оказано в Афганистан, Ирак и Косово [83].


Пандемията SARS-CoV-2 до голяма степен илюстрира новата реалност, в която Алиансът ще трябва да действа, – неконвенционално, иновативно и координирано, т.е. интелигентно. За да се справя с новите и разнородни предизвикателства, НАТО ще трябва да засили потенциала си от твърда сила с цел възпиране на вражеска агресия, но и успоредно с това ще трябва да се интензифицира меката сила. Крайната цел съответно е „подход, който подчертава необходимостта от силна армия, но също така инвестира сериозно в съюзи, партньорства и институции на всички нива, за да разшири влиянието си и да установи легитимността на действията си“ [54]. С оглед на тази дефиниция могат да се посочат и пет стъпки, които Лаура Худ [70] извежда като поуки от настоящата пандемия, но в по-широк контекст са от съществено значение за бъдещата дейност на Алианса: първо, засилване на информационния поток с цел ранно идентифициране на заплахи; второ, ясна и ефективна комуникация с обществото, за да може да бъде пълноценно запознато с обстановката, както и изграждане на доверие между него и Алианса; трето, пълноценно и системно сътрудничество с партньорите, в т.ч. международни учения за навременно реагиране при сходни извънредни обстановки; четвърто, сътрудничеството да се разпростре отвъд армията – ученията от точка трета е целесъобразно да включват медицински персонал, пожарна, полиция и експерти; пето, приемане, че нови вируси и пандемии са постоянна заплаха. Последната точка е от изключителна важност, тъй като, макар и в момента да е намален пътникопотокът, светът почти сигурно ще продължи да е силно свързан. През 2018 г. директните полети между САЩ и Китай са 60 на ден, което представлява пътувания на приблизително 30 000 души всеки ден. Същевременно между 2013 и 2018 г. в Китай има пет пандемии на H7N9, като при тази от 2017 г. са регистрирани 1565 случая със смъртност от 40 % [81]. Правдоподобно е да се предположи, че следващата пандемия ще е с вирус, който ще е по-смъртоносен. Като се имат предвид и нивата на глобализация, е много вероятно и да не бъде спазен сериозен интервал до следващото световно заболяване.


Мисията на НАТО е да пази свободата на държавите членки от оръжия за масово поразяване, тероризъм и кибератаки. Рисковете за сигурността обаче стават все по-разнородни: ако през XX век екзистенциалните предизвикателства произтичаха от Съветския съюз, днес него го няма, но предизвикателствата продължават. От съществена важност за Алианса е да се приспособи към тази нова ера и среда на неконвенционални заплахи, като успоредно с това запази капацитета и потенциала си за противодействие на познатите заплахи. Като организация НАТО е политически и военен съюз и като такъв е инструмент за постигане и запазване на конкретна цел – в този смисъл отделните държави членки трябва своевременно да идентифицират заплахите и да се стремят към оптимални високи нива на сътрудничество със своите съюзници. Ако това бъде преустановено, екзистенциалните заплахи за НАТО ще се превърнат във вътрешни.

НАТО и глобалната сигурност.
Хибридни и асиметрични заплахи


Несъмнено едно от най-съществените съвременни предизвикателства за сигурността е т.нар. „хибридна война“ или „асиметрични заплахи“. Популярността на тези термини се разпространи след войната в Украйна през 2014 г. и последвалото анексиране на Кримския полуостров от Русия. В резултат на това тези термини станаха част от обществения лексикон, както и от речника на журналисти и политици. Това създаде впечатлението, че хибридната война е заплаха от ново поколение. През 2015 г. Янис Бержинс правилно посочи, че „думата „хибридна“ [заплаха] е разпространена, защото може да представлява комбинация от всичко“ [39]. В резултат на това в много случаи терминът се използва за общо описание на всички неконвенционални конфликти, което затруднява задълбоченото изследване на темата. Успоредно с това, независимо че има редица примери за т.нар. „хибридни войни“ от началото на XX век, в т.ч. операциите на „Хизбуллах“ срещу Израел и руско-грузинската война, действията на Русия хванаха неподготвени и осветлиха редица слабости в политиките за сигурност и отбрана на ЕС и НАТО. В резултат на това е необходимо да се създаде конкретна дефиниция на т.нар. „хибридна война“, която оптимално да я разграничава терминологично.


Войната sui generis e социален феномен, който, както посочва Даниел-Корнел Стефанеску, представлява „ожесточена манифестация на противопоставящи се политически взаимоотношения между големи групи хора (класи, нации, държави, коалиции)“ [105], които преследват конкретна политическа, религиозна, териториална, икономическа или друга цел. В исторически контекст това е основната цел на почти всички тактики и стратегии – разработване на начини за подчиняване на врага. Вероятно най-ранната дефиниция, която се доближава до съвременните интерпретации на „хибридна война“, може да се намери в „Изкуството на Войната“ на китайския стратег Сун Дзъ, който посочва неконвенционалните нападения срещу конвенционални цели като начин да бъде изненадан врагът, както и че върховното изкуство на войната е подчиняването на врага без бой [110]. Същевременно от историографска гледна точка британският историк Питър Мансур посочва, че този тип бойни действия са конфликти, „включващи комбинация от конвенционални и нередовни въоръжени сили (партизани, бунтовници и терористи) и държавни и недържавни актьори“ [79], които имат споделена политическа цел.

Успехът на такива нередовни въоръжени групи могат да бъдат посочени в редица конвенционални конфликти – виетнамската война, германския Вермахт и Наполеоновата Велика армия. Тези редовни сили са почти без равнопоставени от гледна точка на подготовка, технологии, професионализъм и боеспособност. Независимо от това бунтовнически формирования съумяват да им се противопоставят, като се възползват от познанията си за особени характеристики на местната география и култура, което им позволява да атакуват логистични центрове и коридори [112]. Франк Хофман предлага следната дефиниция през 2008 г.: „Заплахи, които включват пълния спектър от различни видове война, включително конвенционални способности, тактики и формации, терористични действия, в т.ч. безразборно насилие и заплахи“ [69], които се извършват както от недържавни, така и от държавни актьори. Според Джеймс Уидър именно нарастването на ролята и влиянието на недържавните актьори различава „хибридната война“ от останалите конфликти. Той посочва, че докато нередовните сили са имали съществена роля в почти всички големи конфликти, в хибридните те са интегрирани в бойните действия и командната верига [112].


Генералният секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен дефинира хибридната война като „комбинация от военни действия, тайни операции и агресивна дезинформация“ [76]. Тази дефиниция е предоставена в опит да се опише пълният спектър от действия на Русия в конфликта с Украйна, където бяха използвани конвенционални сили, нередовни сили, политическо и икономическо влияние, както и кампании по дезинформация. В този ред на мисли, докато идеята за „хибридна война“ не е нищо ново от историческа гледна точка, това хоризонтално разрастване на дефиницията се явява безпрецедентно. В резултат на това може да се заключи, че сред основните цели на тези „хибридни войни“ е както замъгляването на границите между война и мир, така и на тези между конкуренция и подривна дейност. Ако приемем думите на пруския генерал Карл фон Клаузевиц, който описва войната като „продължение на политиката с други действия“ [50], можем да заключим, че „хибридната война“ е целият този набор от методи за постигане на конкретна политическа цел без de facto обявяване на война.

Преди да се анализират заплахите за НАТО, произтичащи от действията на Русия, е редно да се посочи, че Москва не е нито единственият източник на тези заплахи, нито единствената държава, която ги прилага. След края на Студената война и разпада на Съветския съюз Западът се оказа в позиция на безпрецедентно икономическо, технологично и военно превъзходство спрямо останала част на света. Това принуди всеки субект – държавен или недържавен, който се стреми да се съревновава със Запада, особено в лицето на НАТО и ЕС, да разработи неконвенционални тактики и методи, за да компенсира своята изостаналост. От своя страна тези асиметрични способи имат за цел както да се възползват от съществуващи слабости, така и да създават нови слабости, които да експлоатират, допълнително замъглявайки по-този начин границите между концепциите за конфликт и мир [64].

Успоредно с това е редно да се посочи, че немалка част от характеристиките на хибридната война са налице и в концепцията за „война от четвърто поколение“ – теория, разработена и популяризирана през 90-те години [37]. Ключов компонент при нея е използването на развиващите се информационни технологии, които позволяват да се оказва влияние както върху политици, така и върху обществото, т.е. възможност за симбиоза между информационни операции и информационни технологии. В резултат на това „войната от четвърто поколение“ като теория позволява интегрирането на културни, социални, психологически и други измерения като начини за постигане на цели, без да се престъпва границата по Клаузевиц.

През 90-те години Китай също предоставя своя концепция за това какви ще са войните на бъдещето. През 1999 г. Киао Линг и Унг Сиангсуи – офицери от запаса на китайската народна армия, публикуват идеята си за „неограничена война“ [77]. Според авторите в съвременните сблъсъци трябва да се използват военни и невоенни методи, които включват кибератаки, икономическа война, тероризъм, дезинформация и война в градски условия. Според тях в резултат на глобализацията държавите разполагат с много по-богат арсенал за водене на война, който се разпростира отвъд военната мощ, като акцентират, че „първото правило на неограничената война е, че няма правила и нищо не е забранено“ [77].

Целесъобразно е да се посочи, че преди конфликта в Украйна войната, най-често давана за пример като „хибридна“, и тази между Израел и „Хизбуллах“ [34] през 2006 г. (Ливанската война). Независимо от военното и технологичното превъзходство на израелската армия ливанската групировка съумява да се противопостави, използвайки комбинация от конвенционални и асиметрични тактики, както и подкрепата на Сирия и Иран. Това, което обаче характеризира конфликта като „хибриден“, за много изследователи е, че „Хизбуллах“ осъществява редица информационни и пропагандни кампании в интернет и успешно съумява да повлияе на мнението на много хора на Запад [112]. В резултат на това, независимо че първите специфични теории за хибридни войни са разработени на Запад и Изток, конфликтът между Израел и „Хизбуллах“ вероятно е първият, който включва всички основни характеристики – информационна война, пропаганда, психологически операции, конвенционални и неконвенционални сили.

В контекста на т.нар. „хибридна война“ основна заплаха за НАТО е и почти сигурно ще се запази в средносрочен план Русия. В резултат на това е необходимо Алиансът да има ясна представа какво Русия разбира под „хибридна война“, защото по този начин могат да се идентифицират нейни действия и потенциално пълноценно и навременно да се противодейства. Първият елемент, на който трябва да се акцентира, е, че идеята за хибридна война в руската литература фигурира като „война от ново поколение“. Вторият ключов момент е, че докато китайската концепция за „неограничена война“ например произтича от необходимостта да се противопостави на западното военно, технологично и икономическо превъзходство, в руската концепция е налице идеята, че именно Западът е започнал и води война от ново поколение още през 80-те години [46, 45, 62, 101, 100]. Както свидетелстват редица научни трудове на авторитетни руски учени, в техния светоглед именно западни сили, в т.ч. посредством НАТО и ЕС, използват способи, като либерализъм, демокрация, международни институции, като Световната банка, ООН и Международния валутен фонд, неправителствени организации и международни частни корпорации като „оръжия“, с които постигат целите си, без de facto да обявяват или да водят конвенционална война [60]. В резултат на това Русия вижда враг навсякъде, а успоредно с това оценява почти всички протести в други държави, които не съвпадат с нейните възгледи, като резултат от западна намеса, в т.ч. цветните революции, Арабската пролет, и дори вътрешните си политически демонстрации. Бившият началник-щаб на Руската федерация генерал Валери Герасимов описва през 2013 г. комбинирането на „политически, икономически, информационни, хуманитарни и други невоенни мерки, приложени в съответствие с протестния потенциал на населението“ [60] като метод за водене на война от ново поколение. Същевременно конкретно от Чекинов и Богданов и труда им относно концепцията за „война от ново поколение“ можем да систематизираме, че развитието на хибриден конфликт протича по следния начин [45]:


– Невоенни мерки, които съчетават морални, информационни, психологически, идеологически и икономически мерки, целящи създаването на по-благоприятна политическа, икономическа и военна среда.

– Медиите, дипломатическите канали и висшите държавни и военни агенции извършват координирани специални операции, за да заблудят политическите и военните лидери. Това може да включва изтичане на неверни данни, поръчки, директиви и инструкции.

– Подкупване, заблуждаване и/или сплашване на държавни и военни служители, за да ги принуди да се откажат от задълженията си.

– Насърчаване на недоволство и протести сред местното население, като това може да бъде подпомогнато с пристигането на руски „доброволци“.

– Над страната се установяват зони за забрана за полети и блокади. Сътрудничество между частни военни изпълнители и въоръжена опозиция.

– Започват се мащабни разузнавателни и подривни операции, които веднага се подпомагат с военни действия.

– Започва комбинация от информационна и електронна война и военновъздушни операции.

– Последните точки на съпротива се елиминират чрез разузнавателни операции, специални операции и нанасяне на ракетни и въздушни удари.


От гледна точка на Кремъл асиметричните действия, които използва срещу Запада, са същите, които Западът използва срещу Русия. Според Москва разпространението на демократични ценности е начин Западът да води своя хибридна война, като с цел противодействие на това Русия по думите на Померанцев „не се занимава просто с дезинформация, фалшификации, лъжи, компромати и киберсаботаж, които са елементи на информационната война. Русия се стреми да изгражда изцяло нова версия на реалността“ [88]. Несъмнено тези характеристики на „подмяна на реалността“ бяха налице по време на руската операция в Украйна, където изключително успешно бяха комбинирани стратегическа комуникация, дезинформация, кибератаки, т.нар. „зелени човечета“, местни наемници, използване на протестния потенциал на населението в Източна Украйна, както и психологическа война. За първоначалния успех на тази операция са показателни обстоятелствата, че за едва три седмици и при ограничени сблъсъци украинската армия беше победена, а 190 военни бази се предадоха [38]. Същевременно е важно и да се акцентира, че докато в ретроспекция пословичният успех на Русия в Украйна днес може да се постави под въпрос [41], през 2014 г. тази операция беше успешен пример за хибридна война на стратегическо и тактическо ниво. Последвалите от тогава насам неуспехи на Русия, както и многото жертви са повече в резултат на политически процеси, отколкото на провалена военна операция. Поради това е необходимо конфликтът в Украйна да продължи да се разглежда и изучава като успешна хибридна операция, тъй като неговото разбиране и оценяване подпомага разбирането на подхода на Русия към войните от ново поколение [64].


След като „зелените човечета“ бяха прехвърлени в Източна Украйна, една от първите им задачи бе да блокират украинските военнослужещи в базите им. Непосредствено след това бяха инициирани елементи на психологическа война, подкупване, заплахи и пропаганда с цел разрушаване на морала и елиминиране на съпротива. В резултат на това армията на Украйна беше неутрализирана почти без съпротива, а тази чиста победа на бойното поле е резултат от умелото комбиниране на политически, психологически и информационни операции [93]. По този начин нагледно се демонстрираха успехът и важността на тези подходи, тъй като руснаците правилно оценяват, че умът и съзнанието са основното бойно поле на XXI век. Разбира се, този подход не се ограничава само до въоръжените сили на врага, но и до населението като цяло; както пояснява Берзинс: „основната цел е да се намали необходимостта от разполагане на твърда военна мощ до необходимия минимум, за да накара военното и цивилното население на противника да подкрепят нападателя в ущърб на собственото си правителство и държава“ [38]. По този начин подходът на Русия към текущата война е подриване на врага или, за да използваме Клаузевиц, подчиняване на врага още преди започване на военни действия.

В обобщение, отново позовавайки се на Янис Берзинс: „Руснаците поставят идеята за влияние в центъра на своето оперативно планиране и използват всички възможни лостове, за да постигнат целите си: умела вътрешна комуникация; измамни операции; психологически операции и добре изградени външни комуникации“ [38]. Това позволява на руските операции, парадоксално, да бъдат едновременно очевидни и прикрити. Чрез размиване на границите между война и мир, лъжа и реалност и междудържавни отношения и подривна дейност те са в състояние да провеждат хибридни военни кампании срещу много участници и фактическото проявление на военните операции става ясно много по-късно във времето. Целта е да се запази в тайна до последния етап от планирания конфликт. Обръщайки се отново към Сун Дзъ, ако човек не може да победи врага си, без да се бие, той трябва поне да се опита да го „държи на тъмно“ възможно най-дълго.

Радикализация и тероризъм


През XXI век несъмнено най-голямото предизвикателство и заплаха за глобалната сигурност е тероризмът, който става все по-децентрализиран [92]. Успоредно с това през последните две десетилетия в основна характеристика на терористичните организации се превърна фактът, че те вече оперират на международно нови полета. Ако през XX век подобни групировки представляваха национални заплахи за отделните държави, днес всяка една терористична организация е международна заплаха [52]. Нападенията в различни точки на света – от Северна Америка и Европа до Африка, Азия и Австралия – терористичните атаки илюстрират високото ниво на децентрализираност на различните групировки [85]. Макар и този тип нападения от местни клетки и самотни вълци, понякога и самотни глутници, да добиха популярност в резултат на действията на т.нар. „Ислямска държава“, техният интензитет първоначално нарасна след ликвидирането на Осама бин Ладен през май 2011 г. От тогава операциите се осъществяват не толкова от ядрото на групировките, колкото от местни „франчайзи“, които имат свобода на действие и често самостоятелно идентифицират целите си в зависимост не само от амбициите си, но и от възможностите си [99].


От оперативна и тактическа страна пет взаимносвързани тенденции свидетелстват за еволюцията на стратегията и начина на действие на групировките: (1) взаимовръзката между терористични организации, бунтовнически групи и международни организирани престъпни групи; (2) появата на домашни терористи и „самотни вълци“; (3) използването на комплицирани механизми за финансиране; (4) използването на съвременна пропаганда и стратегическа комуникация; и (5) достъпът до модерни технологии и осъществяването на неконвенционални операции със силно въздействие. Връзката между терористичните организации и трафика на наркотици е добре известна, като мрежите се простират от Южна Америка до Западна и Северна Африка, Европа, Балканите, Централна Азия и Афганистан [98]. Средствата, набавени от престъпната дейност на тези мрежи, осигуряват на групировките не само по-широка автономия, но и финансова независимост, което ги прави по-малко зависими от „външна“ подкрепа от отделни държави, което допълнително ограничава възможността за международен отговор. Дейности, като трафик на хора, наркотици, артефакти, оръжия, пране на пари и отвличания, са сред примерите за различни начини, по които групировки финансират своята дейност. Независимо че не е исторически прецедент, нарастващата връзка между терористични организации, бунтовници и международна престъпност е може би най-яркото напомняне, че националните и международните участници не могат самостоятелно и поотделно да се справят пълноценно с терористичната заплаха [67].


Успоредно с това една от основните заплахи за националната сигурност през последното десетилетие несъмнено са т.нар. „домашно отгледани терористи“, които са радикализирани на територията на страната си [53]. Това означава, че вече за терористичните организации не е необходимо да „изпращат“ терористи от Северна Африка и Близкия изток, тъй като могат да набират поддръжници директно в държавите, където искат да осъществят нападения [66]. От своя страна тези атаки могат да бъдат извършени както от спящи клетки на съответната групировка, така и от самотни вълци или отделни глутници, които не е задължително дори да са осъществявали контакт с групировки, като т.нар. „Ислямска държава“ или „Ал Кайда“ [113]. Същевременно тези клетки са не само трудни за идентифициране, но както свидетелстват поредицата нападения в Европа и САЩ, подходът им няма нужда от развити технологии, солидни инвестиции или високи нива на организация [84]. Нападенията с хладни оръжия или врязване с превозни средства в цивилни граждани им позволяват да всеят повече страх и паника и да имат по-изразено влияние върху националната и външната политика на дадена държава, отколкото би позволило добре организирано нападение. Успоредно с това тези действия подкопават доверието на обществата към способностите на правителствата и повишават напрежението в отношенията с малцинствени групи, което допълнително завишава потенциала за радикализация.


Междувременно развитието на технологиите и разпространението на социалните мрежи и платформи осигуряват на групировките да достигат до все повече потенциални членове и застъпници. Ако допреди 25 години им се налагаше да формират физически клетки и да предоставят агитациите си посредством компактдискове и касетки, днес имат на разположение редица социални платформи, а видеата им се споделят дигитално [61]. Посредством чат стай представители на групировките могат да комуникират директно с потенциални съмишленици, които да се радикализират. Както беше демонстрирано в редица нападения в Западна Европа, на терористите не им се налага да пътуват за Близкия изток и Северна Африка за обучение или да провеждат срещи с представители на групировките – те биват радикализирани във форуми и получават напътствия в чатове. Успоредно с това развитието на технологиите предоставя на групировките още един фронт – възможност за кибертероризъм [11]. През 2012 г. до Федералното бюро за разследване на САЩ достигна видео, в което „Ал Кайда“ призовава за „електронен джихад“ и за кибератаки срещу обекти от критичната инфраструктура [51].

Ядреният арсенал на Русия


Независимо от хоризонталното развитие на дефиницията на „война“, както и на предпочитаните т.нар. „хибридни методи“, съществена заплаха за сигурността в глобален аспект остава ядрената заплаха. Тъй като НАТО е създаден за противодействие на СССР, а Руската федерация е първоприемник на Съветския съюз, е целесъобразно да се предостави преглед на руската позиция относно използването на ядрени оръжия в случай на конфликт. Един от най-видните руски експерти по международна сигурност – Алексей Арбатов, посочва: „На Запад има традиция руската ядрена политика да се анализира, като се проектира „западно мислене“ на руските експерти“ [33], което пренебрегва разликите в нагласите. Арбатов правилно разяснява, че тези разлики в светогледите относно политиките за ядрените оръжия са много по-дълбоки от това, което има в официалните документи; тези разлики произтичат от историята, политическите системи, административния опит, бюрократичните механизми, географията, технологичните развития и приоритети и т.н. В резултат на това с цел да се разбере руската перспектива оптимално задълбочено ще се направи анализ основно на руска литература по темата.

Официалните документи на руското правителство системно подчертават възпиращата и отбранителна функция на ядрения му арсенал, което свидетелства, че официално ги разглежда като отбранителен способ [23]. Съгласно Военната доктрина от 1993 г. руското правителство може първо да използва ядрено оръжие в случай на: директно нападение срещу страната или нейни съюзници; глобална война, която неизбежно ще доведе до нападение на руска територия или обекти на въоръжените ѝ сили; или в съвместни действия на неядрена държава, която атакува Русия в съюз с държава, притежаваща ядрено оръжие. Оттогава руското правителство изготви няколко актуализирани версии на Военната доктрина и повиши донякъде прага на използване на ядрено оръжие. Версията от 2000 г. (когато Владимир Путин все още е в процес на консолидиране на властта [103]), в чл. 8 гласи: „Руската федерация си запазва правото да използва ядрено оръжие в отговор на използването на ядрено оръжие срещу Русия и/или нейните съюзници, както и в отговор на мащабна агресия с използване на конвенционални оръжия в ситуации, критични за националната сигурност на Руската федерация“ [29]. В Доктрината от 2010 г. Русия повтори своята политика на ядрени оръжия като: „Руската федерация си запазва правото да използва ядрено оръжие в отговор на използването на ядрени и други видове оръжия за масово унищожение срещу нея и/или нейните съюзници, както и в случай на агресия срещу Руската федерация с използване на конвенционални оръжия, когато самото съществуване на държавата е застрашено“ [5]. Добавянето на клаузата „когато самото съществуване на държавата е застрашено“ може да отразява по-висок праг на ядрена употреба от този на Доктрината от 2000 г. Формулировката в изданието на Доктрината, публикувано през декември 2014 г., също описва руското ядрено оръжие като предотвратяване на мащабни и регионални войни. В него се посочва, че Русия ще използва ядрени оръжия в отговор на използването на ядрени и други видове оръжия за масово унищожение срещу нея или съюзниците на Москва или в случай на агресия срещу Русия от конвенционални оръжия, което излага на риск съществуването на Руската федерация [6]. Свързаните руски правителствени документи повтарят тази формулировка „възпиране и защита“. В Стратегията за национална сигурност на Русия, подписана от Путин през декември 2015 г., се посочва, че предотвратяването на въоръжени конфликти, както и защитата на руския суверенитет и териториална цялост „се постига чрез поддържане на капацитета за ядрено възпиране“, както и на готовността на конвенционалните сили на Русия [26].


Публично руските държавни служители потвърждават функцията на ядрения арсенал за възпиране и отбрана, която се намира в официалните правителствени документи. През 2015 г. служителят на Външното министерство Михаил Улянов заяви, че руската доктрина за ядрените оръжия има строго отбранителен характер и цел да възпира всеки потенциален агресор и че Русия ще използва ядрени оръжия само за защита на себе си и своите съюзници в случаи на ядрена или мащабна конвенционална агресия [3, 4]. Владимир Яковлев – бившият командващ руските стратегически ракетни сили, заяви, че оръжията за масово поразяване на Русия възпират не само ядрени и мащабни конвенционални войни, но и регионални, и дори местни военни конфликти, които могат да включват тактическо ядрено оръжие на НАТО, системи за противоракетна и/или противовъздушна отбрана и други стратегически системи [31].


Руските неправителствени експерти в страната също акцентират върху отбранителната способност на ядрения арсенал. Според Сергей Караганов – експерт по международни отношения и съветник на президентите Борис Елцин и Владимир Путин, поставянето на ядрените оръжия в основата на руската отбранителна политика не само допринася за националната и регионалната сигурност, но и намалява риска от конвенционални конфликти като цяло. Караганов също отстоява позицията, че ядрените оръжия не само са възпрели неприятелски и съседни държави да се възползват от трудната позиция на Русия през 90-те години, но и са запазили териториалната ѝ цялост, давайки за пример операциите на НАТО в Република Югославия [13]. От своя страна политическият анализатор Дмитрий Евстафиев смята, че ядреният арсенал на Русия е последната линия на защита срещу глобалната политиковоенна хегемония на САЩ, а според журналиста Анна Ярошинская ядрените оръжия всъщност осигуряват международно уважение на страната [31].


Независимо от позициите на правителствени и неправителствени експерти, както и на официалните документи, почти сигурно е, че решението за използване на ядрени оръжия ще бъде оставено на преценката на президента и близките съветници. Това е важен аспект от аналитична гледна точка, тъй като ядрените оръжия не са поставяни толкова централизирано в руската политика от управлението на Никита Хрушчов насам. През октомври 2016 г., на среща на дискусионния клуб „Валдай“, Путин посочи ядрените оръжия като стабилизиращ фактор в международните отношения и оцени, че те всъщност намаляват риска от мащабни конвенционални войни. Руският президент също така сподели мнението на редица експерти, че точно ядрените оръжия са предотвратили „затопляне на Студената война“, тъй като цената би била непосилна [111].


В контекста на високото ниво на централизираност на руската политическа система и на мнението на президента относно ядрените оръжия е целесъобразно да се посочи, че основната разлика между изданията на Руската военна доктрина от 2010 и 2014 г. е разширеният фокус в обновената версия върху вътрешните предизвикателства пред руската сигурност. Документът от 2010 г. просто се позовава на „опити за насилствена промяна на конституционния ред на Руската федерация“, докато този от 2014 г. също предупреждава за „дестабилизация на вътрешнополитическата и социалната ситуация в страната“, и дори за „свързана с информация дейност, насочена към влияние върху населението, предимно върху младите граждани на страната, с цел да подкопае историческите, духовните и патриотичните традиции в областта на защитата на Отечеството“.

В резултат на това за НАТО е особено важно да има оптимално ясна представа за това кога и при какви обстоятелства Руската федерация би използвала първа ядрени оръжия. Общодостъпните и открити официални и неофициални документи не уточняват кои са конкретните условия и обстоятелства, които представляват заплаха за „самото съществуване на държавата“. Същевременно няма руски еквивалент на американския „Преглед на състоянието на ядрените сили“, който Вашингтон публикува през няколко години. Успоредно с това може да се предположи, че вероятно голяма част от реториката в Москва относно ядрените оръжия има и за цел да влияе върху поведението на други държави като вид индиректно сплашване. През последното десетилетие има редица примери, в които Москва открито заплашва други държави, ако се присъединят към програмите за противоракетна отбрана на САЩ. През март 2015 г. руският посланик в Дания Михаил Ванин заяви: „Не мисля, че датчаните разбират напълно последиците, ако Дания се присъедини към ръководения от САЩ щит за противоракетна отбрана. Ако го направят, тогава датските военни кораби ще бъдат мишени за руските ядрени ракети“ [22]. Дори това да няма директно отражение върху външната политика на конкретна държава, показателно е, че западните държави редовно предпочитат да акцентират върху необходимостта от диалог с Руската федерация, вместо да дават пропорционални отговори, каквито вероятно биха били по-целесъобразни в Украйна и Грузия например.


Въпреки официалния недостиг на литература от руска страна има руски военни и цивилни експерти, които обсъждат както заплашването, така и действителното използване на ядрено оръжие в условията на конвенционална и/или на ядрена война. Успоредно с това са налице и някои официални руски препратки към стратегията „ескалация за деескалация“, при която Русия ще се стреми да прекрати конвенционален конфликт, като първа използва едно или малък брой ядрени оръжия, за да демонстрира готовност и да накара противника да отстъпи. Презумпцията от руска страна е, че с демонстрирането на такава решителност Москва може да спечели, като използва страховете на противника от ескалация. Тази руска стратегия често се споменава в официални коментари от САЩ. През март 2016 г. командирът на STRATCOM Сесил Хейни заяви, че Русия „декларира и безразсъдно демонстрира готовността си да ескалира до деескалация, ако е необходимо“ [65, 55]. От своя страна Арбатов споделя за официалното разглеждане през 2003 г. на планове за „деескалация на агресията чрез заплаха от нанасяне или директно осъществяване на удари от различен мащаб с използване на конвенционални и/или ядрени средства за унищожаване“. Арбатов отбелязва, че те предполагат варианти на „дозирано [измерено] бойно използване на отделни компоненти на стратегическите сили за възпиране“. Въпреки че тази дискусия за ограничени ядрени възможности впоследствие до голяма степен изчезва от публичния дискурс, Арбатов разяснява, че ограничен първи ядрен удар не е предназначен да демонстрира решителността на Москва, а да отрезви агресор и да го принуди да преустанови нападението и да започне преговори. Ако тази първа употреба се провали, „ще има все по-голямо използване на ядрено оръжие“ [1].

През 2009 г. тогавашният командир на Стратегическите ракетни войски генерал Андрей Швайченко обсъди сценария за ескалация на деескалацията: „В конвенционална война те [стратегическите ядрени ракети] гарантират, че противникът е принуден да прекрати военните действия при изгодни условия за Русия чрез единични или многократни превантивни удари срещу най-важните съоръжения на агресорите“ [96]. Същевременно в статия през 2011 г. двама руски учени – Василий Белозеров и Елена Лебедкова, определиха тактическите ядрено оръжия на страната като „коз“, чрез който Москва може да прекрати конфликт, в т.ч. конвенционален, на достатъчно ранен етап, който да е изгоден за Русия [2]. Според ген. Швайченко при необходимост от осъществяване на удари с ядрено оръжие Русия първо ще се стреми да нанесе удари срещу обекти, които допринасят за военния и икономическия потенциал на врага, като това ще стане с пръв масиран удар и последващи по-малки такива [96]. От своя страна Арбатов допълва, че съгласно руското разбиране, ако веднъж се стигне до ядрени удари, това ще се разглежда като провал за възпиращия потенциал на ядрените оръжия, от което ще следва стремеж да бъдат поразени стратегически обекти на врага, вместо да се търси контролирана „ескалация за деескалация“, заложена във Военната доктрина на страната [33]. Успоредно с това руските военни учения редовно включват сценарии, при които Москва първа нанася ядрен удар с цел превенция на по-сериозен конвенционален конфликт [97, 7, 21].


Успоредно с това е редно да се спомене и наличието на непотвърдени информации относно съществуването на т.нар. „система „Периметър“, която трябва автоматично да отвърне реципрочно на ядрен удар [9, 68]. По непотвърдени сведения системата разполага с автономни системи за контрол и управление, базирани в множество независими командни пунктове, както и сензори за наблюдение на данни за сеизмичната активност, нивата на радиация и други признаци за използвано ядрено оръжие [24]. В интервю за „Комсомольская правда“ от декември 2011 г. тогавашният командир на Стратегическите ракетни сили Сергей Каракаев заявява, че системата „Периметър“ е активна и при необходимост, ако заповед за ответен удар не може да бъде дадена по установения команден ред, сигналът ще дойде от „Периметър“ [28]. Независимо че няма яснота колко от това са целенасочени послания и какъв е в действителност капацитетът на подобна система, то ако не към момента, нейното наличие е въпрос на време. Успоредно с това този род автономни системи функционира на базата на алгоритми, за които може да се допусне, че грешката не е неприсъща – по този начин се поставя под въпрос сигурността ѝ в напрегната обстановка.

Междувременно е налице и съображението на независими руски експерти относно ядрените възможности на САЩ и по подразбиране на НАТО, ако първи осъществят удар. В материал за „Независимое военное обозрение“ от август 2010 г. Сергей Рогов, Валери Яривнич, Виктор Йесин и Павел Золотарев оценяват, че възможното използване от САЩ на конвенционални крилати ракети и други високопрецизни конвенционални оръжия срещу руски стратегически обекти оправдава понижаването на ядрения праг във Военната доктрина от 2010 г. [94]. Генерал Владимир Дворкин – бивш ръководител на IV Централен изследователски институт на Министерството на отбраната на Русия, също изразява подкрепа за логиката „използвай или загуби“. Според него са възможни чуждестранни усилия за възпрепятстване на работата на държавните и военните системи за командване и контрол, които да нарушат функционирането на стратегическите ядрени сили [56]. В материал за „Военно-промышленный курьер“ Павел Грачев, Димитри Корнев и Алексей Рам открито предупреждават за уязвимостта на стратегическите ядрени оръжия на Русия от конвенционалните оръжия на САЩ [63]. През 2015 г. Константин Сивков открито заявява, че Вашингтон могат да „обезглавят“ ядрените сили на Русия както чрез осъществяване на директно нападение срещу тях, така и чрез елиминиране на руската система за командване и контрол за стартиране на ефективен отговор. Според него системата за бърза глобална атака на САЩ в близко бъдеще може да е в състояние да неутрализира всички или основната част от руските ядрени сили чрез комбинация от удари, целящи „обезглавяване“ (в командните обекти, контролиращи използването на стратегическите ядрени оръжия) и „обезоръжаване“ (директно по носителите на стратегическото ядрено оръжие) [25, 86].


Успоредно с това е необходимо да се разгледа руската готовност да се използват ядрени оръжия в географски контекст, т.е. да се вземе под внимание и какво Москва оценява като своя неприкосновена територия. Несъмнено например Кремъл ще оцени Калининград като неделима част от територията си, независимо че всъщност е анклав.
 Владимир Путин дори коментира през септември 2016 г., че ако някой изисква преразглеждане на статута на Калининград, това ще наложи и преразглеждане и статута на територии, като Източна Германия, части от Полша, и дори Унгария и Румъния, което би представлявало „кутия на Пандора“ [19]. Но докато позицията за Калининград изглежда напълно обусловена от руска страна, тази за по-спорни територии не е толкова ясна. Такава е ситуацията в източните части на страната, където руските власти признават, че Япония оспорва контрола на Москва над окупираните от Русия Курилски острови. Същевременно, въпреки че от Кремъл не изключват възможен трансфер или споделяне на суверенитет над някои от островите като част от политическо споразумение с Токио, в обръщение на Международния икономически форум в Санкт Петербург през 2017 г. Путин коментира относно опасността американските войски да се върнат на островите, ако попаднат под суверенитета на Япония. Според руския президент е възможно, ако не незабавно, то в средносрочен или дългосрочен план на островите да се появят американски бази или елементи на противоракетна отбрана, което е неприемливо за Русия [18]. Целесъобразно е и да се спомене, че на фона на тази реторика за сътрудничество са налице сведения, че Русия засилва военното си присъствие както в района, така и на самите острови [27]. През 2009 г., близо десетилетие преди изказването на Владимир Путин, Николай Патрушев в качеството си на директор на Съвета за сигурност на Руската федерация заяви, че е възможно и оправдано страната му да използва ядрено оръжие, за да защити Курилските острови [80]. И докато те са далеч от Европа, през март 2015 г. Владимир Путин заяви, че Москва е била в готовност да използва ядрени оръжия, ако е имало външен опит за възпрепятстване на анексирането на Крим [102], а оттогава Кремъл и оценява, че има законово право при желание и/или необходимост да разположи ядрени оръжия на Кримския полуостров [16].


Ситуацията с разбирането на руската позиция за това кога е оправдано да се използват тези оръжия допълнително се усложнява, като се добави и фактът, че според Кремъл удари могат да бъдат осъществени и в подкрепа/защита на съюзна или партньорска държава. Оттук на пръв прочит могат да бъдат включени почти всички постсъветски републики, които не са част от НАТО и/или ЕС, както и държави в Централна Азия и Близкия изток. В Сирия например, макар и Путин и Лавров открито да заявиха, че не биха предприели ядрени удари [14, 71], има руски бази, които могат да представляват изключение от това с оглед на стратегическата им важност за Русия. Същевременно има открити руски източници, които допускат използването на ядрено оръжие срещу съседни на Русия държави, които са членки на НАТО. Такъв е случаят с Турция и Румъния например, където са дислоцирани американски ядрени оръжия или прехващачи на балистични ракети, които Москва оценява като заплаха. Според Габриел Михалик е възможно при необходимост Кремъл да използва ядрени ракети с малък обсег, за да порази такива цели, за да покаже решителност в съответствие с концепцията „ескалация за деескалация“ [15].


В случай, че Москва реши да прибегне до използването на ядрено оръжие, предпочитаният тип вероятно ще зависи от конкретната ситуация, а не от установеното в официалната документация, т.е. ключова роля почти сигурно ще играят оценката на ситуацията от висшето държавно ръководство и това доколко то ще оцени собствената си експертиза в сравнение с тази на военното ръководство. Успоредно с това е възможно да възникне и противопоставяне относно това какъв трябва да е магнитудът на планирания удар. Както беше посочено в официалната документация, той трябва да е достатъчно мощен, за да демонстрира готовност и решителност, но съществуват и мнения, че всъщност малък прецизен удар ще е достатъчен [20, 8]. Сергей Лавров заяви през януари 2017 г., че независимо че ядрените оръжия са в основата на руската отбрана, е възможно в някакъв момент с развитието на технологиите те да бъдат заменени с конвенционални оръжия [17, 32]. Експерти като Сергей Караганов пък смятат, че вероятно киберспособностите постепенно ще изместят оръжията за масово поразяване по капацитет и важност [13].


Публично Москва поддържа политика на целенасочена неяснота относно това кога и при какви обстоятелства би използвала ядрено оръжие. Изготвянето на ядрената политика се извършва от ограничена група висши държавни чиновници в областта на националната сигурност, с минимален контрол дори от руската Дума или от други държавни органи [30]. Успоредно с това военната доктрина на страната почти сигурно има класифицирани анекси относно използването на ядрени оръжия. Независимо от това руски медии понякога се позовават на непотвърдени твърдения по този въпрос, което позволява да се наблюдават някои нагласи и тенденции. Някои руски експерти споделят притеснението, че засилената официална реторика по отношение на използването на ядрено оръжие прави вероятността за ескалация в условията на криза по-вероятна [1]. Същевременно според руски издания военното ръководство на страната е настоявало във Военната доктрина от 2014 г. изрично да бъде упомената възможността за нанасяне на превантивни ядрени удари [12, 20]. Генерал Юрий Якубов дори е споменат поименно като човека, настоявал НАТО да се посочи като конкретна заплаха и цел на подобен превантивен удар [95]. В крайна сметка обаче тези предложения са отхвърлени и остава спомената целенасочено бегла формулировка за самозащита [89].


Разбира се, дали руското правителство действително ще използва или дори заплашва да използва ядрено оръжие в даден конфликт, ще зависи не само от географията на конфликта или от руската военна доктрина, а и от контекста и оценените възможни сценарии според Москва, т.е. може да се оцени, че е много вероятно подобно решение да се вземе от политическото, а не от военното ръководство. Същевременно изглежда, че Русия все повече се стреми да разчита на конвенционални, кибер-и други сили с цел постигане на „система на неядрено възпиране“ [74]. Капацитетът на Русия за киберескалация е голям, но желанието ѝ да използва такъв непредсказуем инструмент, особено като се имат предвид потенциално по-силните възможности на САЩ в тази област, е неизвестно. Според наличната информация изглежда правдоподобно, макар и в средносрочен план ядрените оръжия да останат в основата на руската военна мощ, да започне поетапно „преминаване“ на някои мисии от тактическите ядрени оръжия към конвенционални оръжия. Същевременно това зависи от несигурната реализация на очакваните подобрения в руския военнопромишлен комплекс, адекватното финансиране на фона на други приоритети и нарастващите конвенционални способности на САЩ, Китай и други противници.

Китай и силата на финансовата война


Почти сигурно основно предизвикателство за Запада и НАТО през XXI век ще бъде Китайската народна република. Също така е много вероятно тези предизвикателства да не са конвенционални, нито „хибридни“ от руски тип; китайската заплаха, пред която НАТО и Западът предстои да се изправят, е финансовата война, която, макар и не конкретно спомената, е в основата на приетата през 2003 г. концепция за „три войни“ от Китайската комунистическа партия [106]. Целесъобразно е да се почертае, че разбиранията и възгледите на Пекин са напълно оправдани от негова гледна точка, като се има предвид безпрецедентният възход на Китай. Трите десетилетия на силен икономически растеж осигуриха на страната възможност да се утвърди като водеща сила на регионално и световно ниво. В резултат на това Китай успешно използва нарасналата икономическа мощ при формирането на геополитиката в своя полза. С цел по-добро разбиране на бъдещите предизвикателства, които ще произлязат от това, е редно да се отдели внимание на преките и дългосрочни амбиции на Пекин, както и на способите, които използва.

Обединението с Тайван остава първостепенна амбиция на Китай, като на 2.01.2019 г. президентът Си Дзинпин заяви, че китайската мечта за национално обединение се споделя и от Тайван [75]. Две години по-рано, на 18.10.2017 г., по време на XIX конгрес на Китайската комунистическа партия (ККП), Си Дзинпин конкретизира, като обяви, че националното обединение на страната ще бъде факт до 2049 г. [59.] Макар и Пекин официално да не изключва използването на твърда сила, Китай обективно разполага със задоволителен набор от икономически и финансови мерки, които могат да принудят Тайван да се присъедини към страната [42]. Според Робърт Блекуил и Дженифър Харис тези инструменти и политики се прилагат в две форми: (1) многостранна, при която с цел международна изолация на Тайван Китай използва геоикономика. Тъй като Тайван е част от Китай, не е възможно трети страни да поддържат дипломатически отношения с двете държави едновременно. В този подход Китай използва агресивна икономическа политика и санкции, за да ограничи международната подкрепа за Тайван. Само през 2018 г. Салвадор и Буркина Фасо се отказаха от дипломатическите си отношения с Тайван [49]; (2) чрез двустранни договори и ангажимент, посредством които Пекин се стреми пряко да ангажира Тайван и да проникне в тайванското общество [42]. Китай упражнява икономически натиск, който оказва влияние върху живота на обикновения тайвански гражданин. През 1995 г., когато тайванският президент Лий Тън Хуей произнесе реч, утвърждавайки статута на страната, Китай реагира със заплаха от война и проведе военни учения. Успоредно с това тайванската фондова борса се срина с приблизително 30 % от общата си стойност. През 2000 г. Тайван премахна забрана, която не позволяваше на страната да търгува директно с Китай или да получава инвестиции. В резултат на това Пекин се превърна в най-големия търговския партньор на държавата, като близо половината (около 45 %) от тайванския износ е предназначен за Китай [114]. Тази нарастваща зависимост на Тайван помогна на Китай да засили позицията си по отношение на политическите процеси в страната. Пекин явно и активно подкрепя партията „Гоминдан“, която се стреми към обединение. Ясна индикация за тази подкрепа беше огромният скок в TAIEX през 2008 г., когато Ма Ин Джи беше избран за президент на Тайван. Непосредствено след встъпване в длъжност Джи подписа споразумение за валутен суап през август 2012 г., което осигури на Пекин ключова роля в тайванската икономика [36].


Отвъд Тайван Китай използва икономическата война като стратегическо оръжие по спора за суверенитета на островите Сенкаку с Япония [43]. През 2010 г. капитанът на китайски риболовен кораб беше арестуван, след като се сблъска с кораби на бреговата охрана на Япония. В отговор на задържането Китай наложи санкции за износ на редки минерали и метали за Япония. Тези минерали са ключов компонент на електрическото оборудване, което Япония изнася за САЩ и европейските държави. Тази забрана принуди не само Япония да освободи капитана, но и индустриални гиганти като Hitachi и Toyota да преместят заводите си в Китай [42]. Забраната за износ на ценни метали и минерали за Япония трябва да се разглежда като икономическа война, чрез която Китай успешно използва криза за постигане на три стратегически цели: първо, да осигури освобождаването на капитана на риболовния траулер, което имаше психологическо измерение във вътрешната политика на страната; второ, да изпрати силно послание към Токио относно доминантната позиция на Пекин в региона; и трето, да консолидира пазарния си дял в глобалната верига на доставки [42].


Освен да увеличи влиянието си в Югоизточна Азия, геоикономическата стратегия на Китай има за цел да постигне три взаимносвързани цели: първо, да се провери устойчивостта на американските съюзи в региона; второ, да се накажат и да се наложат санкции на държави, които действат в разрез с китайските териториални и морски претенции; и трето, да се запази и задълбочи сътрудничеството с държави, като Камбоджа, Лаос и Мианмар. Всяко противопоставяне на китайските претенции в Южнокитайско море, на островите Скарбъроу и Джеймс Шоулс или други подобни диспути вероятно ще предизвика незабавна реакция от страна на Китай под формата на икономически мерки [42]. През 2012 г., когато филипинската брегова охрана се опита да арестува китайските риболовни кораби близо до оспорваната плитчина Скарбъроу, Китай блокира вноса на 15 контейнера с банани от Филипините, след което последва забрана за други плодове и зеленчуци, които силно засегнаха филипинските фермери. Докато Манила се опитваше да се справи с финансовия аспект, Пекин се възползва да засили позициите си в плитчината [43]. Същевременно уязвимостта на държавите в Югоизточна Азия се увеличава, като се има предвид фактът, че Китай не само остава най-големият търговски партньор на АСЕАН като блок, но и поотделно е най-големият търговски партньор с повечето държави.

Има редица примери, които демонстрират решителността и готовността на Китай да предприема мерки срещу държави, които счита, че действат в разрез с интересите му. Особен пример в това отношение е ситуацията с Далай Лама. Проучване от 2010 г., публикувано в Journal of International Economics, което изследва износа на 159 държави за Китай, заключи, че държавите, чиито лидери са се срещнали с Далай Лама, са претърпели спад в търговията с Китай, като износът им е спаднал от 8,1 на 16,9 % [58]. След като Далай Лама посети Монголия през 2016 г., Китай блокира важния търговски път между двете нации и наложи допълнителни мита [47].


Когато САЩ разположиха ракети в Южна Корея през 2016 – 2017 г., Китай отвърна с икономически санкции срещу Южна Корея. Според Доклада на Американско-китайската комисия за икономика и сигурност от 2017 г. китайските регулатори са забранили вноса на широк спектър корейски продукти, в т.ч. козметика, пречистватели на въздух и видеоигри. В края на първото тримесечие за 2017 г. потребителският износ е спаднал с 5,6 %, Hyundai и Kia са имали 52 % спад в продажбите в Китай, а китайските туристи спаднали с 66 %, нанасяйки сериозен удар на бранша [104]. През 2009 г. въпреки възраженията на ООН Камбоджа репатрира уйгури обратно в Китай във връзка с обвинения за участие в протест в Синдзян. По неофициални данни Камбоджа се е поддала на натиск и заплаха за санкции от страна на Китай. През януари 2019 г. премиерът на Камбоджа Хун Сен обяви, че Пекин ще инвестира близо 600 млн. щатски долара до 2021 г. [44.]

Същевременно безспорно най-видимата манифестация на агресивната икономическа дипломация на Китай е посредством т.нар. инициатива „Един пояс, един път“ (BRI), където финансово уязвими държави се поставят в дългов капан. На XIX конгрес на Комунистическата партия президентът Си Дзинпин официално прие „Един пояс, един път“ като начин за постигане на „споделен растеж чрез дискусии и сътрудничество“. Проектът се разглежда като великата „китайска мечта“ и амбициозен опит да се оспори доминантната позиция на САЩ. Въпреки че тези аспекти са верни, по-важният факт е, че Китай се нуждае от нови пазари, за да подкрепи икономиката, базирана на износа. Икономическият растеж на страната осезаемо се забави в началото на второто десетилетие на XXI век. Китайската Бяла книга за отбраната от 2013 г. изложи нова роля на Народната освободителна армия за защита на китайските активи извън нейната територия. Китайското правителство предвиждаше, че разширяването на търговията до нови граници е от съществено значение за оцеляването на държавата [109]. Следователно инициативата „Един пояс, един път“ преди всичко е резултат от икономическа и дипломатическа необходимост на Китай да запази своите перспективи за растеж и развитие, които единствено се стреми да рекламира като „споделен растеж чрез дискусии и сътрудничество“.

„Един пояс, един път“ е печеливш проект както за китайското правителство, така и за китайските инфраструктурни конгломерати. От една страна, посредством изграждането на големи инфраструктурни обекти в бедни държави Пекин съумява да инвестира „излишната“ наличност от чуждестранна валута (основно щатския долар), която иначе би търпяла единствено загуби поради инфлация, а от друга, предлага големи заеми на финансово уязвими държави, като по този начин ги поставя в дългосрочна зависимост, която неизбежно прераства в дипломатическа. Същевременно договорите за осъществяване на тези проекти се предоставят на китайски компании, които наемат китайска работна ръка. Освен че генерира заетост, Китай също успява да увеличи своето стратегическо влияние и завладяване на нови пазари. Успоредно с това Пекин, знаейки много добре, че тези държави няма да могат да върнат заема, все още инвестира в тях. Всъщност условията на заема са направени така, че на пръв поглед офертата изглежда твърде привлекателна, но скоро дори плащането на лихва по тези заеми става нежизнеспособно [90]. Според анализ на Центъра за глобално развитие от 3.03.2018 г. договорите са непрозрачни и обикновено не следват международните норми [72].


Има случаи, при които държавите са били примамвани в изграждането на инфраструктурни проекти, от които дори не са се нуждаели. Изграждането на пристанището в Хамбантота в Шри Ланка е един такъв случай, при който китайците предлагат да построят пристанище, което няма икономическа жизнеспособност. Офертата беше такава, че правителството на Шри Ланка падна в капана. След завършването на пристанището в Хамбантота правителството на Шри Ланка плаща 90 % от приходите си за обслужване на дълга, който е взело за изграждането му. За да плати натрупаните лихви и за да обслужва дълга, правителството на Шри Ланка трябваше да отдаде под наем пристанището Хамбантота на китайците за период от 99 години [57].


Друг осезаем пример за последствия от „Един пояс, един път“ е Черна гора, където държавата прие китайското предложение за изграждане на магистрала, свързваща пристанище Бар в Адриатическо море със Сърбия. След първата фаза на строителство Черна гора има дълг от около 1 млрд. щатски долара, а за осъществяване на проекта са необходими приблизително още 1,2 млрд. щатски долара. За Черна гора – държава с население едва 620 хил. души, дори плащането на лихвата по заема е непосилно. Според доклад на Световната банка има минимална необходимост от 25 хил. превозни средства, използващи магистралата, за да оправдае строителството, но според сегашната оценка трафикът на най-натоварения участък почти сигурно няма да надвиши 6000 превозни средства [35]. През 2019 г. дългът в съотношение към БВП на Черна Гора надхвърли 80 %, което доведе до увеличаване на данъците и временно замразяване на заплатите в публичния сектор. Проучванията за осъществимост на проекта, проведени от френската фирма Louis Berger, заключиха, че проектът няма да има никаква възвръщаемост и ще трупа единствено загуби. Друго проучване, финансирано от Експортно-импортната банка на Китай, установи, че проектът е жизнеспособен, въпреки че заключенията никога не бяха публично оповестени. В случая интерес представлява фактът, че първата фаза на проекта е изградена от China Road and Bridge Corporation (CRBC) със заеми от Китайската експортно-импортна банка, което илюстрира целия процес и бизнес практиките, следвани от Китай [35], – китайски банки отпускат средства на китайски фирми за нежизнеспособни проекти в други държави, където в крайна сметка местното правителство поема всички разноски и целия риск.


Връщайки се отново обаче към Азия, е необходимо да се обърне внимание на стратегическата важност на района на Индийския океан за Китай, тъй като от там се осъществяват близо 80 % от търговията на страната. Поради това Пекин използва всички начини и средства, за да увеличи влиянието си в региона. През последните няколко години Китай придоби, изгради и проектира влияние от стратегически разположени пристанища в Южна Азия: Кунтан в Малайзия, дълбоководното пристанище Кяук Пю в Мианмар, Хамбантота в Шри Ланка и Гуадар в Пакистан са част от пристанищата, които Китай де факто притежава [10]. Същевременно по подобие на редица други държави Малдивите са също на път да се окажат в дългов капан към Китай. По официални данни държавата вече дължи над 3 млрд. щатски долара на Пекин [82]. В резултат на това е много вероятно Малдивите да последват пътя на Шри Ланка и с цел изплащане на дълга или поне на част от него да предоставят ново стратегическо пристанище на Китай [78].


Разбира се, действията на Пекин, особено в регионален план, не се изчерпват с противопоставяне и ограничаване на влиянието на САЩ, но и на това на Индия, която обективно е основният конкурент в регионален аспект със своя демографски, икономически и военен потенциал. Поради това и двете държави преследват стратегическите цели да ограничат влиянието на другата, което пряко засилва борбата за влияние в Южна и Централна Азия. Тъй като Пекин не може да се съревновава директно с Ню Делхи, Китай се стреми да установи икономическо и дипломатическо надмощие спрямо съседните на Индия държави, в т.ч. посредством дълговите капани.

Китайско-пакистанският икономически коридор (КПИК) несъмнено е водещият проект на китайската дипломация за дългов капан. КПИК ще свързва южното пакистанско пристанище Гвадар при Арабско море и западния китайски регион Синдзян и има както икономическо, така и стратегическо значение и за Китай, и за Пакистан. Според доклада на Nikkei Asian Review Китай е най-големият заемодател на Пакистан, притежавайки повече от 19 млрд. щатски долара от общ дълг от около 90 млрд. щатски долара [87]. Като обезпечение на заема Пакистан предаде експлоатацията на пристанище Гвадар на Китай за период от 40 години. Според открити източници съгласно споразумението държавната китайска отвъдморска пристанищна холдингова компания ще вземе 91 % от приходите, събрани от терминални и морски операции, и 85 % от брутните приходи от търговията на Гвадар [108]. Същевременно има съобщения, че Китай желае да построи военна база в Дживани, който е на 80 км западно от Гвадар [91]. Ако този проект се осъществи, Китай ще си осигури огромно стратегическо надмощие както над Индия, така и над САЩ.


Освен в Пакистан, нарастващото китайско влияние в Непал, Мианмар, Бангладеш, Шри Ланка и Малдивите е обезпокоително за Индия. Китайските инвестиции на тези места са агресивни не само в инфраструктурата, но и в индустрията и енергетиката. Заедно тези сектори представляват над 80 % от китайските инвестиции в тези държави. Непал е следващата държава след Шри Ланка и Пакистан, която е на ръба да попадне в капана на дълга. Китай е най-големият чуждестранен инвеститор в страната, като инвестициите са нараснали от едва 1,81 млн. щатски долара през 2003 г. до 174 млн. щатски долара през 2014 – 2015 г. [40.] През 2017 – 2018 г. Непал е получил 550 млн. щатски долара от Китай, което е 84 % от общия размер на получените ПЧИ [48]. Това показва увеличение от 500 % на китайските инвестиции в Непал, които засилват стратегическите позиции на Китай в страната и региона.

Към момента този агресивен икономически подход на Китай е ограничен основно в Азия (също така и в Африка и Близкия изток), но при липса на пълноценно противодействие е въпрос на време подобни сценарии да се развият и в Европа. Черна гора към момента е пример за опасността на китайския дългов капан, а и държавата е член на НАТО. Налице е реална опасност в средносрочен и дългосрочен план Пекин да разполага с достатъчно икономическо влияние, за да подкопава способностите на НАТО, ако не директно, то със сигурност в дипломатическо отношение, посредством икономическите си лостове, както демонстрират примерите с държави от Южна Азия.

Заключение


НАТО е изправен пред все повече и всеобхватни предизвикателства – както външни, така и вътрешни, които изискват иновативност и адаптивност. Тяхното адресиране и преодоляване изисква оптимални нива на сътрудничество както вътре в Алианса, така и с ЕС. Настоящата студия представи и анализира само част от тези заплахи. За по-задълбочено изследване на темата ще е целесъобразно да се вземат под внимание: взаимоотношенията между Русия и Беларус и вероятността за постоянно дислоциране на руски въоръжени сили в страната; ролята на Москва в конфликта между Армения и Азербайджан; подривната дейност на Русия в Европа посредством енергийни проекти; дейността на руски частни военни компании, като „Вагнер“, в Близкия изток и Африка; политиката и действията на държавата в страни, като Сирия и Либия; влиянието ѝ в Централна Азия и дислоцирането на системи С-300 в Киргизстан и Таджикистан, което позволява наблюдение на действията на мисията на НАТО в Афганистан; отношенията между Москва и Пекин; инвестициите на Китай в държави – членки на НАТО и ЕС; китайските компании с държавно участие, които използват западни средства за финансиране на военни технологии; влиянието на Китай в Южна Азия; както и обстановката на Корейския полуостров.


Съществена част от тези предложени теми и предизвикателства на prima vista не предполагат, че е наложителна компетенцията на Северноатлантическия съюз, и въпреки това всяка една от тях има потенциала косвено или пряко да се превърне в дестабилизиращ фактор за НАТО. Това от своя страна налага и увеличаване на експертизата на Алианса, но и необходимостта от координиране, сътрудничество, и дори вероятно съгласуване по редица политики с ЕС. Но единствено като продължи да поддържа възпиращата си сила, технологичното си надмощие, иновативния си подход, нивата на сътрудничество и обмен на добри практики и опит, навременни и съгласувани действия и операции, както да и остане притегателна сила за демокрациите по света, НАТО ще успее да легитимира не само силата си, но и самото си съществуване.
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Въведение


Изследването на опитите за осъществяване на политическо единство на Европейския съюз през 70-те – 90-те години на ХХ век предоставя на изследователя ценен сравнителен материал за възможностите и перспективите пред бъдещата динамика в развитието на външната политика на ЕС. Историята на Европейския съюз в това отношение дава богати такива примери, с най-разнообразен външнополитически контекст. Тезата на настоящото изследване е, че до голяма степен интензивността на политическото сътрудничество в рамките на Европейския съюз и неговите предшественици е реакция на рисковете, които се проявяват във външнополитическата среда.


Именно тази логика на европейската интеграция – нейното осъществяване да не представлява някакъв вид самоцелен лабораторен експеримент, а да е отговор на насъщни необходимости на средата, бележи и логиката на европейската интеграция, проявяваща се в развитието на ЕС. В този смисъл създаването на Европа зависи от производството на нови рискове, които модерното общество предлага. Тези рискове до голяма степен се оказват и движещата сила на европейската интеграция.

Така неуспешните опити за създаване на Европейска отбранителна общност и Европейска политическа общност в началото на 50-те години на ХХ век представляват отговор на периода на хронична несигурност, белязал годините непосредствено след Втората световна война. Той се характеризира с експанзионистичната политика на СССР в Източна Европа, с първия ядрен опит на СССР, с войната в Корея и не на последно място с необходимостта от решаването на „германския въпрос“ след края на Втората световна война.
 В резултат на всичко това изграждането на отбранителните способности на западните държави в началото на 50-те години се превръща в жизнена необходимост. То не може да се осъществи, без да е налице общо политическо ръководство над тези отбранителни способности. След като обаче е намерена формулата на Северноатлантическия договор и след като той става работеща структура в средата на 50-те години на ХХ век, включвайки в себе си и Германия, след като умира и Сталин на 5.03.1953 г. и след последвалото „междуцарствие“ в съветското ръководство, както и след края на Корейската война на 27 юли 1953 г., тези проекти биват изоставени. Причината за това е, че не отговарят на новите възможности, които американската военна гаранция предоставя на Западна Европа, напротив – затормозяват развитието на самостоятелна външна политика на държави, които така или иначе към онзи момент имат различаващи се външнополитически приоритети (извън необходимостта от военна сигурност).

Въпреки неуспеха на този амбициозен проект (който, дори да беше осъществен структурно, едва ли би могъл да бъде дълго време жизнен, доколкото противоречи на логиката на очерталото се двуполюсно противопоставяне) през 60-те години на XX век Шестте търсят начини за осъществяване на политическо сътрудничество. Следващият опит за такова сътрудничество е иницииран от Франция, където след юни 1958 г., след десет години в опозиция, на власт се връща генерал Шарл де Гол.

Неговото разбиране е, че политическото сътрудничество на междуправителствено равнище следва да е водещата визия на европейското обединение, която да субсумира договореното и постигнатото досега. Целта на френската инициатива е двояка: от една страна, да се довърши недовършеното в областта на политическата интеграция, а от друга – да се поставят определени междуправителствени рамки на тази интеграция с цел да се промени очертаващата се наднационална тенденция в европейското обединение. През февруари 1961 г. е проведена първата среща на високо равнище между Шестте в Париж. На тази среща се взема решението за създаване на шестчленен комитет под френско председателство, който да обсъди възможностите и да предложи вариант за редовни срещи на правителствените ръководители и външните министри, както и да предложи методите за организиране на по-тясно политическо сътрудничество.

Така се създава Междуправителственият комитет за политически съюз под председателството на френския дипломат Кристиян Фуше.


През 1961 г. е представен първият доклад, известен в историята като „план „Фуше 1“. Планът „Фуше“ („Фуше 1“
) е инкорпориран в лаконичен проект на международен договор между Шестте (18 члена), предвиждащ политическото сътрудничество да се осъществява на междуправителствено ниво чрез създаването на един неделим Съюз на европейските народи (чл. 1 от проекта). Целта на Съюза на европейските народи е да създаде организация с обща външна политика (в сферите на общ интерес – едно доста хлабаво задължение за политическо сътрудничество, което лесно може да бъде преодоляно от всяка държава членка) и обща отбрана (чл. 2).

Този план не бива възприет от никоя от държавите членки, доколкото те следва да сключат правно обвързващ ги международен договор и да поемат неопределени и неопределяеми задължения. Също така остава неизяснен въпросът какви ще са взаимоотношенията на тази нова организация със съществуващите общности. На практика не се предвижда новата организация да е част от съществуващите общности, което води до опасенията, че реализацията на плана ще бъде алтернатива на досега постигнатото, която няма да го допълва, а по-скоро ще го конкурира, оспорва и в крайна сметка ще го принизи.


Това, от което Европа се нуждае към онзи момент, е повече в сферата на практическите действия, отколкото възприемане на нови и неясно с какво натоварени правни и политически конструкции.

Не на последно място създаването на Съюза на европейските народи в рамките на двуполюсното противопоставяне предполага известна степен на разграничаване със съюзниците от САЩ.

Като основен мотив за отхвърляне на плана „Фуше“ следва да се изтъкне неяснотата относно това доколко той ще подпомогне пътя към европейско обединение в сравнение с опасението от това, че ще му постави рамки, лимити, които впоследствие няма да могат да бъдат преодолени.


Това са причините, поради които планът „Фуше 1“ е отхвърлен. След него, на 18.01.1962 г., е предложен втори проект – планът „Фуше 2“. Той вече не съдържа целите за обща външна политика и отбрана и включва нова институция – Комитети на министрите. В договора са посочени само два комитета – на министрите на външните работи и на министрите на образованието (чл. 7), като Съветът (тук – орган в състав правителствени ръководители) ще има право да създава и други комитети на министрите. Планът „Фуше 2“ е отхвърлен по същите причини, поради които е отхвърлен и планът „Фуше 1“ – осъществяването му не е оправдано нито в контекста на блоковото противопоставяне, нито в контекста на процеса на интеграция. В допълнение, за разлика от плана „Фуше 1“, вторият план не носи добавената стойност на политическото сътрудничество.


Застоят в политическото сътрудничество се явява неблагоприятен и за предприетите инициативи от Шестте в областта на икономическата интеграция [11: 104]. Началото ѝ е положено с ЕОВС, чийто подход е обединяването на пазара в два определени стопански сектора чрез предоставянето на тяхното регулиране на наднационална институция. Според Моравчик [13: 88], който изследва причините за осъществяване на пазарната интеграция, тя е неизбежна, като се има предвид бързото разрастване на европейската търговия. В действителност интеграцията в областта на икономиката има две жизненоважни за благосъстоянието на европейските общества насоки, чиято реализация няма практическа алтернатива.

Едната е вътрешна, имаща за цел създаването на общи правила за стопанските субекти в рамките на вътрешния териториален пазар на държавите членки. За да съществува ефективна и честна конкуренция (например между германските, френските и италианските производители на битова техника), те трябва да са равнопоставени. Това означава подчиняването им на единни пазарни правила и работата им при сходни пазарни условия. Поставянето на предприятията в, общо взето, хомогенна пазарна среда, на много по-обширен като география и търсене пазар повишава и тяхната конкурентоспособност, което води до по-успешна реализация на тяхната продукция както на този вътрешен пазар, така и извън него.

Последното представлява външната насока на необходимостта от пазарна интеграция. Износът и въобще външната търговия е от жизненоважно значение за европейския стандарт на живот. Европейските производители могат да бъдат конкурентоспособни навън, при положение че успеят да се наложат във вътрешната конкурентна среда на обширния европейски пазар.


Обратното, при положение, че предприятията оперират на по-малък пазар, защитени от такава конкурентна среда, какъвто е случаят с Обединеното кралство до 70-те години [9: 106], производителите стават по-малко конкурентни, с по-ниска производителност, с намален стремеж към предприемане на технологични иновации и инвестиции от тези на компаниите в ЕИО и съответно с по-слаби възможности да реализират своите продукти извън вътрешния си пазар. От тази гледна точка политическото обединение има за цел и създаването на общност на икономическа сигурност, чиито бенефициенти са държавите – членки на ЕИО [4: 69 – 73].

Структура на Европейското политическо сътрудничество


Така до края на 60-те години държавите – членки на Европейската икономическа общност, не успяват да създадат външнополитически механизъм за координация или съгласуване на позициите си. Големите планове, предвиждащи учредяването на сериозни институционални и правни конструкти, не допадат на държавите членки поради обвързващия си характер и поради опасението, че такава структура ще подмени поставените от трите учредителни договора цели.

Институционализирането на междуправителственото сътрудничество не допада и на привържениците на интеграцията, които се опасяват, че предопределянето на отношенията между държавите с подобен институционализиран междуправителствен модел би осуетило евентуалните бъдещи интеграционни процеси в областта на външната политика.


Именно това налага замяната на подхода на предлагането на големи проекти с фокусирането върху постепенния напредък в политическите отношения между държавите. Той се изразява в установяване на такъв тип политически отношения, които да спомогнат за еволюционното конструиране на политическото сътрудничество. Затова европейските държави се концентрират върху по-скромната цел – създаване поне на доброволна система за координация на своите външнополитически действия.

Предимствата на този модел са в три насоки.

На първо място, той няма да обвърже в такава степен държавите членки с правнозадължителни предписания, което ще им позволи да осъществяват самостоятелна външна политика, когато считат, че интересите им налагат това. Така се разсейват опасенията, че влизайки в определен тип международна организация или международен договор, правителствата ще поемат задължения, които ще ограничат тяхната самостоятелност.

На второ място, този механизъм не предопределя междуправителствения модел на сътрудничество, а позволява еволюционното му адаптиране към по-интензивни форми на сътрудничество, като не препятства евентуалните бъдещи (макар и очевидно не в близкото бъдеще) процеси към функционална или федерална интеграция. Това от своя страна разсейва опасенията, че влизайки в определен тип международна организация и международен договор, това ще препятства възможностите за осъществяване на още по-тясно сътрудничество от договореното.


На трето място, такъв тип незадължително външнополитическо сътрудничество е по-добрата алтернатива от липсата на каквато и да е координираност между държавите членки, при това не само за Шестте, но и за САЩ. Незадължителният характер на сътрудничеството не създава опасност за евро-атлантическата връзка, а напротив – дава възможност на САЩ да имат до себе си единен партньор на европейския континент, който да поеме част от инициативите, към които Вашингтон проявява по-слаб интерес.


Съществен недостатък на този гъвкав подход обаче е обстоятелството, че сътрудничеството се осъществява в рамките на доста ограничен набор от теми, както и това, че на практика не създава някакъв особен интеграционен стимул в Шестте.


Външнополитическият контекст обаче е много благоприятен, дори налага създаването на основата на такова политическо сътрудничество. В края на 60-те и в началото на 70-те години на ХХ век възникват благоприятни предпоставки за развитие на геополитическата логика на координираната европейска външна политика, отхвърлена двукратно през 1954 и през 1961 – 1962 г. Няколко са причините за това.


На първо място, Римският договор за създаване на ЕИО съдържа нормативната основа за осъществяване на външни действия – както във връзка с (външно)търговската политика, така и по отношение на отвъдморските територии на част от държавите членки (Франция, Белгия, Италия, Нидерландия). Тези отвъдморски територии през 60-те години получават своята независимост, което налага отношенията между ЕИО и тези държави да се осъществят на основата на международното право. Отделно от това ЕИО е сключила вече и двустранни и многостранни международни договори – споразумения за асоцииране с Гърция (1961 г.), с Турция (1963 г.), Конвенцията от Яунде (1965 г.). Тоест налице е нормативен външнополитически инструментариум, който Шестте вече са упражнили в областите на външните отношения, който инструментариум е добра основа за координация по въпросите от външнополитическия дневен ред.

На второ място, интеграционните процеси протичат по-бързо от планираното. Митническият съюз влиза в сила година и половина по-рано от предвиденото – на 1.06.1968 г., а общата търговска политика се предвижда да влезе в сила на 1.01.1970 г. И не само това – през годините след Втората световна война Западна Европа е един от най-динамично развиващите се пазари в света, с икономически растеж и чувствително подобряване на благосъстоянието на гражданите. Това икономическо развитие е спъвано от липсата на политическа общност между държавите – членки на ЕИО. Това обстоятелство дава съответния импулс за продължаване на процесите на сближаване на европейските държави, доколкото изпреварващото развитие на икономическата интеграция се сблъсква с изостаналото политическо взаимодействие [2: 225].

На трето място, процесът на разведряване (отслабване на напрежението между двата враждуващи блока по време на Студената война) предоставя възможност за нови взаимодействия и самостоятелна роля на отделните държави, без това да се превръща в източник на напрежение и на подозрения между съюзниците. В това отношение ключово е и благоразположението на САЩ. Правителството на САЩ, от една страна, желае да има в Европа единен партньор (в лицето на водещите европейски държави – ФРГ, Франция и Обединеното кралство), като в това единство вижда не толкова създаването на втори център за взимане на решения, колкото затвърждаване на своето лидерство. Затова политиката на американското правителство е съчетание между окуражаване на европейското единство и противопоставяне, когато това единство води до разногласия между съюзниците и е способно да накърни външнополитическите инициативи на САЩ. САЩ желаят Шестте да поемат водещата роля по въпроси, които счита, че не са приоритетни (какъвто е случаят с активното участие на държавите – членки на ЕИО, във формиране на дневния ред на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа – 1972 – 1975 г.). От друга страна, се противопоставят на единната европейска политика във връзка с войната от Йом Кипур и по отношение на световната петролна криза, които счита за въпроси, които са запазен периметър за външнополитически действия на САЩ. В допълнение към това през разглеждания първоначален период САЩ са натоварени с решаване на сериозни политически проблеми – аферата „Уотъргейт“ (1973 г.) и изтеглянето от войната във Виетнам. Концентрирането на САЩ върху тези проблеми е допълнителен фактор, благоприятстващ възможността европейските държави да формират своя самостоятелна външна позиция, без да се опасяват, че тя ще бъде обект на евентуални американски възражения.


На четвърто място, в края на 60-те години в трите големи европейски държави – Франция, ФРГ и Обединеното кралство, на власт идва ново поколение лидери. В Обединеното кралство през 1969 г. идва проевропейското консервативно правителство на Едуард Хийт. През същата година във ФРГ идва на власт правителствената коалиция на социалдемократическата и на либералната партия, оглавявано от Вили Бранд, което предприема собствена политика към Изтока – т.нар. „Остполитик“ („източна политика“), която, макар и след известни колебания, е подкрепена от САЩ на принципа на по-малкото зло. През юни 1969 г. във Франция е избран за президент Жорж Помпиду – министър-председател през периода 1962 – 1968 г., който е привърженик на интеграцията на Обединеното кралство в Общността (като баланс на увеличаващото се германско влияние). Всички тези неща водят до откриване на нови пътища, по които да тръгне европейското обединение. Новите лидери обикновено идват с желание, възможности и публична подкрепа, които им позволяват да предприемат нови инициативи.


На пето място, важен фактор сам по себе си е и отключването на процеса на присъединяване на Обединеното кралство към ЕИО. То вече дава легитимност на Общността като на представител на европейските народи, защото ЕИО без Обединеното кралство може да бъде разглеждано просто като една от двете западноевропейски групи на континента (макар и по-значимата от Европейската асоциация за свободна търговия
). Обединяването на трите големи европейски държави в една общност дава необходимата легитимност на обединителния процес, което е важно с оглед както на засилването на геополитическата тежест на Общността, така и на рентабилността на Общността пред САЩ.


Не на последно място, импулс за външнополитическо взаимодействие между Шестте дават и събитията, свързани с потушаването на Пражката пролет от войските на Варшавския договор през август 1968 г. Тези събития водят до вътрешна консолидация на западните общества, потвърждавайки им, че са от правилната страна на историята. Консолидацията е и в резултат от намалялата подкрепа за комунистическите партии, причина за която са действията на СССР и съюзниците им. Това води и до оттеглянето на подкрепата за СССР от страна на водещи западноевропейски интелектуалци. Самите западноевропейски комунистически партии също постепенно се дистанцират от съветското ръководство и в тях надмощие вземат лидери, които приемат развитието на комунистическата идея в рамките на западноевропейската политическа система. Пражката пролет води и до разногласия между самите комунистически държави, изразяващи се в противопоставяне на Югославия (така или иначе, провеждаща самостоятелна външна политика) и на Румъния (която до този момент следва плътно съветската политика). Тези процеси дават допълнителен стимул на западноевропейската инициатива.

Всички тези фактори довеждат до „златния период“ на европейските външни действия – период, през който ЕИО успява да постигне няколко важни външнополитически успеха: огромния принос на вече Деветте държави членки в процеса на СССЕ, общата позиция на ЕИО по въпроса за войната от Йом Кипур и по отношение на петролната криза и обединената позиция на Деветте във връзка с евро-атлантическите отношения. Тези успехи, както ще видим обаче, се оказват временни и усложняването на външнополитическата обстановка довежда до упадъка на създаденото европейско политическо сътрудничество.

За начало на реалния процес по политическо сътрудничество се счита срещата на високо равнище в Хага през 1969 г., на която Шестте вземат решение да предприемат стъпки към създаване на система за политическа координация (т. 15 от Заключителното комюнике на срещата инструктира външните министри да изследват най-добрия начин за постигане на политическо единство в контекста на бъдещото разширяване и да представят заключението си преди края на м. юли 1970 г.). С разработването на конкретните детайли е натоварена група политически съветници на министрите на външните работи на Шестте, с председател – белгийският дипломат Етиен Давиньон. Групата изработва доклада, приет от Първата среща на външните министри в Люксембург през октомври 1970 г (т.нар. „първи доклад „Давиньон“).

За разлика от предходния план „Фуше“, докладът „Давиньон“ не е толкова амбициозен и включва относително скромни цели: създаване на неформална и необвързана система за постоянни консултации между държавите членки, извън съществуващите договори между държавите членки и без сключване на договор.

Предимството на този подход е, че, от една страна, все пак структурира по определен начин отношенията между държавите, а от друга страна, не предопределя тяхното развитие в някакви тесни рамки, доколкото възприемането на доклада от държавите членки няма да представлява международен договор. Затова докладът удовлетворява частично както исканията на привържениците на по-тясното сътрудничество (приемането на механизъм за координация е по-добре от липсата на такъв механизъм, „отвореният“ характер на доклада не поставя лимит на това сътрудничество), така и на тези, които се опасяват от по-засиленото сътрудничество (незадължителният характер на консултациите дава на всяка държава, която не желае сътрудничеството в определена област, на достъп до „спирачния педал“).


Конкретно целите са дефинирани по следния начин в доклада „Давиньон“ от 27.10.1970 г. [8: 9 – 14] по следния начин:

- да осигурят чрез редовни консултации и обмен на информация подобрено взаимно разбиране по отношение на основните проблеми на международните отношения;

- да засилят солидарността между правителствата чрез насърчаване на хармонизирането на техните възгледи и привеждане в съответствие на техните позиции и когато това е възможно и желано – съвместно действие.


Докладът предвижда срещи на всеки шест месеца на министрите на външните работи на държавите членки и срещи на три месеца между директорите на политическите департаменти (в рамките на т.нар. „Политически комитет“), както и създаване на мрежа от т.нар. „европейски кореспонденти“ и други работни групи по решение на Политическия комитет.

Докладът е предпазлив към създаването на структура, която да осъществява дейността си извън прякото представителство на държавите членки, и дори не предвижда създаването на постоянен орган, напр. секретариат, който да администрира процесите и да осъществява координацията между държавите и различните структури.


Обхватът на консултациите е дефиниран като обхващащ всички основни въпроси на външната политика. В доклада е определена и ролята на Комисията, която ще бъде консултирана, когато дейностите – предмет на политическото сътрудничество, влизат в нейния предмет на дейност и тази на Европейския парламент, който най-общо ще получава информация за дейностите, включени в Европейското политическо сътрудничество.

Развитие на Европейското политическо сътрудничество


На първата среща на външните министри от Европейското политическо сътрудничество в Мюнхен от 19.11.1970 г. са очертани двете проблемни области на международните отношения, по които държавите членки вземат решение да предприемат консултации и действия за координиране на своята политика – по отношение на предвижданата по инициатива на СССР конференция за сигурността в Европа (бъдещото Съвещание за сътрудничество и сигурност в Европа) и по отношение на конфликта в Близкия изток [10: 60].

Външните министри възлагат на Политическия комитет да създаде работни групи по тези два проблема. Това са и основните външнополитически инициативи, по които европейските държави излизат със съвместни предложения и общи позиции в рамките на периода 1971 – 1975 г. Към тях трябва да се добави и формирането на обща позиция по отношение на евро-атлантическия диалог в рамките на неособено успешната инициатива на американския държавен секретар Хенри Кисинджър, „1973 г. – годината на Европа”, която има за цел да обобщи и дефинира отношенията между САЩ и европейските партньори в областите на международно сътрудничество.


Най-сериозният външнополитически успех на Европейското политическо сътрудничество (който в крайна сметка обаче има своите дългосрочни политически последици) е съвместното участие на Деветте в Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа. След първоначално колебание СССР и сателитните му държави признават държавите – членки на ЕИО, за свой единен съдоговорител в конференцията.

ЕИО (Европейското политическо сътрудничество) придобива сериозен външнополитически авторитет на конференцията. Тя е възприета от СССР и източните държави поради допускането, че по този начин ще се създаде разнобой в позицията на Запада – нещо, за което няма никакви основания, доколкото европейските държави нямат намерение да заменят реалната си система за сигурност в рамките на НАТО за несигурните договорености на едно правно незадължително съвместно изявление, каквото значение от гледна точка на гаранциите за сигурността има Заключителният акт.

Но това привидно разграничаване от САЩ прави по-лесно привличането на неутралните държави към позицията на ЕИО. За разлика от САЩ, които вземат по-скоро пасивно отношение към Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, европейските държави в резултат на продължителни предварителни консултации излизат с общи предложения, становища и преговорни позиции. В резултат на това ЕИО успява да извоюва три съществени придобивки.

На първо място, в „първата кошница“ – по отношение на принципите на международното право държавите успяват в Заключителния акт да се наложат за модифициране на съветското предложение за приемане на принципа на ненарушимост на границите. Целта на съветското предложение е запечатване завинаги на съществуващите граници, което има най-вече отношение към германското статукво на разделение. В Заключителният акт е посочено, че тази ненарушимост може да бъде преодоляна с мирни средства, т.е. създава възможност за евентуално мирно обединение на Германия.


На второ място, отново в „първата кошница“ – като чл. VII от принципите на международното право е приет принципът на спазване на човешките права. СССР се противопоставя на този принцип, доколкото счита, че въпросът, свързан с човешките права, касае вътрешните отношения на държавата и тя не държи отчетност по него от международноправна гледна точка. Поставянето на въпроса за човешките права в част от международния дневен ред го легитимира като проблем, по отношение на който Западът може да иска изпълнение или най-малкото отчет от СССР. Възприемането на този принцип допринася за облекчаване на положението на дисидентските движения в Източна Европа и им предоставя допълнителна легитимност и подкрепа през 80-те години на ХХ век.


На трето място, много важни отстъпки са направени в „третата кошница“ – хуманитарните въпроси. Там по настояване на Деветте са приети договореностите във връзка с улесняване на движението през границите и събирането на разделените от Студената война семейства, което дава възможност на десетки хиляди разделени от Желязната завеса семейства да се съберат отново по време на Студената война. Именно процесът на улесняване на движението в крайна сметка през 1989 г. успява да демонстрира на света слабостта на комунистическите режими – в България, Унгария и ГДР, като допринася за техния бърз и ефектен край.


Този преглед съвсем не изчерпва постиженията на Деветте. Безспорно е, че успехът на Деветте на тази конференция, изразяващ се в получените отстъпки, е впечатляващ. Още по-впечатляващ е фактът, че резултатите от тази външнополитическа инициатива на ЕПС се оказват с дългосрочни последици, имащи своя немалък принос за разпадането на Съветския съюз и комунистическия блок. Въобще Заключителният акт от Хелзинки може да бъде определен като тържество на „меката“ политика, на „мекото“ право, с огромно значение за легитимирането на принципа на човешки права в Европа, и особено в източната ѝ част.

Признаването на Деветте като основен участник на конференцията намира израз и в Заключителния акт, където италианският министър-председател Алдо Моро полага подписа си и в качеството си на председател на Съвета на Европейските общности.


Много по-сложно и многопластово се развива другата външнополитическа инициатива на Европейското политическо сътрудничество. Тя заслужава внимание с оглед на обстоятелството, че очертава границите и възможностите на това сътрудничество по начин, който до голяма степен е относим и към настоящите проблеми във външната политика на ЕС.


Войната от Йом Кипур е една от кулминационните точки на арабско-израелския конфликт, започнал още през 1948 г., с основаването на държавата Израел. На 6.10.1973 г., по време на еврейския празник Йом Кипур – деня за опрощение на греховете според юдейската религиозна практика, коалиция от арабски държави, водени от Египет и Сирия, напада Израел.

През същия месец, на 16 октомври, държавите от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) решават да повишат цените на петрола със 70 %, да намалят производството на петрол с 5 %, а няколко дни по-късно налагат ембарго на САЩ, Нидерландия (член на ЕИО), Родезия (дн. Зимбабве), ЮАР и Португалия. Впоследствие производството е намалено с още 25 %.


Държавите от Европа са едни от основните потребители на петрол. За разлика от САЩ, които могат да разчитат на собствен добив на петрол, европейските държави са силно зависими енергийно от доставките на ОПЕК. Основният ефект от петролната криза обаче е в повишаването на цените на петрола.


Държавите в Европа имат различно отношение и към арабско-израелския конфликт, което не им позволява да постигнат обща позиция. В основната си част държавите са проарабски настроени (Франция, Обединеното кралство), като на другия полюс е Нидерландия.

На 6.11.1973 г. Деветте излизат и с обща позиция по отношение на Октомврийската война в Близкия изток, която се оценява като проарабска. Това обстоятелство, както и отказът да подпомогнат логистично САЩ, води до избягване на цялостно петролно ембарго.

Деветте държави членки и арабските държави решават да въплътят тази своя позиция в интензифициране на т.нар. „Евро-арабски диалог“, основан през 1970 г. и представляващ механизъм за политическо сътрудничество между Деветте и държавите от Арабската лига. Този процес е желан и от двете страни – както от ЕС с оглед на петролната му зависимост, така и от арабските държави, особено от производителките на петрол, за които европейският пазар е от съществена важност. Това взаимно разбиране повлиява положително на диалога.

В същото време различно е положението на различните държави членки в контекста на петролната криза с оглед на обстоятелството, че държавите – членки на ЕИО, са потребители, а не производители на петрол. Великобритания и Франция нямат проблем с доставките, но имат проблем с новата цена на петрола. Нидерландия е обект на ембарго, а останалите шест държави търпят ежемесечно намаляване на доставките с 5 %. Това, от само себе си се разбира, не допринася за постигането на единство по политическите въпроси [5: 70].


Близкоизточният конфликт и свързаната с него петролна криза се оказват истинският тест за възможностите на Деветте да формулират обща политика в кризисна ситуация. За разлика от преговорите в рамките на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, които са въпрос на „мека“ политика, по която съгласието между Деветте е въпрос на интензивна координация между държавите, проблемите, свързани с постигането на мир в Близкия изток и обезпечаването на доставките на петрол за европейските държави, изискват много повече от координация – изискват европейско единство, основано на солидарност, което означава откриване на общия интерес и отстояването му.

Общият интерес обаче означава и известни отстъпки от националния интерес, което в случая се оказва невъзможно. Той е непостижим без наличието на вътрешнополитическите инструменти, обезпечаващи европейско единство, – общата енергийна политика и съвместните военни способности. Общата енергийна политика следва да има за цел да осигури непрекъснатост и сигурност от ценова гледна точка на доставките. Деветте за разлика от САЩ са в много по-силна зависимост от арабския петрол, което не позволява удържането на единна позиция спрямо арабските държави. Въпреки това държавите институционализират диалога между Европейските общности и Арабската лига, като основните въпроси на сътрудничество включват икономическите въпроси. Диалогът в този формат обаче постига скромни резултати през годините.

Тези външнополитически опити обаче имат и една допълнителна, негативна, последица – те допринасят и за спада в отношенията на Европа със САЩ.

През 1973 г. американското правителство започва инициативата „Годината на Европа”, която има за цел дефиниране („инвентаризация“) на евро-атлантическите отношения, които към онзи момент се развиват в рамките на най-различни форуми и организации. В рамките на този процес, продължил през 1973 г., европейските държави излизат със съвместна позиция спрямо отвъдокеанския си партньор. Общата позиция не се възприема радушно от САЩ. През 1973 – 1974 г. САЩ започват да преоценяват самостоятелните европейски инициативи с оглед както на петролната криза, така и на инициативите на Европа в конфликта в Близкия изток, които намират за неконструктивни. Позицията на Деветте спрямо войната от Йом Кипур според Кисинджър е пречка за постигането на мир в Близкия изток – проблем, по решаването на който САЩ твърдо считат, че трябва да имат неоспорима роля като посредник. И не само това – отделните преговори на Деветте с арабските държави по отношение на петролните доставки според САЩ подкопават позицията на държавите – потребителки на петрол.


Опитите за предефиниране на евро-атлантическата връзка в рамките на инициативата на американския държавен секретар Хенри Кисинджър (през 1973 – Годината на Европа) на практика не довежда до намаляване на подозрителността на САЩ спрямо координираната европейска политика, а напротив – създава допълнително напрежение в отношенията между партньорите.


Близкоизточният въпрос и напреженията в отношенията със САЩ не прекратяват развитието на европейското политическо сътрудничество, но се отразяват на бъдещите амбиции на държавите членки. Даниъл Мокли [12: 5] разделя процеса на формиране на европейското политическо сътрудничество (1971 – 1975 г.) на три етапа.

Първият е през периода 1969 – 1972 г., през който в резултат на Срещата на високо равнище в Хага от 1969 г. Шестте вземат решение за задълбочаване и разширяване на Общността, лансиране на Европейското политическо сътрудничество през октомври 1970 г. и се характеризира с изграждане на системата на ЕПС, интензивни консултации за формиране на позициите на държавите.

Вторият период включва цялата 1973-та, която е годината на най-сериозните външнополитически успехи на Деветте. Това е и периодът на утвърждаване на ЕПС като перспективна форма за осъществяване на външната политика на ЕИО, както и за надграждане на постигнатия механизъм. На срещата си в Копенхаген външните министри на Деветте приемат и втория доклад „Давиньон“, който определя целите на ЕПС по следния начин: срещи на външните министри 4 пъти годишно (възприето още през 1972 г.), Политически комитет, състоящ се от политическите директори на външните министерства, европейски кореспонденти. Следва да се отбележи, че посочената структура на ЕПС в голямата си част вече е и оперативна до приемането на доклада.


Третият период според Мокли започва през 1974 г. и е свързан с упадъка на ЕПС, резултат от фрагментацията в позициите на Деветте поради неразбирателството им как да се справят с петролната криза, както и с въздържането от действия във връзка с израелско-арабския конфликт – последица от съкращаването на петролните доставки от страна на ОПЕК. В тази ситуация нито ЕПС, нито ЕИО предприема действия за защита на Нидерландия срещу наложеното ѝ арабско петролно ембарго [9: 124]. Липсата на единна енергийна политика, която да може да се проектира в единна позиция спрямо производителките на петрол, води до невъзможност за формиране на обща външнополитическа позиция спрямо тези държави.


Последният период е характеризиран в научната литература като период на „евросклероза”, който продължава около десетилетие и е относим както към застоя в политическото сътрудничество, така и към застоя в интеграционните инициативи, касаещи общия пазар. През този период се случват и някои важни политически инициативи, които, макар и да не успяват да преодолеят застоя, имат важно значение за бъдещото развитие на ЕИО, ЕО и ЕС.

На първо място, 9 – 10.12.1974 г., когато поредната среща на високо равнище на Деветте се превръща в първия Европейски съвет. Европейският съвет, който, считано от влизането в сила на Договора от Лисабон през 2009 г., представлява една от институциите на ЕС, осъществява своята дейност неформално до влизането в сила на Единния европейски акт през 1987 г. Неговата роля е да определя общите стратегически насоки на действие на ЕС. Той се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите членки (на практика единственият държавен глава – член на този Съвет, е президентът на Франция).


На второ място, това е приемането на т.нар. „доклад „Тиндеманс“, изработен от тогавашния белгийски министър-председател Лео Тиндеманс през 1974 г., който наред с другите предложения официализира понятието „Европейски съюз“, а във външната политика предлага механизмът за доброволна координация на позициите на държавите членки да се превърне в механизъм за задължителна координация на техните позиции.

Въпреки това през годините след 1974-та, както пише Даниъл Мокли [12: 354], европейското политическо сътрудничество губи от първоначалния си динамизъм. През следващия период Деветте продължават да предприемат съвместни инициативи, но повечето от тях касаят политически по-неутрални теми, като икономиката и развитието, така например Европейската икономическа общност е член на Конференцията за международно икономическо сътрудничество в Париж и като такава подписва Заключителното комюнике от 3.06.1977 г., като координацията между Деветте се оценява от изследователите – съвременници на тази приоритетна за времето си, макар днес отдавна забравена конференция, като много ефективно [16: 5].

Допълнителна причина за спада в европейското политическо сътрудничество е и смяната на лидерите. Тримата лидери – на Франция, ФРГ и Обединеното кралство, дошли почти по едно и също време, си тръгват по едно и също време. И най-вече в Обединеното кралство идва на власт лейбъристкото правителство на Харолд Уилсън, което започва политика на отграничаване (semi-detachment) на Обединеното кралство, характеризираща се с противопоставяне на интеграцията, продължила през следващите 40 години и достигнала своята кулминация с напускането на ЕС от Обединеното кралство през 2020 г.

През годините до началото на 80-те години на ХХ век европейските държави се концентрират основно върху икономическите си проблеми – високата инфлация и безработица. Това, освен че забавя проектите за валутен съюз, се отразява неблагоприятно и върху динамиката на политическата интеграция. Следващите действия на Деветте са свързани по-скоро със съхраняването на постигнатото и предприемане на действия по усъвършенстване на ЕПС, без тези дейности да променят качествено неговия характер. В допълнение към това САЩ, за разлика от ЕО, успяват по-бързо да се справят както с икономическата, така и с политическата криза, причинена от аферата „Уотъргейт“, свързана също така с излизането от войната във Виетнам. Споразуменията между Израел и арабските държави, които се сключват през 70-те години с посредничеството на Хенри Кисинджър и впоследствие на Джими Картър, утвърждават водещата роля на САЩ в Западния свят. Това допълнително разколебава държавите – членки на ЕИО, в необходимостта им от единна позиция спрямо САЩ [12: 252].

През 80-те години на ХХ век възникват нови интеграционни импулси както в икономическата, така и в политическата област. Причина за това са засилените глобализационни процеси, които поставят на изпитание фрагментиращата логика на националната държава. Стремежът към засилена интеграция води и до първите преки избори за Европейски парламент, проведени през 1979 г.

Една година по-късно в страсбургския ресторант „Крокодил” Алтиеро Спинели и членове на Европейския парламент основават т.нар. „Крокодилски клуб”, който изработва Проект на Договор за Европейския съюз, приет от Европейския парламент през 1984 г. Този проект, макар и да не представлява същински международен договор, има огромно значение за легитимацията на европейското обединение.

Успоредно с това през 1981 г. двама от най-опитните политици в Европа – външният министър на ФРГ Ханс-Дитрих Геншер и външният министър на Италия и бивш министър-председател Емилио Коломбо, изработват т.нар. „план „Геншер-Коломбо“, който предвижда разширяване на ролята на Европейския съвет, увеличаване на гласуването с квалифицирано мнозинство в Съвета, засилване на Европейския парламент. В областта на външната политика планът предвижда включване на политиката за сигурност в бъдещия Европейски съюз.


Важна последица от плана „Геншер-Коломбо“ са Лондонският доклад (Report on European Political Cooperation (London, 13 October 1981) на външните министри на Десетте от 13.10.1981 г., който разширява предметния обхват на Европейското политическо сътрудничество, като добавя към него и политическите въпроси на сигурността [14: 14 – 17]. Впоследствие Европейският съвет през 1983 г. приема Тържествената декларация от Щутгарт [7: 24 – 29] от 19.06.1973 г., която разширява приложното поле на ЕПС спрямо Лондонския доклад, като посочва, че в ЕПС се включват и „политическите и икономическите аспекти на сигурността“. Формулировката „политически и икономически аспекти“ има за цел да отграничи военните аспекти на сигурността, които продължават да са приоритет на НАТО. Тържествената декларация освен това определя бъдещите институционални промени, залегнали впоследствие в Единния европейски акт – първата мащабна ревизия на учредителните договори.


През 1985 г. Европейското политическо сътрудничество е нормативно регламентирано в Единния европейски акт.
 Единният европейски акт – резултат от усилията на федералистите Хелмут Кол (канцлер на ФРГ) и Франсоа Митеран (президент на Франция), институционализира Европейския съвет (макар и без да го издига в ранг на институция по смисъла на терминологията на ЕС), но не внася никакви качествени изменения във вида, характера или компетенциите на държавите членки във външната политика.

Приносът на Единния европейски акт е в няколко насоки.

На първо място, този договор очертава институционалната рамка на Европейското политическо сътрудничество – срещите на външните министри четири пъти годишно, ролята на председателството на Съвета, Политическия комитет и Групата на европейските кореспонденти. Това представлява утвърждаване на вече съществуващите институции. Макар по този начин да не се постига фактическо надграждане на съществуващото, нормативното уреждане на тези въпроси прави Eвропейското политическо сътрудничество по-устойчиво, доколкото не позволява простото изоставяне на досега постигнатото, без това изоставяне да означава и нарушаване на договорите.


На второ място, Единният европейски акт предвижда създаването на постоянен орган – Секретариат, в Брюксел, който да подпомага председателството в подготовката и изпълнението на дейностите по Европейското политическо сътрудничество (чл. 30, § 10, б. g). Единният европейски акт посочва общата позиция и съвместните действия като инструменти на Европейското политическо сътрудничество – положение, което ще бъде потвърдено и в Договора за Европейски съюз. Както посочихме по-горе, наличието на постоянно действащ орган дава възможност както за генериране на нови идеи за сътрудничество, така и за създаване на необходимата организационна култура, която да улеснява формулирането на общите интереси на държавите членки.


На трето място, в чл. 30, § 2 от Единния европейски акт е установено задължението на държавите предварително да се информират и консултират по всеки въпрос от външната политика от общ интерес, като обезпечат възможността техният общ интерес да бъде осъществен максимално ефективно чрез координация, сближаване на техните позиции и предприемане на съвместно действие. Добавената стойност на това положение е в еволюцията на Европейското политическо сътрудничество от механизъм за доброволни консултации и координация в задължение за осъществяване на такива консултации и координации, без това да променя възможността да действат сами.


На четвърто място, в изпълнение на приетото в Тържествената декларация от Щутгарт в приложното поле на Европейското политическо сътрудничество са включени и въпросите на икономическите и политическите (без военните) аспекти на сигурността.


Не на последно място, Единният европейски акт установява двата инструмента на външни действия на Европейското политическо сътрудничество – общата позиция и съвместното действие – чл. 30, § 2, б. C. Тези инструменти впоследствие ще бъдат препотвърдени в учредената с Договора от Маастрихт Обща външна политика и политика на сигурност на ЕС.


Заключение


През 60-те години повелите на икономическото развитие стават водещи за Шестте. Вътрешният пазар обаче изисква и подходяща външнополитическа рамка, която да обезпечи функционирането му. Такава рамка, обезпечаваща митническия съюз и впоследствие единния пазар, в началото е общата търговска политика на Общността, която има за цел осъществяването на единни преговори за сключване на търговски споразумения с трети страни и политиката към бившите зависими територии, превърнала се впоследствие в политика за развитието.


Европейският проект обаче следва, освен икономическата логика, и геополитическите цели на държавите членки. Според Моравчик
, ако икономическият интерес е единствената мотивация на интеграцията, държавите вероятно щяха просто да направят много по-слаба по форма, но много по-широка географски форма на интеграция – паневропейска зона за свободна търговия, включваща всички или повечето западноевропейски държави, със съпътстващи хармонизационни политики, а не митнически съюз между шест държави и общ пазар с общи политики, обезпечавани външнополитически в обща търговска политика.


Именно преследването на геополитическите цели води до поставянето през определен период от време на въпросите за външната политика. През 70-те години възникват благоприятни предпоставки за развитие на геополитическата логика на координираната европейска външна политика – отхвърлена двукратно през 1954 и през 1961 – 1962 г.


Тези развития водят до създаването на механизъм на доброволна координация между държавите под формата на т.нар. „Европейско политическо сътрудничество“. То възниква по инициатива на двете водещи държави в ЕС – Франция и ФРГ, а след като Обединеното кралство се присъединява към ЕИО през 1973 г., това са трите държави, които в най-голяма степен определят облика на това сътрудничество. Макар успехите на Европейското политическо сътрудничество да се оценяват от изследователите като скромни, те намаляват некоординираността между позициите на различните държави членки [16: 15] и усилват тези позиции, когато е възможно постигането на обща позиция. Европейското политическо сътрудничество се превръща в структура, в която държавите предварително координират своите позиции чрез консултации помежду си – явление, известно като „координационен рефлекс“ [15], което води до хармонизиране на техните позиции. Този координационен рефлекс според Волфганг Веселс [15: 20] представлява обичайно правило, признато от държавите членки, което извежда Европейското политическо сътрудничество като „по-задължителна“ или задължаваща форма от класическата многостранна адхок дипломация, без, разбира се, това да влияе на междуправителствения характер на това сътрудничество.


Благоприятното начало на това сътрудничество до 1973 г. е резултат от оптимално стеклите се вътрешнополитически и външнополитически обстоятелства. Кризисните периоди, характеризиращи Студената война, обаче не предполагат съществуването на трети център или на два центъра в рамките на един външнополитически блок. Това води до невъзможност европейските държави да излязат с обща позиция.

Не по-малко съществени са лимитите на тези самостоятелни действия без наличието на обща отбранителна политика и на обща енергийна политика, без които държавите – членки на ЕИО, не могат да се ангажират със силова политика. Петролната криза, икономическата криза, съветската инвазия в Афганистан и недоверието от страна на САЩ показват, че възможностите за единни европейски действия не са възможни в динамична среда, а единствено по въпроси, по които лесно може да се намери консенсус.


Създаването на механизъм за политически консултации, който да координира външната политика на държавите членки (без значение дали е правно регламентиран или не), обаче е крайно недостатъчен за провеждане на общи външни действия от държавите членки.

На първо място, наличието на такъв механизъм без съответните общи институции, които да извършват оценка, да изработват анализи и прогнози и да дават препоръки, може да води единствено до политика, която е реакция на съществуващи събития, но не и да полага цели, да предприема инициативи или да планира дългосрочни действия. Общите институции водят до създаването на споделена организационна култура, която спомага за по-лесното идентифициране на общите проблемни области и за преодоляване на различията между държавите членки [3: 163 и сл.]. Затова липсата на постоянно действащи органи на Европейското политическо сътрудничество, като секретариат, отговарящ за административните въпроси (какъвто е учреден през 80-те години на ХХ век, през периода на „залеза“ на Европейското политическо сътрудничество), и аналитична и оперативна структура води до невъзможността Европейското политическо сътрудничество самостоятелно да играе ролята на генератор на нови идеи за сътрудничество в области, различни от договорените между държавите членки.


На второ място, самата такава реакция е обусловена от наличието или липсата на желание на държавите членки да обсъждат даден външнополитически въпрос. Казано иначе, при положение, че такова съгласие не е постигнато, решение не може да бъде взето. Така ЕПС успява да оформи позиция към съветската инвазия в Афганистан през 1979 г. с триседмично закъснение [6: 22], като впоследствие държавите членки не постигат съгласие по отношение на бойкота на олимпиадата в Москва през 1980 г. Като цяло вземането на съвместно решение или осъществяването на съвместно действие е до голяма степен опосредствано от процедурите по вземане на решение в рамките на националната държава, които имат различни традиции в това отношение, но са свързани основно както с вземането на решение от страна на изпълнителната власт, така и с парламентарния контрол от страна на законодателната власт [1: 14 и сл.] – обстоятелства, към които, ако добавим и необходимостта от общо политическо решение от страна на държавите членки, водят до сериозно забавяне във външнополитическата реакция.


В други случаи външнополитическите кризи активират взаимодействието между общата търговска политика и външната политика, например през 1982 г. държавите членки се съгласяват да наложат санкции на Аржентина във връзка с Фолклендската война между Аржентина и Обединеното кралство.

В обобщение, през този период се оформят двете насоки на европейските действия на международната сцена.


Едното, основаващо се на договорите и осъществявано чрез институциите, имащо за предмет външнотърговските отношения на ЕИО (чл. 110 – 116 ДЕИО) и отношенията, свързани с политиката на развитие (чл. 131 – 136 ДЕИО, която, макар и уговорена като вътрешна политика, благодарение на процеса на деколонизация се превръща във външна).

Другото е Европейското политическо сътрудничество, основано на доброволно възприет механизъм за координация между държавите членки без нормативна и институционална основа до приемането на Единния европейски акт през 1985 г.


През 80-те години на ХХ век възникват благоприятни предпоставки за продължаване на европейската интеграция както в икономически, така и в политически план. Консолидацията на Европейския валутен механизъм (ERM), въведен пред 1979 г., постепенното справяне с икономическите проблеми, присъединяването на Гърция, Испания и Португалия, договарянето на Единния европейски акт, който придава правна рамка на ЕПС, са все предпоставки, които дават възможност на ЕО да се адаптира към повелите на глобализацията и да се справи сравнително успешно със събитията, настъпили през 90-те години на ХХ век.


С влизането в сила на Единния европейски акт през 1987 г. Европейското политическо сътрудничество получава своята правна регламентация, в резултат на която се създават предпоставките за по-сериозно обвързване между държавите членки в областта на външната политика.

Европейското политическо сътрудничество продължава да съществува до влизането в сила на Договора за Европейски съюз от Маастрихт (1.11.1993 г.), който възприема т.нар. „тристълбна структура на гръцкия храм“. Според нея ЕС се състои от колонада от три колони – общностен и два междуправителствени (единият от които е Общата политика в областта на външната политика и сигурността), обединени с покрив (триъгълен фронтон), олицетворяващ общата институционална рамка на Европейския съюз. Тази структура, макар и непонятна за неизкушения наблюдател, има за цел както да визуализира, така и до известна степен да примири едновременното задълбочаване на икономическата интеграция, от една страна, и на политическото сътрудничество, от друга.
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Abstract: The research methodology is a historically determined continuous process of awareness and improvement of the path to the creation of new knowledge. The aim of the study is an attempt to develop a research program of the methodology. The object of analysis is the scientific-cognitive methodology, and the subject of analysis is its program regime. An approach to understanding the main points in the scientific methodology and the research program has been adopted, the synthesis of which is upgraded into a system of value statements that construct a solid core, buffer zone, heuristic forces, progressive and degenerative problem shifting, positioned separately for theoretical and practice-applied aspect of the subject. This allows the assessment of a number of traits of the state and guidelines for the future development of the cognitive scientific methodology, presented as a rationally reconstructed program product.
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Въведение

Научнопознавателната методология като процесна схема на пътя за създаване на ново научно знание има характеристики, които позволяват тя да се позиционира като научна и изследователска програма.


В етимологичното пространство под „програма“ се разбира комплект от разнообразни компоненти: общ план за действие, който съдържа набор от инструкции; проект на различни дейности, които трябва да бъдат изпълнявани и са подчинени на постигането на дадена цел; изложение на идеи за стратегическо развитие на определена област от обществото; рамка на действие през продължителен период от време за постигане на априорно зададени и съответстващи на практиката цели, поредица от стъпки и възприети приоритети; постигане на синергиен ефект от подреждането и свързването (зачитането на взаимообусловеността, взаимодопълването и взаимодействието) между целево насочени работи за постигане на цели и др. Съдържанието на научноизследователската програма на науката, в т.ч. и на научноизследователската дейност, обхваща съвкупност от инициативи за нейната стратегическа организация и развитие (от позициите на движещите сили), основано на взаимовръзката между система от познавателни теории, които са свързани с едно и също „твърдо ядро“. Във вложения смисъл постпозитивистът и американски философ от аналитичната традиция Имре Лакатош (1908 – 2000) в поредица публикации утвърждава, че продуктите на науката са междинен резултат от изградената и приложена научна политика за обслужване на жизнените дейности, респективно за създаване на необходима полезност. Разработването, поддържането и еволюцията на всяка програма е подвластно на обстоятелствата, които са я породили – необходимост, възможност, съдържание, механизъм на функциониране, иновиране и развитие, дегенериране (отслабване на нейното място и роля за решаване на текущите въпроси), конкуренция, трансформации, отмиране и т.н. Очевидно, по част от тези обстоятелства всяка научна и изследователска програма се родее с научната парадигма (Томас Кун), но в същото време поставя и решава редица нови проблеми. Важно е априорно да се отбележи, че разглежданият тип програма може да бъде разработена за всеки конкретен обект: област от действителността (наука, култура, образование, аграрен сектор и др.), компонент (екология, щастие, инфлация, корупция, богатство, бедност, образец за действие парадигма и др.), елемент от някакъв агрегат (съдилища, кадрово осигуряване на професионалния спорт, бракоразводи, охранителна дейност и др.), процес (научни изследвания, технология на вид производство, фази на винопроизводството и др.). В същото време тя не бива да се интерпретира като равностойна на широко използваното през последните години понятие „проект”. Той, макар и близък по замисъл и съдържание с „програма“, се различава от нея: обхватно – тя включва няколко проекта, има за предмет тясно формулиран конкретен проблем и фокусиран в търсен продукт или услуга, решим е само в краткосрочен интервал от време, обикновено чрез него се търси отговор на въпроси от техническо естество и др.


Предмет на настоящата разработка е опитът за представяне на картината на основното във функционирането на научноизследователската програма на научнопознавателната методология (да се инвентаризира състоянието на нейното съвременно рационално реконструиране) последователно в теоретичен и практикоприложен аспект. Избран е подходът на предварително осмисляне на главното в интерпретираната програма и на фрагменти от природата и съдържанието на тази научнопознавателна методология. Едва след това анализът се простира върху авторовото разбиране за търсената разновидност на научноизследователска програма: елементи и връзки между тях. В студията се прави опит за синтезиране само на крайния резултат от рационално реконструираната научнопознавателна методология, като историята на науката и на нейната методология не е предмет на изследване. Използваната литература е конкретизирана по структурни единици с посочване на отделни страници.


Накратко за основното
в научноизследователската програма


Научноизследователската програма е синтетичен елемент на наукопознанието, който е свързан с ретроспективната организация на развитието на научната дейност като еволюираща, рационално реконструираща се система.


Основните опори на тази програма се базират върху творчеството на Лакатош, и по-конкретно на идеята за рационалната реконструкция и приемственост в теорията, като опит за преодоляване на недостатъците на парадигмалността и фалсификационизма. Нещо повече – всяка такава програма е тържество на познанието и засяга пряко цялостната организация, движещи сили и развитие на знанието за конкретен предмет.

Изходната идея (общ замисъл) за този вид програма [26: 111 – 115; 27; 74; 76] може да се обобщи в няколко системоформиращи пункта:


1) всяка научност е смислено мероприятие по търсенето на истината;


2) недопускане да се елиминират теории, които обясняват все още достатъчно надеждно, с простота и образност, или такива, които се подкрепят с налични модерни техники, т.е. те не са изчерпали своя потенциал за обслужване на практиката;


3) новите теории заместват старите, ако съдържат догадки (предсказване на нови факти) с по-голямо емпирично верифицирано съдържание от предшестващите разбирания;


4) ако предходната теория е податлива на изменение, тя продължава да обслужва практиката в променен вид;


5) без философската основа на методологията не могат да се разберат добре конфликтите, които са предмет на изследванията – Лакатош е категоричен, че философията на науката без историята на науката е пуста, а историята на науката без философията на науката е сляпа;


6) оценяването на научния продукт да се извършва само в рамките на клъстер от научната и изследователска програма (или чрез самата програма), към която той принадлежи;


7) развитието е резултат на съотношението между евристичните сили (на градация – генериране, и на деградация – дегенериране);


8) внасянето на хаос в програмата е естествено състояние, базирано на аксиомата, че това, което се разрушава, е основание за строеж.


Върху тези предпоставки И. Лакатош създава система за обяснение на структурата, логиката и историята на научното знание чрез изследователска програма.


Всяка научноизследователска програма [5: 82 – 90; 26: 115 – 121; 38: 257 – 266; 56: 130 – 133; 74 – 77] се изгражда от твърдо ядро, доверително поле и защитен пояс.


Твърдото ядро съдържа система от неопровержими безапелационни вярвания и очевидни убеждения (концепти), които характеризират жизнеността на програмата през съответния период. Те са общоприети и по дефиниция гарантират нормалното хармонично функциониране на изследваната микро-или макросистема с отчитане на нейното минало и настояще. Търсената виталност намира израз в съвкупност от постулати (обединяващ център), които са системоформиращи на идейния замисъл: потребностна обусловеност, ресурсна и дейностна осигуреност и функционална полезност. Чрез механизма на твърдото ядро успешно се решават всички „главоблъсканици“ в теорията и практиката на развитието на програмния обект. Отказът от който и да е постулат е равностоен на провал на програмата.


Доверителното поле се изгражда от комплект елементи, които оказват влияние върху твърдото ядро – подсилват или намаляват интензитета на неговото функциониране. В този смисъл градивната му страна (доверието, въплътено в позитивната евристика) е постижимо само при положително (прогресивно) проблемно отместване (следване на строго определено генеративно поведение), т.е. напредък на програмата. Но не само това. То акумулира евентуалност за мобилизиране и на опровергаващата евристика: „...частично артикулирани комплекс от напътствия и намеци как да се изменят, развиват „опровержимите варианти“ на „изследователската програма”, как да се видоизменя, усложнява „опровержимият защитен пояс“ [26: 119]. Независимо от тази възможност негативната евристика (какви линии на изследването трябва да се избягват) е факт, който не бива да се пренебрегва. Тази евристика е свързана с дегенерираща координата на програмата – негативно проблемно отместване, което е израз на недоверие в програмата (Схема 1).

Схема 1. Баланс между доверието и недоверието в програмата



Очевидно е, че в общ план при доминирането на генерирането над дегенерирането (контрапродуктивността) е налице прогресивно отместване (успешна програма), а в обратния случай – регресивно отместване (неуспешна програма).


Въпросът за пробива на един или друг вид евристика се решава от защитния пояс на програмата (еволюционния пласт от подпомагащите защитни рефлектори, които осигуряват поддържането на нормалната работа на ядрото). Той я обслужва със създаването и прилагането на нови теории, т.е. поддържа нейната кохерентност в режим за нарастваща жизненост. Въпросните теории (и по-скоро техните хипотези, догадки и направените чрез тях предсказания) трябва да бъдат задължително валидирани (проверени за истинност чрез фалсифициране и верифициране – съпоставяне на техните хипотези с факти от действителността). С това се повишава доверието към твърдото ядро и се създават условия за евристично генеративно (положително) проблемно отместване на програмата.


Ако през защитния пояс (отбраната) се осъществи дегенеративно въздействие (той не устоява на ударите на негативната евристика и допуска пробив) от различно естество, твърдото ядро се поставя в режим да не решава възникващите трудности, то отслабва и постепенно корозира, необходимите емпирични доказателства в изграждащите го теории намаляват, което отслабва (дори елиминира при превес на дегенеративния момент) полето на евристичното проблемно отместване. Дългосрочното функциониране при този режим подкопава устоите на програмата (развитие назад, програмата е неуспешна) и се налага тя постепенно да бъде заменена с нова. Обратно – ако новите теории подкрепят твърдото ядро, програмата все повече се налага като необходима, полезна и конкурентоспособна.


Изводът е, че отрицателната евристика презумира (допуска) система от линии на изследването, които трябва да се избягват, за да се запази програмната дейност от аномалии (хаос, контрапримери), застрашаващи нормалния ритъм на твърдото (неопровержимото) ядро на програмата. Нещо повече, този вид евристика е преодолим чрез инвентаризация на опровергаващите фактори и изработване на имунизационна стратегия за преодоляване на негативните въздействия, чиято форма са аномалиите.


В същия аспект положителната евристика е свързана с избор на пътища и линии на поведение, които трябва да се следват, за да не се подкопае доверието в програмата и за да се стимулира нейната жизнеспособност.


Фрагменти от научното строителство –
методологически комплекс


Научнопознавателната методология не е единичен факт, елемент, съставна част – тя е комплекс от факти и компоненти от най-различно естество и равнищно ситуиране. Ето защо тя с право може да се нарече фундамент на научното строителство. Дори само беглото докосване до методологическия феномен е достатъчно, за да се почувства сложността на изследвания феномен.


Щрихи от тази заплетеност (комплицираност) са приведени в следващите параграфи, позиционирани в няколко взаимносвързани последователни части: главното в методизацията на изследователската дейност (нейните опорни точки), механизъм на методизация на тази дейност и съдържание на методологията на научното изследване.


Основи на методизацията на научноизследователската дейност


Научнопознавателният механизъм е предмет на нескончаеми дискусии още от древността. Докъм края на ХІХ век е относително решена и договорно възприета структурата на този механизъм чрез едновременния отговор на група въпроси на познавателната дейност: защо (център, сърцевина), какво, как, кога и кой (обосновка на центъра). Ако чрез многостранните, а понякога и противоречащи си, отговори на горепосочените въпроси този механизъм е в общи линии осмислен, то през ХХ век методологическият дискурс е ориентиран към подобряването на неговите системоформиращи елементи и връзки като органична система: формиране на съвременни познавателни школи и присъщите им теоретични течения (версии); още по-мащабно целеполагане на изследванията в търсенето на истинно познание с използването на нови информационни и технически средства; намирането на образец за организиране на научноизследователската дейност под формата на парадигма и научноизследователска програма; неизбежното поставяне на изследователския процес върху системно-синергична основа; организация на методологическа подготовка за участниците и любителите на научното откритие и др. Ясен знак за това е замяната на гносеологическата трактовка – германското разклонение на философията на науката (ХVІІІ век), вплетена в триадата знание – учение – наука, с последващата англо-американска епистемологична трактовка, в която линията на обхвата е прокарана в релацията познание – знание – наука – учение, за да възкръсне теорията на познанието (респективно неговият продукт – знанието), като запознанство със и разбиране на причините за съществуването и функционирането (създаване, работа и отмиране) на даден обект, композирано на базата на разчети за неговото битие (онтологията) и целенасочено към генериране на съвременни ползи. Научнопознавателната методология (на науката и на научното изследване) е наше ежедневие и предполага уважително отношение към нея, тъй като тя е жизнената линия на всяка евристика.


Познанието е процес на създаване чрез генериращи дейности (проучване, анализиране, формулиране и проверка на предположения, потвърждаване и споделяне/тиражиране на знанието – променяне на действителността) на първичен интелектуален продукт (познавателен образ, съществуващ последователно в мисловна и словесно-знакова форма – понятие) с цел неговата обществена атестация (признание) и активно използване. Методологията решава комплексния въпрос как се организират науката общо и нейното оперативно функциониране – изследователският процес, конкретно. Ето защо е по-удачно да се използва сложното понятие „методологически комплекс“ („научнопознавателна методология“), а не само „методология на научното изследване”. Това е видно от редица страни на присъствието и функционирането на анализирания феномен в теорията и практиката [59 – 60; 62 – 63; 65 – 67; 69 – 70; 75; 77 – 82].

Първо, изходен момент на осмисляне на тази теза е свързването на методологията с функционалната процесност [50]. Това ясно проличава от Таблица 1, в която знанието се разглежда едновременно като функционална мъдрост, която е имплантирана и се акушира идейно (терминът е по Сократ) във/чрез научния съзидателен акт (интегриране на интуицията на индивида с предмета на неговата творческа познавателна дееспособност).


Познавателното присъствие (усет, стремеж, вглеждане, разбиране, променяне) в научното търсене сполучливо и комплексно се интерпретира от Атанас Григоров [12] така:


Таблица 1. Функционална процесност на познанието

		№

		Зададена знаниева функция

		Процесно поле на познанието



		1.

		Да знаеш как

		Познавателни процедури: епистемични процеси, подходи, методи, средства, степени и форми на познанието, правила, норми и др.



		2.

		Да знаеш кой

		Творецът със съдействие (и в екип) на/със хора и институции с изследователски опит и ресурс.



		3.

		Да знаеш какво

		Целеполагане на изследването и избор на ключови модели за проучване и анализ на предмета, както и оценяване на създадения научен продукт (акуширане на истината – знанието като цимент на всяка жизнена дейност).



		4.

		Да знаеш защо

		Разпознаване на причинния „всеобщ закон“ (Д. Хюм), преодоляване на кризисната ситуация и прогнозиране на визия за поддържане и развитие на предмета на изследването.



		5.

		Да знаеш къде

		Пространствено разположение на предмета и потребителите на научния продукт при търсене на възможно максимален обхват на приложение и обществена полза.



		6.

		Да знаеш колко 

		Балансиране (мяра) между познавателни средства, авторови компетенции, научно наследство и новости, лично поведение и предписани норми и др.



		7.

		Да знаеш кога

		Времево ситуиране на изследването на проблемния предмет с оглед на хармонизирането на икономическия и социалния напредък.





„Познанието е процес. Продукт на този процес е знанието. Познанието е процес, чрез който към стари знания прибавяме нови. Процес на превръщане на неизвестното в известно. Процес на преодоляване на заблужденията – движение от неистина към истина. Критерии за ценността на знанието са неговата значимост и истинност. Познанието е търсене на истината за нещата.“

Второ, човекът още от зората на своето съществуване е търсил отговор на въпроса Как познаваме света?, който поражда след себе си най-малко още две допълващи запитвания: Как контролираме това познаване? и Какво ново се създава чрез него? (Вж. Таблица 2).


Таблица 2. Кратко съдържание на основни въпросителни в теорията на научното познание

		Как познаваме света? (Обща технология на процеса на познанието)

		Епистемични филтри (контрол върху познавателния процес)

		Какво след това?
(Резултат)



		1. Факти и данни

		Достъпност до наличното до момента знание (теория и емпирика) за проблема и неговото разрешаване.

		Изучено наследство по проблема.



		2. Наблюдение

		Информационно осигуряване, експериментиране и инструментализиране на анализа.

		Откриване на нови характеристики на проблема/предмета и генериране на актуални и оригинални (новаторски) изследователски полета.



		3. Описание на проблемната ситуация и на картината на възникналите затруднения

		Спазване на принципите за проучване на предмета.

		Попълнен изходен/протопаспорт на изследването.



		4. Обяснение и разбиране на причината, която е породила проблема

		Аналитична грамотност на изследователя (евристично мислене, избор на подходящи методи на анализа, използване на технически инструменти, познаване на научните езикови игри и др.)

		Създадена матрица на причинната обусловеност на изследвания проблем (в частност предмет).



		5. Издигане и проверка на предсказание (хипотези) за решаване на проблема

		Съобразяване с познавателните принципи хипотезиране, фалсифициране, верифициране и др.

		Опитно проверени (валидирани) хипотези решения. Генерирано ново знание (факти, теории, закони, методологии, методики, правилници, указания и др.).



		6. Избор на решение и на начин на действие

		Баланс между възможно и действително: напасване/калибриране между решения и реалности.

		Научно-управленско позициониране на избраните решения.



		7. Решаване на проблема

		Утилитарност на получения продукт (рецензиране и внедряване).

		Създадени ефекти за потребителите на генерирания познавателен продукт (внедрено знание). Обогатяване на учебното съдържание. Прираст на изследователските компетенции на екипа на изследването.





Представеното в Таблица 2 може да се допълни с показаното на Схема 2. Обозначенията в схемата са: А – задание от практиката (знанието като необходима възможност); Б – ресурсно осигуряване на процеса на познание; В – епистемични филтри (знанието като реална възможност); Г – контрол върху познавателния резултат: евристичен аспект; Д – контрол върху познавателния резултат: институционален аспект; Е – легитимиране на знанието като капитал (превръщането на продукта на изследването в производителна сила); Ж – оползотворено (приложено) знание; З – опредметена сила на приложеното знание.

Схема 2. Кръгооборот на знанието



От тези моменти в контекста на комплексното дефинитивно поле на методологията следват редица изводи, чийто кратък текст се представя така: 1) методологията се отнася до цялостния възпроизводствен процес на познанието (ресурси, дейности и продукти); 2) изходен момент на познанието е наличието на определени условия (априорни предпоставки – финансови и материални; многостранност в подготовката на изследователя – епистемична, конкретнотеоретична и практическа по предмета на изследването, инструментално-предсказателна – работа в екип и др.); 3) далеч преди съвременните условия науката не е самодейност, а сериозен сектор на обществото за решаване на негови стратегически и тактически проблеми чрез добив и акуратно използване на знание, поради което тя трябва да бъде реално подкрепяна; 4) в науката е нужно творческо мислене (базирано и върху акумулирани знания и натрупан опит) и смело действие в борбата с незнанието; 5) процесът на натрупване в научната дейност приема формата на познавателна квалификация за изследователите и прираст на знанието; 6) продуктът на познанието е самостоятелна сила, която, приложена в практиката, създава блага [10; 40; 44; 57; 59 – 60; 62; 64; 69; 81; 84; 87; 89].


Посочените коловози са основни опорни точки на методизацията на организираната изследователската дейност.


Механизъм на методизация
на научноизследователската дейност

Методизацията на научноизследователската дейност характеризира начина на изграждане на картината за света като последователност от действия, прийоми и операции, осъществявани на макро-и микроравнище. Тя се реализира чрез методичен конгломерат, мислим като научнопознавателна методология (избор на методи и тяхното използване съобразно действащите процедури и техники), конкретизирана на микроравнище до методика на научното изследване при написване на дисертации, магистърски тези, монографии и други (Таблица 3).

Таблица 3. Методичен конгломерат

		Надстроечни елементи

		Теория и практика



		

		

Методология



		Вид опериране

		Начин на пристъпване (започване): прийоми, похвати

		Начин на действие: способи и средства

		Правила за решаване на познавателната задача



		Методи и техните изисквания

		Общофилософски, общонаучни и теоретични методи за познаване на действителността (прийоми, действия, операции)

		Конкретно емпирично прилагане на избраните методи за придобиване на знания чрез познавателни действия

		Указание за съобразяване с изискванията на отделните методи



		Използване на методите 

		Процедури (последователност от действия)

		Техники (начин на използване на методите)

		Методически инструменти



		Механизъм

		Изходен (съвкупност от похвати)

		Функционален(съвкупност от способи и средства)

		Приложен – методика на научните изследвания (методически регламенти за решаване на познавателната задача)





Подобен подход за дефиниране на методологическото знание използват Атанас Григоров и Иван Върбанов [12: 33]. Основното в него е не само представянето на методологията като осведоменост за метода, но и нейното разглеждане в далеч по широк диапазон от прояви – методизация и на дейностната инфраструктура. Загатнатият конгломератен характер на познавателната методология се реализира и чрез други функционални изследователски компоненти, които са също с адитивен характер.


От многообхватните определения на методологията [5: 18 – 19, 35, 156; 9: 33; 21; 29: 97; 39: 7, 10, 19; 40; 42; 44: 10; 49: 14 – 15; 59; 62; 67; 76; 78; 81] могат да се обобщят две, които са с висок познавателен потенциал.


Първото – методологията е категория на познавателната дееспособност на изследователя, която е: формирана като инфилтриран познавателен синтез от теорията и изследователската практика; осъществява функцията на мост (веществен и невеществен) между изследователя и изследвания обект; и съдържа комплекс от конвенционално определена система от (авторово) избрани прийоми, способи и правила за решаване на конкретна научнопознавателна задача.


Второто – тя е исторически сложила се норма на правилното мислене и действие на субекта (в науката – на професионалния изследовател), която е основана на определени концепции, теории, принципи, подходи, прийоми на разсъждение и начини за организация на работата, в конкретен план (тесен смисъл) – наука за метода в създаването на ново знание (теоретично или методологично).

Маякът на фундаментално осветляване на пътя към ново знание може да се разглежда на различни равнища и в различни разрези [12; 21: 2 – 4; 39: 27; 42; 79].


На общонаучно равнище методологията (като философска рефлексия – идеен проект на методологията – теория на познанието) най-общо е съвкупност от принципи, методи за разглеждане на обособени групи проблеми и формиране на подходи, принципи и методи за тяхното решаване, които са приложими във всяка научна дисциплина.


На това равнище се проявява инфраструктурната страна на научнопознавателната методология (най-вече научноизследователският арсенал), както следва: 1) система от определена структура, в която изходна точка са идеите като свързващо вещество; понятията, описващи същностното в обществото; закони или модели за обясняване на връзки и зависимости; принципи, правила и препоръки за предписване на поведение; 2) научен език и символи (схеми, формализации, диаграми и др.), които са различни за отделните научни дисциплини; 3) общонаучни методи; 4) действаща парадигма, концепции и подходи; 5) агрегиране (интердисциплинарност) и дезагрегиране (създаване на нови дисциплини) на научното знание и др.


От политико-ресурсна страна (администриране на национално равнище, поддържаща система – предпоставки, технически проект) към методологията имат пряко отношение осмислянето на такива въпроси, като стратегията, политиката и управлението на развитието на научните области, концептуализирането и координацията на растежа на националните научни области, приоритетите в напредъка на науката, потребностнообусловената програмна организация на научните изследвания и др.


На специално равнище научнопознавателната методология (като философска и общонаучна рефлексия, методология в проектно действие, технически проект) е конкретизация на предходните две равнища за групата научни дисциплини – икономически, медицински, аграрни, технически, физически, биологически и др. Главното в методологическия арсенал е: необходимостта от отчитане на етапа на парадигмалност на научната дисциплина (екстраординална наука, предпарадигмална, следпарадигмална и нормална парадигмална наука); влизането в оборот (използването) на методологията на научното наследство – теоретичните и методологическите страни; институционализирането на изследователски методи, принципи и процедури на специалността; обобщаването и усъвършенстването на специализирани модели на организация на изследователския процес; поддържането на условия за теоретична дейност в областта на научната дисциплина; подпрограмната и проектната организация на научните изследвания, произтичащи от националните програми, и др.


На технологично равнище (индивидуално или екипно, методология в действие, работен проект) методологията е съвкупност от процеси, принципи, методи за организация, провеждане, анализ и решаване на предметни конкретни проблеми чрез създаване на научен продукт на основата на изследователски действия. Това е най-ниското равнище, което е същинската приложна организация на научните изследвания при съобразяване с действащата парадигма. Конкретният методологически арсенал съдържа изследователски методи: техники (типично най-използвани комбинации от методи), процедури и операции за изследване на реалността и решаване на конкретен оперативен проблем, операционализиране и опредметяване на творческата активност в научен продукт и др. На равнище работен проект се проявява и доминира изследователският момент, то е поле на проява на творческата креативност. В някои случаи (при ниските равнища на творческа изява – научно есе, дипломна работа, магистърска теза, дисертации и др.) се разработват методики.

Съдържание на методологията на научното изследване


Във финалнодейностен приложен аспект в методологическия комплекс се групират три програми: проучвателни и аналитични дейности, дейности по изложение на резултатите от изследването и дейности по интерсубектно оформяне и оценяване.


1) Към проучвателните и аналитичните дейности (с доминиране на научно четене, евристично мислене и изследователско действие) се отнасят следните търсени решения:

- фаза на проектиране (обикновено се определя като увод): постановъчен паспорт на изследването (тестване и приемане на изследователската идея след извършените изходни наблюдения): цел, обект, предмет, изходна хипотеза, ограничения и др.;

- информационно осигуряване на изследването – изработване на индикаторна рамка и избиране на подходящи методи за анализ на конкретната ситуация;

- проучване и описание на състоянието на предметния проблем;

- разбиране (обяснение и обосновка) на анализирания обект и предмет;

- предсказване (изработване на хипотези) и очаквания за овладяване на ситуацията;

- проверяване на истинността на хипотезите (отсъждане от практиката чрез организиран опитен експеримент);

- избор на решения и на начини за тяхното прилагане.


2) Към дейностите по изложение на резултатите от изследването (с доминанта на научно писане) могат да се причислят:

- проектиране на изложението (изработване на подходяща структура за написването на материала);

- излагане на резултатите от изследването (написване на материала).


3) В дейностите по интерсубектното оформяне и оценяване (доминиране на повествователната епистоларна култура и презентационна нагласа на изследователя) се включват:

- изработване на библиографска справка на използваните теоретични източници и извършване на мониторинг на позоваванията;

- редактиране (стилово и научно) на ръкописа и неговото отпечатване;

- изработване на презентация (за дисертации или други представяния) и рецензиране (за дисертации или представяне в публичния печат) от екзаминатори/потребители;

- защита (представяне) на научния труд.


Изследователската методология на всеки етап е апология на науката, инструмент за нейното развитие. Ето защо познаването на пътя и средствата на опознаване на картината на света е неизбежен императив.


Това се доказва с редица ценностни аксиоматични съждения. Първо, науката е ускорител на благоденствието и трябва да се обгрижва в достатъчна степен; към науката трябва да има отношение на благоговение и поклон; наука без методология е пуста, а методология без ресурси – сляпа; наука, сътворявана от лица без призвание и евристично мислене (интелект), е уродлива, волунтаристична, едностранчива, неработеща; откъсната от потребностите и проблемите на обществото, социален хазарт, смирена и подчинена на партийни заръки (заради финансиране!), издевателство с истината, службогонство, движение на място. Второ, продуктите на науката трябва да изпреварват нуждите на текущата практика, и даже проблемните полета, които произтичат от прогнозите за социално-икономическото развитие като стратегически параметри на напредъка; изискващи постоянното поддържане на доверието в науката чрез последователна преоценка на провежданата научна политика и поддържането на ускорено научно строителство, сравнимо с това на най-развитите държави, и др.


Научнопознавателната методология е част от функционалната категориална система на науката заедно с познанието, парадигмата, научноизследователската програма, теорията, емпириката, иновациите и др. Разговорът за методологията е фактически дискурс за цялостното развитие и движещите сили на науката.

Научнопознавателната методологическа изследователска програма – опит за теоретичен синтез на ценностни
регулатори по пътя за създаване на ново знание


Научнопознавателната методологическа изследователска програма може да се разглежда в различни аспекти, между които кумулативно-историческият е най-продуктивен, защото показва развитието на степента на зрелост на обективно съществуващото познавателно мислене и действие. В същото време онези реквизити на методологията на научното творчество, които безусловно издържат на изпитанията на пътя на познанието, и до днес остават като градивни тухли на изследователското майсторство. В исторически план са налице обобщения на изкристализираните опорни точки на познавателната дейност още в Античността (от VІ в. пр.Хр. до края и началото на VІ в. сл.Хр.), тяхното пространствено осмисляне през Средновековието (от началото на VІ в. сл.Хр. до ХІV в. сл.Хр.), Възраждането (ХV и ХVІ век), Новото време (от ХVІІ до края на ХІХ век). Това е периодът на началната (детската и юношеската) възраст на научнопознавателна методология (опорни пунктове на познавателната дейност, познавателно изучаване и осъзнаване на предмета и субекта на изследването). Зрялата възраст (тържество на принципите на научността, които спорадично са споделяни и в предходния период) е свързана с нашето съвремие (от началото на ХХ век до сега). Този период може да се раздели на две фази: преходна – ХХ век, и настоящо (модерно) съвремие – ХХІ век.


През очертаните периоди повече или по-малко се поставят и решават редица актуални методологически въпроси, някои от които даже сега все още не са получили еднозначен отговор. Как опознаваме света? Как разбираме света? Какво е истина и каква е нейната семантика? Какъв е произходът на истината? Разпознаваема ли е истината и доколко този процес е универсален, а неговият продукт – всеобщ? Има ли истинно определение за дадено нещо и върху какъв режим е организирано – единичен или многостранен? Единна ли е истината за заобикалящия ни свят и ако тя е с многообразно лице, какво и как се избира? Какви са критериите за разпознаване на истината и как те да се прилагат, за да се получи надеждно знание за действителността? Изменчива ли е истината и доколко могат да се абсолютизират нейното съдържание и реалност? За какво са нужни познавателните дейности? Какъв тип научен продукт да се създаде? Какви са начините на създаване и на контрол на ценностните регулатори на изследователския процес? Каква е историческата обусловеност на познавателния процес? Какво е мястото на езиковата грамотност (познаването на чужди езици; езикова прецизност по отношение на говорене, изказ и стил; езикова конструкция на факти и тяхната презентация според неопозитивизма – рационализъм извън опита с използването на физикалистичен опитен „език“ в процеса на познанието? Какво се съдържа в методологическата инфраструктура и нейната прецизност? Какви са детерминантите и обективно необходимите процеси на експерименталната дейност? Защо въпросът за демаркационна линия между наука и не-наука (проблемът за истинността и научността) е все още недостатъчно конвенционално решен? Как организацията на изследователски програми ще повиши ефективността на научното знание?


Методологическият комплекс през първия период (от Античността до началото на ХХ век) се характеризира с редица продуктивни моменти.


Първо, с научно строителство са се занимавали генерации на хора, които са съчетавали едновременно философия и изследователско прозрение, като тези две страни взаимно се предопределят и подпомагат. По време на изначалния период акцентът е върху елементарната инструменталност на познавателния процес, като постепенно се е преминало към познавателния стил и характерния за него през отделните периоди механизъм.


Второ, познавателният режим е първо описателен, който постепенно се окомплектова с естественото си продължение – обяснителен и прогностичен акцентен елемент. Разбира се, всичко това е обагрено от характера на наложилите се определящи социални отношения, които водят до едностранчивост и създаване на откъснато от живота знание – например в Западна Европа през Средновековието схоластиката (религиозната идеалистическа насоченост) определя създаването на знания, които се опират (намират основание във) на църковните догми – краен догматизъм; този момент е продължително изживяван през Възраждането, когато познавателният поврат е доминиран от хуманно-ценностните мотиви. През Новото време се извършва рекапитулиране на направеното до момента, като методологическият универсум се обобщава в пространствените философски версии: емпиризъм (тържество на опита), сенсуализъм (царство на сетивността), рационализъм (поле на разума) и др.

Трето, свидетели сме на проявата на отделни моменти от методологическия портфейл, които се утвърждават като важни елементи на познавателния процес през същия етап или впоследствие. И още нещо съществено – все по-голяма част от методологическото знание и практика се приема консенсусно.


На този фон през разглежданите периоди се налага осмисляне на редица първопроходни системни теоретични моменти и практически инструменти на методологическата рамка.


През Античността [1: 61 – 99; 2: 77 – 78, 80 – 89, 90 – 96; 3: 46 – 58; 12: 28; 25: 27 – 29; 48: 16 – 21; 60; 62; 67; 70: 79 – 81] предмет на внимание са редица разсъждения: форми и степени на познанието; единство и многообразие на познавателния свят; истината като израз на диалектика (спор, диалози); необходимостта от възприемане на познавателни конвенции като елементи на акуширането на истинно знание; кореспондентното начало на всяко знание (рефлексия от и във действителността); причинността като ядро на познанието; тълкуването на знанието с познавателната единица „понятие“; съчетаването между индукция и дедукция като познавателни подходи; същността като съществуване и принадлежност на обекта (родова и видова); логиката като метод на познание; умозаключението като продукт на разума и др.

През Средновековието [4: 79 – 84; 25: 35; 46: 68 – 77; 48: 26 – 28; 60; 62; 67; 70; 79 – 82] основни акценти в научнопознавателната методология са: процесът на надграждане на науката като механизъм на нейното възпроизводство; еволюционният и скокообразният растеж на науката; достоверността на научното знание, отсъдена от съответствието му с факти от практиката, което се констатира чрез опитен eксперимент; производителната сила на научното знание; пътят на познанието като първообраз на научния метод; опитът е легитимиран за безспорен източник на познанието и др.


През Възраждането [4: 79 – 84; 25: 35; 46: 68 – 77; 48: 26 – 28; 60; 62; 67; 70; 79 – 82] фокус са: единството между света и науките, които го изучават и създават полезни за практиката продукти; издигането на човека като апогей на абсолютно уважение; теориите (знанието) и опитът (моженето) се разглеждат като последователно скачени системи не само в познавателния, но и във всеки професионално-творчески процес; осмислянето на математиката и моделирането (по-общо – формализирането) като гаранция за постигане на висока научност; безусловната свобода на творческото мислене и др.


През Новото време [4: 452 – 496; 8: 18 – 58; 10: 97 – 103; 19: 56, 67 – 68, 77 – 78; 25: 53, 55, 206 – 219; 31: 6 – 8; 33; 37: 133 – 134; 46: 104 – 106, 108 – 128; 48: 55 – 167; 52: 24; 53: 31 – 38; 58: 14, 241; 61; 65; 67; 70 – 73; 77; 81; 85 – 86; 88 – 89] предмет на сериозни дискусии са редица твърдения: науката е проява на интелектуалната сила в знанието не само и не толкова като теория, но преди всичко като внедрени в практиката научни резултати; рационализмът в многостранните дейности на реализацията на изследователския цикъл намира проява в изменената практика, т.е. разрешаване на причинности, преодоляване на противоречия и др.; поява на разбиране за необходимостта от нормативност на методологията: търсене на неизбежна общоприета конвенция от подходи и правила за организация на всяко изследване; познавателните способности, законите на мисленето и характерът на изследователя се извеждат като важни системоформиращи елементи на методологията; пълно познание е непостижимо поради методологически, обективни, субективни и др. ограничения; стремежът към достигането на истинен идеал остава отворен към бъдещето и др.

Посоченото е достатъчен трудноизграден фундамент на научнопознавателната методология, но само като основа на нейната сграда. Следват „довършителните работи“, в които неизбежно прозира идеята за единен теоретичен синтез между класически и съвременни научнопознавателни теории, подходи, методи, инструменти и др. [4: 107 – 108, 291 – 319, 507 – 521; 5: 64 – 67, 72 – 76, 82 – 90; 11: 8, 22 – 23; 23; 25: 123 – 130, 161, 234 – 240; 26: 111 – 121; 35: 25 – 45; 38: 257 – 266, 272 – 273, 276; 43: 283 – 310; 46: 131 – 132, 135 – 136; 56: 102 – 107, 115 – 120, 122 – 124, 127 – 133; 58: 52 – 58, 65 – 68, 197 – 204, 214 – 217; 65; 67; 70 – 71; 78; 81; 83; 87 – 89].


Тези натрупвания подпомагат конструирането на картината на научноизследователската програма на научнопознавателната методология. За програмна единица са приети есенциалните ценности (твърдо ядро) и ценностните съждения (евристични сили). Те също могат да бъдат разглеждани като верифицирани (доказали своята истинност) хипотези (т.е. „тухли“ за изграждане на теории, теоретични и емпирични постулати).


Твърдо ядро се изгражда от приети и доминиращи есенциално ценностни възгледи (безапелационни вярвания и убеждения). В тази връзка следва да се вземе предвид следното:

1.  Настоящите и бъдещите потребности на жизнените дейности (в т.ч. и преодоляването на аномалии) са основание за сътворяване на истинно знание и на напредък на науката (създаване, утвърждаване, отхвърляне, коригиране, както и активно прилагане на новостите).


2. Научното знание е функция на комплекс от предпоставки (поддържаща инфраструктура на науката): достатъчна осигуреност с ресурси, в т.ч. стратегия, политика и управление на научните области; организация на ефективен изследователски процес чрез исторически надеждно формирана научнопознавателна методология; индивидуално и екипно евристично изследователско поведение, което е синтез на натрупано знание и аналитичен опит; творческа свобода и др.


3. Действащата схема на научнопознавателна дейност с присъщите ѝ подходи, методи, средства и инструменти за създаване на ред и регулярност по пътя към ново знание е първооснова на всяко научно изследване; изкачването на върховете на науката на автопилот е волунтаризъм.


4. Осъществяване на качествен контрол на генерираното знание чрез верифициране (истинна защита на младата наука), фалсифициране (демаркация на научното знание): смело отхвърляне на ненаучните теории, зачитане на парадигмалността (образец за решаване на възникналите проблеми) и програмна организация на науката (диференциално-подпрограмна и проектна) са императиви на съвременното научно развитие.


5. Нормалността в парадигмалното знание е върховен израз на методологизиране на науката, което намира проява в игрова научна система (дисциплинна матрица – убеждения, ценности, техники, споделяни от групата, и образец – конкретни схематични решения на проблеми – сходни ситуации – модели за примерни алгоритми). Тя е изградена върху основни принципи: ясно изразена нова мисия и визия на науката като основа на иновационната икономика с фокус добруването на човека; уважение към научното наследство и балансирано едновременно функциониране на стари и нови факти, понятия, теории, закони и др. За преодоляване на перманентните аномалии е неизбежно активиране на откритията, изобретенията и активното техническо и технологично преоборудване на научноизследователската база; глобализация на научнопознавателната методология и процеси.

6. Научният метод е единен за естествените и обществените науки, като на общонаучно равнище се извършва необходимата специализация по направления и дисциплини, като не се допускат ограничения, а само необходими модификации.


7. Цялостната организация и развитие на съвременната наука се реализират чрез механизма на научноизследователските програми – естествено възникнал опит за примирие (И. Лакатош) между агресивната методология (строгост в издигането на хипотези и безпощадност в тяхното опровергаване) на К. Попър и защитната методология (смиреност) на Т. Кун (стандартен образец на организацията и развитието на движещите сили на научното знание).


8. Целевото фокусиране на продукта на научноизследователската програма е върху прираста на знанието, изразен чрез неговата нараснала предсказателна сила и география на обхват на новото емпирично съдържание: ако това е налице, програмата е рационална (прогресивна, успешна), ако предсказателният потенциал намалява, тя е в упадък (регресия, изчерпване, компрометиране, неуспешна).


9. Доверителното поле на науката в нашето съвремие се изгражда върху комплексна основа: предпоставки, сетива, разум, логика, действащи конкуриращи се теории, познавателни изследователски способности, предсказания, ресурсна сигурност, прогрес и др.


10. Времето на активното използване на програмата е и хронометър на еволюцията (рационалната реконструкция) на науката, а полето на припознатите нови факти – критерий на избора на теория (програма), която обяснява най-добре и извършва прогресивна промяна.


Защитният пояс на програмата се създава от комплект теории на познанието, които предпазват твърдото ядро от разрушаващо въздействие (дегенеративно проблемно отместване). В тях се открояват три групи. Първата е изградена от теории на познавателните течения: априоризъм, емпиризъм, метафизикализъм, отражение, ултраемпиризъм, рационализъм, волунтаризъм, методологически монизъм, методологически плурализъм, методологически индивидуализъм, дескриптивизъм, конвенционализъм, прагматизъм, аксиоматизъм, фалсификационизъм, верификационизъм, есенциализъм и др. Втората група съдържа теории на изследователските инструменти и дейности: предмет, цел, понятие, хипотеза, заглавие, индикаторна рамка, проучване, наблюдение, измерване, подходи, методи, анализиране, изложение, моделиране, операционализиране, опитна проверка на съждения (валидиране), авторефериране и др. Третата е свързана с ценностни изследователски моменти: истинност, холистичност, единичност, строгост и практичност, последователност, логичност, простота, методичност, изказност, интелектуалност, процесност, прецизност, акуратност, обективност, аналитичност, рефлексивност и др.


Положителната евристика (пътища и линии на поведение, които трябва да се следват, спомагателни хипотези, които са контекстуални на създаването на ред в програмата, нейната защита от аномалиите) съдържа редица утвърдителни и опитно проверени ценностни съждения (гъвкави метафизични принципи), разгледани по-долу.


1. Бифуркацията на дървото на методологическия комплекс през ХХ век поражда нова архитектура на научното творчество, която съдържа набор от конструктивни версии: 1.1) позитивно мислене и контролинг за достоверност на научното познание от опита (ретроспективно изградено и прилагано верифициране по Р. Карнап); 1.2) позитивно мислене и смели догадки с безкомпромисни опровержения (демаркационно фалсифициране по К. Попър), 1.3) постпозитивно мислене и тиражиране на образци за изследователско поведение (рационално обяснение на процеса на познанието по Т. Кун), парадигмално стимулиране и безкритично развитие на нормалната наука и 1.4) постпозитивно мислене и програмиране на развитието и движението на науката по И. Лакатош – конкуриращи се научноизследователски програми.


2. Трансформационно-приемствената научност, която се реализира чрез механизма на предходната изводимост (постулиране на активни твърдения), е мост от миналото към настоящето: всички налични закони и техните теоретични следствия са основание за създаването на нови теории и чрез свързаност всички понятия на старата теория, използвани в новата теория, изискват потвърждаване, допълване или отхвърляне.


3. Приемлива е само тази теория, която съдържа повече покрито емпирично съдържание, отколкото своята предшественица; новата теория трябва да бъде свързана (да съдържа елементи от) с предшестващата и да бъде фалсифицируема; допустимо е старата конкурентна теория да бъде подобрена чрез внасяне на промени в нея.


4. Една опровержима (подкрепена по думите на Карл Попър) теория все още не значи, че е достоверна или недостоверна: затова се налага нейните хипотези да се поставят на конкретно изпитание пред „съвестта“ на практиката (научен експеримент), т.е. нейното верифициране.


5. Активират се условията за създаване на истинно знание за изследвания предмет по пътя на:

· ограничаване на изследователското поле само в обхвата на наследените и новите факти (пространство, материя, интензитет и време);


· използване на съвременно модерно/научно оборудване в процеса на изследването;


· търсене на фундаментализъм, универсализъм, интерсубективност, кумулативност и др. както в хода на изследването, така и в съдържанието на получените резултати;


· задълбочаване на дейностите в микро-(вътрешното съдържание) и макроаспектност (космосъдържанието) на предмета на изследването;


· активна смяна на научните парадигми, за което са налице исторически примери: обективност на господството на натуралистически светоглед през Античността и Средновековието; субективност, в смисъл на едновременна достъпност на отражението на обекта до сетивата и съзнанието (през Новото време); интерсубективност: разширен рационализъм и плурализъм (настоящата модерност, еволюционно синергетична парадигма) и др.


6. Налице е постепенно обединяване между статичното и динамичното направление в развитието на науката в структуралистична концепция (глобална структура на теорията) за научното знание със синергиен ефект и вътрешна самоорганизация.


7. Повишава се интересът към разширеното ядро на научнопознавателната методология (с поддържащ блок, който се отнася до предпоставките) в множеството частни ценностни твърдения, удовлетворяващи специфичните закони на конкретното изследователско направление, дисциплина и поле.


8. В историята на науката съществуват доказателства, че отделните скокове (революции) в нея са резултат не на смяната на една отделна теория, а на последователност от група теории (клъстери, обединени в програми), които определят вътрешното функциониране на научния процес на определен етап от развитието на човешкото общество и се конкурират със следващите теории.


9. Поддържа се исторически кумулативен режим на надграждане на научнопознавателната методология (общата и специализираната).


10. Във всяка програма се извършва имплицитно съпоставяне на три взаимносвързани кохерентни системи: проверяваната теория (израз на ядрото), спомагателните теории (чиито хипотези подкрепят ядрото), предмет на конкретно наблюдение и фоновото функционално познание (използваните инструменти – уреди за наблюдение, схеми за анализиране и начини на обясняване, взимане на решения и внасяне на промени в изследвания предмет).


11. Конкретната методологическа програма има за референтна рамка степента на реконструирането чрез нея на истината (картината) за действителността, отговаряща на пълнота (възможно най-много нови факти и нараснало равнище на обяснителната сила на теорията: методологическата теория се приема, ако тя предвижда стремеж към търсене на истинознание и притежава по-висока предсказателна сила, отколкото съперничещата теория).


12. Необходимо е (К. Попър) изработването и прилагането на механизъм на стандартна оценка на конкуриращите се теории.

13. Зрелият фалсификационизъм в изследователската програма не е отношение между теория и емпирична база, а между конкуриращи се теории, изходен емпиричен базис и емпиричен ръст.


14. Всяка теория се изучава в нейното функциониране и системата на взаимносвързани учения, каквато е научноизследователската програма – така ще се създаде представа за интелектуалната среда на действие на теоретичния фундамент в системата на човешкото познание.


15. Ненакърняване на нормите и идеалите на научното изследване (логичност, достоверност, обоснованост, описание и обяснение, разбиране и хипотезиране, опитна проверка и прилагане на избраната алтернатива за действие и др.) е морален призив към съвременната изследователска гилдия.


16. Изложението е способ на теоретизиране на основата на симбиоза между факти, последвали ги мисловни обобщения, налични теории и нови ценностни съждения, които са обединени в свързан логизиран разказ.


17. Несъобразяването на изследването със стандартите на науката довежда до волунтаризъм, което е вредно за научното познание.


Отрицателната евристика изисква проумяване на стратегията на възникване и преодоляване на опровержения, чиято форма са аномалиите (негативни ценностни съждения, като: какво да отбягваме, откъде произтича хаосът, какво заплашва функционирането на твърдото ядро, какво блокира работата на изследователската програма). Въпрос на отрицателна евристика е как чрез изследователските политики опровергаващите твърдото ядро постулати (сривовете) да се трансформират в позитивна метафизика.


Този вид евристични сили легитимират редица ценностни съждения:

1. Опроверженията в методологията се отнасят до защитаваните идеи на различни школи (по-известните от които със съвременен акцент са: ранен позитивизъм (сетивен и физически), неопозитивизъм, постпозитивизъм, модернизъм и др.) и дузина версии (теории) като подкрепящи или опровергаващи елементи на методологическия комплекс.


2. Подценяват се „пътните знаци“ по маршрута на създаване на ново знание (епистемична арогантност) и на исторически формираните и обективно проверени алгоритми за сътворяване на интегрирани с опита теории и предсказания за картината на света.


3. Липсва достатъчно висока комплексна езикова грамотност на научните автори, която намира различни форми на проява – речник, правопис, правоговор на роден и други езици, критично научно четене и научно писане, формализация (математизация, схематизация, логизиране, интерсубектно боравене с литература и др.), парадигматизация и др.


4. Позиционира се инертно взаимодействие между научните отрасли (естествените и обществените науки), в частност между научните дисциплини и формираните междинни дисциплини.


5. Недостатъчни са създаваните условия – материални, финансови, битови и др., за пълноценно използване на заетия в науката интелектуален капитал, което поражда регресия в обема и качеството на създавания научен продукт.


6. Подценява се наследената налична динамика на картината на света: това, което днес е истинно, утре невинаги е така; това, което е истинно за единичното, невинаги е такова за особеното и общото; различни са условията на изследването и на креативността на авторите и др.


7. Опровержимостта понякога има за свой извор проявите на антинаучност: влагане на субективистичност в изследването; невъзпроизводимост и неповторяемост на организирания контролен експеримент; подценена интерсубектност на знанието (осланяне на ситуационна значимост); слаб стремеж към достоверност и универсалност на твърденията; неизползване на единен език (еднакви или сравними понятия); небалансирано формализиране на анализа при спазване на изискванията за логическа яснота; липса на строг дедуктивен характер (пренасяне на истината); допусната противоречивост, ненагледност; дефицит на евристична обагреност и др.; явно неразбиране на фактите; повърхностно тълкувателно вникване в тях и неосмисляне на динамиката им (минало, настояще и бъдеще); робува се на единичност на анализа; предлага се недостатъчно социализиран анализ (липсва свързаност между природа и общество, изпускат се социалните и икономическите отражения, човекът е в периферията на анализа); лесно и формално се транслират сингуларните твърдения в универсални теории и др.


8. Използват се възможностите на парадигмалността за необоснованото възпроизводство на нови конвенционални допускания относно фундаменталната природа на нещата и превръщането им в традиция (споделяна в науката) на научните изследвания.

9. Липсват ясни правила за организация на изследването в преходния парадигмален маратон – екстраординална наука (преходна – предпарадигмална, за новата парадигма и изходяща – следпарадигмална, за вече действащата парадигма), което поражда неволно отричане на едни или насаждане на други изследователски режими (начини на възприемане, тълкуване и обяснение на света на научното познание) при действие на нарастващ/отслабващ интензитет на конкуриращи се решения съответно за новата или старата парадигма.

10. Функциониращата парадигма (Т. Кун) за историческото вписване на науката в собственото си време, нейното детерминиране от неговите особености, развитието на научното знание съобразно вида на динамиката на потребностите от осветляване на растежа на общи конкуриращи се решения (нова парадигма) създават аморфна атмосфера на хаос и неизбежни деформации.

11. Младите изследователи носят на раменете си възможности за интензивни парадигмални новости, което в друг прочит може да означава стремеж на възрастното изследователско поколение към задържане на статуквото и прогреса.


12. Формираните елити в науката (проявяващи се като плурализъм на авторитетите) едва ли биха били достатъчна база за сравнение на младите учени с тях: нужен е известен баланс на еднообразие (прилично подобие), за да може от него да се изведе стандарт за подражание.


13. Налице е непоследователност в поддържането на необходимия баланс между, от една страна, отхвърлената стара теория и създадената на нейното място нова, и от друга – потребностите на практиката.


14. Подценява се потенциалът на пълноценното описание (дескриптивизмът) като фактор за създаване на надеждни хипотези, които активно да подпомагат изготвянето на точни нови прогнози и да подкрепят твърдото ядро на програмата.


Освен посочения програмен комплект, в зората, а и по-късно, при „прохождането“ на научнопознавателната методология, са в оборот редица единични нейни ценностни съждения (авторитетни мнения с утвърждаващ или неутвърждаващ акцент):


1. Синтезирани са идеи, композирани в диалог (Сократ, Платон), като изходно висше знание за добиване на блага, в т.ч. и познавателно-методологически.


2. Методологическият комплекс се целенасочва към постигане на идеален мисловен образ (потребностно бъдеще) – постигане на истина чрез влагане на качествен познавателен стил.


3. Творческият процес се методологизира (намиране на похвати – Сократ), което е неизбежна необходимост при създаване на ново знание.


4. Рефлексивността (отражението – Демокрит, Хегел) се отчита в анализа на функционирането на методологическия комплекс.


5. Еволюцията на познанието (нови факти, съждения, понятия, теории, доказателства и др.) се основава на достоверност (етос), емоционалност (патос) и логичност (логос) (Аристотел).


6. Формира се активно познавателно светоусещане (Леонардо да Винчи) като израз на богатството на интелекта.


7. Налице е непрекъснатост на веригата на създаване и прилагане на научни продукти.


8. Сетивното познание е без достатъчна доказателствена сила, ако не се комбинира с разума – логиката като метод на познанието (Аристотел).


9. Достоверността е функция на възприетите предпоставки и на направените на тяхна основа изводи.


10. Утилитарността на научнопознавателната методология е едновременно присъда на теорията от опита.


11. Знанието е реалност на съизмерването между теории и предположения (Леонардо да Винчи).


12. Единомислието е признак на достоверност (Г. Фойербах).


13. В основата на достатъчността на научнопознавателната методология е опитът и неговото проумяване чрез разума при критично осмисляне на извършваното (Е. Кант).


14. Познавателната способност е главният фактор на надеждността на добиваното ново знание (Е. Кант).


15. Обективното значение на знанието е в неговата практическа основа (Е. Кант). Умът не е само в знанието, но и в умението то да се прилага (Аристотел).


16. Хибридността на съвременното знание е неизбежна.


17. Истинността на предпоставките е условие за истинност на обобщенията, макар последните задължително да се подлагат на съда на фактите.


18. Всички теории и хипотези са инструментална съставка на прогнозите (инструментализъм).


Фоново знание на бъдещия методологически комплекс: програмно-еволюционно синергично поле


Три са феномените, които ще определят съдържанието на пътя на научното творчество през настоящия век: теорията на системите, кибернетиката и синергетиката [6: 29 – 33; 7: 189; 13 – 14; 15: 96 – 97; 17: 11 – 15, 23, 99, 111, 123; 18; 20 – 21; 24; 28; 34: 41, 46 – 47, 54, 65 – 68; 36: 43 – 51; 45: 47; 47: 119; 51; 53: 63 – 86; 54: 197 – 267; 55: 91 – 94, 264, 269, 291, 335 – 337; 56: 102, 153 – 314; 65; 68 – 69; 71; 82; 88 – 89].

1. В системен аспект се прогнозират следните тектонични (устройствени) решения: 1.1) вътрешната координация и външната адаптация са изведени като детерминатори на равновесното и устойчиво развитие на всяка система; 1.2) движението и развитието се анализират като подвижно равновесие; 1.3) балансът между системоформиращите и системоразрушаващите въздействия определя прираста на напредъка по всяко начинание; 1.4) три са принципите на фокусиране на научното знание: обхващане на всеобщата връзка в дълбочина и ширина в зависимост от целите на анализа; зачитане на феномена на координираната цялостност като условие за съществуването на изследвания обект; поддържане на необходимото достатъчно разширяване на анализа, който се абстрахира от несистемни въздействия.


Безспорни са и изискванията на системния подход и системния анализ в съкровищницата на идеали на науката. Системната нагласа на изследователя е едновременно алфата и омегата на научното творчество.


2. Кибернетичната рефлексия е с конкретно влияние върху научнопознавателната методология, което може да се обобщи като изисквания за: единството на света, от което произтичат процесите на взаимното проникване на свойства и отношения между системи от различен бранш, йерархия и статут; идеалът за пълнота на информацията е в същото време и неизбежен атрибут на качеството на получения резултат; в еднаквата процесност се крие в повечето случаи възможността за пренасяне на механизми от една система в друга (жива или нежива); обратната връзка е дълбокото основание за регулиране, управление и координация и др.


3. Синергетичният възел също не е индиферентен към каскадите по пътя за създаване на ново знание. Нещо повече, вече определено се анализират основите на еволюционно-синергетична парадигма. Синергетиката привнася в изследователското поле нов предметен дискурс [54: 267]: глобална еволюционна криза, социални катастрофи, причини за еволюирането на кризите, наличие на ред в хаоса, разбиране на пътя на еволюиращите системи (на нелинейния синергетичен синтез), граници на предсказуемостта, разновидности на методологията (междудисциплинарни, полидисциплинарни и трансдисциплинарни), ценност на синергетичното знание, откритост на създаването на знание (основано на информационен поток от големите данни), взаимен преход на системата от състояние на хаос в ред и обратно, възможности за изучаване и управление на конфликти, методологическа синергична праксеология, евристичен потенциал, неограниченост за прием на научни идеи и др.


На този фон всеобхватността на анализа се свързва с различните негови аспекти [54: 197]: системен – взаимна свързаност между елементи, гарантиращи устойчивост и цялостност; кибернетичен – разглеждане на системата като управлявана единица (вход, изход, трансформации, обратна връзка, регулиране и др.); процесен – осъществяване на дейностната последователност на отделните въздействия; ситуационен – анализ, ориентиран към изучаване на конкретни ситуации при конкретни условия; синергетичен – самоорганизация на системата за осъществяване на системен преход от ред в хаос и обратно. Тези моменти са достатъчни за обобщаване на универсалии на методологическия подход (общ методологичен синтез) и междуметодологичен синтез.


Очевидно, методологията е поставена пред сериозни изпитания, които произтичат от пробива, който следва при налагането на еволюционно-синергичната парадигма. В научното пространство се лансират редица иновативни идеи: синергетичната методология е основа за по-нататъшно развитие на методологията, като надгражда (има и мнение за отказване от постигнатото!) полезния слой (инвариант – базово неизменно ядро от сложилата се практика) от съществуващата (дали това е революционно постижение, ще покаже времето); новата утвърждаваща се парадигма отваря много проблемни полета, поставя много изисквания към качествата на съвременните професионални изследователи; тя прави заявка за ново отношение към науката, по-голямо уважение към творческия труд, разпознаване на нови цивилизационни ценности и др.


Като обобщение на горепосоченото следва опит за структуриране на матрица на научноизследователската програма на синергетиката в няколко пункта.

Към твърдото ядро (неопровержимите концепти) могат да се позиционират следните системоформиращи аксиални ценностни твърдения:

- Разпознаването и съобразяването с общи закономерности в протичането на процесите на самоорганизация (самовъзпроизводство) в неща (обекти, феномени и др.) с различна същност са системоформиращи елементи на всяка еволюционна промяна (изход на системата от инерциално многообразие към универсален еволюционизъм по отношение на структурите на самоорганизация и образците на поведение).

- Възникналото многообразие във Вселената е същевременно и глобален източник на нейното развитие.

- Използват се в „пакет“ идеите за системност, динамична йерархичност, нелинейност и многовариантност на еволюционните процеси, взаимна връзка между хаоса и реда, цялостност на света и др.

- Задълбочава се кооперацията и активната диалогова кореспонденция между различни научни дисциплини (междудисциплинарен синтез), контекстуални на единното в техния самоорганизиращ се механизъм.

- Разсейването на енергия (ентропията) е причина системите да преминават от необратимо хомогенно равновесно състояние в нехомогенно стационарно положение, което при определени условия е устойчиво (с формирана дисипативна (разсейваща) структура).

- Случайността и конструктивната роля на хаоса определят периодически катастрофическа (скокообразна) промяна в равновесното състояние като отговор на плавната промяна във външните условия и управляващи параметри (малките незначителни въздействия предизвикват лавинообразен взрив).

- Самосъгласуваността (кръстът на съдбата, изкачването към единство на частите и цялото) не се отнася само до самоорганизацията, но и до инструментите на антисъгласуваността (първоносците на неравновесието): насочено въздействие отвън – изсмукване на енергия от системата под най-различни форми – несъгласуваност между подсистемите – неподозирана случайност и др.

- Отчитането на управляващия параметър (съвкупност от външни въздействия, обикновено свързани с условията на средата) е средство за своевременно и ефективно реагиране на системата чрез самоорганизация.

- На основата на новите структури се формират вътрешносистемни връзки, в резултат на което в системата възниква кохерентно движение.

- Уморително еднообразният модел на линейността (традиционното линейно мислене) се заменя с неизчерпаемостта на нелинейните функции (синергетично мислене), съдържащи потенциалите на самоорганизацията: многовариантност, алтернативност на избора и на пътя на еволюцията, необратимост на процесите и др.


„Аритметиката“ на въздействията върху твърдото ядро съдържа ценностни твърдения, които могат да се групират в два клъстера – прогресивни и дегенериращи.


Прогресивните проблемни отмествания се характеризират с няколко основни ценностни твърдения:

- Синтезът между синергетиката и отделните отрасли като творческо прилагане на фундаментални принципи и закономерности върху сложни отворени нелинейни динамични системи е неизбежен процес и колкото по-рано се осъзнае този момент, толкова по-бързо се гарантира прогрес на човешкото развитие.

- Спонтанно възникват подредени структури в сложни нелинейни стохастични системи.

- В точката на бифуркацията (разклоненията) се избира един от възможните рационални пътища на бъдещото развитие на системата.

- Сближават се способите на изследване на естественонаучната (рационален способ) и хуманитарната (интуитивен и асоциативно-образен способ) култура.

- Строго се спазват фазовите трансформационни принципи на синергетиката (пораждане, съществуване и развитие): хомеостатичност, йерахичност, нелинейност, откритост, кохерентност, неустойчивост, наблюдаемост, информираност и др.

- Необходим е перманентен мониторинг на системата като цялост на основата на параметрите на реда на макроравнище (определяни от въздействието на външната среда и флуктуациите на микроравнище), а на микроравнище – на състоянието на взаимодействие на отделните подсистеми.

- При резонанс между външните въздействия и вътрешните тенденции на развитие на системата се провокират позитивни качествени изменения на нейната структура.

- Разпознава се характерът на развитието на сложната нелинейна отворена система: спад и възход, интеграция (композиране) и диференциация (декомпозиране), близо или далече от точката на бифуркацията, обостряне или балансиране на процесите в системата, трансформация или ясен растеж и реагиране адекватно при всяка ситуация и др.

- Въздействието (резонансното активиране) върху системата и нейните вътрешни тенденции са разглеждани като усилващи процесите на самоорганизация (ако тези неща имат еднаква или близка насоченост), но и като париращи самоорганизацията и търсещи пробойни в еволюционното развитие с оглед на постигането на прелом – преход към ново качество на отношения (ако са противоположни), и трета възможност – надделява една от възможните позиции с положителен знак (динамична устойчивост) или с отрицателен знак (забавяне) на процесите на еволюция и др.


За дегенериращите проблемни отмествания могат да се обобщят редица базисни ценностни твърдения:

- Произволно се обединяват съществуващи и се търсят нови структури: това става на макроравнище (във вид на разсейващи се процеси) само: 1) чрез режима на хаоса, 2) при установяване на сравнително общ темп на развитие на простите обединяващи се еволюиращи структури, 3) с отчитане на тенденциите в развитието на средата и външните въздействия, 4) с очаквано бързо развитие на новата структура на основата на намаляване на ентропията и икономия на ресурси.

- Състоянието на поведението на системата се интерпретира еднозначно (само по авторови индикации, а не и да се търсят други решения от други автори, за други системи) и при константност на времето (изпускане на динамичната траектория на процеса, която може да показва не само възходи, но и падения).

- Недооценяват се хаотичните процеси на микроравнище като фактор едновременно на стабилност и на еволюция на системата.

- Нееднозначно се използва понятийно-категориалният апарат на синергетиката в качеството си на интегратор за обединяването на различни предметни полета.

- Не се отчита силата на действие на вътрешни генеративни и външни дегенеративни фактори за пораждането и съществуването на открити динамични системи.

- Липсва резонанс между външните влияния и вътрешните тенденции на развитието на системата.

- Оказва се насилие и външна воля върху сложните системи, което е противопоказно (при тях с минимални и правилно насочени усилия трябва да се пробуждат адекватните им състояния).

- Взимат се и се прилагат неадекватни на ситуацията решения, като съдържание, съответствие с характера на трудността, времево съгласуване, насоченост към съответно равнище или цялостната система и др.

- Не се познават достатъчно универсалните механизми на самоорганизация на сложните системи с различна същност и др.


Очевидно, това са някои от процесорите за трансформация на изследователската програма на научнопознавателната методология, което е сложен въпрос и подлежи на допълнителни уточнения.


Въпросителни на методологическия агрегатен комплекс: съвременен практикоприложен ребус


Приложният програмен контекст на представения модел на научнопознавателната методологическа програма се характеризира с изключителна сложност [29: 156 – 161; 68; 71; 75 – 77]. Като към това се прибави и не особено големият интерес към интерпретирането на методологията, може да се обобщи, че нещата в приложен план на научноизследователската програма са твърде рехави и неопределени. Това провокира интерес към разпознаване на въпроси за съобразяването от ръководителите на науката и на изследователите с рационално реконструираната действаща научноизследователска програма по научнопознавателна методология. Използвани са авторски наблюдения и някои обобщения, които са свързани с подготовката на докторанти (написването на дисертационни проекти) и на изследователи по стопански науки. Очевидно, това не позволява поставянето на категорични оценки, но все пак е първи опит за индикаторна рамка на приложението (използването) от обучаващи и изследователи на научноизследователската програма по научнопознавателна методология. Ще бъдат използвани отглаголни съществителни, на които тестваните трябва да дадат утвърдителен („да“ – за решена задача, и „да“ – за процес на решаване) или отрицателен отговор („не“).


Твърдото ядро на практиката на прилагането на научнопознавателната методология се изгражда от следните емпирични концепти (възгледи):

- създаване на национални условия за развитието на науката, съответстващи на аналогичните във високоразвитите държави;

- целите на методологията в изследването са подпомагане на процеса на постигане на високоинтелектуален научен продукт, а в линиите на поведението на изследователя – освобождаването му от реализацията на игра между смислени умения и шанс в спонтанното намиране и следване на пътя за създаване на ново знание като професионална съдба на всяка наука;

- постигане на необходимия ред (константен и променлив) в изследването, който ще елиминира възможността за възникване на процесни затруднения;

- дисциплиниране на труда на изследователя чрез използване на исторически създадените технологии (привнесен неперсонифициран интелект) на научното изследване (матрица от правила, норми, процедури, средства и др.) и насочването му към евристично решаване на изследователската задача чрез вдъхновение и иновативен стремеж;

- разделяне на части на изследователския процес, уточняване и внасяне на ред в комуникациите в него;

- образованието по научнопознавателна методология е гаранция за изследователско майсторство, а опитността – образец на тиражиране и надграждане на нови евристични умения.


Защитният пояс се отнася както до теориите, които предпазват твърдото ядро от разрушаване, така и до конкретните практически действия, чрез които се цели създаване на надеждно обслужване на прилагането на научнопознавателната методология: обгрижване на науката и научните области чрез създаване на модерна изследователска база (сгради, лаборатории, уреди и прибори, съвременни технологии и др.), ясен поглед за търсените хоризонти на развитие на българската наука, стимулиране на научното творчество и др.


Положителната евристика (генеративното проблемно отместване) намира обобщен израз в следните емпирични констатации:

- затвърждаване на положителните традиции в създаването, усъвършенстването, иновацията и използването на инструментите на научнопознавателната методология;

- пълна адекватност между агрегатите на методологическия комплекс и реалните практически нужди за ефективно научно обслужване на жизнените дейности;

- постоянно развитие и усъвършенстване на теорията и практиката на научнопознавателната методология;

- стимулиране на жизнеността на програмата чрез комплекс от осигурителни мерки;

- широко отваряне на образованието на всички равнища за обучение по методология на научното изследване;

- извършване на перманентен преглед на състоянието на научните области и приемане на мерки за неговото ускорено развитие в условията на икономика, основана на знанието и иновациите;

- рекапитулиране на отрицателните прояви на създаването, усъвършенстването, иновацията и използването на инструментите на научнопознавателната методология;

- интензивно развитие на поддържащия блок на научното творчество (материалноресурсно и финансово осигуряване, изграждане и прилагане на адекватни на изискванията стратегии, политики и управление на научните области).


Отрицателната евристика може да се позиционира в отговор на въпроса за аномалиите в прилаганата научнопознавателна методология, които следва да се отбягват, защото тласкат българската наука в световната периферия поради следното:

- провеждане на неутрална научна политика, която най-ясно проличава в явната недостатъчност на отделяните ресурси за развитието на науката, липсата на средства за поддържане дори на остарялата научна инфраструктура;

- попълване на кадровия хоризонт на науката с хора без стремеж, призвание и вдъхновение, което се проявява в наличния дефицит на научна компетентност, отсъствието на откривателски дух и ширещата се корупция, „изтичането на мозъци“ в чужбина, функционирането на неблагоприятна възрастова структура на заетите в науката, ниската „летва“ на входа на науката, принизените критерии за кадрово научно развитие и оттук – самоназначаващи се носители на научни степени и длъжности, и др.;

- инерционност в развитието на научните области, доминиране на политически формализъм (внушения на политически централи, „правене“ на науката кампанийно и недостатъчно обвързано с нуждите на социалната практика, липса на изграждане на капацитет за качествено реализиране на българската наука с ясна визия и приоритети, които да се следват, намаляващ капацитет на иновациите и др.) по въпросите на науката и научните изследвания или нейното подчиняване на тесни политически, а не на широки обществени интереси;

- недостатъчно развито обучение по изследователско майсторство (формализъм и феодализъм в организацията на докторантурата, уклон към описателност в преподаването на всички равнища и принизяване на обяснителността относно начина на получаване на преподаваното учебно съдържание, липса на достатъчно евристични елементи в образователния и обучителния процес).


Със сигурност могат да се отбележат още много общи детерминанти на отрицателната евристика. Тяхното преодоляване създава условия за привеждане на отделните твърдения в прогресивно въздействие, т.е. нарастване на синергийния аспект на авторовото поведение. Няма съмнение, че е направен опит за поставяне на основите на тестване на приложните аспекти на научноизследователската методологическа програма. Въпросните позиции могат да се допълнят и от прегледа на самата програма: какво в нея е все още мираж. Това са въпроси, които могат да бъдат обект на отделно изследване.


Ако това е представата за хаоса в науката, то актуалната задача е използването на дефектите като ефекти, превръщането на допуснатите пропуски в предимство. Посоченият момент има свое методологическо решение, което трябва да се осмисли чрез СУОТ метода за анализ и планиране. Неговата идея е на основата на използването на четири елемента, разпознати като вътрешни (силни страни и слаби страни) и външни (възможности за действие и заплахи), да се очертаят стратегията и тактиката (поведението) на развитието на изследвания феномен. Този метод е с рождена дата през 60-те години на миналия век и се свързва с два университета – Харвард (Кенет Андрюс – автор на абревиатурата, Кристенсен, Гот, Лърнд предлагат технология за прилагане на тази разновидност на анализ в разработването на стратегия за поведението на фирмата) и Станфорд (Албърт Хъмфри, който активно популяризира СУОТ метода). СУОТ методът е близък по форма и съдържание до научноизследователска програма. В последната също се инвентаризират силните страни: твърдото ядро – с прогресивно (генеративно) проблемно отместване, слабите страни – с регресивно (дегенеративно) въздействие, възможностите – с необходимостта от създаване на нови теории (защитен пояс), които подкрепят твърдото ядро, и заплахите – с евентуална поява на нови слаби страни. С понятията на СУОТ метода и програмата методологията може да се конституира в контекста на своята факторна обусловеност и нарастване така:


1) дегенериращо развитие, което е обусловено от слабите страни и възможните заплахи;


2) генериращо развитие, определимо от силните страни и наличните възможности.


Оттук методологията пряко може да се развива ускорено (натрупване чрез прогресивно проблемно отместване) по пътя на разширяване и интензифициране на твърдото ядро, чрез максимизиране на действието на силните страни и възможно най-добро използване на потенциала на защитния пояс, а непряко – чрез минимизиране на слабите страни и на възможните заплахи.


Очевидно, методологията като осъзнат път към ново знание означава укрепване на твърдото ядро, а като проява на арогантно невежество – даване на зелена светлина на слабите страни и заплахите.


Има и смесени въздействия: прогресивно изместване на основата на противоборството и неутрализирането (туширане на оползотворените възможности от негативите на слабите страни или елиминиране на силните страни от отрицателното въздействие на заплахите). В друг аспект първият момент е израз на офанзивно осъзната методологическа грамотност, а вторият – на дефанзивна методологическа грамотност. В първия случай изследователят е премислил активно наличните възможности и слаби страни и извлича от това продуктивност, а във втория той рискува намаляване на мащаба на силните страни, който се редуцира, за да се покрие въздействието на евентуалните заплахи, които са по-трудно предвидими, отколкото евентуалните възможности. Очевидно, най-висок риск крие коварството на евентуалната симбиоза между опасностите (заплахите) и слабите страни, в смисъл на активиране на слабостите от евентуални заплахи. И обратно – най-благоприятно е свързването между разпознати възможности и силни страни.


Посоченото доказва, че въпросът за научната и изследователската програма на научнопознавателната методология не е от лесните, поради което се налага приемането и осъществяването на комплекс от мерки за преодоляване на възникналите противоречия. Без претенции за изчерпателност могат да бъдат посочени следните:

Първо, по отношение на кадровия ресурс (човешкото присъствие) при методологията (осигуряване на висока методологическа грамотност на изследователите):


· преразглеждане на обучението по методология на научното изследване и неговото въвеждане на всички равнища и степени на обучение и образование – задълбочено изучаване на теорията на познанието;


· „подсилване“ по всички преподавани дисциплини на тяхното встъпително поле (уводната част), където: ясно да се откроят предметът, целта, обхватът, подходите, методите и др.; да се отдели по-голямо внимание на историята на откритията и теоретичните върхове по тази дисциплина, нейните приложни аспекти и бъдеще; разпознаване на интеркомуникациите на тази дисциплина (междудисциплинарен обмен); инвентаризиране на необходимите качества на учащите се (особено ако някой от тях има желание и възможности в бъдеще да работи в нейното пространство професионално) и др.;


· осъществяване на семинарна дейност по методология на научното изследване (особено през последните години на средното и всички равнища на висшето образование), което дифузно ще увеличи натрупания методологически капацитет на участващите и по други извъндисциплинарни дейности; организиране на различни конкурси с използване на методологическия инструментариум; написване на дипломни работи по методология на съответната наука; създаване и поддържане на магистърска програма по методология на съответно научно изследване (стопанско, философско, социологическо, медицинско и др.); организиране на майсторски класове по методология за студенти, магистри и докторанти; организиране на специализирани научни форуми по методологически проблеми на съответната област на науката и др.;

· активиране на отпечатването на научнопопулярна литература и други изследвания по въпросите на методологията, като за целта се разработи съответна програма на национално равнище;

· преустановяване на практиката при заемането на академичната длъжност „асистент“ конкурсната част да се състои само от оценка на познаването на съдържанието на специализираната теория, която ще се преподава, и да се елиминира изцяло първата (основната) страна – наличието поне на минимум знания и умения по въпросите на методологията и нейните решения за отделната дисциплина (погрешна традиция, която рано или късно мултиплицира неминуемо посредственост в изследователската, проектната и преподавателската дейност).


Второ, проявата на методологическата немощ в научното изследване има много примери, сред които:

- възприемане на необосновани (удобни, а не реалистични) ограничения в научното изследване;

- използване на нерелевантна на действителността информация – теоретична, статистическа, авторова и др.;

- прекаляване с употребата на правилото „при равни други условия“;

- необосновано обобщаване от единичното на общото и обратно;

- възприет недостатъчно надежден аспект на изследването;

- прилагане на методологията като задължителен шаблон, а не като ориентировъчно средство, подчинено на авторовата идея, съобразено с особеностите на предмета, целите на изследването, наличните ресурси, практическите обстоятелства (средата) на предмета и др.;

- недостатъчно прецизно позоваване на използваните информационни източници;

- несигурен преход от факти към теория (обобщения) и от теория към факти (генериране на признаци);

- незнание на чужди езици, което предопределя използването на оригинали чрез посредник (преводач, колега ползвател или машинен превод);

- очевидна липса на пълно оползотворяване на достъпни източници за генериране на нова информация (лични наблюдения, анкети, интервюта, метрирани и неметрирани данни, експертни оценки и др.);

- липса на кореспонденция между избраната структура на изложение, заглавието и подзаглавията на разработката, между увод, хипотетичен апарат и заключение;

- смесване между паралелно и последователно извършване на дейностите на изследване и изложение, което внася разнобой в анализа и направените обобщения;

- не се прави разлика между обект и предмет, цел и задачи на изследването, методи и методика, евристични и рутинни действия, тема и заглавие и др.;

- в анализа понякога липсва фокус по предмет на изследването (предметен признак), а даже (макар и рядко) се организира изследване по обект;

- недостатъчно се осмисля хипотетичният апарат като ресурс (първоначално) на бъдещо знание;

- не се разграничават ясно описателната, обяснителната и предсказателната страна (хипотетичната необходимост) на изследването;

- рядкост са изследванията с демонстрирано пълно използване на възможностите за проверка на издигнатата хипотеза: кореспондентно – в съответствие с факти от действителността; съгласувано – с позоваване на твърдения на авторитети; аргументиране на основата на действащи нормативни документи, авторски свидетелства, стандарти, експертни оценки и др.;

- наличие на предубеденост при проверка на хипотезите, в т.ч. и манипулиране на резултати, приспособяване на данни от „неудобна“ информация и др.;

- в някои случаи авторите показват крайно ниска подготовка по изработването на индикаторна рамка на анализа в съответствие с неговия идеен замисъл;

- понятийната чистота невинаги е предмет на внимание, поради което се работи с определители – символни знаци от няколко парадигми, или с авторови понятия, без да се дефинират, което прави анализа некачествен;

- понякога се пропуска секторният аспект на използваните понятия и това формира анализа като прекалено общ, несъответстващ на авторовата идея;

- позоваването на чужди източници се извършва по различни стандарти, начини, методи и др., което внася объркване у ползватели и рецензенти;

- библиографското описание на използваните източници не е подредено съобразно наличните изисквания и се представя в „насипно“ състояние;

- случва се да не се посочва източникът на използваната парафраза;

- много са несъответствията в някои тиражирани изследвания: хипотетичен апарат и приноси; приноси и задачи; много различен обем на глави и параграфи и др.;

- липса на търсене на опровергаващи факти на научното изследване или доказване на очевидността;

- липса на възприемане и търсене на реализъм в предположенията: на отлично познаване на литературата по предмета; въвеждане на незначителни ограничения по второстепенни (спрямо целта на изследването) страни на предмета и др.;

- неизползване на възможността за коригиране на действащата теория при доказан конфликт между издигнати хипотези и реални факти, ако не съществува нова теория;

- налагане на позиция (традиция) за споделяне на теории и закони, въпреки че не са преминали през съда на емпирични факти в дълготраен период.


Избягването на методологическата немощ в научното изследване има следните по-важни решения:

- три неща следва да са контрактни за изследователя: да знае (теорията и историята на предмета), да познава (неговата практика) и да може да мисли творчески; притежаването на тези реквизити отваря по-широко и по-задълго входната и изходната врата на всяко познание;

- създаване на теории, които да съдържат методологически субстрат (нови понятия, нови методи, подходи, аксиоми, теории и др.);

- ръководене на изследователското поведение от правилото „възприемането на малки ограничения поражда обобщаването на силни изводи и разширено поле на прилагане на резултата от анализа, както и обратното генерира слаби изводи и ограничено поле за акумулиране на полезност от продукта“;

- неизбежност от присъствието на историчност в изследването на приетия предмет;

- избягване на многословието – разработване на балансирано абстрактен и формализиран труд с кратки и точни обобщения (бръсначът на Окам);

- познаване на главното в провеждането на емпиричен анализ, а при необходимост неизбежно използване на консултация със специалисти;

- строго и безусловно съобразяване с признаците за научност – достоверност, доказуемост на приносите, логичност на изложението и прагматичност на резултатите;

- използване в единство на описателната, обяснителната и предсказателната страна на научното изследване, респективно – знание;

- осигуряване на възможно по-обхватен достъп до достоверна информация;

- внимателно употребяване на понятиен апарат и теории, които се отнасят до различни парадигми;

- обръщане на изключително внимание на издигането на хипотези (в т.ч. и на редукцията им в работни хипотези) и тяхната обстоятелствена опитна проверка;

- недопускане да се работи по нефалсифицируема теза, освен в случая, когато се засяга важен и неотложен проблем и се задават рамките на неговото обсъждане и превръщане на резултатите му в алтернативна теория и инструмент за решаване на текущ въпрос;

- едновременно извършване на теоретична и емпирична проверка на възможно най-голям брой издигнати хипотези;

- задължително извършване на скрийнинг на изследването, в т.ч. и мониторинг на практическата му полезност и др.


Трето, в интерпретацията на методологията, освен нейното основно фокусиращо поле – оперативното научно изследване, с определящо място е и неговото ресурсно осигуряване, в общност и това на науката.

Някои от очевидно все още търсените решения за повишаване на доверието в българската наука, за преодоляване на нейното „обедняване“ в широк смисъл и липсата на цели за върхови световни постижения са:

- създаване на истинно, сигурно и надеждно знание, чрез чието приложение се решават стратегически и тактически въпроси на ускореното развитие;

- чрез провеждане на национален диалог за науката преосмисляне на ефективното насочване, прилагане и координиране като единна система на триъгълника образование – научни изследвания – инвестиции;

- разработване на стратегия и програма за развитието на науката и научно-производителния потенциал (знания, идеи, научни решения, методи за вземане на решения, нова техника и съвременни технологии и др.) общо и по нейните основни дисциплини като условие за интелектуализирането на труда и жизнените дейности чрез прилагане на научно-техническите постижения;

- превръщането на научноизследователската дейност в отрасъл на стопанството, гарантиращ нормалното функциониране на научнообслужващия цикъл изследване – внедряване (трансформиране на знанията в технически, технологически и икономически обекти) – производство;

- „отваряне“ на българската наука към бизнеса чрез организирана национална програма „Наука в действие“;

- строителство и реконструкция на съществуващата научна инфраструктура в страната;

- инвентаризиране на използваните в изследванията технически средства, които позволяват да се създават съвременни, модерни и в съзвучие с изискванията на практиката научни продукти;

- уважение към заетите в науката, изразяващо се в достойно възнаграждение на техния труд, диференциран по реализирани способности, което ще спре „износа на научен интелект“;

- мотивиране на активността на научноизследователските и обслужващите екипи за всеотдаен труд в името на създаване на евристичен продукт;

- осигуряване на активно научно-техническо сътрудничество и др.

Методологическият потенциал на науката трябва да бъде изведен в ранг на държавна политика и индивидуално предпочитание на изследователите, тъй като той е своеобразен процесор на всеки научен труд.


Заключение


Научнопознавателната методология може да се разглежда като интегратор на всички процеси в науката. Широкото разбиране на тази разновидност на методологията не означава, че в крайна сметка тя рефлектира единствено в дейностите и действията по създаване на ново знание. Разделянето на научните изследвания от поддържащите ги секторни дейности е равносилно на разделянето на резултати от ресурси, на постижения от направени усилия, на усмивка от причина за това. Едностранчивостта не е белег на съвременния свят, и още повече на съвременното научно изследване. Ето защо напълно нормално е да се говори за методология на науката като траектория на научното развитие с всички обуславящи я обстоятелства, които имат и методологически образ. В този смисъл в науката могат да се позиционират два дяла – поддържане и пряко създаване на научен продукт. В първия се изграждат предпоставките за съществуването на втория. Подобен подход е продуктивен и в аспекта на търсене на синергиен ефект, на надеждна връзка между научен продукт и обуславяща го практическа нужда, на естествен времеви ретроспективен поглед (минало, настояще и бъдеще), на разбиране на картината на света и нейните неизбежни времеви проекции.


Смисълът на създаване на научноизследователска програма за научнопознавателна методология е в инвентаризацията на постигнатото и очертаване на насоките за действия, за да бъде то утвърдено и надградено, което е естественият ход на научното знание. От изложеното лесно може да се направи заключението за двата стълба на развитие на науката: хоризонтален (ресурси – човешки, материални, финансови, организационни, политически и др., дейности, резултати) и вертикален (образование – наука – инвестиции, в т.ч. и в човешки и индустриален капитал). Неоползотворяването на тази доктрина на прогреса компрометира настоящето и застрашава бъдещето на милиони съдби, продуцира инерция вместо напредък. Необходимо е да се обръща внимание не само на въпроса „Какво?“, но и на въпросите „Как?“, „Защо?“, „Кой?“, „Кога?“, за да има пълноценен научен дебат.


Настоящото изследване предлага позиция за нов прочит на мястото и ролята на науката в съвременния живот с ясното разбиране, че всяко от горепосочените становища в последната част на изследването може да бъде предмет на самостоятелно изследване, кръгла маса, научна конференция, дискусии и др. Вероятно това са начините за осъществяване на замисъла на И. Лакатош за развитието и движещите сили на науката чрез научноизследователски програми.


Съвременният свят живее чрез рационалното духовно уравнение на търсене на баланс между съмнение и доверие. Тези две страни са еднакво градивни. Съмнението едновременно руши и утвърждава доверието. То е градивно само ако утвърденото доминира над разрушеното при презумпция за необходима полезност. Необоснованата мнителност не утвърждава нищо, тя е порок, граничещ с лъжата и недоверието. Съмнението е ядро на научното творчество, а доверието – на увереността, сигурността, оптимизма и надеждата. Оттук е лесно ядрото на научното творчество да бъде сведено до истината, т.е. до научността. Ето защо е изключително важно подстъпите към тази ценност (истината) да бъдат подредени, което е призвание на методологията на науката и научното изследване. „В науката няма царски път и до нейните светли върхове могат да стигнат само онези, които, без да се плашат от умората, се катерят по стръмните ѝ пътеки” [32: 27].
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Abstract: The Bulgarian Army was created immediately after the Liberation of Bulgaria from the five-century Ottoman rule. During the different periods of the development of the third Bulgarian state, it bears different names: Bulgarian Land Army (1878–1879), Bulgarian Army (1879–1946), Bulgarian People’s Army (1946–1990) and Bulgarian Army after 1990. It includes the three types of armed forces: the Land Forces, the Navy and the Air Force. The main tasks of the Bulgarian Army are related to the protection of the territorial integrity and sovereignty of the country and the implementation of the national foreign policy by military means. She took part in five wars after the Liberation, in which she showed high moral and combat qualities. In addition, she was involved in achieving domestic political goals, carrying out five coups, from 1878 to 1944. During the socialist period of Bulgaria's development, our army was a member of the Warsaw Pact Organization, and after the democratic changes, it became a member of NATO.

Key words: Bulgarian army, wars, coups, protection of the territorial integrity and sovereignty of Bulgaria

Увод

Българска армия е името, с което традиционно са известни въоръжените сили на България. Тя е създадена непосредствено след Освобождението ни. Нейното ядро е Българското опълчение. Тя се изгражда като постоянна армия с обща задължителна военна служба. В края на 1878 г. Българската земска войска има в състава си общо 31 400 души, оборудвани с оръжие, материална част и боеприпаси от руската армия. На 1.09.1878 г. в Пловдив е създадено военно училище, което по-късно същата година е преместено в София. С Указ № 23 от 17.07.1879 г. се създава Военното министерство. На 17.12.1879 г. влиза в сила „Привременно положение за Българската войска“, което изпълнява ролята на първи закон на въоръжените сили. За кратко време в армията са сформирани четири рода войски – пехота, артилерия, кавалерия и сапьори, а през 1879 г. се поставят основите и на военния флот. През различните периоди от развитието на Третата българска държава българската армия носи различни наименования – Българска земска войска (1878 – 1879 г.), Българска войска (1879 – 1946 г.), Българска народна армия (1946 – 1990 г.) и Българска армия (след 1990 г.). Към днешна дата Въоръжените сили на Република България включват в себе си трите основни вида въоръжени сили – Сухопътни войски, Военноморски сили и Военновъздушни сили, а освен това и Силите за специални операции и различни формирования и структури, като Служба „Военна полиция“, Националната гвардейска част и др. Главните задачи на Българската армия са свързани със защитата на териториалната цялост и суверенитета на страната и реализирането на националната външна политика с военни средства [12].


Създаване, организационно развитие, състав и задачи
на Българската армия


Българската армия е национална военна институция, основа на българските въоръжени сили. Тя е създадена на 8/20.07.1878 г., когато руският императорски комисар за България – княз Александър Дондуков-Корсаков, издава Заповед № 1 относно сформирането и цялостното устройство на Българската земска войска. С тази заповед се регламентира създаването на Българската земска войска от бившите опълченски дружини. Със същия документ се разпорежда разформирането на щаба на опълчението и създаването на щаб на Българската земска войска и на командните органи на отделните армейски части. Така 20.07.1878 г. става рождената дата на Българската армия, която от опълчение се превръща в редовна въоръжена сила – защитник на възстановената българска държава. В зависимост от организационните промени се наблюдават четири основни периода в развитието на Българската армия:

I период: 1878 – 1918 г.


II период: 1919 – 1945 г.


III период: 1946 – 1990 г.


IV период: 1991 – 2022 г.


Първият период обхваща времето от Освобождението
до края на Първата световна война (1878 – 1918 г.).

В него се наблюдават четири етапа:

- от 1878 до 1885 г. – участието на Българската армия в Сръбско-българската война 1885 г.;

- от 1886 до 1903 г. – реорганизация на Българската армия;

- от 1904 до 1913 г. – участието на Българската армия в двете Балкански войни 1912 – 1913 г.;

- от 1914 до 1918 г. – участието на Българската армия в Първата световна война 1915 – 1918 г.


А. През първия етап (1878 – 1885 г.) се създават въоръжените сили на българската държава, които са предимно сухопътни. С помощта на Временното руско управление в България започва тяхното комплектоване с команден и редови състав, организационно развитие, материално-техническо осигуряване и бойна подготовка. Една година по късно, на 5/17.07.1879 г. в състава на първото българско правителство се създава Военно министерство, което поема цялостната дейност за развитието на армията. Първоначално в състава на Земската войска има четири рода войски – пехота, конница, артилерия и сапьори. Според замисъла за създаването на Българската земска войска се предвижда след изграждането ѝ численият състав да достигне 84 750 души, от които 59 000 души да служат в пехотата, 9750 – в кавалерията, и 10 000 – в артилерията. Те трябва да бъдат разпределени в 59 пехотни и 13 конни дружини, както и в 17 батареи (с по 8 оръдия всяка), и отделно от тях – в 30 роти за артилерийска и техническа служба.

В резултат на непредвидените затруднения, възникнали вследствие на Берлинския договор на Великите сили от 1/13.07.1878 г., броят на създадените пеши дружини е значително по-малък. Различни други пречки, главно от материален характер, са причина към 8/20.04.1879 г. мирновременният състав на войската да включва 21 пеши дружини, 4 конни сотни, 6 пеши, 1 планинска и 1 конна батарея, 1 1/2 сапьорни роти, 1 обсадна рота и артилерийска паркова команда. Общата численост на войските на действителна служба в мирно време възлиза на 16 240 души.

Съществена промяна в организационната структура на армията на Княжество България настъпва след 1883 г. Реализира се идеята на първия военен министър на Княжество България – руския генерал Пьотр Паренсов, за бригадната организация на войската. Сформират се четири пехотни бригади в 6-дружинен състав, от Първи и Втори конен полк се сформира конна бригада, а артилерията се реорганизира в два полка с по две отделения в 3-батареен състав. Инженерните войски са сведени до една пионерна дружина, състояща се от четири пионерни и една телеграфна рота, която се формира в навечерието на войната със Сърбия. От съществуващите 24 пехотни дружини през пролетта на 1884 г. се сформират 8 пехотни полка – по 2 в бригада. В мирно време пехотният полк се състои от 1793 души, от които 60 офицери и 1733 подофицери и войници, а по време на война – от 3951 души, от които 78 офицери и 3873 подофицери и войници.

При това положение в началото на септември 1885 г. Сухопътните войски на Княжество България имат относително завършена организация. В пехотата се числят 8920 души, в конницата – 1104, в артилерията – 1388, в сапьорните части – 481, или всичко 11 893 души. Съотношението на родовете войски към общата численост на Сухопътните войски изглежда по следния начин: пехота – 75 %, кавалерия – 9,3 %, артилерия – 11,7 %, и сапьорни части – 4 %. Проблем е въоръжението на младата българска армия. След окончателното напускане на България руската Дунавска армия оставя 231 000 пушки и карабини, стари системи, като „Крнка“, „Пибоди Мартини”, „Шнайдер“, „Хенрих Мартини”, „Шаспо“ и др. В края на 1879 и началото на 1880 г. са закупени от Русия 44 000 пушки и карабини „Бердана-2“ и 2700 револвера, или всичко Сухопътните войски разполагат с пехотно оръжие 277 700 бр. пушки и револвери и 6400 бр. шашки и саби.

След 1882 г. започва превъоръжаването и на Източнорумелийската милиция с „Бердана № 2“. Доставят се само 5000 бр., но се осигуряват двойно повече патрони. Основно оръжие на милиционерите от запаса е пушката „Крнка“, от която са налице около 100 000 бр. (плюс „Пибоди“ и „Шаспо“), предварително раздадени на населението.

Артилерийската материална част е отпусната безвъзмездно от Русия. Оръдията са медни и стоманени, с малка далекобойност и ниска скорострелност, при това от различни системи. В количествено и качествено отношение при тежкото финансово положение на държавата състоянието на артилерийското въоръжение е задоволително. Пехотните и артилерийските боеприпаси и различните видове имущество са недостатъчни. Аналогично, а в някои отношения по-тежко, е положението в Източнорумелийската милиция. За 7 години Българската армия се изгражда в условията на наложените ограничения от Берлинския договор, в сложна политическа и затруднена икономическа обстановка. Но въпреки трудностите се полагат основите на армия, която за кратко време укрепва организационно, подготвя кадрови и мобилизационен ресурс и съумява да защити на бойното поле Съединението на Северна и Южна България [23: 60].

С този мирновременен състав се развръщат и военновременните формирования, с които войската влиза в Сръбско-българската война 1885 г. Липсата на мобилизационни планове и оттеглянето на руските офицери инструктори от Българската армия създават известни затруднения. До 21 септември се развръщат 32 бойни и 8 запасни дружини и Народното опълчение. Като доброволци в армията постъпват около 4000 души. При извършената мобилизация числеността на действащата армия възлиза на 108 259 души. Сръбско-българската война започва на 2.11.1885 г. В генералното сражение при Сливница от 5 до 7 ноември сръбските войски са разбити и принудени да отстъпят. По същото време на Северния фронт Тимошка армия успява да обсади Видинската крепост. Опитите на сърбите да превземат града обаче срещат непреодолимия отпор на българските воини. След победата при Сливница българските войски преминават в решително контранастъпление. На 14 ноември те пресичат границата и след двудневни ожесточени боеве влизат триумфално в Пирот. Сърбите са разгромени и принудени да отстъпят. Пътят към Ниш и Белград е открит и Сърбия е изправена пред пълен разгром. Това предизвиква незабавната намеса на Австро-Унгария. На 16 ноември нейният пълномощен министър в Белград граф Кевенхюлер-Меч пристига лично в Главната квартира на Българската армия в Пирот. Той настоява за незабавно спиране на военните действия и заплашва, че в противен случай българските войски ще срещнат австро-унгарски императорски войски. Княз Александър I е принуден да спре победния марш на младата българска армия, която защитава блестящо на бойното поле акта на Съединението от 6.09.1885 г. На военната сцена на Балканите се появява нова военна сила – България, с която всички трябва да се съобразяват [24: 16 – 19].


Б. Вторият етап обхваща периода от 1886 до 1903 г. и се характеризира с реорганизацията и развръщането на Българската армия


В него се разработват основите на военната политика на българската държава. Започва модернизацията на армията и по-нататъшното усъвършенстване на военнообразователната и възпитателната дейност. Качествен скок в развитието на Българската армия настъпва с приемането от Народното събрание през декември 1891 г. на Закон за устройството на въоръжените сили на Българското княжество. Той е един от най-значимите документи в историята на изграждането на армията ни. Законът бележи началото на нов процес, водещ към цялостното изграждане на масова армия.

С въведената от закона дивизионна организация се създават войскови единици, включващи в състава си още в мирно време, освен пехота, и части от другите родове войски. С това се повишава необходимата при война самостоятелност на войските. Действащата армия се състои от 24 пехотни полка по 4 дружини; от 3 конни бригади с по 2 конни полка; от 1 лейбгвардейски ескадрон; 6 артилерийски полка с по 3 действащи и 1 резервно отделение, 3 отделения планинска артилерия и 3 крепостни батальона (които с измененията през 1897 г. се отменят), от инженерни и спомагателни войски. Изброените части в организационно отношение се съединяват в 6 пехотни дивизии, състоящи се от по 2 бригади (Първа Софийска, Втора Тракийска, Трета Балканска, Четвърта Преславска, Пета Дунавска и Шеста Бдинска) и 3 конни бригади [6].


В. Третият етап е от 1904 до 1912 г. и се характеризира с превръщането на Българската армия в отлично въоръжена наборна армия, готова да осъществи със сила обединението на разпокъсаните от Берлинския договор български земи


На 20.12.1903/2.01.1904 г. XIII Обикновено народно събрание приема новия Закон за устройството на въоръжените сили на Българското княжество. Създават се 12 нови пехотни и 3 артилерийски полка. Изпълнението на закона започва веднага с приемането му, преди още да е утвърден от княза. Издава се негов Указ за създаването на още 3 дивизионни области и техните дивизии за военно време – Седма рилска, Осма тунджанска и Девета плевенска. Бригадната организация се разпростира и в кавалерията и в планинската артилерия.


С Указ № 88 от 30.12.1903/12.01.1904 г. се обявява цялостната мирновременна организация на деветте пехотни дивизии, които обхващат в себе си 18 бригади и 36 пехотни полка. Артилерийските полкове се увеличават от 3 през 1885 г. на 7 през 1899 г. и на 12 през 1911 г., а оръдията – от 139 през 1885 г. на 1109 към 1.09.1912 г. Пионерните дружини от 1 през 1886 г. нарастват на 9 в навечерието на Балканската война за всяка пехотна дивизия. Мирновременният числен състав на българската войска нараства от 25 349 души през 1888 г. на 60 898 през 1912 г. През 1910 г. се преминава към постоянни щатове във войската.

Законът за въоръжените сили става израз на необходимостта от създаване на такава армия, „която във всяко време да бъде готова да запази целостта на земята ни, отечествената ни независимост и да оправдае надеждите, които българският народ възлага на нея“.

В закона се запазва принципното положение военновременната организация да се основава на мирновременната и да бъде по-нататъшно нейно продължение. С това се постига силно развръщане на мирновременните части на действащата армия и се създава голям запас. За военно време към дивизиите се развръща и Трета бригада и така броят на военновременните бригади нараства на 27, а на пехотните полкове – на 54. Това се гарантира от държавния бюджет. Най-голям дял от него отива за армията (за целия период – около 25 %), като общата тенденция е към силно нарастване на военните разходи – от 8 до 12 млн. лв. през периода 1878 – 1884 г. до над 136 млн. лв. през 1912 г.

Структурата на военните разходи се характеризира с относително намаляване на разходите за личния състав и силно увеличаване на разходите за въоръжение, муниции, бойна техника при общото абсолютно нарастване на всички разходи за армията и за нуждите на отбраната. Това изменение в структурата свидетелства за качественото израстване на българската войска и за превръщането ѝ в съвременна армия. Най-важната част от снабдяването на армията е това с оръжие и боеприпаси. От 1891 г. тя започва да се превъоръжава със съвременно оръжие. Снабдяването става чрез държавни поръчки от заводите в чужбина (през първите години – от Русия, а впоследствие – от Австро-Унгария, Белгия, Германия и Франция). В навечерието на Балканската война 1912 – 1913 г. Българската армия разполага с 14,4 пъти повече въоръжение, отколкото през Сръбско-българската война 1885 г. [17].

Г. Четвъртият етап (1912 – 1918 г.) включва участието на България в двете Балкански войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1915 – 1918 г.

За участието в Балканската война 1912 – 1913 г. мобилизираната армия се групира в три отделни армии. От доброволците се формира Македоно-одринското опълчение. При този си състав Българската армия наброява 599 879 души, 334 323 пушки и карабини, 239 картечници, 1116 оръдия, разполага с 1 аероплан и пр. В създадения Балкански съюз Българската войска поема основната тежест на бойните действия с противника, като се сражава на главния оперативен театър срещу основните сили на Османската империя. Четирите български армии провеждат поредица настъпателни и отбранителни операции, като: Приграничното сражение, Лозенградската и Люлебургаз-Бунархисарската настъпателна операция, обсадата и превземането на Одринската крепост, Чаталджанската и Галиполската операция и отразяването на големия морски десант при Шаркьой. Българските войски изиграват решаваща роля в освобождаването на Западна Македония и Солун, носят свободата на Родопите, Източна Тракия и Беломорието. Тяхна е решаващата роля в изгонването на вековната Османска империя от Балканите и Европа. Блестящите победи на Българската войска недвусмислено заявяват, че на Балканите и в Европа има нова военна сила, с която всички трябва да се съобразяват, – България. Цената на победата е огромна – близо 87 000 души. От тях 14 000 са убити в сражения, 19 000 са починали от болести, 50 000 са ранени и над 3000 са безследно изчезнали [5].


Целите на войната са постигнати, но не така мислят съюзниците на България, които се опитват на гърба на българските победи да придобият значителни териториални облаги в Македония. И без подготовка, без почивка, без достатъчно боеприпаси, без планове за водене на войната българските армии са хвърлени в нова война.


През Междусъюзническата война 1913 г. армията ни наброява 492 528 души, или с почти 100 000 души по-малко от Балканската война. При това без особени основания се разстройват съединения и части, за да се формират нови. Формират се две нови армии – Четвърта и Пета, нови дивизии и бригади, нови полкове. За тях се отделя значителна част от командния състав. Това оказва неблагоприятно влияние върху боеспособността на армията. Съотношението на силите е 2: 1 в полза на противниците ни на двата основни фронта – срещу Сърбия и Гърция. Освен това уморените и оредели в предишните боеве български полкове се изправят срещу отпочиналите и попълнени по щат сръбски и гръцки войски. Срещу Турция съотношението на силите е смразяващо – 16: 1. Срещу Румъния няма редовни български войски. Независимо от това българската войска провежда 5 настъпателни операции и 2 отбранителни, които довеждат основните сили на Сърбия, Гърция и Черна гора пред разгром, и само вероломната намеса на Румъния във войната наклонява победата в полза на съюзниците. България губи войната, Гърция и Сърбия удвояват териториите си, Румъния печели Южна Добруджа, Турция си връща Източна Тракия, възниква държавата Албания. След двете Балкански войни и преживяната Първа национална катастрофа Българската армия се намира в тежко положение. През войните тя понася големи загуби в личен състав. Човешките загуби от двете войни нарастват до около 180 000 души, като от тях 66 000 са загинали и около 112 000 са ранени. Въоръжението и бойната техника се износват значително, а запасите ѝ от боеприпаси за различните видове оръжие се изразходват до голяма степен. В страната нахлуват 250 000 бежанци, изгонени от съюзниците от родните им места. Започва дебългаризацията на Балканите. Армията и народът преживяват дълбоко Първата национална катастрофа [26].


Въз основа на опита от войните Министерството на войната пристъпва към известни промени и допълнения в организационната структура на армията. През юли 1914 г. Щабът на армията започва да преработва военновременните щатове, с които определя нови мобилизационни срокове за новосъздадените части. Започва, макар и бавно, замяната на нескорострелните оръдия с модерни скорострелни, снабдяването със снаряди, с пушки и карабини „Манлихер“, тежки картечници, коне и пр. В края на 1914 г. въз основа на изводите в Годишния отчет на Щаба на армията пехотните дивизии се попълват с нови дружини, батареи и ескадрони. В резултат на тази трансформация през 1915 г. мирновременният състав на армията достига 84 158 души.


За участие в Първата световна война са свикани под знамената 17 883 офицери и 745 701 подофицери и войници. Мобилизираните сили на действащата армия възлизат общо на 240 пехотни дружини, 243 артилерийски батареи и 53 ескадрона. Сформират се 3 полеви армии. По същество армията влиза във войната със старото въоръжение и техника от двете Балкански войни. Не са попълнени с материална част по щата артилерийските полкове. Недостигът е от 300 оръдия. Боеприпасите осигуряват водене на бойни действия до 2 месеца. Армията е в състояние да води краткотрайна война, но войната продължава 3 години и това принуждава Главното командване да търси пътища за повишаване на бойната мощ на съединенията и частите. За да увеличи броя на пехотните части и за да засили огневите им възможности, то извършва редица промени в първоначалната им организация и въоръжение. От април 1917 г. пехотните полкове преминават в тридружинен състав, а от четвъртите им дружини и други части се сформират 9 нови полка, в резултат на което броят на пехотните полкове от 58 в началото на войната нараства на 88. Те вече имат по 4 картечни роти. Но проблемите с въоръжението и боеприпасите остават. В конницата организационните промени водят до увеличаване на броя на конните полкове. Развитие претърпяват и инженерните войски. Значително се развръща авиацията на действащата армия. Общият брой на самолетите достига 82. До август 1918 г. се превъоръжават 142 артилерийски батареи. Участието на Българската армия в Първата световна война продължава 3 години. Водят се както маневрени, така и позиционни действия. В хода на настъпателните операции през 1915 г. е разгромена и извадена от войната сръбската армия, а територията на Сърбия е окупирана от съюзниците. Същата участ сполетява и Румъния и нейната армия през 1916 – 1917 г. Но войната на Южния фронт се затяга. Изправена срещу обединените сили на Антантата от 22 националности, българската армия води тежки битки в продължение на 2 години. В историята ще останат Дойранската епопея, Завоя на Черна, боевете за Червената стена, Каймакчалан, Кенали, Добро поле, където българските полкове проявяват чудеса от храброст. Но оставена накрая без поддръжка от съюзниците от Централните сили, без достатъчно муниции и без резерви, уморената и гладна българска войска напуска позициите след пробива на съглашенските войски при Добро поле през септември 1918 г. Това е причината България да загуби войната [1].


Последиците от нея са ужасяващи за страната ни. Загубите на Българската армия възлизат на 101 000 убити и умрели от рани, а ранените са 150 000 души. Приблизително 90 000 души са оставени заложници според Солунското примирие. Огромни са и загубите на народното стопанство. България според Ньойския мирен договор от 27.11.1919 г. няма право да притежава модерни военни технологии, флот и авиация, а задължителната военна служба е отменена. Сухопътните сили не трябва да надминават 33 000 души, от които войската е 20 000 души, жандармерията – 10 000 души, а пограничната стража – 3000 души. Българската армия няма право да притежава тежко въоръжение. Вместо 10-те пехотни дивизии се оставят само 8 пехотни полка с по 3 дружини с точно определена численост. От кавалерията се оставят само 3 полка, от артилерията – 3 оръдия на 1000 души пехота, или общо 60 артилерийски системи. Редовната наборна армия се замества с платена наемна войска. Закрити са военните училища и ШЗО. Към България победителите прилагат по-тежки клаузи, отколкото към подбудителката на войната – Германия [15].


Вторият период в развитието на армията започва
след Първата световна война и продължава до края
на Втората световна война (1919 – 1945 г.)

В него има два етапа:

- от 1919 до 1938 г. – Спогодбата от Солун, която премахва ограничителните военни клаузи на Ньойския договор за България;

- от 1939 до 1945 г. – участието на България във Втората световна война.


През този период военното и държавно ръководство на страната започва да вади укритото от съглашенската комисия у нас оръжие и да осъществява нови покупки на въоръжение и техника. Общо в армията към 1924 г. има в наличност: оръдия и гаубици – 209, минохвъргачки – 40, пушки и карабини – 32 684, картечници – 345 [26].


На 31.07.1938 г. в Солун се подписва спогодба между България и държавите от Балканското съглашение, с което поемат задължението да се въздържат от всякакво прибягване към сила. Държавите от Балканското споразумение се отказват от прилагането на военните, морските и въздушните постановления на Ньойския договор и възстановяват правото на България да укрепва тракийската си граница. България добива пълна военна независимост.

Армията и страната ни започват подготовката си за новата световна война. Развръщат се и първите подразделения на ВВС и ВМС. За участие във Втората световна война е мобилизирана близо 450-хилядна армия. За прикритие на южните граници и за окупационни действия в Македония и Сърбия се развръщат 67 пехотни полка, обединени в 24 пехотни дивизии. Развръщат се допълнително командвания на 2 корпуса и на 5 армии (Първа, Втора, Четвърта, Пета и Седма).

В заключителния период на войната с влизането на България на страната на антихитлеристката коалиция се развръщат още 2 корпусни командвания (Трето и Четвърто) и командване на Първа българска армия. Развръщат се и 5 армейски, 20 дивизионни, 4 брегови артилерийски полка, 4 противовъздушни, 1 бронирана бригада, 3 инженерни полка и 9 инженерни бронеизтребителни дружини, както и други войскови формирования. Ускорено започва превъоръжаването на трите вида въоръжени сили – Сухопътните, Въздушните и Морските, както и на Граничните войски. На въоръжение в Сухопътни войски в заключителната фаза на войната има вече близо 205 танка, 285 000 пушки и карабини, над 6700 леки и близо 4000 тежки картечници, 1250 бомбохвъргачки и гранатохвъргачки, над 650 противотанкови оръдия, близо 1000 оръдия и гаубици и 1300 противовъздушни средства [8: 99].


Във Въздушните войски се намират около 694 различни по вид самолета. В заключителната фаза на войната реално вземат участие 314 бойни самолета, от които са изправни 167 (50 изтребителя, 70 леки бомбардировача, 47 разузнавателни) и 10 водосамолета.


Развиват се и Морските войски. На въоръжение в тях са 4 торпедни катера, 4 торпедоносеца, 6 патрулни кораба, 2 минни заградителя, 12 бр. катерни тралчици. Освен тях в строя на Морските войски има 2 учебни кораба, 2 моторни ветрохода и са мобилизирани 2 тралчика в Черноморски флот и 4 тралчика в Дунавската флотилия.

Сухопътните войски развръщат Прикриващ фронт срещу Турция и поддържат военноокупационни зони в Беломорието, Македония и Сърбия. Те провеждат 6 армейски настъпателни и 1 отбранителна операция. Въздушните войски извършват 2751 самолетоизлитания и губят в бойните действия 18 летци и 32 самолета.

Общите загуби във военните действия са около 35 000 души. Над 10 700 от тях загиват по бойните полета на Сърбия и Македония, в унгарската пуста и на австрийска земя. Стопанските загуби на страната възлизат на около 2/3 от националния доход на България през 1945 г. Общата сума на разходите е над 160 млрд. лв. През Втората световна война – между 1939 и 1945 г., националният доход на България пада с около 30 на сто [25].

Третият период в развитието на армията започва
след Втората световна война и завършва с прехода
към демократично общество на България (1946 – 1990 г.)

В него има два етапа:

- от 1946 до 1954 г. – реорганизация на армията съгласно Парижкия мирен договор от 1947 г.;

- от 1955 до 1990 г. – включване на България в Организацията на Варшавския договор.

А. Преминаването на Българската народна войска към мирновременно състояние


То започва от края на 1944 г., след приключване на бойните действия от първия период на войната срещу Германия, и завършва през 1947 г. с изпълнението на клаузите на Парижкия мирен договор. Сериозните изменения на количествените параметри на войската след 1947 г. се налагат от клаузите на договора. Те изискват свеждането на Българската армия до 65 500 души, от които в Сухопътните и Граничните войски – до 55 303 души. Те обаче не се прилагат на практика, тъй като започва конфронтация между Съветския съюз и Великобритания и САЩ, станала известна под името „Студена война“, и Българската армия е развърната и превъоръжена от Съветския съюз като негов съюзник. Преобразуванията в нея през първото следвоенно десетилетие са наистина голяма военна реформа, които най-общо могат да се характеризират като ускорено модернизиране и мащабно нарастване и налагане на съветския модел при нейното изграждане. Важна особеност на този процес е извършването им при крайно ниски икономически възможности на страната, и главно с помощта на Съветския съюз. Към края на 1955 г. Българската армия има мирновременен състав от 2 общовойскови армии, 2 отделни стрелкови корпуса, съставени от 9 стрелкови дивизии и други 14 войскови формирования. При военно време се развръщат още 5 стрелкови дивизии и 9 съединения от родовете войски [26].

Б. Със създаването на Варшавския договор на 14.05.1955 г. започва нов етап в строителството и развитието на Българската народна армия.

Тя става част от Обединените въоръжени сили и приема всички военни стандарти и възгледи на военнополитическата коалиция. С влизането на България във Варшавския договор започва нов, 30-годишен процес, по време на който българските въоръжени сили системно се обновяват и модернизират.

Продължава превъоръжаването и попълването на Сухопътните войски, ВВС и ВМС с модерни средства за воюване и съвременна бойна техника. Българската военна промишленост се натоварва максимално и произвежда всичко необходимо за нуждите на отбраната на страната. През 1963 г. се установява окончателният състав на БНА. Мирновременните Въоръжени сили на България се състоят от 100 000 души (в Сухопътните войски има 4 мотострелкови дивизии, 5 танкови бригади, 3 мотострелкови дивизии в съкратен състав). За военно време въоръжените сили следва да нараснат на 400 000 души с 18 съединения в Сухопътните войски. Полагат се големи грижи за превъоръжаване на БНА чрез внос, за което са заделени 1840 млрд. валутни лв. От 1961 до 1970 г. са осигурени 540 млн. валутни лв. и е получена от СССР безвъзмездна помощ под формата на военни материали за 398 млн. валутни лв. Тласък в развитието на армията настъпва след 1972 г.

Тогава е фиксирана структурата на БНА. Сухопътните войски имат 3 общовойскови армии – ПВО, ВВС и ВМС – всичко 108 000 души, от които 23 500 офицери, 20 500 сержанти и 64 000 войници, разпределени, както следва: Сухопътни войски – 66 000 души, ПВО и ВВС – 19 000 души, ВМФ – 5400 души, ВУЗ и сили на централно подчинение – 17 600 души. Същевременно се задължаван МНО и Генералният щаб да продължат работата по усъвършенстване на организационната структура на БНА, за да стане тя модерна и съвременна армия. Практическа реализация на тези решения е създаването през 1973 г. на командването на Сухопътните войски.

Времето на Студената война, която продължава повече от три десетилетия, е свързано с колосални промени в армията на България. В армията се развиват нови родове войски, като Ракетни войски, включващи 4 ракетни бригади: Оперативно-тактически ракети и дивизиони, Тактически ракети към мирновременните дивизии и танковите бригади, Зенитно-ракетни войски към СВ и ВВС, Радиотехническите войски към СВ и ВВС. Рязко нараства броят на танковете от нови системи, като Т-55, Т-62 и Т-72. Стрелковите дивизии се превръщат в мотострелкови и се превъоръжават с нови подвижни средства за водене на бой, като БТР, МТЛБ, БМП-1 и БМП-23. Нараства броят на самоходната и реактивната артилерия на СВ. Сухопътните войски се превръщат в мощен мобилен вид въоръжени сили, способен да води високоефективни бойни действия във всякакви условия. С бързи темпове се превъоръжават и ВВС и ВМС. В състава на СВ има вече над 2400 танка, над 4000 ББМ, над 2200 оръдия и МХ, 32 ПУ ОТР и близо толкова ПУ-ТР, ЗРК комплекси „Круг“, „Куб“ и „Оса“, преносими ЗРК и ПТК. В състава на ВВС има близо 20 зенитно-ракетни дивизиона, над 450 самолета и вертолета. Във ВМС през различно време има до 100 кораба, между които и 5 подводници. БНА се превръща в регионална сила, способна да води успешни бойни действия срещу силни противници [18].

След 1986 г. обаче БНА се намира в застой поради рязкото снижаване на икономическите възможности на страната и коалицията като цяло. Съкращенията в армията започват с подписването на ДОВСЕ през 1990 г., когато са трансформирани мотострелковите дивизии в механизирани и съкратени танковите полкове в тях. Унищожени са над 400 танка Т-34, част от които са превърнати в огневи точки по южната граница по директивата „Ни крачка назад“ [9].

Четвъртият етап от развитието на Българската армия започва
с настъпилите демократични промени в нашата страна
и продължава и до сега


В него има две етапа:

- от 1990 до 2003 г. – реорганизация на Българската армия съгласно ДОВСЕ;

- от 2004 до 2023 г. – включване на България в НАТО.

А. Реорганизация и редуциране на Българската армия съгласно Договора за обикновените въоръжени сили в Европа от 1990 г. (ДОВСЕ)

Този период стартира с преговорите по обикновените въоръжени сили в Европа, започнат във Виена през март 1989 г., когато големите политически промени още не са настъпили, но назряват. Договорът за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ) е подписан на 19.11.1990 г., на срещата на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа в Париж, от 22 държави. Официално обявената му цел е да се намалят съществуващите дисбаланси във въоръжението на отделните държави и да се елиминират възможностите от внезапно широкомащабно нападение на континента. Той влиза в сила през ноември 1992 г., когато политико-стратегическата обстановка в света се е променила драстично. Участнички в ДОВСЕ са 30 държави. ДОВСЕ се основава не на блоковия, а на териториалния принцип. Негов район на приложение е сухопътната територия на континента от Атлантика до Урал, включително и островните територии. В този район всяка държава ограничава, а ако е необходимо, и съкращава своите танкове, бронирани коли, артилерия, самолети и вертолети, така че те да не надвишават националното равнище за редовните части. Съгласно разпоредбите на ДОВСЕ България има право да притежава 1475 танка, 2000 бойни бронирани машини, 1750 артилерийски системи, 235 бойни самолета и 67 ударни вертолета. Страната ни може да приема под формата на временно развръщане над териториалните си равнища до 153 бойни танка, 241 бойни бронирани машини и 140 артилерийски системи. Този период се отразява болезнено на развитието на армията. Тежката икономическа и финансова криза, в която навлиза страната ни, налага отпечатък на плановете за развитие на армията. По същество след 1990 г. тя се намира в период на непрестанни трансформации и редуциране на броя на въоръжението и техниката и на войсковите формирования. Този процес е без аналог в цялата история на България след Освобождението. Приетите планове за реформи в Българската армия не са финансово осигурени и парламентарно подкрепени. Липсва приета визия за развитие на Българската армия и за крайната цел на реформите – каква армия е нужна на България. Военната експертиза е задушена от политическата и под външно въздействие ресурсите стават определящи за състава на армията [26].

След 2000 г. са приети последователно 4 плана за организационното развитие и реформите в армията. Всички те обаче преследват една и съща цел – съкращения на личния състав и въоръжението. Главното направление е ликвидиране на настъпателните възможности на армията и способността ѝ да провежда големи съвместни операции. В резултат на това са унищожени Ракетните войски на СВ, доведени до минимум са бронетанковите и зенитно-ракетните войски. Почти без оперативни способности остават всички родове войски и специални войски. Редуцирани са обединенията, съединенията и частите. Половината от техниката остава неизправна и без акумулатори. Авиацията остава на земята, а флотът – в пристанищата. Бойната подготовка се води формално. От 2008 г. армията става напълно професионална, но и това не я спасява от следващите съкращения. Войските са ориентирани към подготовка за мисии в подкрепа на мира и постепенно се превръщат във военно-полицейски сили. Българската армия участва със свои контингенти на четири континента, в държавите Камбоджа, Ангола, Таджикистан, Босна и Херцеговина, Етиопия и Еритрея, Косово, Македония, Ирак и Афганистан и допринася за укрепването на мира в целия свят.

Съкращенията на личен състав и въоръжение силно намаляват способностите на армията да изпълнява задачите си по отбраната на страната. В строя остават едва 80 танка, 96 артилерийски системи, 280 бойни бронирани машини. Във ВВС остават 22 самолета, а във ВМС – 17 кораба. Ликвидирани са способностите за провеждане на отбранителна операция дори на едно тактическо направление. Критични стратегически райони от страната остават без военно присъствие [21].


Б. България става през 2004 г. пълноправен член на Северноатлантическия алианс (НАТО)

Хронологията на този процес стартира на 14.02.1994 г., когато българският президент Желю Желев подписва Рамковия документ, с който България се присъединява към програмата „Партньорство за мир“. На 2.02.1996 г. страната ни пристъпва към засилен индивидуален диалог с НАТО. На 26.03.2003 г., на извънредно заседание на Северноатлантическия съвет в Брюксел постоянните представители на 19 държави – членки на НАТО, подписват протоколите към Северноатлантическия договор за присъединяване на България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения. На 18.03.2004 г. Народното събрание на Република България ратифицира Северноатлантическия договор, а на 29.03.2004 г. документите по присъединяването на седемте нови държави са депозирани във Вашингтон.

След официалното ни включване в Алианса нарастват и изискванията към въоръжените сили за придобиване на необходимите способности, необходими за издигане на нивото на оперативна съвместимост и бойната ефективност за осигуряване на надеждна отбрана на страната и за нуждите на колективната отбрана на НАТО. Най-общо те се формулират като възможности за:

- съвместно със силите на НАТО успешно отразяване на пряка агресия срещу България по суша, въздух и море в широкомащабен или глобален конфликт с висока интензивност и запазване на независимостта и териториалната цялост на страната в условия на приведен в действие чл. 5 на Вашингтонския договор;

- участие на част или на всички национални военни формирования, които са предвидени за предоставяне на НАТО, в отразяване на агресия и отбрана на съюзна държава или държави от НАТО при възникване на широкомащабен или глобален конфликт с висока интензивност и привеждане в действие на чл. 5 на Вашингтонския договор;

- възпрепятстване на нахлуването по суша или прехвърлянето по въздух и море на територията на страната на военни формирования и въоръжени групи или тяхното последващо блокиране и унищожаване в условията на ограничен регионален конфликт с ниска интензивност в случай, че не бъде приведен в действие чл. 5 на Вашингтонския договор, и с ограничено участие или неучастие на военни способности на съюзни държави – членки на НАТО;

- участие на част от националните военни формирования, които са предвидени за предоставяне на НАТО и са преподчинени на Съюзното командване на операциите, в оказване на помощ на съюзна държава при възникване на регионален конфликт с ниска интензивност, представляващ ограничена по размах и цели заплаха, и в случай, че не бъде приведен в действие чл. 5 на Вашингтонския договор и бъде поискана такава помощ от съюзната държава;

- участие в операции с висока интензивност на ООН, НАТО, ЕС или на създадени адхок коалиции за „налагане“ на мир с формирования на родовете войски, еквивалентни на бригада, в състав до 5000 души от националните сили, предвидени за предоставяне на НАТО и способни за развръщане и използване извън територията на страната, с възможност за ротация;

- участие в операции по „поддържане“ на мира, хуманитарни, спасителни и ембаргови операции, провеждани под егидата на ООН, на НАТО, на Европейския съюз или на създавани адхок коалиции с формирования на родовете войски, еквивалентни на усилен батальон, в общ състав до 1200 души от националните сили, предвидени за предоставяне на НАТО и способни за развръщане и използване извън територията на страната, с възможност за ротация през 6 месеца;

- участие в Силите за отговор на НАТО на формирования на родовете войски, еквивалентни на усилен батальон, в общ състав до 1200 души, с възможност за ротация през 6 месеца, които да се поддържат в готовност за развръщане в отдалечени райони извън територията на страната, в срок от 7 до 30 дни от решението за използване;

- участие в Силите за отговор на НАТО или в Постоянните ВМС на НАТО на един-два кораба от класовете „фрегата“, „корвета“ или спомагателен кораб за период до 6 месеца, без възможност за ротация;

- охрана и отбрана на въздушното пространство на страната чрез участие в Интегрираната противовъздушна система на НАТО в Европа;

- постоянно наблюдение и отбрана на териториалните води и защита на интересите на страната в Черноморската икономическа зона и в съседни морски пространства;

- подготовка на инфраструктурата и приемане на сили от интегрираните военни способности на НАТО, включително и за нуждите на общата противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, на територията на България където и когато е необходимо, както и необходимото логистично и друго осигуряване в рамките на съгласуваните и поети задължения [26].


Структура на Министерството на отбраната
и на Българската армия

Структура на Министерството на отбраната


Министърът на отбраната ръководи и отговаря за провеждането на държавната политика в областта на отбраната на страната. При изпълнение на правомощията си като централен едноличен орган на изпълнителната власт и в дейността си по стратегическо ръководство и командване на въоръжените сили министърът се подпомага от заместник-министри, постоянен секретар на отбраната и началник на отбраната.

Към министъра на отбраната се създава Съвет по отбрана, който е колегиален съвещателен орган на министъра на отбраната и включва заместник-министрите на отбраната, началника на политическия кабинет, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната и неговите заместници, командващия на Съвместното командване на силите, командирите на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили.

Пряко подчинени на МО са следните структури:

Представително военно формирование „Национална гвардейска част“, Военномедицинска академия, Служба „Военна информация“, Служба „Военна полиция“, Военно-географска служба, Стационарна комуникационно-информационна система КИС, Централно военно окръжие, Комендантство – МО, ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Военна академия „Георги Раковски“, Национален военен университет „Васил Левски“ с факултетите: общовойскови – Велико Търново, артилерия, ПВО и КИС – Шумен, авиационен – Долна Митрополия, Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“, Национален военноисторическия музей с филиалите му: Военноморски музей – Варна, Парк-музей на бойната дружба – 1444 г. – Варна, и Музей на авиацията – Крумово [16].


Структура на Въоръжените сили на Република България


Военното ръководство на въоръжените сили се осъществява от началника на отбраната и Щаба на отбраната (по-рано наричан „Генерален щаб“), който е интегриран с Министерството на отбраната.

А. Щабът на отбраната е организиран в 4 дирекции и 2 самостоятелни отдела. Той подпомага министъра, началника на отбраната, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната и заместник-началниците на отбраната при осъществяване на техните функции, като разработва военностратегически планове за действие на въоръжените сили. Дейността на Щаба на отбраната се организира и ръководи непосредствено от определен от началника на отбраната заместник-началник на отбраната.


На оперативно ниво Българската армия се управлява от: командващия на Съвместното командване на силите и командирите на Сухопътните войски, Военновъздушните и Военноморските сили, подпомагани от щабове. Те формират единна функционално-интегрирана структура с ясно определени функции и отговорности. В тази структура доминираща характеристика е съвместимостта. Командирите на видовете въоръжени сили са подчинени на командващия на Съвместното командване на силите.


Числеността на въоръжените сили и разпределението на личния състав по структури според Бялата книга за отбрана към 31.12.2014 г. е, както следва: личният състав на въоръжените сили е 37 000 души, от които в Българската армия – 26 100 души. По категории този състав се разпределя, както следва: военнослужещи – не по-малко от 23 700; цивилни служители – до 2380; резервисти – до 3000 души. От тях 53 % са в Сухопътните войски, 25 % са във ВВС, 13 % са във ВМС и 9 % са в СКС.


Според Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. към 31.12.2018 г. съотношението на личния състав за мирно време, без доброволния резерв, по категории военнослужещи и цивилни служители е, както следва: военнослужещи – 78 %, цивилни служители – 22 %. Относителният дял на числеността на Българската армия е, както следва: Съвместно командване на силите – 10,7 %, Сухопътни войски – 46,2 %, ВВС – 23,1 %, ВМС – 12,2 %, структури на пряко подчинение на началника на отбраната – 7,8 %.


Б. Съвместно командване на силите е структура за планиране и водене на операции на територията на страната и извън нея. Ръководи се от командващ, подпомаган от щаб.

Щабът на Съвместното командване на силите и щабовете на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили и на Военноморските сили са функционално интегрирани в единно оперативно ниво за управление. Съвместното командване на силите изпълнява следните задачи:


1. разработва планове за операции на въоръжените сили в мирно и във военно време;


2. провежда съвместната подготовка на Българската армия;


3. осъществява оперативното управление на дежурните сили и средства от БА;


4. координира участието на формирования от Българската армия в съвместната подготовка със силите на съюзниците от НАТО и Европейския съюз;


5. събира, анализира и обобщава опита от участието на въоръжените сили в мисии, операции, учения и тренировки с цел прилагането му при подготовката на въоръжените сили.

Според проекта на Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили до 2020 г. в състава на Съвместното командване на силите влизат: 68-а бригада „Специални сили“, бригада „Логистика“, Национален военноучебен център „Чаралица”, мобилна комуникационно-информационна система, щаб за контрол на придвижването, център за документално осигуряване, учебен полигон „Ново село“, център за осигуряване, оперативен архив на Българската армия, център за наблюдение и контрол на радиационната, химическата и бактериологичната обстановка, военен команден център, оперативен разузнавателно-информационен център и др. [2]

В. Сухопътните войски на Република България са основният вид въоръжени сили в Българската армия. Те подготвят и поддържат сухопътни формирования, способни за развръщане и участие в пълния спектър операции в системата на колективната отбрана на НАТО както на територията на страната, така и извън нея.

Сухопътните войски са създадени през 1878 г. с обнародването на Указа на руския императорски комисар за България – княз Александър Дондуков, за създаване на Българската земска войска. В Сръбско-българската война 1885 г. Сухопътните войски защитават блестящо на бойното поле Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Навеки остават в българската военно-историческа памет боевете при Видин, Гургулят, Сливница, Драгоман, Цариброд и Пирот.


През Балканската и Междусъюзническата война 1912 – 1913 г. Сухопътните войски самоотвержено се сражават при Лозенград, Люлебургаз, Бунархисар, Чаталджа, Шаркьой, Булаир, Одрин, Криволак, Калиманци и Кресна.

През Първата световна война 1915 – 1918 г. частите и съединенията на Сухопътните войски покриват своите бойни знамена с неувяхваща слава в епичните боеве с превъзхождащия ги по числен състав противник при Завоя на река Черна, Червената стена, Каймакчалан, Тутракан, Кубадин, Кочмар, Добрич и Дойран.


През Втората световна война 1939 – 1945 г. България е съюзник от 1.03.1941 до 7.09.1944 г. на нацистка Германия, но българският цар Борис III не изпраща български войски в помощ на Вермахта на Източния фронт въпреки настояването на Хитлер. На 8.09.1944 г. правителството на Константин Муравиев обявява война на нацистка Германия, а войските на Трети Украински фронт под командването на маршал Фьодор Толбухин навлизат на територията на Царство България. На следващия ден идва на власт правителството на Отечествения фронт начело с Кимон Георгиев, което незабавно включва България във войната на страната на антихитлеристката коалиция. Воините от БНА се сражават самоотвержено заедно със съветските воини при Ниш, Страцин, Стражин, Куманово, Драва и Мур. Българските пехотинци посрещат края на Втората световна война на австрийска земя, в подножието на австрийските Алпи. Благодарение на своето участие в заключителния етап на Втората световна война България успява да намали неблагоприятните последици от участието си преди това във войната на страната на Силите на Оста.


През периода на социалистическото развитие на България Българската народна армия и Сухопътните войски достигат връх в своето организационно развитие. След включването на България в Организацията на Варшавския договор на 14.05.1955 г. се засилва процесът на създаване на нови родове войски в състава на Сухопътните войски и тяхното превъоръжаване с модерна бойна техника. Развива се военното изкуство, тактика и стратегия и се усвояват нови прийоми и форми на водене на бойните действия. През 1973 г. се формира Командване на Сухопътните войски, което се заема с командването, подготовката, окомплектоването и развитието на сухопътните обединения, съединения и части на БНА.


След настъпилите демократични промени в нашата страна на 10.11.1989 г. Българската армия се редуцира и трансформира. Командването на Сухопътните войски се реорганизира в Главен щаб на Сухопътните войски, като постепенно структурите на войските и силите преминават от армейско-дивизионна към корпусно-дивизионна, а впоследствие – към корпусно-бригадна организация.


На 29.03.2004 г. България става член на НАТО. Реформата за оптимизация и модернизация на Сухопътните войски продължава и днес. През юни 2006 г., в изпълнение на Плана за организационно изграждане и преструктуриране на БА до 2015 г. Главният щаб на Сухопътните войски се реорганизира в Щаб на Сухопътните войски. Закрити са Командването на Оперативните сили, Командване „Изток“, Командване „Запад“ и Командването на Силите за специални операции. Съединенията и частите преминават на пряко подчинение на Щаба на Сухопътните войски.


Поради недостиг на финансови средства закъсняват модернизацията и превъоръжаването на Сухопътните войски. Все още не е реализиран проектът за закупуване и въвеждане в експлоатация на нови бойни машини на пехотата, от които тя има остра нужда.

В съответствие с План 2020 в състава на Сухопътни войски ще има 2 механизирани бригади, 1 бригадно командване, 3 полка – инженерен, логистичен и артилерийски, 4 батальона – за осигуряване, разузнавателен, алпийски и за ядрена, химическа и бактериологична защита, ремонтна база за въоръжение и техника, център за подготовка на специалисти, център за документално осигуряване, единен център за начална подготовка, учебен полигон „Корен“, представителен духов оркестър и база за съхранение на въоръжение и техника и подготовка на резервисти [20].


Г. Военновъздушните сили на Република България. Техният първообраз „Въздухоплавателно отделение“ е създаден на 20.04.1906 г. Основната му цел е да управлява разузнавателните дирижабли на Българската армия. За командир е назначен подпоручик Васил Златаров. През 1910 г. българското правителство решава да снабди армията със самолети. През 1912 г. 13 български офицери са изпратени в чужбина, за да се обучават на пилотиране. През 1912 г. България получава своя първи самолет – „Bleriot XXI“, с който на 13.08.1912 г. подпоручик Симеон Петров извършва първия български полет в небето над България.


След началото на Балканската война, на 15.10.1912 г. Първо аеропланно отделение, базирано на летището край Мустафа паша (Свиленград), получава заповед от щаба на Втора армия да извърши разузнавателна мисия, целяща събиране на информация за числеността и позициите на турските войски в Одринската крепост. Вследствие на това на 16 октомври двама български летци – поручик Радул Милков и поручик Продан Таракчиев, извършват разузнавателен полет над Одрин. По време на същия полет те хвърлят бомби над железопътната гара в Караагач. Така стават първите пилоти в историята на българската авиация, извършили боен полет, а датата 16 октомври е възприета за боен празник на българските ВВС.

България влиза в Първата световна война през октомври 1915 г. като съюзник на Централните сили. Военновъздушното отделение на българската армия е базирано на летището в Куманово, за да подкрепи бързо настъпващите пехотни части. Лошото време на практика обаче прави полетите невъзможни. С разширяването на фронтовата линия българската авиация е пренасочена към летищата край гр. Свети Врач (Сандански) и Ксанти. Използват се чисто новите германски самолети LVG. Силите на Антантата започват разузнавателни мисии и бомбардировки над българските сухопътни части на Македонския фронт.

На 30.09.1916 г. е извоювана първата победа на български летци през войната. Френски самолет „Farman“ навлиза във въздушното пространство на България със задача да бомбардира София. Самолетът е двуместен, като екипажът му е съставен от французин и сърбин. По същото време от летището в Божурище излитат няколко „Fokker E III“. Френският изтребител е посрещнат от тежък наземен огън, но успява да пусне бомбите си. Френският пилот пробва да се изплъзне от българските изтребители, но е атакуван и улучен от българския пилот Марко Първанов. Това го принуждава да направи аварийно кацане, а екипажът му е пленен.


След войната, на 27.11.1919 г. е подписан Ньойският мирен договор. Според клаузите му Царство България няма право на военновъздушни сили за следващите 20 години. Съгласно договора през 1920 г. са унищожени 70 самолета, 110 двигателя, 3 дирижабъла, 76 самолетни картечници, както и друго авиационно оборудване.

В началото на Втората световна война българските въздушни войски разполагат с 91 машини. На 1.03.1941 г. България влиза във войната като съюзник на нацистка Германия. Според договора тя предоставя въздушното си пространство за инвазията на германските войски в Югославия и Гърция. В отговор на това югославската бойна авиация нанася въздушни удари по град Кюстендил и неговата жп гара на 6.04.1941 г. Вследствие на атаката 47 души са убити, а 95 са ранени.

През декември 1941 г. България обявява „символична война“ на САЩ и Великобритания. През лятото на 1943 г. британско-американските въздушни сили започват да нанасят въздушни удари по петролните рафинерии в Румъния, използвани за военни цели от Вермахта. През август 1943 г. техни формации на връщане от Румъния за пръв път са атакувани от българските изтребители. Постигнати са първите въздушни победи. В отговор на това съюзническата стратегическа авиация започва варварски бомбардировки над София, които причиняват големи материални разрушения и смъртта на около 2000 цивилни жители на столицата.

Българската бойна авиация взема участие в заключителния етап на Втората световна война 1944 – 1945 г., като осигурява въздушно прикритие на настъпващите в Югославия български сухопътни части и съединения и воюва срещу довчерашния си съюзник – германската армия.

След Втората световна война българските ВВС заедно с другите видове въоръжени сили на Българската армия възприемат съветската военна доктрина. ВВС се разрастват бързо, като приемат на въоръжение над стотици съветски самолети и стават най-силната бойна авиация на Балканите. До средата на 50-те години на миналия век витловите съветски самолети Ил-2, Ту-2 и други са изведени от експлоатация, тъй като Корейската война маркира началото на „реактивната ера“ в самолетостроенето.

През 70-те години на XX век започва нова вълна на модернизация в българските ВВС, като са приети на въоръжение нови съветски свръхзвукови изтребители – МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-29, и бойни щурмови вертолети Ми-24.

След края на Студената война Българските военновъздушни сили са ограничени до 226 самолета. Голям брой ранни модификации на МиГ-21 са снети от въоръжение. През 1998 г. 4 авиобази са затворени – Габровница, Балчик, Узунджово и Щръклево. След две години е затворена и авиобазата в Стара Загора. Следващата година са закрити още три авиобази – в Добрич, Равнец и Чешнегирово. През 2003 г. е закрита авиобаза Доброславци и изтребителят МиГ-23 е изведен от експлоатация. Българското правителство планира да закупи 9 нови изтребителя за замяна на предвидените за изтегляне от въоръжение МиГ-21 БИС и Су-25. Недостигът на финансови средства обаче продължава. Годишният нальот на българските пилоти е едва 60 часа при норматив 180 часа.

Днес ВВС разполагат с 16 изтребителя МИГ-29, от които летят едва 9. Това принуди правителството да поиска помощ от НАТО за охрана на въздушното пространство на България. За тази цел в авиобаза Граф Игнатиево бяха пребазирани американски и полски изтребители, които ще патрулират съвместно с български самолети. Броят на пилотите е под 200 души, а общата численост на ВВС е 6750 души.


Съгласно План 2020 Военновъздушните сили ще имат три авиационни бази – Граф Игнатиево, Крумово и Безмер, зенитно-ракетна база, военновъздушна учебна база, база за специална техника, база за командване, управление и наблюдение, център за документално осигуряване и център за учения, тренировки и полигонна подготовка [26].


Д. Военноморските сили на Република България. Тяхното начало е поставено след Освобождението със създаването на Дунавската военна флотилия на 31.07./12.08.1879 г. в гр. Русе от руски флотски офицери. За първи път българският военноморски флаг се развява над 4 парахода, 7 парни катера и 5 гребни лодки, използвани в Руско-турската война и подарени на Българското Княжество от Русия. Заедно с корабите новосъздадената флотилия получава и ремонтна работилница за тяхната поддръжка. Първоначално корабите имат руски екипаж – 7 офицери и 58 долни чинове, но с първия набор на Българската армия към флота са зачислени 145 български новобранци. Първи командир на Дунавската флотилия е капитан-лейтенант Александър Конкеевич (1879 – 1882 г.).

През 1883 – 1884 г. е създадена Минна част при Дунавската флотилия и са приети на въоръжение първите 25 броя мини, като за минни заградители са приспособени 2 катера. На 9.01.1881 г. (стар стил) е създадена Машинна школа за подготовка на флотски техници – предшественик на Морското училище (днес ВВМУ „Н. Вапцаров“). През 1884 г. българското правителство за пръв път закупува военен кораб – яхтата „Александър I“. На 2.12.1883 г. за нуждите на Дунавската флотилия в Русе се създава първата у нас хидрометеорологична служба.

В Сръбско-българската война 1885 г. Дунавската флотилия получава бойното си кръщение. На параходите своевременно са поставени по 2 4-фунтови оръдия, на катерите – по 2 скорострелни оръдия, а миноноските освен скорострелно оръдие получават и по 2 прътови мини. Дунавската военна флотилия осъществява успешни бойни действия по река Дунав: бойни разузнавания; военнотранспортна дейност; снабдяване; разузнаване; борба с противниковото разузнаване. Поради отзоваването на руските офицери от България се налага командването на флота да се поеме от български офицери. Под командването на капитан Симеон Ванков Дунавската флотилия подвозва подкрепления в обсадената от сърбите Видинска крепост. Доставят се муниции, оръдия и стрелково оръжие, храни, снаряжение и материали.

През Балканската война 1912 – 1913 г. личният състав на Дунавската военна флотилия дава кадри за формирането на Българския беломорски флот. Военните моряци от Дунавската флотилия минират новоосвободените български акватории по новите ни южни граници.

През Междусъюзническата война 1913 г. поради заплаха да попаднат в плен корабите на Дунавската военна флотилия по заповед на Главното командване се самопотопяват в река Дунав. През Първата световна война 1915 – 1918 г. военните моряци успешно защитават българските дунавски брегове.

Създаването на Черноморския военен флот се замисля още през 1896 г. За целта правителството кани у нас френска морска мисия, с която да компенсира липсата на опитни български флотски специалисти. Пръв френски военноморски съветник (1897 г.) е лейтенант Пол Моро. Той препоръчва практическите мерки в тази насока. През 1897 – 1908 г. у нас пребивава втора френска военноморска мисия, ръководена от капитан II ранг Пол Пишон. През този период са построени във Франция и получени основните военни кораби на България: учебният крайцер „Надежда“ (1898 г.), 6-те торпедоносеца „Храбри“, „Строги“, „Смели“, „Летящи“, „Дръзки“ и „Шумни“ (1908 г.), спомагателни кораби, плаващи торпедни батареи, далекобойна артилерия, минно въоръжение и др. През този период за главна българска черноморска база се налага гр. Варна.

На 13.01.1899 г. се създава и Управление на флота във Варна. Флотът изпраща и първите си кадри на обучение в чуждестранни военноморски училища и академии. През Балканската война радиотелеграфистите от крайцера „Надежда“ прихващат вражески радиопредавания от борда на чужд кораб. Това е първото успешно радиоразузнаване. По-късно, при обсадата на Одринската крепост, пак радиотелеграфисти от военния флот подслушват и заглушават радиовръзките между Одрин и Цариград и това е първото бойно радиозаглушаване.


През Балканската война 1912 – 1913 г. военноморският ни флот получава своето бойно кръщение. На 8/21.11.1912 г. отряд от 4 торпедоносеца – „Летящи“, „Смели“, „Строги“ и „Дръзки“, командвани от капитан II ранг Димитър Добрев, открива и атакува вражески конвой североизточно от Варна. При атаката отрядът влиза в артилерийска престрелка с противника и го атакува с торпеда. Торпедният миноносец „Дръзки“ с командир мичман I ранг Георги Купов торпилира бронепалубния турски крайцер „Хамидие“, който, силно накренен, е докаран на буксир до пристанището на Цариград от останалите турски кораби. Поражението е тежко и прекратява активните действия на турския боен флот в Черно море до края на войната.


През Междусъюзническата война 1913 г. военният ни флот се прикрива в руското пристанище Севастопол, след което се завръща във Варна.

През Балканската война български флотски части има на Мраморно море. Кадрите от Черноморския флот и Дунавската флотилия подпомагат създаването и на трети – Български беломорски флот. Сформиран с царска заповед на 1.01.1915 г., той е базиран в Дедеагач и Порто лаго.

На 6.02.1917 г. моряци от Беломорския флот свалят неприятелски водосамолет. На 4.05.1917 г. е потопен от българско минно заграждение английският военен кораб „Лорд Солзбъри“. С отнемането на Беломорието от България с Ньойския мирен договор от 27.11.1919 г. Беломорският флот е закрит.

През Втората световна война, на 29.04.1941 г., той е възстановен със заповед на цар Борис III при възвръщането на Беломорието към територията на България. Базиран е в Кавала и Дедеагач и включва над 31 морски транспортни и бойни съда.

Cлед 9.09.1944 г. личният състав на Беломорския флот е предислоциран в Черно море, на остров Свети Кирик, срещу Созопол.

През Първата световна война българският военноморски флот води предимно отбранителни действия, като успешно неутрализират набезите на значително по-силния противник както в Черно и Бяло море, така и по река Дунав. Флотът не допуска вражески десант по българските брегове. На 27.10.1915 г. ескадра на руския имперски флот бомбардира Варна. Атакувани от германските подводници, базирани във Варна, руските бойни кораби се оттеглят. Тази акция е повод за бързото снабдяване на българския военен флот с нова техника.

На 25.05.1916 г. е въведена в бойния строй първата българска подводница UB-18. Тя е базирана във Варна. На 1.05.1917 г. се сформира българска водосамолетна станция, намираща се във Варненското езеро. На 4.09.1916 г. е проведен успешно и първият български морски десант при освобождаването на Балчик.


Успехи постигат и миннозаградителните сили на флота. На български минни полета на 25.02/9.03.1916 г. попада руският миноносец „Лейтенант Пущин“. На 13.12.1916 г. Балчик е бомбардиран от ескадра на Руския имперски флот. След завързалия се морски бой при Балчик противникът е отблъснат от бреговата батарея на капитан Георги Радков и хидропланите, излетели от Варна.


Ньойският мирен договор от 1919 г. забранява на България да поддържа военноморски флот, като е оставена възможност за полицейски задачи да се запазят не повече от 4 миноносеца и няколко по-малки лодки с цивилни екипажи.

В средата на 20-те години, в условията на пълна секретност е възстановен щабът на флота. През 1938 г. клаузите на Ньойския договор, засягащи флота, са отменени със Солунското споразумение на балканските държави.

Българските ВМС участват във Втората световна война на страната на нацистка Германия (1.03.1941 – 7.09.1944 г.), а от 8.09.1944 до 9.05.1945 г. заедно със сухопътните и въздушните войски на страната воюват срещу бившия съюзник като част от антихитлеристката коалиция.

По време на войната ВМС съществуват като Морски войски с управление и щаб в София, на които са подчинени Черноморският, Дунавският и Беломорският флот, с щабове съответно във Варна, Русе и Кавала. Морските войски извършват дейност в три основни направления: поставяне на отбранителни минни заграждения по нашето Черноморско и Беломорско крайбрежие; борба с минната опасност на река Дунав, Черно и Бяло море; ескорт на германските превози по море между Босфора и румънското пристанище Кюстенджа.


След 9.09.1944 г. българските военни моряци участват в миночистенето на река Дунав и Българското Черноморско крайбрежие. Съвместно със съветски кораби превеждат стотици конвои, натоварени с войски, техника и продоволствие по Дунав.

След Втората световна война военноморският флот е реорганизиран по съветски образец. С доставените през 1947 г. от СССР 13 кораба (ескадрен миноносец, 2 големи и 10 малки преследвача на подводници) започва създаването на флот за действия в по-широк оперативен простор. След включването на България във Варшавския договор през 1955 г. ВМС достигат невиждани в своята дотогавашна история развитие и мащаби.


През 1947 г. от София във Варна е преместен щабът на флота. В неговия състав влиза една самолетна ескадрила. През 1948 г. Морските войски са преименувани във Военноморски сили и им се предава Хидрографска служба. През периода 1956 – 1958 г. флотът започва разсредоточване на силите си, създадени са нови пунктове за базиране в Созопол, Балчик и Атия. През 1961 г. е ликвидирана Дунавската флотилия, а с това е премахнато военното присъствие на северната ни речна граница.

Кардиналните обществено-политически и икономически промени, настъпили у нас на 10.11.1989 г., заварват ВМС със сравнително голям корабен парк от 105 кораба, сред които 3 подводници, 3 фрегати, 2 дивизиона ракетни и торпедни катери, но 60 % от които са морално и физически амортизирани. Това налага да бъдат извадени от строя около 30 кораба, сред които фрегати, подводници, миночистачи, ракетни катери и спомагателни кораби.


Военноморският ни флот днес е вид въоръжени сили в структурата на Българската армия. Главната цел на ВМС е да гарантират неприкосновеността на морските граници и суверенитета на страната в морските ѝ пространства.

В структурно отношение те се състоят от Главен щаб, разположен в гр. Варна, Командване ПБ Варна, дивизион патрулни кораби, брегови ракетен дивизион, отряд миночистачи към 6 минотрални кораба, дивизион спомагателни кораби, части по поддръжка, склад Атия, Командване ПБ Бургас, дивизион патрулни кораби, дивизион миночистачни кораби, отряд плаващи средства и съоръжения, части по поддръжка, склад отделна морска вертолетна авиобаза „Чайка“ – Варна, Морски специален разузнавателен отряд „Черноморски акули“/„Тихина“ – Варна, брегови ракетен дивизион, брегова артилерийска батарея, инженерно-сапьорна рота, брегова опорна система за комуникации и свръзка, складове на ВМС, складове за боеприпаси на ВМС, Хидрографска служба – Варна, Висше военноморско училище „Н. Вапцаров“, Морски оперативен център, отделен отряд за електронно разузнаване.


През 2014 г. във ВМС има 3510 души щатен състав. В авиацията на ВМС има 260 военнослужещи и 7 вертолета, в състава на бреговите войски има 2 полка брегова отбрана с общо 20 батареи. Според План 2020 бъдещата структура на ВМС предвижда да има в състава си флотилия бойни и спомагателни кораби. Флотилията ще има 2 пункта за базиране – във Варна и Бургас, и 3 корабни дивизиона. ВМС ще разполагат още с отделна морска вертолетна авиобаза, брегови информационен отряд, брегова информационна система за КИП, морски оперативен център, хидрографска служба, брегови ракетно-артилерийски дивизион и формирования за бойно осигуряване и поддръжка. В съответствие с изискванията на разумната достатъчност и отбранителната военна доктрина, реалното икономическо състояние на страната и военнополитическата обстановка в региона се предвижда България да има малък, но модерен и балансиран флот с около 3500 души личен състав, който да е в състояние самостоятелно и във взаимодействие със Сухопътните войски и Военновъздушните сили да защити националните интереси на море [19: 131 – 135].

Инвестиционни проекти за модернизацията
и организационното развитие на видовете въоръжени сили
в Българската армия

След стартиране на военната реформа има разработени 11 проекта за модернизация на Въоръжените сили на Република България, част от които вече са реализирани. Такива са:

I. Проект „Превъоръжаване на въоръжените сили с автомобилна техника“ до 2020 г.


II. Проект „Придобиване на нови вертолети за ВВС и ВМС и модернизация на вертолети Ми-17 и Ми-24 от състава на ВВС на Българската армия“ – 2005 – 2013 г.

III. Проект „Придобиване на нов многоцелеви изтребител“ (възстановяване на летателната годност на самолети МиГ-29) – 2005 – 2015 г.

IV. Проект „Придобиване на нови транспортни самолети“ – 2004 – 2007 г.

V. Проект „Проектиране и строителство на кораб клас „многоцелева корвета“

VI. Проект „Брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването и охрана на морската граница – „Екран“ – 2007 г.

VII. „Придобиване и модернизация на кораби „втора ръка“ – 2005 – 2007 г.

VIII. Проект „Oкомплектоване на батальон от силите за разполагане със снаряжение и лагерно-походно имущество, съвместимо с изискванията на НАТО“ – 2007 г.

IX. Проект „Развитие на средствата за комуникационно-информационно осигуряване “ – 2004 – 2010 г.

X. Проект „Национална програма за утилизация и унищожаване на излишните бойни припаси“ – 2005 – 2015 г.

XI. Проект „Придобиване на системи за разузнаване, ранно предупреждение и мониторинг на ядрени, химически и биологически агенти” – 2004 – 2007 г.


За Сухопътни войски се предвижда създаване на условия за стартиране на основния инвестиционен проект „Изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираните бригади“ и проект за нова бойна машина на пехотата.

За Военновъздушните сили от изключителна важност са ремонтът, поддръжката и модернизацията на техниката, както и закупуването на нов тип боен самолет, на нови трикоординатни радари, автоматизирани системи за командване и управление и др.

За поддържане и развитие на способностите на Военноморските сили е необходимо да се създадат условия за стартиране на основните инвестиционни проекти – частична модернизация на фрегати клас E-71 и придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб.

Ако тези инвестиционни планове за модернизация на бойната техника не се реализират и бойната подготовка не се води пълноценно, ще бъдат намалени съществено отбранителните способности на армията [19: 135 – 138].

Библиография


1. Авторски колектив. Балканската война 1912 – 1913 г. София: Държавно военно издателство, 1961.

2. Авторски колектив. История на Отечествената война на България 1944 – 1945. Т. 2 и Т. 3. София: Военно издателство, 1982/1983.

3. Ангелов, А. Българските въоръжени сили в НАТО. [онлайн]. bdi.mfa.government.bg/.../Module%2004%20.../Anio%20Angelov%20-%20BG%20a...

4. Арабаджийски, Н. Администрация на сигурността и отбраната. София: Военно издателство, 2007.


5. Василев, Васил, Г. Вълков, Ив. Драев, П. Петров, П. Стоилов, Ст. Нойков. Българската армия 1877 – 1919 г. София: Военно издателство, 1988.

6. Венедиков, Й. История на Сръбско-българската война 1885. София: Държавна печатница, Щаб на армията – Военноисторическа комисия, 1925.

7. Визия: България в НАТО и в Европейската отбрана – 2020 г. 2.09.2014. [онлайн]. https://www.mod.bg/bg/index.php.

8. Гинчев, Георги, Петко Иванов, Борис Чолпанов. Междусъюзническата война 1913 г. София: Държавно военно издателство, 1963.


9. Димитров, Божидар. Войните на България за национално обединение – 1885, 1912 – 1913, 1915 – 1918, 1939 – 1945. София: Фондация „Ком“, 2006.


10. Добрев, К. Въоръжените сили на Република България – история и настояще. София, Военна академия „Г. С. Раковски“, 2013.


11. Доктрина на въоръжените сили на Република България. София, 2011. [онлайн]. https://www.mod.bg/bg/doc/zapovedi/2012/20120130_OX057_
DoktrinaVSRB.pdf.

12. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България. Обн. ДВ, бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г.

13. Иванов, И. Новата визия за развитие на отбраната и въоръжените сили (2013 – 2017 г.). 18.04.2013. [онлайн]. Otbrana.com.

14. Йончев, Димитър. Строителството на въоръжените сили на България. История и политика. София: Съюз на офицерите и сержантите от запаса, 2002.


15. Крапчански, В. и др. Кратък обзор на бойния състав, организацията, попълването и мобилизацията на българската армия от 1878 до 1944 г. София: Държавно военно издателство, 1961.

16. Миланов, Йордан. Авиацията и въздухоплаването на България през войните 1912 – 1945. София: Военно издателство, 1997.

17. Министерство на отбраната. Генерален щаб на Българската армия. Военната защита на Съединението. Сборник с доклади и научни съобщения от юбилейна научна конференция, посветена на 120 години от Сръбско-българската война, София, 16.11.2006. София: Военно издателство, 2006.


18. Недев, Н. България в Световната война 1915 – 1918. Бегъл исторически преглед. София: Анико, 2001.

19. Огнянов, Л. Политическата система в България 1949 – 1956. София: Стандарт, 2008. ISBN 978-954-8976-45-9.

20. Пейчев, А. и др. 1300 години на стража. София: Военно издателство, 1984.

21. Петров, Людмил. Проблеми на военната политика на България 1934 – 1939 г. София: Военно издателство, 1990.


22. План за развитие на ВС на Република България. ПМС № 333/29.122010.

23. Попов, Васил, Цветана Иванова, Йонка Велкова. Българската земска войска 1878 – 1879 г. София: Държавно военно издателство, 1959.


24. Стателова, Е., А. Пантев. Съединението на Княжество България и Източна Румелия 1885 година. София: Просвета, 1995. ISBN 954-01-0672-9.

25. Христов, А. Исторически преглед на войната на България срещу всички балкански държави – 1913 г. София: Армейски военноиздателски фонд, 1922.


26. Цветков, К. 135 години в служба на Родината. 19.07.2013. [онлайн]. Otbrana.com.

Демократичният дефицит в историята
на политическите борби
в Република Северна Македония

д-р Красимира Мончева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“


доц. д-р Теодор Дечев


Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив


The democratic deficit in the history of political struggle in the Republic of Northern Macedonia

Krasimira Moncheva, PhD


Sofia University „St. Kliment Ohridski“


Assoc. Prof. Teodor Dechev, PhD


Higher School of Security and Economics – Plovdiv


Abstract: The study examines in historical retrospect the problem of the lack of democratic experience on the territory of today's Republic of Northern Macedonia. The review and its analysis give us several basic conclusions. The history of political struggles is quite poor of democratic episodes. The individual acts related to the Bulgarian church struggles with the Constantinople Patriarchy, the two or three years of the famous „Hürriyet“, proclaimed by the Young Turks, the miserable picture of the „free“ elections in Versailles Yugoslavia – this is more than a modest asset in the political biography of today's Republic of Northern Macedonia. From the point of view of the doctrinal considerations of the political elite ruling in Skopje today, the democratic episodes traced in this review, can not be a subject of reference, because their Bulgarian background is extremely strong and clearly stated. The plebiscites after the sultan's decree for the establishment of an autonomous Bulgarian Church, led to the expansion of the diocese of the Bulgarian Exarchate. The so-called „orphan delegates“ from Macedonia joined the Bulgarian Constituent Assembly in city of Veliko Tarnovo. During the „Hürriyet“ the public witnessed the activities of the Union of Bulgarian Constitutional Clubs and the People’s Federal Party (Bulgarian Section). In the years after World War I, the Democratic Party in Royal Yugoslavia and personally Luka Davidovich and Mita Dimitrievich sought the votes of people with Bulgarian consciousness in Macedonia. All this excludes the possibility of these episodes being the subject of reference or inspiration in the context of today's process of formation of political life in the Republic of Northern Macedonia. In general, the difficult-to-remove Bulgarian „stuffing“ of the scarce episodes of political democracy in Northern Macedonia, completely excludes them from the political discourse there today. In other words, today in the Republic of Northern Macedonia there is a strong lack of democratic tradition.
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Историческата съдба на Вардарска Македония предопределя необходимостта формалната демокрация, която е установена днес в нея, да бъде наречена „млада“. Земите, които представляват днес територията на Република Северна Македония, имат „щастието“ да останат под турско робство чак до 1912 г. Ако може да се говори за някакъв първи демократичен акт, или за първа демократична процедура по тези земи, това са плебисцитите, свързани с установяването на границите на Българската екзархия, учредена с фермана на султан Абдул Азис от 28.02.1870 г.


Следващият епизод, в който може да се твърди, че населението на Македония се е докоснало до демократичните процедури, е свикването на Учредителното събрание във Велико Търново, на което в крайна сметка ще бъде приета Конституцията на Българското Княжество. Известно е, че във Велико Търново пристигат и делегати от тези български земи, които остават извън пределите на Княжеството, фиксирани в Берлинския договор. Тези делегати вземат дейно участие в алтернативните дебати в навечерието на Учредителното събрание, когато се обсъжда въпросът как да се реагира на берлинския диктат, и дори се издига идеята „окастрената свобода“ да бъде „върната“ от Учредителното събрание на Великите сили.


За участието на делегати – българи от Македония, в работата на Учредителното събрание свидетелстват по безспорен начин писмени документи, като например пълномощното, издадено на Димитрий Протич от Велес, Никола Диамандиев от Охрид, Косте х. Трайчев от Кратово, Наум Симов от Битоля, Димитрий х. Андонов от Щип, Атанас Радев от Кочани, Димитрий П. Георгиев от Струмишко и Стоян Костов от Скопие, с което им се вменява задължението:

„...да изразят горещото желание на всичките жители българи от Македония, което състои единството на народа ни, както много пъти сме изразили пред европейските сили, а за разделението на братята ни сме ся протестирали не еднажди и не ще престанем от да ся протестираме и да ся стремим за обединението ни, докле тече в жилите ни българска кръв. Заради това ся упълномощават горе речените господа да обърнат вниманието на г-да представители от свободна България върху това нечто и заемат В сериозно Внимание това наше неотемлемо желание да употребят Всичките сили да не останем под несносното Вече за нас иго…“ [4: 182 – 183].

През следващите години в аналите на историята на Македония преобладават сведенията за революционните борби на българското население и жестоките ексцеси на турската власт в отговор на освободителното движение. Въпреки това би трябвало да се отбележи една съществена подробност. Не толкова отдавна, когато темата за борбите на албанците в Косово беше номер едно в световния печат и всички се удивляваха на създадените от косоварите паралелни държавни структури и пълния бойкот срещу сръбската държавна администрация, наше задължение е да не забравяме, че такъв прецедент вече има, и то в намиращата се под отоманска власт Македония.


През периода от създаването на ВМОРО (известна преди това и като БМОРК и ТМОРО) през 1893 г. в Солун до идването на режима на младотурците и т.нар. „Хюриет“ през 1908 г. на територията на Македония под отоманска власт се изграждат последователно паралелни управленски структури под егидата на дейците на освободителното движение. В обширни части на тази територия (най-вече по селата) населението престава да се обръща към турските кадии. Правораздаването минава в ръцете на съответните войводи от ВМРО. Вътрешната организация развива и своеобразна социална дейност, изразяваща се в намеса в преговорите с чифликчиите за възнаграждението на ратаите, откриването на аптеки и пр.


Историкът на освободителното движение Христо Силянов например, описва „епичната“ борба на войводата Сава Михайлов с въшките по македонските села и решителните мерки, взети от него, за приучване на македонските селяни към правилата на елементарната хигиена. Постепенно под егидата на ВМОРО се създава своеобразна скрита автономия и местно самоуправление, за което спомага и реформата във Вътрешната организация, при която четите постепенно биват изместени от селски милиции.


В такава обстановка в Македония дочакват младотурския преврат и обявения от комитета „Единение и напредък“ „хюриет“, т.е. „свобода“. Последвалият кратък период на участие на българите в политическия живот на отоманска Турция е може би най-яркият епизод от „демократичното наследство“ на днешна Република Северна Македония. През юли 1908 г. Турция е изправена пред дилемата или да се подчини на решението на Великите сили за прокарване в действие на проекта за реформи от Мюрцщег, или в нея да се случи нещо, което да измени хода на историята. Това нещо се случва под формата на безкръвна революция срещу султанския абсолютизъм. Комитетът „Единение и напредък“ възстановява Мидхад-пашовата конституция от 1876 г. и обявява равенството на всички народности в империята. На участниците в освободителното движение е дадена амнистия, премахната е султанската тайна полиция, и дори е разпуснат 30-хилядният контингент от доносници [5: 3 – 74; 17].

Прокламираната на 18.07.1908 г. Отоманска конституция се състои от 12 глави и 118 члена. В глава първа – „За Отоманското царство“, се запазват доста неща, познати от периода до преврата. Така например положението на султана се урежда от чл. З до чл. 5 по следния начин:


„Чл. 3. Отоманското господство (суверенитет), което в лицето на господаря съединява върховното халифство на ислямизма, принадлежи на най-връстния от князете на Османовата династия съгласно с правилата, установени открай време.


Чл. 4. Негово Величество Султанът, в званието Върховен халиф, е покровител на мюсюлманската вяра.


Той е господар и падишах на всички отоманци (отомански поданици).


Чл. 5. Н.В. Султанът е безотговорен. Неговата особа е свещена.


Чл. 6. Свободата на членовете на османската царска династия, техните лични имоти, недвижими и движими, както и тяхната доживотна цивилна листа са под гаранцията на всички.


Чл. 7. Н.В. Султанът брои между своите господарски права следните правдини:


Назначава и уволнява министрите: раздава чиновете, длъжностите и знаковете на своите ордени; потвърждава шефовете на привилегированите области спроти формите, определени от дадените правдини; сече монети; неговото име се произнася в джамиите през обществените молитви; сключва договори с чужди държави; обявява война; сключва мир; командва войските по сухо и море; заповядва военните движения; нарежда да се изпълняват разпоредбите на шериата (свещения закон) и на законите; създава правилниците за обществената администрация; смалява или прощава наказанията, присъдени от углавните съдилища; свиква и отлага Общото събрание; разпуща, ако намери за нужно, Събранието на представителите, при условието да се проведе нов председателски избор“ [11].

Както се вижда, конституционната монархия на младотурците се отличава от абсолютната султанска власт може би само по факта, че между „господарските права“ на султана не се предвижда дотогавашният му прерогатив да души останалите си братя с копринен шнур.


Все пак глава втора на конституцията е посветена на проблема „За общественото право на отоманците“. В сравнение с глава първа тя е просто либерална:


„Чл. 8. Всички поданици на царството се наричат без разлика отоманци, каквато и вяра да изповядват.


Качеството отоманец се добива и се губи спроти случаите, изброени от закона.


Чл. 9. Всички отоманци се радват на индивидуална (лична) свобода, при условие да не накърняват свободата на другиго.


Чл. 10. Личната свобода е безусловно неприкосновена.


Никой не може да понесе каквото и да е наказание, освен в случаите, определени от закона, и спроти формите, които той предписва“ [11].

В същата глава са конституирани доста свободи, чието зачитане би било огромен напредък за Отоманската империя:


„Чл. 11. Ислямството е държавната вяра.


Ала като запазва това начало, държавата покровителства свободното упражнение на всички изповедания, признати в царството, и запазва верските правдини, дадени на разни църковни общини, при условие да не се накърняват с това общественият ред и добрите нрави.


Чл. 12. Печатът е свободен в границите, теглени от закона.


Чл. 17. Всички отоманци са равни пред закона. Те имат същите права и задължения към страната, без ущърб на всичко, що засяга вярата.


Чл. 21. Недвижимата и движимата собственост, правилно придобити, са гарантирани.


Никакво отчуждаване не може да стане, освен поради надлежно установена обществена полза и срещу предварителна изплата съгласно със закона на стойността на отчуждавания недвижим имот.


Чл. 25. Никакви пари не могат да се взимат под вид на данък или берия (такса), или под друго някое название, освен по силата на закон.


Чл. 26. Мъченията и изпитните под всякакъв вид са всецяло и безусловно забранени…“.

На фона на тези добри пожелания обаче се вижда тънката асимилаторска идея на авторите на Отоманската конституция. Цитираният чл. 8 определя всички граждани на царството като отомани и много важно – „…независимо от вярата им“. Навсякъде в Отоманската конституция се допуска гражданите да бъдат разделяни само по религиозен признак, но не по народностен. Същият подтекст се открива и в чл. 16, който предвижда всички училища да бъдат поставени под надзора на държавата.


Съгласно разпоредбите на чл. 8 от „Инструкция относно вилаетите на Европейска Турция“ комисарите и стражарите, набрани всред мюсюлманите и християните, са длъжни да знаят да четат и пишат на турски език.


Ясно се вижда как с помощта на конституционната норма младотурците се опитват да неутрализират важни моменти от реформената концепция на Великите сили за Македония.

В Отоманската конституция се предвижда създаване на двукамарен парламент. Чл. 42 гласи:


„Общото събрание се състои от две отделни събрания (камари): господарско събрание, или Сенат, и Събрание на представителите…“ [11].

Подобна идея никога не се е ползвала с популярност сред възрожденски настроените българи. При дебатите около приемането на Търновската конституция създаването на сенат е отхвърлено, и дори в известен смисъл употребено за пропагандни цели от бъдещите либерали начело с Петко Славейков срещу бъдещите консерватори – Тодор Икономов и др. Неслучайно и ВМОРО е крайно негативно настроена срещу идеята за господарското събрание. В писмо на ВМОРО до младотурския комитет „Единение и напредък“ в Солун след поздравленията за „бляскавата победа“ се казва:


„Като оказва обаче своето съдействие и като възприема основното положение на младотурската програма, Организацията си запазва правото да изисква ония свободи за мак[едоно] – одр[инското] население, без които омиротворяването на страната е невъзможно.


І. Радикална ревизия на възстановената от 1876 г. конституция в духа на съвременния демократически конституционализъм:


1) Унищожаване или поне модернизиране на Сената.


2) Изрично предвиждане свободата на политическите сдружения, наред с тия на словото и печата.


3) Пълна децентрализация в управлението. Административното самоуправление на Македония, конкретно изразено с областно събрание с право на гласуване областния бюджет и на контрол върху местното управление. Официалния език в областните учреждения ще бъде говоримия на населението. Само [с] централните власти сношенията ще бъдат на турски“ [27].

Както се вижда, въпреки опиянението от хюриета, заляло Македония, във ВМОРО са си дали точна сметка за задните мисли в Отоманската конституция. В цитирания по-горе документ е взето ясно отношение и по въпроса за верските свободи. Изискването на ВМОРО е:


„III. Пълно равенство между всичките нации и религии. Допускане християните до всички длъжности, включително и военните. Официална религия не се предвижда“.

Интересно е, че при цялата далновидност на възраженията на ВМОРО в тях не е взето отношение по въпроса за колосалните права, дадени от Отоманската конституция на султана. Вероятно това е бил тактически ход, за да не се дразнят турците. Вместо ревизия на конституционните права на султана от ВМОРО искат ни повече, ни по-малко:

„VII. Детрониране на настоящия султан“.

Започналите дебати по реформите в Отоманската империя по текста на конституцията, изключително болният въпрос за децентрализацията и обособяването на области в империята с отчитане на етническия състав в тях – всичко това по безспорен начин изправя българите от Македония пред необходимостта от бърза политическа самоорганизация и това не закъснява.


На 27.07.1908 г. в гр. Солун е основан местен Български конституционен клуб (преди Солун такъв е основан във Велес на 20.07.1908 г.). В сградата на Девическата гимназия е избрано ръководство от видните солунски граждани: Дамян Кондов, Д. Пенушлиев, Петруш Сарафов и Ср. Петров – търговци; д-р Тенчев – лекар; Емануил Ляпчев – член на Извънредния съд; Панчо Дорев – помощник на прокурора при Апелативния съд; Хр. Далчев – адвокат; Йордан Мирчев – учител, и Митревски – предприемач. Четири места са оставени за попълване по усмотрение на местния комитет на ВМОРО [26] (подробности са дадени в Приложение № 1).

Според устава на Клуба негов член може да бъде всеки солунски гражданин от 20-годишна възраст нагоре. Като цели на клуба са посочени:


„а) Да даде гражданско и политическо възпитание на българския народ в духа на конституционните свободи с най-близка цел – извоюване абсолютно самоуправление в Македония. Това искане се основава върху чл. 108 от отоманската конституция.


б) Да пази, развива българската народна култура.


в) Да поддържа братска дружба с другите народности в държавата и да ратува задружно с тях за преуспяването и величието на Отоманската империя.


г) Да се грижи за икономическото подигане на страната“ [3].

На 2.08.1908 г. е основан Български конституционен клуб в Скопие, който възприема устройството на Солунския клуб. Избрано е ръководство от 15 души. На 25.08.1908 г. управляващият агентството на БТА в Скопие Иван Т. Икономов докладва на българския министър на външните работи и изповеданията С. Паприков, че са основани следните български конституционни клубове:

- в Тетово на 5.08.1908 г.;

- в Щип на 6.08.1908 г.;

- в Куманово на 6.08.1908 г.;

- в Кратово на 7.08.1908 г.;

- в Крива Паланка на 7.08.1908 г.;

- в Гостивар на 10.08.1908 г.;

- в Кочани на 15.08.1908 г.


В доклада има косвена информация, че до 25.08.1908 г. Български конституционен клуб е основан и в Битоля и е започнала подготовката за парламентарните избори, които са предстояли [32].

На 29.08.1908 г. е основан и Български конституционен клуб в Цариград. Съществени различия между документите на солунския и на цариградския клуб няма, като се изключи това, че между целите на цариградския клуб е записано:


„Параграф 2, точка г) да съдействува за политически и обществен сговор между разноверските и разноплеменни отомански поданици и успоредно с всяка вяра и народност да служи за благото на общото отоманско отечество“ [32; 33].

На 7.09.1908 г. в залата на солунския „Еден театр“ се открива Първият учредителен конгрес на Съюза на българските конституционни клубове в Македония и Одринско. На първото заседание според рапорта на княжеския търговски агент в Солун А. Шопов са присъствали около 35 делегати, избрани от вилаетските и казалийските центрове в Македония, с изключение на каазите Драмска, Мелнишка, Разложка и Горноджумайска. В последните до този момент не са били учредени конституционни клубове „поради упражнявания терор от санданистите“. Над 20 делегати от Одринско не успели да пристигнат навреме поради стачка на железниците [28]. На втория ден на конгреса успяват да се присъединят още трима делегати от Цариград и двама от Дедеагач. Конгресът приема общ устав на българските конституционни клубове от около 90 члена, а също така и програмна декларация (вж. Приложение № 2).


За изследователите е от особено значение фактът, че е запазен пълният текст на Програмната декларация на Съюза на българските конституционни клубове. За тези, които могат да четат между редовете, стават ясни замислите и идеите на основателите на Съюза на българските конституционни клубове (СБКК). Като основен принцип се декларира „…запазване целостта и общите интереси на отоманската държава и нейното преуспяване…“ [28; 29].

СБКК като цяло гравитират към това крило на ВМОРО, което по спекулативни причини е наричано систематично „десница“ в историческа книжнина, написана до 10.11.1989 г., а и след това. Всъщност това са хората, за които българското начало винаги е първенстващо, а лозунгът за автономия – тактически похват, целящ да удовлетвори претенциите на Великите сили, агресивните балкански съседи на България и пр. Това са хората, които за разлика от обкръжението на Сандански не се изкушават от идеята, че политическото им преуспяване ще бъде толкова по-високо, колкото по-далече се държат от България и нейните управници.


Правейки подобна декларация в защита на целостта на Отоманската държава, те безспорно са отчитали и обезкръвяването на ВМОРО, и огромната умора у населението след дългогодишните ексцесии в намиращата се под властта на султана Македония. Безспорно СБКК са си давали сметка, че след кървавия погром на въстанията от 1902 и 1903 г. и след започналата открита агресия на т.нар. „чужди пропаганди“ – въоръжените пропаганди на Сърбия и Гърция, които често са се радвали и на турска благосклонност, каузата на българското население в Македония може да бъде защитена най-добре в рамките на легалния политически живот, който хюриетът е предлагал. Тук могат да бъдат потърсени аналогии дори и със стратегията на Стамболов и на Екзарх Йосиф за укрепване на позициите на българската народност в Македония и Одринско.


Авторите на Програмната декларация на Съюза на българските конституционни клубове се обявяват против „механическата асимилация на народите, населяващи една държава“, и против тогавашното административно разпределение, което е „непригодно и произволно“. Авторите на програмата изхождат от необходимостта от „свободното проявление и развитие на духовната и материалната култура на отделните нации“ за напредъка на държавата. Те смятат, че „географични, стопански, етнически и културни особености в обширната държава налагат най-широка децентрализация в управлението, осветена и самата конституция в чл. 108“.

СБКК формулира „като максимална точка на своята програма: групиране на отделни националности в нови административни единици, с областно самоуправление“.

Безспорно „максималната точка“ на Програмната декларация на СБКК е формулирана в духа на либералния национализъм, типичен за българското освободително движение от този период. От своя страна прегледът на програмните искания, които следват в документа, показва наличието на сериозни общодемократични и социални начала в Програмната декларация на СБКК.


Иска се ревизия на конституцията „върху базата на народния суверенитет“. Издигат се искания за „всеобщо, пряко, равно и тайно гласоподаване за всеки поданик от 20 години нагоре; за парламентарна законодателна инициатива (!); за пълна и солидарна министерска отговорност пред законодателната власт; премахване на Сената, или както е записано, „еднокамарно законодателно тяло с гарантиране правата на меншенствата“; „пълна свобода на личността, убежденията, словото, печата, събранията и сдружаванията“.

Без да се злоупотребява с аналогиите, може да се каже, че програмата, с която излиза Съюзът на българските конституционни клубове, в „постфеодалния“ период наподобява по стил и дух ранните програми на опозицията в България в „посттоталитарно“ време. С огромна доза условност, разбира се, може да се каже, че има стилово родство между Програмната декларация на СБКК и ранните документи на БРСДП(о)/БСДП, както и с вижданията на ранния СДС (преди изборите за ВНС през 1990 г.). Явно в есенцията на всички преходни периоди има някаква „обща нота“. (Пълният текст на Програмната декларация на СБКК е даден в Приложение 3).

Успоредно със Съюза на българските конституционни клубове се учредява и формацията, представляваща легален израз на общността революционни деятели, гравитиращи около личността на Яне Сандански. Непосредствено след младотурската революция групировката около Сандански, в която влизат дейци на ВМОРО от Серски, Солунски и Струмишки революционен окръг, се обособяват в Македоно-одринска революционна организация (МОРО).


На 8.08.1908 г. в Солун е публикувана нейната проектопрограма, която включва „Програмни искания“ и „Декларация“ [3]. От документа се вижда, че МОРО е своеобразна преходна структура между революционна организация и политическа партия. Още в началото на проектопрограмата се изтъква, че „революционната организация е на своя борчески пост и е готова всеки момент да си послужи със силата на оръжието в случай на едно настъпление на реакцията“.

Едновременно с това в „Декларацията“ пише черно на бяло, че в момента МОРО се проявява с „легални форми, без да се прибягва до силата на оръжието“, тъй като след възстановяването на конституцията от 1976 г. „в Империята са въдворени първите и елементарни условия за легална политическа акция“ [3].

Подчертава се, че МОРО „е готова да се реорганизира и превърне от организация конспиративна и боева в организация за легално политическо действие“, т.е. в легална политическа партия, но само ако се осигурят по законодателен път всички необходими условия „за свободно проявление на политическите борби“ [3].

Въпросните документи са изработени от кръжец приближени на Яне Сандански, сред които могат да се отбележат като най-продуктивни Димо Хаджидимов и Никола Харлаков, а по отделни аспекти и Д. Миразчиев, А. Томов, Павел Делирадев [13]. Именно участието на Димо Хаджидимов (тесен социалист) и на Никола Харлаков (ту тесен, ту широк, ту пак тесен) е основният повод крилото на Сандански да бъде обявено за „левица“.

Вече стана дума, че всъщност разграничителната линия минава не като демаркация между „леви“ и „десни“, а като фронт между тези, които в крайна сметка (въпреки всички междинни компромиси и тактически похвати) лелеят присъединяването на Македония към България, и тези, които намират, че би било много по-изгодно Отоманската империя да се трансформира в източна федерация, в децентрализираните структури на която те биха могли да си осигурят много по-приемливо политическо бъдеще.


Някои изследователи смятат за доказан факт, че Сандански е имал членска книжка на Демократическата партия и че деленето на двете крила на ВМОРО на „леви“ и „десни“ на практика профанира въпроса. Смятаме, че по-нататъшните факти ще се окажат в подкрепа на тази теза. (Това твърди и Мерсия Макдермот в своята апологетична биографична книга за Яне Сандански. Също така се твърди, че Демократическата партия е издала официално некролог за Сандански след убийството му през 1915 г.)


През януари 1909 г. след известно напрежение между МОРО и официалните власти приемник на революционната организация става политическа формация, която до август 1909 г. няма наименование и най-често се среща като Народна федеративна партия (българска секция) и Българска народна федеративна партия. Това става чрез подписването на нарочен протокол между Яне Сандански (Серски окръг) и Христо Чернопеев (Струмишки окръг), в който се поема задължението за основаване на местни партийни организации [21].

През периода между младотурския преврат и началото на 1909 г. бъдещите „бащи“ на НфП са се изтощили взаимно в тежки идейни дискусии дали да се продължава като МОРО, или да се пристъпи към организирането на политическа партия. Първи се отказват от изкушението МОРО да продължи да претендира за монопол върху обществените изяви на българите в Серски, Солунски и Струмишки окръг дейците от Струмишко. Под влиянието на отседналите при тях социалисти анархолиберали (Н. Харлаков, П. Делирадев, А. Томов, Н. Стойнов и пр.) през септември 1908 г. струмичани се отказват от програмните искания на МОРО и започват да издават в. „Единство“, който обявява като своя непосредствена задача постигането на единство и съгласие между отделните националности „в името на интересите на цялата империя“. Вестникът се списва в, общо взето, откровено туркофилски дух.


Смята се, че мястото на бившите революционери е в единна отоманска демократическа партия начело с младотурците. Във вестника се приветстват предложенията на младотурците за създаване на „интернационални клубове“, и най-вече на българо-турски.


След като Сандански и Чернопеев са принудени да отчетат пред себе си, че СБКК бележи много бърз напредък, а пък настроението в Струмишко и донякъде в Солунско е изцяло в полза на идеята за създаване на общи отомански партии, прибирането на революционните знамена на МОРО е само въпрос на време. Така се стига до споменатия вече Протокол от 15.01.1909 г., с който започва предстартовото броене за създаването новата политическа партия. В нея се влива т.нар. „Народна организация“ (създадена на 1.11.1908 г.).


Солунското настоятелство е обявено за Временно централно бюро и поема координацията на народнофедералистите до датата на учредителния конгрес. Също така се постига съгласие за обединяването на в. „Конституционна заря“, който е близък до Сандански, със споменатия вече в. „Единство“ в нов партиен орган. Освен в Солун, през първата половина на 1909 г. партийни организации възникват в Кавадарци, Горна Джумая, Мелник, Велес, Скеча, Щип и Пехчево.

Учредителният конгрес на народнофедералистите е трябвало да се състои 4 месеца след подписването на януарския протокол, но той се забавя поради участието на Сандански и съмишлениците му в потушаването на опита за контрапреврат срещу младотурците.


Учредителният конгрес на Народната федеративна партия се провежда от 3 до 10.08.1909 г., в салона на солунската бирария „Сплендит палас“. Освен да разгледат организационни въпроси, участниците в конгреса и правят оценка на политическото положение в страната. Младотурският комитет „Единение и напредък“ вече не е толкова фаворизиран от народнофедералистите и е определен като „консервативна бюрократична организация“.

Българските конституционни клубове са характеризирани като реакционна организация, която не защитава народните интереси и е проводник на българския монархизъм [25; 19]. Последната оценка потвърждава застъпената по-горе теза за разделителната линия между СБКК и НФП.


Деятелите на Народната федеративна партия сериозно се изкушават от мисълта, че в рамките на една общоотоманска партия в конституционна Турция те могат да играят много по-значима роля, отколкото в границите на обединена България. Оттук идват и заклинанията срещу „българския монархизъм“ и неговите „проводници“ от СБКК. Всъщност, ако се сравнят програмите на СБКК и на Народната федеративна партия (българска секция), се вижда, че има твърде много допирни точки между тях [14].

Пълно съвпадение има по въпроса за отговорността на министрите пред парламента и пред съда. Идентично е искането за еднокамарен парламент. Няма разлика в исканията за пълна свобода на „съвестта, словото, събранията, митингите, сдруженията и стачките“. Еднакво е застъпена неприкосновеността на личността. Няма разлика в исканията на СБКК и НфП (българска секция) относно административното делене. Чл. 6 от програмата на НфП(б. с.) гласи:


„Като се вземат предвид стопанските, етническите и културни нужди на населението, да се направи едно справедливо разпределение на области, окръзи, околии и се създадат доколкото е възможно еднородни групировки“.

Съвпадението с програмата на Съюза на българските конституционни клубове е очевидно. Ясно е твърде прозрачното намерение на СБКК и на НфП(б. с.) за максимална децентрализация на отоманската държава и обособяването на относително еднородни в етническо отношение области, където в крайна сметка да се осъществи старата идея за автономия. Разликата е само в това, че поведението на двете партии сочи, че за СБКК тази линия на поведение остава тактически похват, докато НфП(б. с.) започва да разглежда създаването на източна федерация като крайна цел (чл. 44).


Много сходни са вижданията на СБКК и на НфП(б. с.) по въпросите на общинското самоуправление и на езиковата политика. По-интересна разлика се открива в чл. 12 на програмата на Народната федеративна партия (българска секция), където се предвижда премахването на безотчетните фондове и „отделяне на религиозния култ от държавата“. Няма взаимно отричане във възгледите на СБКК и на НфП(б. с.) по въпроса за народното просвещение.


През юли 1908 г. е гласуван Закон за законодателните избори. Законът, общо взето, създава всички необходими условия за всеобщи злоупотреби по време на изборите, но както скоро става ясно, не бива спазен дори и формално. За „демократичния“ характер на хюриетските избори от 1908 г. можем да съдим по докладите на дипломатическите и търговските агенти на Българското царство в Солун, Битоля и други градове на империята.


На 27.10.1908 г. царският търговски агент в Солун А. Шопов в поверителен рапорт до министъра на външните работи и изповеданията обявява изборите в Македония за изгубени за Съюза на българските конституционни клубове, въпреки че СБКК се радва на подкрепата на мнозинството от българското население. Той пише:


„…депутатските избори в Македония могат да се считат за изгубени за българските конституционни клубове в страната. Българи ще има избрани, но те ще бъдат от противната партия на конституционните клубове – от тъй наречените санданисти. Успеха на тия последните се дължи изключително на силната поддръжка от страна на младотурските комитети и турското население. Санданистите са избрани само от турски гласни, които изкуствено и чрез нарушение на закона бяха избрани в по-голямо количество от българските гласни, които всички са дали гласове за кандидатите на конституционните клубове. Тоя факт е знаменателен и говори далеч не в полза на младотурските комитети, защото красноречиво показа, че избраните български депутати не ще представляват българското население, а турското, което ги е избрало“ (вж. Приложение № 4).

В поверителен рапорт на българския търговски агент в Битоля Т. Недков се дава много ясна картина на „спецификата“ на хюриетските законодателни избори. Ето какво пише той:


„…За нас най-важен е изборът в Битолския санджак. Резултатът от тоя избор, при известната вече численост на българското население в санджака, показва най-добре извършените изборни своеволия и нарушения от турска страна, както и условията, в които е поставен българският елемент и при новото политическо положение в страната.


Съществующия до юлския преврат съюз между турци и враждебните на българския народ елементи в страната и днес формално е възстановен и насочен против българите, които макар равноправни граждани на империята се третират като нейни врагове. За да се намали значението на българския елемент като етнична единица в страната и го приравнят към меншествата, турците не се подвоумиха даже да унижат престижа и значението на депутатския мандат, като допуснаха в Битолския санджак да се избере сърбинът д-р Димитриевич, при наличността само на 7 сръбски гласни…“ [31]. (Пълният текст на поверителния рапорт на Т. Недков е даден в Приложение № 5).

Нещо като „представителна извадка“ на разнообразните техники за провеждане на избори по „хюриетски“ е дадено в протеста на Българския конституционен клуб в гр. Дебър по законодателните избори в Дебърския санджак. В него са класифицирани 16 драстични нарушения и абсолютни незачитания на избирателния закон, като тук ще се цитира само най-краткото оплакване – т. 6, доказващо произнесената много години по-късно крилата фраза на Сталин, че не е важно кой гласува, а кой брои бюлетините:


„6) Допускано е било едно лице да пуска няколко бюлетини наведнъж, както е направил кадията от Мат – Али бей, който е пуснал наведнъж 17 бюлетини“ [31; 33].

В крайна сметка от Македония са избрани цифром и словом четирима депутати българи. Трима са от фракцията около Сандански, за технологията на избора на които стана дума по-горе. Това са: Т. Павлов (скопски депутат), Хр. Далчев (серски депутат) и Димитър Влахов (солунски депутат). От СБКК в отоманския парламент успява да се промъкне само битолският депутат Панчо Дорев.


Участието на депутатите от Македония в отоманския парламент е толкова невзрачно, че едва ли впечатлява някого освен самите тях. Депутатите от другите етноси – различни от българския, стопроцентово се придържат към казионната линия и в огромното си мнозинство твърдо смятат, че мълчанието е злато. Що се отнася до българските депутати, то и те не оставят някаква ярка диря.


Най-запомнящият се документ, свързан с парламентарната деятелност на българските депутати, е „Мемоарът до Великия везир“ с искания за реформи в Македония и Одринско от 22.05.1909 г. В него след задължителните служебни учтивости, ориенталски комплименти и клетви за вярност към младотурската кауза се изброяват най-болезнените проблеми на българския етнос в Македония: настаняването на мухаджири; конфискуването на земи на собственици, заминали за България; изгонването на българи „отоманци“, които се връщат в отечеството си; прилагането на законопроекта за четите; незаконните действия на държавни чиновници. За нас от най-съществено значение е заключението на „Мемоара“, където се формулират претенциите на българите депутати по отношение на централната власт [22]:


„…Като излагаме пред Ваше Височество горното в общия интерес на страната и с горещо и искрено желание да заякчим съюза и братството, толкова необходими за бъдещата сигурност и напредък на нашето отечество, осмеляваме се да обърнем вниманието Ви върху долуизложените ни искания:


1) Да се даде обща амнистия на всички, които през бившия режим са взели право или косвено участие в революционните борби, да им се признаят гражданските и политически права и да им се осигурят средства за съществуване.


2) Да се повърнат, съгласно законите и правилниците купените чифлици от правителството за настаняване на мухаджирите на местното население в селата, които имат право на предимство и които искат да ги купят за действителната цена и имат належаща нужда от земя. Да се повърнат на истинските владетели спорните земи, които правителството е купило от похитители, за да ги предаде на мухаджирите. Да се унищожи решението относително настаняването на мюсюлмански мухаджири.


В селата или чифлиците, населени с българи.


1) Да се повърнат на притежателите земите, които са им били отнети насила.


2) Да се отмени решението на Министерския съвет за повръщане в отечеството си отоманските българи, изселени или избягали в България от преди 1903 г.


3) Да се сюспендира немедлено закона за биенето с пръчки и изтезанията, на които се подлага българското население в някои каази от Солунския вилает, както и да се наложат строги наказания на авторите и да се вземат в най-скоро време мерки за неповръщането на тези действия. (Това искане ясно показва колко струва хюриетската демокрация. Не е за вярване, но се оказва, че в конституционната отоманска държава е приет закон за нещо, което е изрично забранено от Конституцията. Чл. 26 от Отоманската конституция гласи: „Мъченията и изпитните под всякакъв вид са всецело и безусловно забранени…“. Това обаче не е попречило да се предприеме законодателна инициатива относно въвеждането на бой с пръчки – бел. авт.).

4) Да се ревизират справедливо процесите на осъдените от военно-полевите съдилища, при които се е прилагал законопроектът за четите (още по-интересно от т. 5 – сега пък има осъдени хора въз основа не на закон, а на... законопроект!? – бел. авт.) и приложение на закона за Военното положение, неприети от парламента.


5) Да се накажат строго гражданските и полицейските чиновници, обвиняеми в произволи към населението; да се отправят към когото трябва бързи заповеди, с които да се забрани на градските чиновници, които накърняват правата на гражданите по отношение на изборите.


6) Да се осигури личната свобода и неприкосновеност на жилището на всички граждани.


7) Да се задържат и уважат правата, признати за българските училища и църкви и дадени чрез императорски актове.


8) Да се изостави политиката за насърчение разните пропаганди, следвана от правителството, която политика не може да не накърнява сигурността на страната…“.

След дежурните благопожелания до Негово Височество – Великия везир, следват подписите на тримата депутати, които поне в началото на депутатстването си са смятани за близки до Сандански – Т. Павлов (скопски депутат), Хр. Далчев (сярски депутат) и Д. Влахов (солунски депутат).


Със своя единствен депутат Панчо Дорев СБКК на практика са елиминирани от парламентарния живот в отоманската държава. Не е по-добро положението при привържениците на Сандански. Както стана дума по-горе, след дълго чудене дали да останат революционна организация, или да поемат пътя на легалната борба като политическа партия, съмишлениците на Сандански и Чернопеев с голямо закъснение (чак след изборите през август 1909 г.) основават Народната федеративна партия (българска секция). За останалите етноси секции са предвидени, но желаещи не се явяват до края.


Учредителният конгрес на Народната федеративна партия (българска секция) избира партийно ръководство. В тричленното Централно бюро са включени: Димитър Влахов (депутат) – председател на НфП(б. с.), Ан. Матлиев (чиновник) и Хр. Янков (студент по право). Последният е известен предимно с това, че присъствайки на събранието на 27.07.1908 г. в Солун, на което е основан местният конституционен клуб, той държи слово, в което пряко заплашва събралите се граждани, ако те си позволели „да вършат нещо мимо организацията“ [26], т.е. противно на волята на фракцията на Яне Сандански.


Естествено речта на въпросния член на местния революционен комитет предизвиква всеобщо негодувание и младият политик получава първото в кариерата си освиркване. Това събитие обаче е показателно от друга гледна точка. Фракцията на Сандански, закъсняла с една година в политическото си организиране спрямо опонентите си, се занимава през този период много повече със саботиране на деятелността на СБКК, отколкото със собствена политическа изява. (Стана дума, че на учредителния конгрес на СБКК не участват представители на Драмска, Мелнишка, Горноджумайска и Разложка кааза „поради упражнявания терор от санданистите“.)


В Партийния съвет на НфП(б. с.) освен членовете на ЦК са включени Ал. Буйнов (Разлог), Д. Даскалов (Тиквеш), Д. Кощанов (Горна Джумая), Я. Сандански (Мелник), Хр. Чернопеев (Струмица) и Юр. Шурков (Скопие). Функциите на Партийния съвет не са ясно формулирани в правилника на НфП(б. с.). Освен това той се свиква веднъж на 4 месеца, което показва съвещателния му характер.

На 20.01.1910 г. е свикан Партийният съвет на НфП(б. с.), който трябва да разгледа тактиката на партията. По въпроса за четническото движение и въоръжената съпротива Партийният съвет приема смайваща резолюция, в която се твърди, че революционното движение е резултат единствено на националистическите аспирации на съседните балкански държави [20; 13: 40].

Нещо повече – в документа се отрича положителната роля на революционното движение през периода преди обявяването на хюриета. Веднъж започнали в този дух, членовете на Партийния съвет не могат да бъдат спрени и те изключват Сандански от партията. При поетата политическа линия този акт е логичен, но мотивите за изключването на Сандански са просто смешни. Обвиненията са в поддържане на връзки (!) с кореспондента на БТА Н. Наумов и чрез него – с Андрей Ляпчев. (При това обвинение отново изскача сюжетът за връзките на Яне Сандански с ръководството на Демократическата партия, в която Андрей Ляпчев играе първостепенна роля.) Естествено изключеният Сандански е обвинен и с по-общите формулировки, че не зачита партийното ръководство и че не изпълнява конгресните решения.


Привържениците на Сандански организират контрадействия срещу Централното бюро, излизат с апел за свикване на извънреден конгрес и в края на април 1910 г. провеждат някаква сбирка, която е обявена за висш партиен форум. И двете фракции се обвиняват взаимно в бездействие и насочване на всички сили във вътрешнопартийните интриги. Санданистите обвиняват Централното бюро, че си затваря очите за безобразията на младотурците, а от Централното бюро ехидно се осведомяват доколко серчани смятат да предприемат някакви радикални действия в тази посока. Така през пролетта на 1910 г. НфП(б. с.) си умира от собствена смърт вследствие на самоизяждането на ръководството ѝ.


Междувременно „крайнодемократичният“ отомански парламент успява през есента на 1909 г. да гласува Закон за сдружаванията. Клаузите на този закон забраняват образуването на организации на национална основа. По този начин в края на 1909 г. младотурците имат вече и формален повод да разтурят СБКК.


Конституционните клубове като основна организация на българите в Македония престават да бъдат проблем за все по-изострящия се шовинизъм на младотурците. За съжаление, днес не разполагаме с данни дали пък и българските депутати санданисти не са подкрепили с вота си Закона за сдружаванията. Познавайки историческата обстановка и политическия манталитет на фракцията на Сандански, не би било никаква изненада, ако въпросните народни избраници са гласували „за“, за да се освободят от по-силния си конкурент. Впрочем, както се видя, за да слезе НфП(б. с.) от политическата сцена, не са били нужни репресивни мерки. Тя се самоликвидира на фона на ежбите на лидерите си [15: 61 – 62].

От този момент до Балканската война политическият живот в Македония протича по съвършено разпилян и фрагментарен начин. Христо Чернопеев и съмишлениците му се връщат към революционните методи на борба. Сандански се самоизолира, макар че някои документи сочат, че продължава да участва в политическите интриги. Така в Писмо № 173 на българския генерален консул в Солун до Българската легация в Цариград се посочва, че се раздават големи парични суми на немюсюлманските групи, съчувстващи на младотурската партия, за водене на предизборна агитация. Така например групата на Панчо Дорев била получила за нуждите на агитацията 1500 турски лири, а групата на Яне Сандански – 500 турски лири.


Генералният консул А. Шопов пише: „…младотурците имат вече известни успехи, защото групите на Дорева и Сандански, колкото и малобройни да са, засега ще действуват с младотурския комитет, макар Сандански още да заявява, че не бил взел окончателно решение по този въпрос“ [30].

Димитър Влахов, избран от санданистите за депутат, през Първата световна война от социалист се превръща в нещо изключително рядко за българския политически живот – краен шовинист. Като шеф на българската администрация в Прищина Влахов пише писма с добри съвети към правителството как да се побългарят... албанците, без някой да му ги е искал. По-късно Влахов се забърква в аферата около прословутия „Майски манифест“ и ВМРО, за да смени накрая за пореден път не само убежденията си, но и националната си принадлежност: бившият български депутат в отоманския парламент става един от „бащите“ на македонската държава в рамките на Титова Югославия и написва мемоари на общопонятния „македонски язик“.

Балканската война слага край на хюриетската демокрация и на отоманския парламентаризъм. През следващите години ще последват няколко вълни на насилие и терор над главите на населението на Македония, както и три последователни войни.


Особено варварски е политическият терор през периода от пробива на Солунския фронт при Добро поле до есента на 1919 г. Тогава на територията на Вардарска Македония, практически съвпадаща с територията на днешна Република Северна Македония, се установяват порядки, пред които бледнеят всички ексцеси от времето на турското робство.


В деня на сръбската реокупация се възобновява Наредбата за обществената безопасност в освободените области от 1913 г. Тя забранява на населението в Македония всякаква политическа дейност, като предвижда най-строги санкции за агитация, насочена срещу сръбската държава или краля. За да бъде съвсем ясно на населението, че живее не в демокрация, а под окупация, се въвежда и сръбският Закон за изтребване на разбойниците от 1895 г. (Този закон предизвиква възмущението на сръбската общественост още с въвеждането си през 1895 г. Протестите са толкова силни, че законът своевременно е отменен. За хората в Македония обаче никой не се сеща да протестира.)


Режимът се смекчава едва след като на Парижката мирна конференция лъсва „бляскавият лик“ на сръбския окупационен режим [12: 47]. След като става ясно, че нищо не заплашва претенциите на Сръбско-хърватско-словенското кралство към Македония, на 15.08.1919 г. драконовият режим е преустановен формално и на територията на Вардарска Македония започва да действа Сръбската конституция от 1903 г.

На 25.02.1919 г. правителството на Сръбско-хърватско-словенското кралство приема проект за аграрна реформа, който два дни по-късно е публикуван под названието „Предходни наредби за подготовка на аграрната реформа“. За Вардарска Македония тези наредби предвиждат сръбска колонизация. Последната е много улеснена от приетата през 1914 г. от сръбското правителство Наредба за заселване в присъединените области на кралството. Тази наредба осигурява на заселниците освобождаване от всякакви данъци за срок от три години, безплатен материал за строеж на къщи и други привилегии. Естествено тези мерки силно притесняват местното население в Македония [12: 22].

Още по-зле се отразява на селяните в Македония Законът за подготовка на аграрната реформа от 1920 г. С него се прави опит да се провали раздаването на земята на турските бегове между селяните с оглед на това да се оземлят бъдещите сръбски колонисти. През 1922 г. това намерение на сръбските власти е изречено на глас с приемането на нарочен Закон за колонизацията. Там аграрната реформа е свързана пряко с колонизаторските намерения на правителството.


Общо взето, според различните статистики във Вардарска Македония са раздадени между 71 045 и 111 602 ха. От тях „домородците“, т.е. местните жители, са получили между 11 300 и 18 173 ха. За сметка на това се смята, че колонистите са получили до 71 045 ха. Цифрите говорят сами за себе си.


Иначе като цяло колонизацията в Македония е неуспешна поради съпротивата на местното население и ВМРО. До 1929 г. в Македония са заселени общо 6377 колонистки семейства. Най-добре може да бъде оценен замисълът на аграрната реформа в Македония, ако се вземе предвид следният показател, цитиран по данни на небезизвестния Лазар Колишевски: на едно колонистко семейство се падат средно по 15,11 ха, а на едно „домородско“ – само 3,34 ха [10: 154].

Колонизационната акция, съчетана с най-странната аграрна реформа, която историята познава, донася много тегоби на населението във Вардарска Македония, но не изпълнява основната си задача – „сърбизирането на Македония за 10 години“, както се е надявал премиерът Никола Пашич. До края на 1929 г. се заселват 6377 семейства колонисти. От тях успяват да се задържат само 2874. През 1939 г. в Македония са уседнали 4118 семейства колонисти. В средата на юни 1940 г. в Македония има 280 колонии с 4167 семейства. Сръбската администрация признава провала на колонизацията, но местното население във Вардарска Македония заплаща многогодишния „социален експеримент“ на последователите на Никола Пашич [12: 31].

Особен интерес за това изследване представлява отношението на югославските политически партии към населението във Вардарска Македония по време на различните изборни кампании. Така например за общинските избори, които е трябвало да се състоят на 22.08.1920 г., сръбските власти се готвят като за военна операция. Експертно мнение за необходимите мерки дава не кой да е, а комендантът на Трета армейска област. Предупредено за много силните пробългарски настроения във Вардарска Македония, правителството прокарва и нов избирателен закон, в съответствие с който голяма част от тамошните граждани остават без избирателни права. Много хора са мобилизирани в армията по време на изборите, а немалко просто са изпуснати от избирателните списъци.


Така югославските власти се оказват достойни наследници на хюриетската демокрация. В Скопие от 60 000 избиратели с право на глас се сдобиват 6500 души. От тях успяват да гласуват само 3200 души. Отделна хитрина на властите е провеждането на общинските избори на различни дати, за да може да се прегрупира полицията от едно място на друго [8: 165].

На изборите във Вардарска Македония разчитат двете традиционни сръбски партии – Радикалната и Демократическата. Радикалите се опитват да се опрат на партията на турските бегове и ходжите „Джемиет“. Те агитират, че листата им е едва ли не турска и че има директива от Цариград да се гласува за нея.


Демократите се опитват да заиграят с тази част от населението на Македония, която в най-голяма степен е запазила българското си национално чувство. Те включват в листите си и хора, които са участвали в освободителното движение и за чието българско самосъзнание няма никакво съмнение. По примера на радикалите демократите се кълнат, че от София е даден сигнал да се гласува за тях [8: 160 – 161].

И двете партии не са отчели един от основните морални авторитети във Вардарска Македония – ВМРО. Ръководството на ВМРО дава указание да се гласува за кандидатите на комунистите от СРПЮ(к). Скоро след това ще започнат спекулации за започналото „болшевизиране“ на ВМРО и за готовността ѝ да преговаря за общи действия със Съветска Русия. Кулминацията на тези спекулации ще дойде четири години по-късно с мистерията и трагичните събития около т.нар. „Майски манифест“.

Всъщност още през 1920 г. белградският печат поставя вярна диагноза на успехите на СРПЮ(к) в Македония. Сръбските журналисти направо в прав текст пишат, че изборите в Македония са „много показателни“ и обясняват, че мотивите на македонските избиратели за подкрепа на СРПЮ(к) не са „класови“, а национални. Белградските вестници откровено пишат, че народът е гласувал не за комунистите, а за „екзархистите“, т.е. за българите. Някои автори, като Константин Палешутски, поставят ударение на факта, че по това време „от всички политически партии в Югославия само СРПЮ(к) признава българската национална принадлежност на македонските славяни“ [12: 55]. Изглежда, че когато са решили да дадат подкрепа на СРПЮ(к), водачите на ВМРО са имали пó други съображения, които в голяма степен не кореспондират с горните редове. Ето какво пише по въпроса в официално издание на ВМРО от 1924 г.:


„Ние мислим, че само ония, които шарлатанствуват с обществените въпроси, не знаят, че през 1920 г., ВМРО заповяда на македонците да гласуват за комунистическите кандидати, след като правителството на Пашич отказа да зарегистрира чисто македонска листа и отхвърли последующото желание на македонците да си посочат свои кандидати в листите на другите партии, и не от любов към съветизма, а в знак на протест. Нима комунистите не знаят, че отвъд сръбската граница, в гръцката част от Македония македонците гласуваха в същото това време за листите на роялистите се в знак на протест срещу венизелизма и за да поддържат процеса на държавното разстройство?“ [6: 82].

Изглежда, във ВМРО не са хранели особени илюзии колко дълго ще траят симпатиите на югославските комунисти към българския елемент във Вардарска Македония и са „дали рамо“ на СРПЮ(к) по крайно прагматични и откровено деструктивни съображения. Така или иначе подкрепата на ВМРО въпреки повсеместния терор и фалшификации донася на комунистите успех и те успяват след изборите на 22.08.1920 г. да създадат комуни във Велес, Кавадарци и няколко села [1: 4].

Нещо повече – след като правителството насрочва повторни избори в някои общини на 24.08.1920 г. (трябвало е поне малко да се замажат очите на общественото мнение при повсеместните безобразия, съпътствали изборите), СРПЮ(к) спечелва изборите в Скопие и Куманово [8: 169].

Давайки указания да се гласува за комунистите, ръководството на ВМРО успява да хвърли в паника централната власт в Белград. В резултат на масовото гласуване за СРПЮ(к) в Македония комунистите изпращат в Скупщината 59 народни представители – от тях 15 са избрани в Македония. С помощта на ВМРО СРПЮ(к) получава 38 % от гласовете, т.е. повече от всяка друга партия. След СРПЮ(к) се нареждат Демократите – с 11 мандата (все пак пробългарската агитация е дала известен резултат), турската партия „Джемиет“ – с 5 мандата, и Радикалната партия – само с 2 мандата.

Допълнителна тежест на резултата придава фактът, че „по най-демократичен начин“ в предизборната кампания е хвърлен т.нар. „Съюз на доброволците“, който представлява казионна терористична организация, самоопределяща се като структура, създаваща чети срещу „българизма, автономизма и комунизма“ [10: 150].


След описаните избори режимът във Вардарска Македония става още „по-демократичен“. Терорът се засилва, а лицата, определени като „неблагонадеждни“, просто се депортират в България. Комунистите сезират Коминтерна, и по-точно ИККИ, че населението, което „се третира като комунистическо“, де факто е поставено извън закона. Провеждат се масови арести и се глобява населението за щяло и нещяло.


Цитира се изумителната практика на щипския окръжен началник, който по министерско указание глобява всички свои подчинени полицаи по 100 динара, в случай че в районите им са спечелили комунистите (или както сръбските вестници справедливо отбелязват, „екзархистите“). Започва масово мобилизиране на мъжете и в крайна сметка хората побягват в планината или през граница. Хаосът става толкова всеобхватен, че накрая министърът на вътрешните работи на Сръбско-хърватско-словенското кралство обявява амнистия.

Властите в новата държава на южните славяни демонстрира както уплаха, така и безкомпромисност, и на 29 срещу 30.12.1920 г. е обявена т.нар. „Обзнана“. Правителството на М. Веснич, и в частност вътрешният министър М. Драшкович, заявява, че в страната се готви преврат. Под предлог да не се последва „руският болшевишки пример“ се забранява пропагандната дейност на комунистите, на младежкия им съюз и на профсъюзите. Суспендира се правото на организиране на публични събрания и се въвежда драконова цензура.


Върхът на „престараването“ на властта е обявеното от министъра Драшкович разтурване на всички общини, в които комунистите са спечелили изборите [7: 621]. Накрая, сякаш за да докаже, че разликата от трагичното до смешното е само една крачка, вътрешният министър забранява празнуването на Новата 1921 година.


Вторите парламентарни избори в кралството на Караджорджевичите са насрочени за 18.03.1923 г. Те се провеждат във Вардарска Македония в обстановка, близка до състоянието на гражданска война. ВМРО се е развихрила във въоръжени четнически акции, а властите организират контрачети на бюджетна издръжка. Междувременно комунистите вече са сменили позицията си по националния въпрос и като закономерен резултат не получават никаква подкрепа във Вардарска Македония. Създадената през 1923 г. легална комунистическа партия не успява да вкара нито един депутат в Скупщината.


Изборите в Македония отново не успяват да преминат без задължителната порция демагогия и заиграване с националното чувство на българите. Специалистът по Македония Мита Димитриевич, който като някакъв сръбски Чърчил е преминал за тези избори от демократите към радикалите, издига кандидатурата си в Кочански срез. В познатия му вече стил той обещава на избирателите, че ако бъде избран, ще се бори за „законност и пълна гражданска свобода в Македония“, за „обща амнистия и връщане на всички емигранти, които не отговарят за престъпления“. Той дори си позволява да обяви, че ще се бори срещу „лошото, неграмотно и корумпирано чиновничество“.

Отпечатаният от Мита Димитриевич манифест към избирателите в Кочански срез е изпълнен с диалектни думи и изрази от местния говор. В манифеста се обещава, че Димитриевич ще иска „селяните и гражданите да пишат своите молби и жалби до общинските и други местни власти на своя матерен език“.

Димитриевич обявява, че ще работи заедно с ВМРО (!?) за създаването на независима Македония в рамките на славянска федерация от Адриатика до Черно море. Спекулирайки с идеята за автономия, той обявява:


„Интересите на народа и на балканското славянско братство искат за в бъдеще да се групират всички народни сили за създаване на една напълно обединена славянска държава, която да се простира от Адриатическо до Бяло и Черно море“ [18: XXI].

И след изборите от март 1923 г. положението във Вардарска Македония не се променя. Един депутат демократ изрича в Скупщината крилатата фраза, че в Македония „е по-добре да бъдеш жандар, отколкото министър на вътрешните работи в Белград; там е по-добре да бъдеш горски надзирател, отколкото министър на горите; там е по-добре да бъдеш пъдар, отколкото министър на селското стопанство и водите. Всичко там е силно и богато. Богато е затова, защото е силно и безсъвестно“ [18: XXI].


Министърът на вътрешните работи Милорад Вуийчич признава от парламентарната трибуна:


„Ние за 10 – 12 години откакто сме взели Македония, не сме направили нито един километър път“.

Във връзка с пренията около приемането на Програмната декларация на правителството на Н. Пашич се активизират народните представители, избрани в Македония, – Трайко Арсов и Григор Анастасов [12: 62]. Те буквално затрупват Скупщината с аргументи за погазването на конституцията, за извращенията около аграрната реформа и в народното просвещение, за използването на принудителен труд за строеж на полицейски участъци и пр. Особено остро и с примери от ежедневието те поставят въпроса за абсолютната дискриминация на местната интелигенция в Македония.


Властите изобщо не се трогват от прочувствените речи на българите депутати и сякаш като признание за усилията им спомагат за възникването на нова сръбска „гражданска инициатива“ във Вардарска Македония. На 9.09.1923 г. в гр. Щип се ражда Сдружение против българските бандити, в което освен инициаторите сърби, се вливат и всички ренегати, осъдени от ВМРО за криминални деяния или предателства. Тази организация се превръща в гръбнак на контрачетничеството във Вардарска Македония.


В тази обстановка на „демокрация“ и „търпимост“ през 1923 г. сред депутатите от Вардарска Македония възниква своеобразно движение за сформиране на македонска партия. Инициатор е вече споменатият депутат Григор Анастасов. Аналогични инициативи се подемат и в парламентите в Атина и в София. (По някакво съвпадение през пролетта на 1923 г. се оказва, че предстоят парламентарни избори едновременно в Югославия, Гърция и България.)


Естествено срещу инициативата на Григор Анастасов и съмишлениците му в Югославия се опълчва правителствената радикалска преса. Тя не пропуска да обвини политическите си опоненти – демократите, в подстрекателство, а намерението на депутатите от Вардарска Македония да се обособят дамгосва като сепаратистко. Интересна е статията на М. Йелич във в. „Политика“. Според него, започвайки това начинание, Григор Анастасов, Трайко Арсов и съмишлениците им „ще се намерят очи в очи с едно нелегално движение, което морално и материално подпомага съседна България (!), и ще трябва да заемат определено становище спрямо него“. Пак там се изказва предположението, че евентуалното образуване на македонска партия би помогнало на Тодор Александров да легализира „борбата си“. (Статията на Йелич „Македонска партия“ е поместена във в. „Политика“ (Белград), бр. 6484 от 1.08.1923 г.)


Изследователите предполагат, че акцията за образуване на „македонска партия“ не е самодейно начинание на депутатите българи, а е съгласувана с ръководството на Демократическата партия. Яростната съпротива на радикалите обаче довежда до отстъпление на демократите. Когато реакцията в радикалния печат става съвършено истерична, парламентарната група на демократите се отмята от първоначалния замисъл. Очевидно, инициаторът на акцията за създаване на „македонска партия“ – Григор Анастасов, не е действал само от позицията на политически комбинатор, а и от откровено патриотични подбуди. След отмятането на демократите и отказа им да подкрепят създаването на нова група в Скупщината и съответно на партия той напуска Демократическата партия.


На 17.10.1923 г. той обнародва нарочно писмо, в което обяснява подбудите си да напусне Демократическата партия [23]. След като описва жалостното положение, в което се намират хората във Вардарска Македония, Григор Анастасов дава интересно обяснение за това положение. Според него „правителствата са подчинявали държавните интереси в Македония на своите партийни интереси“.

Освен това според Анастасов цялото внимание на югославската общественост е ангажирано с хърватския въпрос и всички нехаят за Македония. Той пише:


„Покрай това една от главните причини за лошото положение в Македония е и това, че целият ни политически живот през последните пет години е бил погълнат от Хърватския въпрос. Като се сравняват усилията в Хърватско и Македония, и посредственият политикан може да види, че оттам не иде никаква опасност за държавното единство, както из Македония. По-голямо разстройство, по-голям хаос, по-големи неправди не може човек и да помисли. Македония, която във всяко отношение изпълнява своите задължения към държавата, е изоставена напълно“ [23].

Както би казал Григор Анастасов, и за посредствения политикан е ясно, че пишейки мотивите си за излизане от Демократическата партия, депутатът от Вардарска Македония, най-меко казано, се е подложил на сериозна автоцензура. Но и в чисто символен план нещата стоят много сериозно. Демократите и самият им лидер Лука Давидович обичат да залагат на българската карта по време на избори. Лука Давидович дори си позволява волности в парламента: възразява срещу осъждането на шестима граждани от Тетово, „съгрешили“ в това, че пеели български песни. При това положение напускането на Демократическата партия от един депутат от Македония е недвусмислено заявление, че в кралството на Караджорджевичите положението на българите отива към все по-лошо и по-лошо.


През следващите години Демократическата партия успява да продължи да експлоатира успешно македонската си стратегия. Това предизвиква черна завист у опонентите на демократите и след изборите за парламент на 9.03.1925 г. радикалите поискват касиране на спечелените от Демократическата партия мандати във Вардарска Македония. Обвинението е, че гласовете на Демократическата партия са получени с обещания за премахване на границата между Вардарска Македония и България и за автономия на Вардарска Македония. Отправят се и обвинения (трудно е да се каже доколко са били основателни), че ВМРО е била главният агитатор на Демократическата партия във Вардарска Македония.


През 1927 г. оформилата се селска демократическа коалиция от Хърватската СРП и партията на Св. Прибичевич правят опит да регистрират листи в Македония, в които да фигурират и местни жители. Резултатът е, че емисарите на коалицията изяждат доста бой и се убеждават на практика в „демократичността“ на режима във Вардарска Македония.


По-късно, през 1931 г., Националният комитет на братствата в София и в. „Будучност“ – орган на партията на Св. Прибичевич, подписват съвместна декларация. Самият Св. Прибичевич още през 1928 г. ще направи безапелационното изказване:


„Ние сме в Европа и не желаем да търпим положението в Македония, което не можем да наречем и азиатско, защото бихме обидили азиатците“ [24].

Тук вероятно е мястото, където трябва да спре прегледът на демократичната традиция във Вардарска Македония. Следващите периоди – на диктатура на крал Александър Караджорджевич, на все по-силно затягане на режима във Вардарска Македония, на „обогатяване“ на техниките на денационализация, на война срещу силите на Оста – едва ли могат да добавят нещо към биографията на демокрацията на територията на днешна Република Северна Македония.


Може да звучи пресилено или парадоксално, но последният демократичен епизод в историята на Македония като част от версайска Югославия е създаването на акционните комитети за посрещането на българската армия.


Установилата се за кратко българска администрация в 4/5 от Вардарска Македония полага огромни усилия за възстановяването на тази територия. През този период около 1/3 от държавния бюджет на Българското царство отива за инфраструктурни проекти в Македония. Но в чисто политически смисъл позитивната промяна е преди всичко в спирането на денационализацията и терора над населението. Иначе положението в Македония през тези около три години на българска администрация кореспондира с политическия режим в Царство България като цяло.


В казионните публикации до 10.11.1989 г. българският политически режим от това време се оценява като „монархофашистки“. Днес сме свидетели на ревизия на това гледище. Оценката за режима на Цар Борис III е „авторитарен режим“, с многобройни уговорки за най-различни либералнодемократични елементи, запазени в държавното управление. Що се отнася за останалата 1/5 от Македония, останала под италианска окупация, тамошните жители действително имат възможността да бъдат управлявани от автентични фашисти.


Краят на Втората световна война донася и образуването на „авнойска“ федеративна Югославия под управлението на Съюза на югославските комунисти начело с Йосип Броз Тито. Въпреки опозицията на Тито срещу Сталин и някои особености на „самоуправния“ югославски социализъм социалистическа Югославия си е тоталитарна държава и би било твърде неуместно да се търсят демократични елементи в белградския режим.

Направеният преглед навежда на няколко основни извода. Историята на политическите борби в Република Северна Македония е твърде бедна на демократични епизоди. Отделните актове, свързани с църковните борби, двете-трите години на прословутия хюриет, жалката картина на „свободните“ избори във версайска Югославия – това е повече от скромен актив в политическата биография на днешна Република Северна Македония.

Още повече че от гледна точка на доктриналните съображения на властващия днес в Скопие политически елит проследените в този преглед демократични епизоди не могат да бъдат обект на позоваване, защото българското начало в тях е изключително силно и ясно заявено. Плебисцитите след султанския ферман довеждат до разширяване на диоцеза на Българската екзархия. Т.нар. „делегати сираци“ от Македония отиват на Българското учредително събрание в Търново. По време на хюриета сме свидетели на деятелността на Съюза на Българските конституционни клубове и на Народната федеративна партия (българска секция).


През годините след Първата световна война Демократическата партия, и лично Лука Давидович и Мита Димитриевич, се домогват до гласовете на хората с българско съзнание в Македония. Всичко това изключва възможността тези епизоди да бъдат обект на позоваване или вдъхновение в контекста на днешния процес на формиране на политическия живот в Република Северна Македония. Прави много силно впечатление, че докато в България ред партии търсят стогодишни корени на своята история (за преки наследници на класически български партии претендират БСДП, ДП, РДП, БЗНС, БСП и др.), то в Македония всичко започва на „гола поляна“.

Могат да се посочат само две изключения. Първото – председателят на Народната партия обяви формацията си за наследница на Народната федеративна партия на Яне Сандански. Естествено, той пропуска да посочи определението „българска секция“ [18].

Второто изключение засяга обществено значимата партия ВМРО ДПМНЕ. Тя възприе, че е наследник на цялостната традиция на ВМРО, в т.ч. и на българските ѝ корени. Беше възприета номерацията на конгресите на ВМРО от 1893 г. до наши дни. (ВМРО обаче никога не е била партия.)


По време на първите и вторите парламентарни избори в тогавашна Република Македония позовавания на славно историческо минало сред партиите няма, ако не броим спомените на комунистите за антифашистката съпротива. Изобщо трудноотстранимият български „пълнеж“ на оскъдните епизоди на политическа демокрация в Северна Македония напълно ги изключва от тамошния политически дискурс в днешно време. Или, иначе казано, днес в Република Северна Македония е налице голяма доза липса на демократична традиция.


Приложения


Приложение № 1


Устав на Българския конституционен клуб в Солун

Солун, 4 август 1908 г.


ЦЕЛ

1. Български конституционен клуб има за цел:


а) Да даде гражданско и политическо възпитание на българския народ в духа на конституционните свободи с най-близка цел – извоювание абсолютно самоуправление в Македония. Това искание се основава върху чл. 108 от Отоманската конституция.


б) Да пази, развива българската народна култура.


в) Да поддържа братска дружба с другите народности в държавата и да ратува задружно с тях за преуспяването и величието на Отоманската империя.


г) Да се грижи за икономическото подигание на страната.


СРЕДСТВА

2. За да осъществи тези цели, клубът:


а) Устроява събрания, урежда сказки и вечеринки най-малко веднъж в месеца.


б) Издава вестници, списания и брошури.


в) Урежда читалища и библиотеки, вечерни и неделни училища, екскурзии и други подобни.


г) Съдействува за основаване на кооперативни и взаимно кредитни дружества.


ЧЛЕНОВЕ

3. Член на клуба може да бъде всеки солунски гражданин от 20-годишна възраст нагоре...


Билярски, Цочо, ВМОРО, СБКК и НФП…, с. 133 – 134

Приложение № 2


Рапорт № 861 от БТА в Солун до министъра на външните работи
и изповеданията Ст. Паприков в София относно откриването
на Учредителния конгрес на Българските конституционни клубове


Солун, 8 септември 1908 г.


Господине министре,


Чест имам да донеса до знанието Ви, че вчера следобед в залата на солунския „Еден театр“ се откри първият учредителен конгрес на българските конституционни клубове в Македония и Одринско. Откриването на конгреса се извърши с тържествен молебен и с една кратка приветствена реч, държана от директора на тукашната девическа гимназия г-н Т. Танев. На първото заседание присъствуваха около 35 делегати, избрани от вилаетските и казалийски центрове в Македония, с изключение на казите: Драмска, Мелнишка, Разложка, и Горноджумайска, където поради упражнявания терор от санданистите, нямало още образувани конституционни клубове.


В бюрото на конгреса се избраха следните лица:


Председатели: Антон Димитров, от Битоля;


Подпредседатели: г.г. Тодор Лазаров, от Щип и Йордан Бомбалов, от Прилеп;


Секретари: г.г. Борис Мончев, Св. Добрев и К. Пърличев.


Избраха се след това три комисии, а именно:


1) Комисия за изработвание правилник на вътрешния ред на конгреса;


2) Комисия за изработвание програмата на Българските конституционни клубове в Турция, и


3) Комисия за изработвание устав на конституционните клубове в Турция.


Второто заседание на конгреса ще се състои днес. Повече от 20 делегати из Одринско не са могли да пристигнат в Солун поради стачка на железниците.


Приемете, Господине министре, уверение в отличното ми към Вас почитание.


Княжески търговски агент (п) А. Шопов.


ЦДИА, ф. 321, оп. 1, а.е. 1833, л. 133


Приложение № 3


Програма на Съюза на Българските конституционни клубове
в отоманската държава


[1908 г.]

ДЕКЛАРАЦИЯ

Съюзът на Българските конституционни клубове има за основен принцип запазване целостта и общите интереси на отоманската държава и нейното преуспяване.


Изхождайки от горния принцип и предвид:


а) че идеалът на съюза е, щото неговите членове да бъдат граждани на една силна държава;


б) че механическата асимилация на народите, населяващи една държава, е не само невъзможно в началото на ХХ-я век, но е и против напредъка на културата и цивилизацията;


в) че свободното проявление и развитие на духовната и материална култура на отделните нации е необходим елемент за напредъка на държавата;


г) че тоя напредък на частите е напълно съвместим с идеала на силна държава;


д) че географични, стопански, етнични и културни особености в обширната държава налагат най-широка децентрализация в управлението, осветена и от самата конституция в чл. 108;


е) че сегашното административно разпределение е непригодно и произволно;


Съюзът на Българските конституционни клубове намира за необходимо да постави като максимална точка на своята програма:


групиране на отделните националности в нови административни единици, по възможност по-хомогенни, с областно самоуправление.

Програмни искания

§ 1. Ревизия на сегашната конституция върху базата на народния суверенитет;


а) Всеобщо пряко, равно и тайно гласоподаване за всеки поданик от 20 години нагоре;


б) Парламентарна законодателна инициатива;


в) Пълна и солидарна министерска отговорност пред законодателната власт;


г) Еднокамарно законодателно тяло с гарантиране правата на меншествата;


д) Пълна свобода на личността, убежденията, словото, печата, събранията и сдружаванията.


§ 2. Самоуправление на общината като първа административна единица с право да се грижи:


а) За гарантиране личната и имотна безопасност в своя район;


б) За общото задължително образование;


в) За подобрение на съобщенията и за всички нужди от местен характер;


г) За градовете – запазване мазаленските съвети, като се разширят техните дела във фискално, училищно, хигиенично, рекрутно и благотворително отношения.


§ 3. Общината има свой бюджет, в приходната част на който ще има право да вписва и особен допълнителен данък за просвещението.


§ 4. Общината има право да кореспондира с по-горната административна власт на езика на мнозинството от населението ѝ. За своите вътрешни нужди официален е еднакво с тоя език и оня на малцинството.


§ 5. Ново административно делене въз основа групиране хомогенни етнични елементи с изборни съвети и постоянни комисии.


§ 6. Обща съкратена и режионална военна тегоба.


§ 7. Образование на матерен език. Основно изучаване официалния език на държавата в националните средни учебни заведения. Свършившите тези училища ползуват се с еднакви права с ония, които свършват държавните училища.


§ 8. Основното образование е задължително, безплатно и трае 6 години. Държавата отделя съответствующата част от данъка за просвещението за издържане основните училища.


§ 9. Правата на Отоманските българи в религиозно и културно отношение, спечелени по силата на държавни актове, произходящи от върховната или изпълнителната власт, се запазват.


§ 10. Официалният език на отоманската държава е турският. Всякой отомански поданик има право да дава заявления на своя език до всички държавни учреждения, изключая върховния касационен съд и министерствата.


§ 11. Резолюциите на учрежденията, разните разпоредби и законите на държавата се публикуват на официалния език и на езика на болшинството.


§ 12. Всички граждани, включително и административните чиновници, са подсъдни на обикновените съдилища; жюри за криминални политически престъпления и дела по печата; учредяване навсякъде на мирови съдилища; отменение смъртното наказание за политични престъпления.


§ 13. Общ закон за всички граждани по завещанията и наследствата. Класифициране на земите на собствени и вакъфски. Специален закон за вакъфите.


§ 14. Снабдяване със земя селяните по начин, лек и справедлив за държавата и селяните; устрояване и подкрепяне с кредит взаимоспестовните земледелчески каси; повръщане на незаконно заграбените земи на стопаните им; отваряне и нареждане по модерен начин държавни земледелчески, технически и промишлени училища.


§ 15. Създаване евтин, бърз и общодостъпен кредит.


§ 16. Равномерно разпределение на данъците и реформирането им.


§ 17. В държавните предприятия занапред да не се допускат концесии.


§ 18. Създаване на модерно обществено законодателство.


Програмата на СБКК е публикувана за първи път в брошурата „Съюз на българските конституционни клубове в Отоманската държава“, Солун, 1908, с. 1 – 6.


ЦДИА, ф. 321, оп. 1, а.е. 1833, л. 141

Приложение № 4


Поверителен рапорт № 1091 от БТА в Солун до министъра
на външните работи и изповеданията Ст. Паприков в София
за участието на българите в парламентарните избори


Солун, 21 октомври 1908 г.


Господине Министре,


Както имах вече случая да Ви уведомя, депутатските избори в Македония могат да се считат изгубени за българските конституционни клубове в страната. Българи ще има избрани, но те ще бъдат от противната партия на конституционните клубове, от тъй наречените санданисти. Успехът на тия последните се дължи изключително на силната поддръжка от страна на младотурските комитети и турското население. Санданистите са избрани само от турски гласни, които изкуствено и чрез нарушение на законите бяха избрани в по-голямо количество от българските гласни, които всички са дали гласове за кандидатите на конституционните клубове. Тоя факт е знаменателен и говори далеч не в полза на младотурските комитети, защото красноречиво показва, че избраните български депутати не ще представляват българското население, което не ще има свои представители в камарата, а турското, което ги е избрало.


Като се основава човек на числеността на населението, българите имаха право на двоица депутати в Солунския санджак, на двоица в Серския, най-малко на троица в Битолския вилает и най-малко на двоица в Скопския. При преговорите, които са били правени между младотурските комитети и българските конституционни клубове върху кандидатираните за депутати, определени са били с общо съгласие един български, двоица турски, двоица гърцки и един еврейски кандидати за Солунския санджак, и един български, двоица турски и един гърцки в Серския. Това не е основано върху справедливостта и законността, които изискват по двоица български кандидати и в двата санджака.


Неуспехът на българските конституционни клубове в изборите се дължи на много причини, от които ще ми позволите, господине министре, да изброя в настоящия си рапорт по-главните. И преди всичко трябва да забележа, че е безспорен фактът, че тия клубове представляват грамадното мнозинство от българското население в трите вилаета. Групата на Сандански и Чернопеева имат много малко последователи между същото население.


І. Най-фаталната причина за българския неуспех в изборите беше, че веднага след провъзгласявание конституцията водителите на революционната организация и въобще българската македонска интелигенция се раздели на два враждебни лагера, които почнаха да изчерпват деятелността си във взаимна борба, обстоятелство, което тъкмо изискваха интересите на турци, гърци и сърби в страната. Българите са най-силният и най-многобройният елемент в Македония, но те с разделението си на два враждебни лагера дадоха силно оръжие на враговете си да ги унищожават. Турските власти и комитети неестествено е да се не съобразяват със своите интереси, не могат да не използват оръжието, което им дават само българите. Нашето разделение е тържеството на гърци, турци и сърби.


II. Втора важна причина за българската несполука в изборите е, че водителите на българските конституционни клубове влязоха много късно в преговори и споразумение за изборите с младотурските комитети. Тия преговори почнаха едва след солунския български конгрес, когато избирателните комисии и секции бяха свършени и определени вече, когато преговорите по изборите на гърци, сърби и евреи с младотурските комитети и с властите бяха свършени и взаимни обещания и ангажименти бяха дадени вече. Даже Сандански и Чернопеев до това време бяха успели да додат до известни резултати в преговорите си. А организацията и въобще българската интелигенция в това време се занимаваше с третирание на отвлечени въпроси – аграрни, автономни и пр., даже се слушаше мнение, че българският елемент в страната е доста силен, за да има нужда да се прави споразумение по изборите с младотурските комитети; имаше и мнение, че българите трябвало да не вземат участие в изборите и с това да протестират задето младотурските комитети не отстъпяли в преговорите с българските революционни организации по разни принципиални политически и аграрни въпроси. Така щото при назначение изборните комисии, определение изборните секции, даже и в самото начало на избирание гласните, българските среди не бяха свършили, а по някъде не бяха почнали още преговорите си с младотурските комитети, които именно ръководеха изборите. Ако споразумение по изборите на българските среди с младотурските комитети станеше преди споразумението на гърци и сърби със същите комитети, ако се настоеше да влязат в изборните комисии всъде и български членове, ако станеха своевременно постъпки за по-правилното определение на изборните секции и се предприемеше по-жива агитация между населението, няма съмнение, че резултатите от изборите щяха да бъдат по-други за българите.


III. Грешка беше тоже дето веднага след провъзгласяване конституционния режим не се почна в Солун издаванието на един сериозен български вестник, орган на конституционните клубове, който да осветлява и ръководи българските избиратели. Партията на Сандански и Чернопеева веднага почна да издава два такива вестника; конституционните клубове още нямат свой орган.


Преговорите на българските конституционни клубове с младотурските комитети по изборите почнаха, както казах и по-горе, след закриванието на конгреса, т.е. след като другите народности бяха свършили своите преговори и съглашения, след като разпореждания по изборите бяха станали и кандидатите за депутати бяха публикувани. Централното бюро на българските конституционни клубове преговаря със солунския младотурски комитет само за българите кандидати в Солунския и Серския санджаци, защото младотурците казваха, че за Битолския и Скопски санджаци трябва да стане споразумение на мястото. В тия преговори Централното бюро и младотурският комитет са дошли по съглашение в Солунския санджак да се кандидатира г-н Тилков, а в Серския – г-н Паскалев. Споразумението е било и турските, и българските гласни да гласуват както за турските, тъй и за българските кандидати. По каква причина точно не се знае, но младотурските комитети при самите избори на депутатите не са устояли на думата и обещанието си и са дали разпореждание да се изберат за депутати не Тилков и Паскалев, а Влахов и Далчев, кандидатите на Сандански. Турските гласни са изпълнили това разпореждание, а българските са гласували за турските кандидати според първоначалното съглашение. Тая непочтена постъпка от страна на младотурските комитети е направила твърде лошо впечатление и се критикува въобще от европейците тук; тя е възбудила негодуванието въобще на българското население и заедно с много още злоупотребления може да бъде силно оръжие против настоящия режим. Младотурските комитети оправдават постъпката си с обстоятелството, че конституционните клубове били органи на българското правителство, което уж отпуснало 300 хиляди лева за поддържание водителите им.


В декларация на Централното бюро на българските конституционни клубове, от която имах случая да Ви изпратя един екземпляр с писмо от 23 октомврий, под Н-р 1077, са изложени доста злоупотребления по изборите. Главното и най-важното беззаконие и нарушение обаче е в определяние изборните секции. Всичките изборни секции, населението в които е българско, бяха определени тъй щото във всяка секция да има по 500 до 700 избиратели; а всичките секции, населението на които е турско, бяха определени, тъй щото във всяка секция да има по 250 до 300 избиратели. Така щото по такъв начин, специално за изборите, турското население в страната изкуствено бе удвоено, а българското бе намалено наполовина. Тоя флагрантен произвол е остро оръжие против настоящия конституционен режим в Турско.


Има доста законови причини, за да се протестира против станалите злоупотребления в изборите и да се иска произвеждание нови избори в много околии. Нека се надяваме, че както при допълнителните, тъй и въобще в последующите избори българските конституционни клубове ще успеят по-умело да развият полезна деятелност.


Приемеше и пр.


Царски търговски агент: (подп) А. Шопов


ЦДИА, ф. 335, оп. 1, а.е. 407, л. 101 – 102


Приложение № 5


Поверителен рапорт № 811 от БТА в Битоля до министъра
на външните работи и изповеданията Ст. Паприков в София
за парламентарните избори в Битолския санджак


Битоля, 2 ноември 1908 г.


Господине Министре,


Днес се свършиха изборите за депутати в целия Битолски санджак при участието на 146 гласни, разпределени по народности и с оглед на числеността както следва:


		55 гласни

		българи

		на 96000

		мъжко

		българско

		население



		64 гласни

		турци

		на 82000

		мъжко

		турско

		население



		18 гласни

		гърци

		на 31500

		мъжко

		гръцко

		население



		7 гласни

		сърби

		на 9580

		мъжко

		сърбоманско

		население



		2 гласни

		евреи

		на 2900

		мъжко

		еврейско

		население





Турският комитет, както имах честта да Ви явя, не се съгласи да се изберат двама депутати българи, въпреки правото, което даваше за това изборният правилник и за да се обезпечи за всеки случай против избора на двама българи, влезе в компромис със сърбите и гърците за поддържанието на една обща листа, в която, за удивление на всички, се постави кандидатурата на един сърбоманин – д-р Янаки Димитриевич, от Тетово, субсидирания лекар на сръбското правителство в Битоля. Евреите, разбира се, се присъединиха към официалната листа. При това положение на работата конституционният клуб се видя принуден да излезе със своя самостоятелна листа, за която гласуваха всички български гласни.


Кандидатите на официалната листа бяха:


Панчо Дорев, българин, пом.-прокурор в солунския Апелативен съд.


Мехмед ефенди, директор на нуфузите.


Д-р Нале, гърк, адвокат в Битоля.


Д-р Янаки Димитриевич, сърбин, лекар тук.


Тия на Конституционния клуб бяха – Панчо Дорев, д-р Антон Димитров, член на тукашната Апелация, д-р Николов, волнопрактикующ лекар в Битоля, и Анастас Христов, юрист от Прилеп, бивши секретар на българската община в Солун.


Кандидатите получиха следните гласове:


Панчо Дорев
136
Д-р Г. Николов
51

Мехмед Ефенди
89
Анастас Христов
51

Д-р Траян Д. Нале
89
Исмаил Хак
8

Д-р Янаки Димитриевич
87
Веха бей
1

Д-р А. Димитров
53
Христо Матов
1

В Корчанския санджак са избрани: Махин Колоня, бивши редактор на издаваемия се в София албански в. „Дрита“, д-р Мина, влах от Маловища (Битолско), субсидиран от румънското правителство лекар в Битоля.


В Селфидженския санджак са избрани двама гърци.


В Елбасанския санджак – един албанец мюсюлманин. В Дебърския санджак изборите още не са свършили.


За нас най-важен е изборът в Битолския санджак.


Резултатът от тоя избор, при известната вече численост на българското население в санджака, показва най-добре извършените изборни своеволия и нарушения от турска страна, както и условията, в които е поставен българският елемент и при новото политическо положение в страната.


Съществующият до юлския преврат съюз между турци и враждебните на българския народ елементи в страната и днес формално е възстановен и насочен против българите, които макар и равноправни граждани на империята, се третират като нейни врагове.


За да се намали значението на българския елемент като етнична единица в страната и го приравнят към меншествата, турците не се подвоумиха даже да унижат престижа и значението на депутатския мандат, като допуснаха в Битолския санджак да се избере сърбинът д-р Димитриевич, при наличността само на 7 сръбски гласни.


С тая си постъпка турците извършиха не само една крайна несправедливост, но и едно провокаторство спрямо българите. Турците намеренно игнорираха факта, че депутатският мандат е едно реално право, което народът изкупва с понесените тегоби и задължения към държавата.


А разликата между понесените задължения от едно стохилядно българско мъжко население в санджака и само десетата част такова сръбско, бидейки извънредно голяма, не могат сърби и българи да се приравнят в правото да бъдат представени в парламента, без да се наруши онова политическо равновесие, което е непременното условие за обезпечавание на правов ред в държавата.


Но турците са били винаги чужди на подобни грижи, затова и конституционните свободи, които възвести Юнският преврат, имат за тях само релативно значение.


Тъй поставени спрямо новосъздаденото положение отоманските българи не могат да имат никаква гаранция за едно прилично участие в политико-обществения живот на държавата и повратът при тия условия към борбата за обезпечавание на това право може да бъде само въпрос на време.


Благоволете и пр.


Български търговски агент (п) Т. Недков


ЦДИА, ф. 335, оп. 1, а.е. 407, л. 112-113


Приложение № 6

Поверителен рапорт № 599 от БТА в Сяр до Министъра
на външните работи и изповеданията Ст. Паприков в София
за парламентарните избори в Серския санджак


Сяр, 28 октомври 1908 г.


Господине Министре,


Имам чест да донеса до знанието Ви, че изборите в Серския санджак се привършиха в пет на 24-того. Състезанието (ако дума може да става за такова) се водеше между осем души кандидати, от които двамата случайни. Турски кандидатури официално положени имаше две: на Нашид бея и на Митхад бея. Към тия се прибави съвсем негласно в последния ден на изборите и само за тукашната каза кандидатурата и на Акил бей. Българи кандидати имаше трима: Паскалев (от страна на клубовата организация) и Яни Сандански и Далчев (от страна на санданистите). От страна на гърците имаше само един кандидат: адвоката Динка. В последния ден обаче тук излязоха гласове и за някой си Басария, тукашен гърк. От тия осем души, като получили най-много гласове, бидоха прогласени за депутати: Нашид бей (176 гласа), Митхад бей (176 гласа), Динка (108 гласа) и адвоката Далчев (86 гласа). От останалите кандидати Яни Сандански е получил 50 гласа и Паскалев – 46; за турчина Акил бей (кмет на гр. Серес) са били подадени в Серес 23 гласа и 1 в Петрич; за гърка Басария пък в Серес – 16 и в Д. Хисар – 3.


Неправдите, насилията и закононарушенията, които съпроводиха местните законодателни избори в тоя санджак, бяха много. Подробно изложение за тях ще имам честта да Ви представя след някой ден, като добия някои необходими сведения от казите Мелнишка и Зъхненска.


Благоволете и пр.


Управляющий Агентството: (п) Д-р Н. Семенов


ЦДИА, ф. 321, оп. 1, а.е. 1813, л. 457
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Abstract: In a synthesized form, the content of the term „Intelligence Protection“ can be defined as the activity of specialized structures in the country (intelligence, counterintelligence and administrative). The role of intelligence is crucial and takes the form of every possible crack in the national security of states. 21st Century Intelligence has little to do with Cold War intelligence, as threats today have a different and unusual structure.
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Националната сигурност на Република България обхваща системата от обществено-политически, икономически и идеологически отношения, установени в страната с Конституцията, които със своето действие осигуряват нормалното функциониране на държавния строй и защитата на националните интереси.


В понятието „национална сигурност“ не могат да се включат всички видове отношения, регулиращи развитието на страната ни. В него се включват онези отношения, които засягат интересите на българските граждани, на гражданското общество и на държавата и които в своята съвкупност представляват националните интереси.

Тези интереси се изразяват в следното:


· Интересите на българските граждани са в реалното гарантиране на конституционните права и свободи, личната безопасност, повишаването на качеството и равнището на живота, на социалното и здравното осигуряване.

· Интересите на гражданското общество са в утвърждаването на демокрацията, гражданския контрол върху институциите и свободата на сдруженията, в правата на религиозните, етническите и малцинствените групи, в съхраняването на националните духовни и културни ценности и традиции.

· Интересите на държавата изискват защита на Конституцията, суверенитета и териториалната цялост на страната, постигане на политическа и финансова стабилност на икономическото и социалното развитие, строго спазване на правовия ред, равнопоставеност и взаимноизгодно международно сътрудничество.


Приемането през 1998 г. на Концепция за национална сигурност [11] за пръв път даде насока за формулиране на определение на „национална сигурност“, което намери развитие в нормативната уредба чрез Закона за защита на класифицираната информация (2002 г.) и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (2007 г.).


Според Концепцията националната сигурност е гарантирана, когато страната успешно реализира националните интереси, цели и приоритети и при необходимост е в състояние ефективно да ги защити от външна и вътрешна заплаха.


Националните интереси ще определят кои отношения са жизненоважни за обществото и трябва да се защитават, за да съществува и функционира нормално установената от него политическа, икономическа и идеологическа система. За целта тези отношения се регулират от правото и превръщайки се в правоотношения, се защитават със съответните правни норми. Поради жизненоважния характер на тези отношения за нацията тяхното регулиране и защита се извършват с разпоредбите на основния закон на страната – Конституцията. Същевременно всяко посегателство върху тях, с което се увреждат или застрашават общественият и държавният строй, подриват или отслабват политическите, икономическите и идеологическите основи на властта, се обявява с разпоредбите на Наказателния кодекс за престъпление против Република България.


Разкриването на понятието „национална сигурност“ ни дава възможност да посочим и кои са обектите на посегателства, чрез които се нарушава тази сигурност. Това са същите тези отношения, които в своята съвкупност представляват националната сигурност. Същевременно може да се говори и за непосредствени обекти на посегателства, каквито са държавните и обществените органи и организации, елементите на външната и вътрешна сигурност, установената собственост и т.н. [16].

„Различните форми на хибридна война се реализират срещу врагове, съюзници и приятели. Затова всяка една нация е винаги сама в джунглата на международните отношения, които не са място за благотворителност и алтруизъм. Ролята на разузнаването е решаваща в т.нар. „течни конфликти“, които се разливат и заемат формата на всяка възможна пукнатина в националната сигурност на държавите. Но разузнаването през XXI век има малко общо с разузнаването от Студената война, тъй като заплахите днес имат различна и необичайна структура; те могат да идват от множество субекти, които на пръв поглед изглеждат невъзможни или пък ни убеждават в благоденстващо бъдеще. Държава, която не разполага с високоинтелигентен информационно-аналитичен продукт от разузнавателните си служби, е слепец във вземането на решения. Тя не може да бъде геополитически субект, а единствено обект на действия и чужди интереси. Има ли шанс българското разузнаване да напусне старата матрица и от инструмент за мониторинг да се превърне в аналитично-когнитивен продукт, който да индуцира правилни управленски решения за държавата ни?! Вероятно това зависи от интелектуалните ресурси на политиците ни да формират знания от областта на националната сигурност, да изискват от експертите такива знания, да ги ползват и да притежават генетична смелост да мислят в неедноизмерна координатна система“ [20: 196 – 218].


Една от най-важните функции на всяка държава по света е да защитава националната сигурност. Тя се осъществява от нейните законодателни, изпълнително-разпоредителни и съдебни органи в рамките на тяхната компетентност и в съответствие с възложените им функции и предоставените им сили, средства и методи на дейност. Тяхната дейност е взаимнообвързана, подчинена на една обща цел и същевременно отличаваща се по своите специфични задачи [2: 16 – 18].


В синтезиран вид съдържанието на термина „разузнавателна защита“ [15: 78; 18: 56] можем да определим като дейност на специализираните структури в държавата (разузнавателните, контраразузнавателните и административните), която включва [3: 23]:

· придобиване, обработване и съхраняване на информация относно реални и потенциални заплахи за държавата (областта, общината, организацията) и подготовка на предложения за варианти за реагиране;


· информиране на ръководството на държавата (областта, общината, организацията) относно опасностите и заплахите и предоставяне на разузнавателен продукт с опции за вземане на решение;


· разузнавателно противодействие чрез оперативно предотвратяване и пресичане на опасностите и заплахите и неутрализиране на последиците от тях;


· оказване на съдействие в съответствие с определените от законите компетенции на различните организации, и преди всичко на полицейските и другите противозащитни органи.


Тук специално трябва да се подчертае, че комплексната разузнавателна дейност (разкриването и противодействието) в сферата на сигурността има за цел да постигне стратегическо превъзходство над обектите за наблюдение и въздействие. Това става на базата на натрупването на голямо количество достоверна и детайлна информация относно техните цели, организация, ключови фигури, планове и възможности. Само така е възможно да се оценят характерът и степента на опасностите и заплахите и да се предприемат адекватни мерки за защита.


За практическото изпълнение на посочените дейности в комплекс Министерският съвет създава и реализира Стратегия за информационно осигуряване. Министерствата, агенциите, областите и общините транспонират целите и приоритетите, заложени в Стратегията, в съответствие с конкретните условия и особености и създават информационно-аналитични структури. На базата на контраразузнавателните служби, интегрирани чрез тези структури, се формира системата за разузнавателна защита на държавата.


Министерският съвет осъществява управлението ѝ в мирни условия. При обявяване на „положение на война“ и „военно положение” отбраната на страната и осигуряването на вътрешния ред преминават под ръководството на върховния главнокомандващ на армията (президента на републиката). При тези условия по-голяма част от разузнавателните (контраразузнавателните) възможности се насочват за осигуряване на бойните действия на войските и на силите за териториална отбрана.


Системата за разузнавателна защита (системата за РЗ) на държавата е съставна част от системата за национална сигурност (системата за НС) и реализира нейната разкриваща (информационна) функция и отделните компоненти на превантивната и защитната ѝ функция [15: 26].

Системата за защита на националната сигурност се състои от държавни органи и структури, които осъществяват дипломатическа, отбранителна, разузнавателна, контраразузнавателна, оперативно-издирвателна, правоохранителна и охранителна дейност и които са представени в Съвета по сигурността към Министерския съвет [9].

В системата за защита на националната сигурност влизат Народното събрание със своите комисии, целият МС, Конституционният съд, президентът, Консултативният съвет по национална сигурност, разузнавателната общност (специалните служби), съдебната система чрез съд, прокуратура и следствие, МО и Българската армия, МВР, всички ведомства, държавни, областни и общински съвети, ситуационни центрове, кметства.


Какъв се явява премиерът или председателят на Съвета по сигурността към МС на председателите на комисии в Народното събрание, на такива по отделни закони, на прокуратурата, съда и следствието, на кметовете на кметства и общини, които са изборни длъжности? Никакъв! Явява се и още едно противоречие – законът възлага на премиера управлението на националната система за сигурност, върху част от която той няма правомощия. Съветът по сигурността също няма никакви правомощия по отношение на голяма част от системата за защита на националната сигурност, а същевременно му се възлагат правомощия по координация и контрол. Така изписан, рамковият закон акумулира в себе си недопустими противоречия, каквито досега не е имало дори в подзаконовата нормативна база. Създава се безпрецедентно объркване в терминологията, структурирането и управлението на системата за национална сигурност, която се отъждествява само със специалните служби [14: 78].

Според Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност Съветът по сигурността ще може да „предлага на министър-председателя или на Министерския съвет конкретни мерки и задачи за ограничаване на рисковете, противодействие на заплахите и за защита на националната сигурност, както и за управление при кризи”. Важно е да се отбележи, че при нужда към него ще могат да се привличат допълнителни служители от подопечните ведомства. Тоест Съветът по сигурността реално ще разполага със свой оперативен апарат. С него министър-председателят например ще може да „създава организация за извършване на общи, тематични и по конкретен сигнал проверки относно законосъобразността и ефективността на работата на представените в Съвета по сигурността органи на изпълнителната власт“. Или, казано по-просто, да следи работата на самите специални служби.


Народното събрание издава актове, които определят кои обществено опасни деяния представляват престъпления и правните рамки на борбата с престъпните посегателства върху националната сигурност, изгражда организацията на държавния апарат, участващ в защитата на националната сигурност, и осъществява контрол върху неговата дейност, включително и върху службите за сигурност.


Президентът като държавен глава и върховен главнокомандващ осъществява важни функции, свързани с националната сигурност, чрез създадения към него Консултативен съвет за национална сигурност.


Висшият орган на изпълнителната власт – Министерският съвет, организира и контролира дейността на държавните органи, включително и на специализираните служби, по опазване на сигурността, по разкриване на вътрешните и външните заплахи за нея и по планиране на конкретни мерки за тяхното неутрализиране.

Свои функции и задачи, свързани с националната сигурност, имат отделните министерства, като най-важна е ролята в това отношение на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Министерството на правосъдието. Към Министерския съвет е създаден Съвет по сигурността със задачата да координира и направлява цялостната дейност по защитата на сигурността на страната.

През м. юли 2015 г. народните представители гласуваха на второ четене текстове от Законопроекта за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, а през 2018 и 2020 г. – изменения в закона. С тях се регламентира работата на Съвета по сигурността към Министерския съвет като консултативен и координиращ орган по въпросите на националната сигурност [10]. Министър-председателят ръководи дейността на Съвета по сигурността. Приемането му е изключително важно, защото за пръв път за последните 25 години се опитва да се сложат в порядък взаимоотношенията между специалните служби, да се намали нездравата конкуренция между тях и възможностите за свободни интерпретации на техните правомощия от страна на ръководителите им.


На практика това е нормативният акт, който най-общо описва как функционират специалните служби в България, на кого са подчинени, как взаимодействат помежду си, кой и как назначава техните ръководители и как ги контролира. Този закон беше внесен в парламента от управляващите в комплект с още три закона в сферата на сигурността. Те съответно трябва да регламентират дейността на НСО, на цивилното и на военното разузнаване, които от години оперират на границата на юридическата нелегитимност.

Това трябва да е рамковият закон, който да синхронизира работата между МВР, контраразузнавателната агенция ДАНС, цивилното и военното разузнаване, НСО и всички други държавни органи, които имат отношение към националната сигурност. По-важното следствие от приемането му обаче е, че той преразпределя баланса на силите в контрола на спецслужбите и концентрира правомощията по управлението им в ръцете на министър-председателя. Последното е радикална промяна, тъй като до момента Националната разузнавателна служба (НРС) беше подчинена на президента, а Служба „Военна информация“ („Военно разузнаване“) – на министъра на отбраната, който еднолично можеше да определя кой да е нейният ръководител.

В началото на ноември 2015 г. в сила влязоха още няколко закона за службите – Законът за Служба „Военна информация“ и Законът за Националната служба за охрана, с които дългоочакваната регламентация на специалните служби в България стана факт.


Като част от Съвета по сигурността функционира разузнавателна общност, която се състои от секретаря на Съвета по сигурността, главния секретар на Министерството на вътрешните работи и ръководителите на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Служба „Военна информация“.

Разузнавателната общност по своя инициатива може да изготвя тематични или обобщени доклади по различни въпроси, свързани с националната сигурност, да прави предложения до Съвета по сигурността към Министерския съвет и да изготвя предложения до министър-председателя за изменения и допълнения на нормативната уредба.

При необходимост към разузнавателната общност се включват други висши ръководни служители от различни министерства и ведомства
 [10].

Съдебната власт със своите три подсистеми – съда, прокуратурата и следствието, участва в борбата с противодържавните престъпления, като санкционира техните извършители, осъществява общия надзор за точното и еднакво изпълнение на законите, оказва въздържащо и възпитателно въздействие върху гражданите и отстранява причините и условията, които могат да бъдат използвани за престъпни цели.


Разузнавателните и контраразузнавателните служби са част от държавния механизъм, които са специално създадени и предназначени за опазване на нейната национална сигурност. Подчинени на тази обща цел – да защитават националната сигурност и да не допускат нанасянето на вреди върху нея, те имат своите особености в конкретните задачи и дейност, които ги отличават и обособяват във функционално, структурно, организационно и тактическо отношение [12].

Органите на Министерството на вътрешните работи – ДАНС, ДАР, Служба „Военна информация“ и Националната служба за охрана, си предоставят информация и/или достъп до базата данни, създавани, съхранявани и ползвани при условията на Закона за защита на класифицираната информация.


Ръководителите на Държавна агенция „Национална сигурност”, Държавна агенция „Разузнаване“ и Служба „Военна информация“ предоставят еднаква по обем и съдържание информация, придобита от тях, на президента на републиката, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя.


Според текстовете от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност управлението при кризи се осъществява от Министерския съвет чрез Националната система за управление при кризи.

В закона се регламентира, че положение на криза се обявява и отменя с решение на правителството, а Народното събрание осъществява контрол върху дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военна информация“ и Националната служба за охрана чрез своя постоянна комисия.


Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС)




С лансираната през май 2007 г. идея на министър-председателя за създаване на агенция за сигурност (според внесения законопроект от група народни представители първоначално става въпрос за Национална агенция „Сигурност“)
 се поставят основите на по-зрял процес на реформа в сферата на вътрешното разузнаване и контраразузнаването.


Държавна агенция „Национална сигурност“ е специализиран орган за контраразузнаване и сигурност, чиято основна мисия е разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за националната сигурност. Агенцията е създадена, за да предотвратява външни и вътрешни опасности за гражданите на България. Нейната най-важна цел е да осигурява ненамеса във вътрешните работи на държавата от външни фактори.

Агенцията работи срещу класическите разузнавателни и нетрадиционните заплахи и рискове, осигурява за висшите органи на държавната власт информация, необходима при вземането на управленски решения в сферата на националната сигурност. ДАНС е информационен орган, който предоставя необходимата информация на висшите органи на държавната власт за провеждане на политиката по националната сигурност и взимане на решения в съответствие с националните интереси.


Основни нейни потребители са министър-председателят, президентът и председателят на НС. Допълнително информация от ДАНС се ползва в МО, МВР и други органи на изпълнителната власт и от сродни служби в чужбина чрез размяна. Прокуратурата следва да има възможност да ползва информация за нуждите на наказателния процес и да изисква събиране на такава в изключителни случаи. Основа в ценността на ДАНС си остават възможностите за превенция чрез подаване на информация до държавните органи с цел взимане на изпреварващи политически и други управленски решения за неутрализиране на рискове и заплахи.


Историята на ДАНС започва още от началото на XX век, когато възниква нужда от създаването на специален орган, който да се грижи за сигурността на България и да провежда законни контраразузнавателни действия. Първият нормативен акт, който урежда съществуването на контраразузнаването, е Законът за столичната полиция, приет от XIII Обикновено народно събрание, утвърден с Указ № 463 от 13.12.1906 г. на княз Фердинанд. Законът регламентира създаването на полицейска структура, наречена „Обществена безопасност”, която се води за първоизточника на ДАНС. Нейната дейност е съсредоточена в столицата, големите градове и транспортните центрове на страната. През 1912 г. е приета наредба, която за пръв път дефинира функциите на специализирана структура за контраразузнаване и регламентира взаимодействието с полицията. През 1924 г. структурата е наречена „Държавна сигурност“ (ДС) и са ѝ възложени следствени функции. Едва в началото на 60-те години ДС се утвърждава като структура, съставена от управления и самостоятелни отдели в рамките на МВР. ДС става инструмент за шпионаж и репресии в ръцете на тогавашното социалистическо управление. В началото на 90-те обаче започва процес на реформиране на специалните служби на България [13: 34; 17: 19] и е приет Закон за МВР, който поставя нови рамки в системата за национална сигурност.


С влизането от 1.01.2008 г. на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС) е създаден модерен специализиран орган към Министерския съвет за изпълнение на политиката по защита на националната сигурност. Именно на тази дата се създава ДАНС с името и вида, в който я познаваме днес.


Държавна агенция „Национална сигурност“ е правоприемник на Национална служба „Сигурност“ и Дирекция „Защита на средствата за връзка“ в Министерството на вътрешните работи, на военното контраразузнаване в Служба „Сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване“ към министъра на отбраната и на Агенцията за финансово разузнаване, които и сега са четирите основни структури в Агенцията. Всички тогавашни служители на бившите четири служби стават част от ДАНС и са назначени на щат, но правомощията им са значително повишени.


Агенцията се занимава с почти всеки аспект на сигурността – разузнаване, антитероризъм, разбиване на престъпни мрежи, борба с организираната престъпност, трафика на хора и наркотици, пране на пари, киберпрестъпления, противоконституционна дейност, участия на лица, заемащи висши държавни дейности, в организираната престъпност, опасности за икономическата и финансовата сигурност на страната, опасности за екологичната сигурност, трансгранична организирана престъпност, когато поражда опасност за националната сигурност, незаконни миграционни процеси, застрашаващи националната сигурност, и др. Освен тези дейности ДАНС се грижи за сигурността на стратегически за страната обекти и дейности и може да прилага сила и да провежда въоръжени операции в случай на нужда. Както виждаме, почти всички дейности, свързани със сигурността, са в ръцете на ДАНС, което е и основната критика от страна на другите органи и обществото.


В повечето държави много от тези функции за разпределени равномерно в ръцете на няколко структури или агенции, за да няма пренасищане с власт, която да се използва против гражданите, да се стига до нерегламентиран шпионаж и репресии. Изключение правят малко подобни агенции, като например руската ФСБ, която се смята, че е толкова могъща, че на практика управлява цяла Русия. Според мнозина дефинирането на правомощията на служителите на ДАНС е твърде широко, което им позволява да предприемат почти неограничени действия. Освен това законите, които се отнасят за ДАНС, са определени от експерти като „непретенциозни“, което позволява на Агенцията да бъде нещо средно между тайна полиция, контраразузнаване и специализирана служба за противодействие на престъпността и корупцията, което ѝ дава почти неограничена власт.


Основните принципи на ДАНС са: спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна, зачитане и гарантиране на правата на човека и основните свободи, защита на информацията и на източниците за придобиването ѝ, обективност и безпристрастност, сътрудничество с гражданите и политически неутралитет. Реално единственият контрол върху дейността на ДАНС е парламентарният и се осъществява от специализирана постоянна комисия на Народното събрание, като председателят, заместник-председателите и служителите на Агенцията са длъжни да се явяват при покана пред Народното събрание или Комисията и да предоставят исканата им информация. За разлика от чуждестранните добри практики липсва какъвто и да е граждански контрол. Това, че единственият, който стои над ДАНС, са управляващите, пък поражда съмнения, че Агенцията може да бъде използвана за политически цели, както и за дискредитиране на неудобни на властта личности и организации.


Мерки на ДАНС за противодействие на рисковете и заплахите от международен тероризъм

Засилената терористична активност в Европа и близки региони през последните няколко години наложи мобилизиране и активиране на допълнителен ресурс на ДАНС за превенция на рискове и неутрализиране на евентуални заплахи за националната сигурност. Цялостното противодействие на тероризма и радикализацията се извършва в координация с компетентните български институции и тясно взаимодействие със съюзнически и партньорски служби, като през годините е работено по множество съвместни проекти и е осъществяван непрекъснат обмен на информация за предприемане на конкретни мерки в борбата срещу тероризма [4].

Още през 2015 г. Държавна агенция „Национална сигурност“ предприе необходимите действия за получаване и проверка на сигнална информация и за недопускане на изграждане на логистични клетки и установяване на симпатизанти и членове на терористични организации на територията на България. Продължава активната работа на създадения в ДАНС Национален контратерористичен център, в който се събира, обработва и обменя информация с български и чуждестранни служби. Чрез Центъра се извършва координирана проверка на всеки сигнал, съдържащ признаци за терористична дейност, както и анализ на възможните уязвимости.


Значителен ресурс на ДАНС е ангажиран за придобиване и обобщаване на информация за пътуващи през България чуждестранни бойци за/от зоните на конфликт в Близкия изток. В координация с партньорски служби се предприемат действия за пресичане на опити на чужди граждани за присъединяване към радикални групировки.

В рамките на законовите компетенции от ДАНС се извършва наблюдение на финансовите потоци, като при наличие на индикации, че определени операции биха могли да бъдат свързани с финансиране на тероризъм, информацията се обработва приоритетно и се предоставя по компетентност.

ДАНС активно съдейства на държавни ведомства и неправителствени организации за недопускане на етнорелигиозно напрежение в българските училища и пропагандиране на радикална идеология сред подрастващите, както и за мониторинг на радикализацията. От страна на Агенцията е осъществен принос към дейността на международни форуми и организации, свързани с противодействието на тероризма. Служители на ДАНС участват в разработването на цялостна Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма и Национален план за противодействие на тероризма, приети с решения на Министерския съвет съответно през декември 2015 и януари 2016 г.


С цел създаване на инструменти за идентифициране на лица, съпричастни към екстремистка или друга престъпна дейност, е прието изменение и допълнение в ЗДАНС, чрез който се регламентира дейността на Националното звено за получаване и обработка на резервационни данни за пътниците (PNR). Проектът за изграждането му е финансиран от Европейската комисия.


Тези въпроси са изключително сериозни, защото и към настоящия момент световната общност не е разработила единни критерии и подходи за оценка на проблемите по идентификацията на обществено опасните акции, извършвани от терористите, нееднозначно се оценяват тези проблеми и от средствата за масова информация, обществените движения, правозащитните организации и други сдружения.


Мерки на ДАНС за противодействие на рисковете и заплахите от екстремизъм на нерелигиозна основа

ДАНС акцентира върху превантивния подход, като противодействието е ориентирано към придобиване на изпреварваща информация с оглед на недопускането на прояви, нарушаващи етнорелигиозния мир и обществения ред, както и конституционните права и свободи на гражданите. Осъществява се постоянно сътрудничество с български и съюзнически партньорски служби за повишаване на ефективността на съвместната работа по противодействието на противоконституционните и екстремистки групи и организации, както и за проверка и предприемане на мерки спрямо лица, които биха могли да представляват заплаха за националната сигурност [5].

Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР)


Държавна агенция „Разузнаване“ е създадена в началото на ноември 2015 г., когато влиза в сила Законът за нейното устройство и функциониране, приет от Народното събрание на 1.10.2015 г. Тя замества действащата дотогава Национална разузнавателна служба (НРС). Агенцията е на подчинение на министър-председателя, а не както НРС – на президента.


Държавна агенция „Разузнаване“ е служба за сигурност, която придобива, обработва, анализира и предоставя на държавното ръководство разузнавателна информация, оценки, анализи и прогнози, свързани с националната сигурност, интересите и приоритетите на Република България.

ДАР е част от разузнавателната общност, определена в Стратегията за национална сигурност [16] като система от държавни органи, които осъществяват информационна и аналитична дейност за оценка на рисковете и заплахите за националната сигурност и които планират и осъществяват противодействие срещу тях.


Агенцията участва и в дейността на разузнавателните общности на организацията на Европейския съюз (ЕС) и на Северноатлантическия договор (НАТО).


ДАР работи във взаимодействие с другите държавни органи и структури от системата за защита на националната сигурност, които осъществяват дипломатическа, отбранителна, разузнавателна, контраразузнавателна, оперативно-издирвателна, правоохранителна и охранителна дейност.


Мисията на ДАР е да защитава националната сигурност и интересите на Република България и да подпомага държавното ръководство в реализирането на националните приоритети, като осигурява актуална и достоверна разузнавателна информация и анализи в областта на националната сигурност, външната политика, икономиката и защитата на конституционно установения ред.


За целта ДАР осъществява разузнавателни операции и придобива, съхранява, обработва, обобщава, анализира и предоставя разузнавателна информация.

Разузнавателната информация представлява придобита от Агенцията информация за чужди държави, организации и лица или за свързани с тях български организации и лица, която е от значение за националната сигурност на Република България.


На базата на разузнавателните данни се изготвят различни информационни материали – информации, доклади, анализи, брифинги, които се предоставят на държавното ръководство.


ДАР предоставя разузнавателна информация на председателя на Народното събрание, президента на републиката, министър-председателя и министрите, както и на други държавни органи в съответствие с техните компетенции.


Агенцията предоставя еднаква по обем и съдържание информация на президента на страната, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя.


ДАР е непосредствено подчинена на Министерския съвет, като изпълнява задачи, възлагани от министър-председателя и от президента на страната, съгласувано с министър-председателя.


На Агенцията не се възлагат задачи от вътрешнополитически характер.


Функциите на ДАР са:


· защита на националната сигурност и интересите на Република България, свързани с националната сигурност;


· информационно-аналитично осигуряване за предотвратяване, разкриване и противодействие на вреди в областта на националната сигурност, външната политика, икономиката и защитата на конституционно установения ред;


· осъществяване на съдействие на държавното ръководство за реализиране на приоритетите на Република България в областта на националната сигурност, външната политика, икономиката и защитата на конституционно установения ред.


При осъществяването на своите функции Агенцията поддържа информационен обмен и взаимодействие с други държавни органи, както и сътрудничество със сродни чуждестранни органи и служби.


Дейността на ДАР се осъществява въз основа на следните основни принципи:


· спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;


· зачитане и гарантиране на правата на човека и основните свободи;


· защита на информацията и на източниците за придобиването ѝ;


· обективност и безпристрастност;


· сътрудничество с гражданите;


· политически неутралитет;


· съчетаване на тайни и явни форми и способи на работа.


Държавна агенция „Разузнаване“ е създадена със Закона за Държавна агенция „Разузнаване“, приет от 43-тото Народно събрание на 1.10.2015 г., обнародван в бр. 79 на Държавен вестник от 13.10.2015 г., в сила от 1.11.2015 г. [9].

Този нормативен акт е първата законова рамка на цивилното разузнаване в българската правна история. Законът регламентира ясно отношенията на Агенцията с висшите органи на държавната власт и създава основа за хармонизиране на дейността ѝ с другите органи и администрации от системата за защита на националната сигурност. Законът урежда устройството, дейностите и функционирането на Агенцията и статута на нейните служители. Разписани са основните функции и дейности, както и организацията, способите и средствата за изпълнението им.

Законът за Държавна агенция „Разузнаване“ влиза в сила едновременно със Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност (ЗУФСЗНС), обнародван в бр. 61 на Държавен вестник от 11.08.2015 г., и отношението между двата закона е като отношение на специален към общ закон. ЗУФСЗНС въвежда понятията „национална сигурност“ и „система за защита на националната сигурност“. Общият закон очертава ролята на органите и структурите от системата за защита на националната сигурност и въвежда задължение за координация и взаимодействие между тях. Този закон конституира Съвета по сигурността като консултативен и координиращ орган към Министерския съвет по въпросите на националната сигурност.

ЗУФСЗНС полага основите на отчетността и контрола върху дейността на органите и структурите от системата за защита на националната сигурност, като ги подлага на парламентарен, административен, съдебен и граждански контрол.

По силата на разпоредби, съдържащи се в различни закони, на Държавна агенция „Разузнаване“ или на нейния председател са предоставени специфични правомощия.

Служба „Военно разузнаване“

Ефективното ръководство на Служба „Военно разузнаване“ за пълноценно изпълнение на разузнавателните задачи на стратегическо ниво са от ключово значение за националната сигурност.


Служба „Военно разузнаване“ на практика представлява цялото българско военно разузнаване. Историята ѝ започва през далечната 1891 г., когато е създадена от княз Фердинанд I с приемането на Закона за устройството на въоръжените сили на Българското княжество. Службата е създадена като звено към Канцеларията на Министерството на войната за обработване на разузнавателна информация, получавана от българските дипломатически представителства в чужбина. Първото ѝ име е „Учебно бюро“, а основната цел, запазила се и до днес, – осигуряването на военна информация, разузнаване и шпионаж. През 1903 г. Службата се превръща в „Информационно бюро“ и цялата ѝ дейност се засекретява. На 12.01.1908 г. „Информационно бюро“ се преобразува в Разузнавателна секция към Оперативното отделение на Щаба на армията, на която се подчинява апаратът на военните аташета.


Именно затова според заповед на Министерския съвет от 1997 г. 12 януари става официален празник на българското военно разузнаване. През годините според нуждите и режимите Службата се променя още няколко пъти, но като цяло запазва функциите си. В днешния си вид и име тя е от 1.01.2000 г. От цялата ѝ история най-любопитната част е, че докато по времето на социализма всички останали специални части са в рамките на „Държавна сигурност”, тя през цялото време остава извън нейния състав.


Службата е пряко подчинена на министъра на отбраната и изпълнява задачи, които са свързани с гарантирането на сигурността и отбраната на страната и са в интерес на обществото.

Основната цел на Службата е да снабдява българските военни части с ценна информация, необходима за обезпечаването на сигурността на българската държава. Дейността на СВР съчетава наблюдение и анализ на ситуацията в различни региони по света посредством човешки ресурси и технически средства.


Служба „Военно разузнаване“ е и службата на всички български военни аташета. България има 26 служби на военните аташета, които представляват Министерството на отбраната в 45 държави на 4 континента. Военният аташе е член на въоръжените сили, който служи в посолство като представител на военното ведомство на страната си в чужбина и се ползва с дипломатически статут и имунитет. „Военен аташе“ е обобщено понятие, което покрива всички видове въоръжени сили, макар че някои по-големи държави, като САЩ и Русия, могат да назначат аташе, който да представлява само един определен вид сили, като например военновъздушните или военноморските. Военният аташе обикновено отговаря за всички аспекти на двустранните отношения в областта на отбраната. Длъжността възниква през XVII век, по времето на Тридесетгодишната война, когато Ришельо изпраща офицери в чужбина, които да поддържат връзка със съюзниците, наблюдават събитията във военната сфера и събират разузнавателна информация. През XVIII век започва масовата световна практика на назначаване на военни аташета в посолствата. Днес военният аташе, освен традиционните си отговорности да поддържа военната дипломация между две държави и да събира разузнавателна информация, е натоварен и с други проблеми, като тероризъм, а необходимостта от такава длъжност продължава да нараства.


Основната задача на службата е да осигурява ранно откриване и предупреждаване за рисковете и заплахите за сигурността на България и стратегическа информация за държавното и военното ръководство, българските контингенти зад граница, НАТО, ЕС и партньорските служби. СВР събира, обработва, анализира, съхранява и предоставя информация в интерес на националната сигурност и отбраната на страната. Според норматива Службата трябва да предоставя равна по обем и еднаква по съдържание информация на президента на републиката, председателя на Народното събрание, министър-председателя и министъра на отбраната. Министърът на обраната обаче може да възлага и допълнителни задачи на Служба „Военно разузнаване”, свързани с националната сигурност и отбраната на страната.




Източник: http://dis.mod.bg/.

Функциите и задачите на Службата са широкоспектърни: водене на стратегическо разузнаване с използване на човешки фактор и технически средства; аналитико-прогностична дейност; участие в операции зад граница; военна дипломация; гарантиране на сигурността на класифицираната информация; взаимодействие с български държавни институции и служби за разузнаване и сигурност; сътрудничество с разузнавателните структури на НАТО и ЕС и с партньорски служби и др.

Нейната най-важна функция е да осигурява информация на висшето военно ръководство, а заплахите за сигурността на държавата да бъдат идентифицирани на възможно най-ранен етап. Службата осигурява на държавното и военното ръководство информационен продукт от военнополитически, военен, военноикономически, военнотехнически и военнонаучен характер в интерес на националната сигурност и отбраната на страната. Тя осъществява обмен на разузнавателна информация, оперативно сътрудничество и съвместни операции с партньорските служби на държавите – членки на НАТО и ЕС, и с разузнавателните структури на двата съюза.

Освен това СВР отговаря за разузнавателното осигуряване на българските военни контингенти, участващи в операции и мисии извън територията на България, за осигуряването на ранно предупреждаване за потенциални рискове и заплахи от тероризъм, за въвеждането на модерни информационни технологии и системи за осигуряване на цялостния разузнавателен процес и други дейности, свързани с военното разузнаване и обезпечаването на сигурността.


Задачите по защитата на националната сигурност от външни посегателства, рискове и заплахи [7]
 са присъщи на стратегическото военно разузнаване и се налагат от една страна от широкия обхват на понятието „национална сигурност“, което включва отбраната на Р България, но далеч не се изчерпва с нея. Характерът на необходимата информация на стратегическо ниво е не само чисто военна и военнотехническа, но също и военнополитическа, а в някои случаи и чисто политическа. Но тя е по смисъла на наличието или развитието на конкретни способности от определени държави и аспекти на външната и отбранителната политика относно намерението тези способности да бъдат използвани за постигане на определени политически или икономически цели или дори за осъществяване на агресия. В същото време не е редно и не може да се възприема тезата, че Служба „Военно разузнаване“ би могла да изпълнява задачи по изключително широк кръг аспекти на националната сигурност, надхвърлящи военнополитическите и политическите аспекти, които споменах. Както се казва, поне отбраната ни да е на ниво със солидно военно разузнаване.


Приоритети в дейността през 2020 г. [6]


През 2020 г. основен приоритет остава мониторингът на средата на сигурност с цел ранно откриване на рискове и заплахи за националната и колективната сигурност.

Усилията ще бъдат насочени към: своевременно информационно осигуряване на държавното и военното ръководство на Р България при планиране и провеждане на националните политики в сферата на сигурността, отбраната и външните отношения; реализиране на националните приоритети и изпълнение на ангажиментите на страната в НАТО и ЕС; планиране, управление и координиране на разузнавателния процес във въоръжените сили; надеждно и комплексно контраразузнавателно обезпечаване на разузнавателната дейност и осигуряване на вътрешната сигурност на СВР; ефективно ресурсно осигуряване на дейностите; гарантиране на прозрачност и отчетност в работата; недопускане на условия за възникване на корупция и конфликт на интереси; осъществяване на ефективен административен и финансов контрол [12].

Заключение

Разузнаването и контраразузнаването със своята информация и действия подпомагат процеса на поддържане на стабилна национална сигурност не само на Р България, но и на всяка държава. Това се отразява благоприятно върху системата на международните отношения и тяхното състояние. Те оказват силно влияние за преодоляване на опасностите и заплахите за отделните държави – субекти в тези отношения. Със своята информация те позволяват тези опасности и заплахи да бъдат неутрализирани и така осигуряват нормалното развитие на всички държави. Благодарение на информацията, подавана от разузнаването, то съдейства за намаляване на напрежението, за изясняване на по-сложните ситуации, за укрепване на доверието и преодоляване на подозренията в отношенията между държавите. То е инструмент на мира в световен, регионален и национален мащаб.
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Противодействие на конфликти
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Conflict Resistance in the Roma Community
in Small Settlements by the Territorial Police
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Abstract: Conflicts occur on a daily basis in Romani communities. Regardless of the conflicts’ different origins, very often the insults hurled escalate into mass violations of public order and inflict severe damages to the life and health of some of the participants in such conflicts. The work performed by the officers at the Territorial Police Office is essential to avoiding and timely preventing the occurrence of conflicts in Romani communities, thus preventing any harmful consequences thereof. It is through timely implementation of various measures – preventive, security, supervisory, educational, etc. that every single stage of a conflict may be addressed – prior to its occurrence, when it has already occurred, and before it has produced any consequences. This article organizes and summarizes the practical experience gained through the work done by the Territorial Police Office. The examined reasons leading to conflicts in small-town and village Romani communities have been established in the course of the officers’ work and are not exhaustive. The major objective of this article is to examine the effective prevention of conflicts in Romani communities by the Territorial Police Office, with a focus on the conducted activates and the major difficulties encountered in the implementation thereof.

Key words: conflicts in small-town and village Romani communities, work done by the Territorial Police Office to prevent conflicts in small-town and village Romani communities, practical experience gained by the work of the Territorial Police Office in small towns and villages

Увод

Ромската общност в малките населени места представлява малки общества на хора, обединени от род, език, традиции в населеното място, начин на живот и др. Във все повече населени места преобладаващият етнос е предимно от лица от ромски произход, обединени в групи, които защитават своите разбирания по чисто физически начин, а не чрез диалог и други ненасилствени методи.


Възникването на конфликти в ромската общност е често срещано явление, което може да има фатални последици и поради тази причина нито един възникнал конфликт, колкото и безобиден да изглежда, не бива да се подценява, а следва да бъде неутрализиран още в момента, когато е само словесен.


Основна задача да противодействат на възникналите конфликти в ромската общност имат служителите на „Териториална полиция“ в обслужваните райони, и основно чрез тяхната дейност следва ефективно да им се противодейства. Особено важно е извършването на различна превантивна дейност, чрез която да не се допусне възникването на конфликт, с цел да се предотвратят фатални последици – загуба на човешки живот или трайно увреждане на здравето.


Липсата на конфликти в ромската общност следва да се оценява като постигнат добър обществен ред, за осъществяването на който са положени много усилия и реализирани различни дейности с цел пълноценно да бъдат защитени животът и здравето на всеки един гражданин.


Същност и причини за възникване на конфликти
в ромската общност в малките населени места

Както беше посочено, във все повече малки населени места се наблюдават живеещи предимно лица от ромския етнос, като една част от тях са по-плътно групирани в покрайнините от населеното място, а други са се населили на различни места.

От практиката може да се каже, че характерно за живеещите на едно място е, че могат да се възприемат като отделна ромска общност, която с времето се „разширява“ не като търси други места за живеене в населеното място, а встрани на обособената махала или квартал. За лицата от ромски произход, които живеят в населеното място, но не са обединени като останалите, може да се каже, че по-скоро са дошли от някъде и докато все още са по-малобройни, не притежават характеристиката на група или друго ромско общество.

Тази кратка характеристика на мястото, където живеят лицата от ромски произход в населеното място, има съществено значение за наложения език, традиции, разбирания и др. от бита и ежедневието на живеещите, дори и за границата на собствената територия. Със създадения „ред“ в изолираното ромско общество се „възпитават“ и децата, които израстват там, като продължават наложените традиции от по-възрастните и се чувстват като на единственото място, на което могат да живеят щастливо.


В така създаденото ромско общество с времето се утвърждават специфични обществени приоритети – собствено разбиране за вярност, налагане на определена традиция, начин на защита от други, които се опитват да наложат нещо ново, придържане към стар модел на поведение и др.


Възникването на някакъв конфликт не само между членове на ромското общество, но и между тях и друга група, със сигурност би могло да доведе до задълбочаване, като рядко може да се постигне някакъв консенсус или обещание. По-скоро, ако конфликтът остане словесен, то със сигурност след време ще продължи да ескалира в зависимост от проблема, който следва да се реши.


В тази ситуация трудно би могло да се наложи демократичен процес за решаване на възникналия конфликт от участник, както и пълното му развитие с участието на цялото ромско общество или от страните в конфликта. По-скоро поведението на страните в конфликта е спрямо разбиранията на групите и много често се стига до незабавна физическа саморазправа.


Това донякъде определя и същността на конфликта с неговите фази: предварителна част, или етап на отправяне на думи; етап на отправяне на закани, обиди, нецензурни думи, с което да се предизвика реакция; и физическа саморазправа като краен етап от неговото развитие.


От практиката може да се посочи, че рядко се стига до физическа саморазправа между участника/ците в някакъв конфликт, преди да са преминали през посочените етапи. Ако това все пак се случи, то би могло да се дължи на защитна реакция или целенасочена атака, след като вече са преминали другите етапи на друго място и по друго време.


Причините, които най-често стават повод за възникване на конфликт, са в повечето случаи от битово естество: след употреба на алкохол, възникнал спор при детска игра между деца, отправяне на неприлични думи между жени на две семейства, кражба на някакво имущество – телефон или друго, невърнати пари или вещи, спор за жена и мн.др., които съпътстват ежедневието на хората, като в ромското общество се обръща специално внимание от всички негови членове.


Отново от практиката може да се посочи, че всъщност причините за възникването на конфликти са много по-дълбоки и са определящи за проявата на агресия, враждебност, затвореност, липса на всякаква диалогичност, при което в много случаи някой от участниците търси именно физическа саморазправа, чрез което да реши възникналия спор.


Основната причина, която може да се посочи от практиката, е социалната изолация на ромското общество в границите на неговата територия – почти всички негови членове общуват само и единствено с останалите, които живеят там, което ограничава техните социални връзки. По този начин те приемат като правилно наложило се поведение и го следват безрезервно, тъй като нямат никакви други познания. Тяхната изолация на практика ги изолира от останалия свят, тъй като ежедневието им минава единствено с членове на тяхното общество и по този начин не могат да разширят своите познания, възгледи и разбирания, за да изразят различна позиция от общоприетата. Родени и израснали там, всъщност те намират своето място в това общество и трудно биха се махнали и разделили с наложилия се модел на поведение, както и не биха се чувствали толкова „комфортно“ на друго място, с други от същата общност.

Същото се отнася и за жените, когато дойдат да живеят в квартала или махалата, докато свикнат с новия начин на живот. Почти във всички случаи възникват някакви конфликти между тях и останалите или между нея и съпруга ѝ, което в крайна сметка води до това жената или да свикне, или да си отиде, което е нещо често срещано. Тъй като в ромското общество не се сключват законни граждански бракове, често се наблюдава как идват отнякъде другаде жени, които впоследствие си тръгват. За голяма част от ромското общество няма проблеми през определен период от време да живеят с друг мъж или жена, но това обикновено е съпроводено с конфликти не само между тях, но и с други членове на обществото.


Друга основна причина, която може да се посочи, е липсата на образование: голяма част от децата не посещават училище, а техните родители не отдават голямо значение на това поради факта, че всъщност не разбират защо децата им трябва да го посещават. За повечето лица от ромското общество разбиранията им се свеждат до факта, че децата трябва да изкарват прехраната си като тях – чрез просия, чрез някаква временна работа в земеделието, чрез даваните им социални помощи, или дори чрез кражби, и не знаят какви възможности биха имали децата им, като получат образование, тъй като те самите нямат. Този модел продължава и се е наложил с годините, поради което голяма част от ромите не умеят да четат и пишат, което ограничава техните възможности за някаква личностна реализация.


Като друга причина може да посочи, че качеството на живот на повечето лица в ромското общество е сведено до елементарни нужди – храна, вода (без значение каква), която ползват основно за пиене, което възпрепятства получаването на основни навици за хигиена, и др.


Животът в така създаденото общество се ръководи от наложил се бит, традиции, и дори собствени закони, чието нарушаване води до конфликти, като последиците от тях могат да бъдат най-различни – от безобидно отправяне на обиди и закани, до групови нарушения на обществения ред, физическа саморазправа между големи групи, предимно роднини, и дори до фатален изход за някой от участниците.


Характерно за обособеното ромско общество е, че голяма част от лицата са в някаква родствена връзка и това е определящо за поведението им спрямо останалите членове на обществото. Много пъти техни членове, деца, жени на братовчеди си позволят да извършват някакви неправомерни постъпки спрямо останалите от обществото или друг род, които са по-малки по численост, и по този начин показват своето превъзходство, като налагат поведение на власт и подчинение. Конфликтът между тях възниква незабавно, когато някой направи нещо дори незначително спрямо някого от тях, което всъщност предизвиква масово нарушаване на обществения ред и също е често срещано явление в ромското общество.


От практиката може да се посочи, че в тези случаи винаги има пострадали, дори лица, които не са взели никакво участие и нямат отношение, но са присъствали на мястото на конфликта, и може би това е една от целите, към които се стремят участниците – да има повече засегнати.

Последиците от възникнали конфликти могат да бъдат за някои членове катастрофални – изцяло унищожено имущество, негодни за обитаване къщи, което на практика принуждава пострадалите да търсят друго място за живеене. Това се наблюдава при сблъсък между родове и за отмъщение на стара вражда между родители.


В останалите случаи, когато възникнат конфликти, които не са от семейно естество и се развиват вътре в семейството, последиците са предимно различни физически наранявания, но те рядко могат да доведат до групови и масови нарушения на обществения ред. Възникналият спор се ограничава до двама участници и най-много до няколко техни роднини, но няма разрушителната сила да ги принуди да напуснат населеното място. В тези случаи също може да се стигне до фатални последици и тези конфликти също не са за подценяване.

Дейност на „Териториална полиция“ за противодействие на конфликтите в ромската общност в малките населени места


Дейността на Министерството на вътрешните работи е насочена към защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението.


Дейността се осъществява при равноправно третиране на всички членове от гражданското общество, недопускане на нарушаване по някакъв начин на човешките права, стриктно прилагане на полицейските правомощия, чрез което по-пълноценно да се защитят животът и здравето на всички граждани. Чрез ефективната защита на отделния гражданин се защитава обществото като цяло, което гарантира сигурността във всяко едно населено място и във всеки един момент.


Именно чрез цялостната дейност на служителите от „Териториална полиция“ МВР реализира дейността си за недопускане на нарушения на обществения ред, за противодействие на престъпността, както и за ефективно противодействие на конфликтите в ромската общност в обслужваните райони. Задачите, които изпълняват служителите, са регламентирани в Инструкция № 8121з-823/5.11.2014 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториално обслужване на населението,
 които обхващат реализирането на превантивна дейност, участие в разкриването на престъпления, придобиване на информация от явни източници за подготвяни или извършени престъпления и др., които служителите реализират в определените микрорайони за обслужване.


В сега действащата Инструкция № 8121з-823/5.11.2014 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториално обслужване на населението няма предвидена конкретна дейност, която да е насочена към противодействие на конфликтите в ромската общност, а служителите извършват различна дейност с различна насоченост в обслужваните микрорайони. Извършваната дейност има превантивна насоченост, контролна и възпитателна, но тя е насочена към всички членове на гражданското общество и не се прилага изолирано само за лица от ромското общество. Също така определянето на районите за обслужване е съобразено с определени показатели, но макар в тях да присъства критерият „демографска характеристика на населените места“, всъщност не е ясно за каква характеристика става въпрос, която следва да се вземе под внимание, – как да бъде разделено на групи обществото и каква численост да има, за да бъде ефективно извършено районирането, където служителят да реализира дейността си. Поради тази причина, и най-вече поради липса на конкретика с каква демографска характеристика следва да се съобрази районирането, от практиката може да се посочи, че този критерий не се взема под внимание при взимането на решение за границите на района. По този начин границите се определят по-скоро като брой жители или населени места, поради което лицата от ромски произход в населените места, които са обединени като отделни ромски общества, попадат в границите на района, а не са отделени в отделни микрорайони. Така извършваната превантивна, контролна и възпитателна дейност не е насочена само към ромското общество, с което донякъде се затруднява ефективното противодействие на конфликтите в ромската общност.


Интерес представлява какво всъщност се случва в обособената ромска общност – в махалите, кварталите и други места, след работното време на служителите от „Териториална полиция“. Изложените констатации са придобити от лични впечатления при отделни посещения, при посещаване на сигнали и получена информация от лица от ромски произход:


· Силно пускане на музика. От практиката може да се каже, че няма ромска махала, където в една или в няколко къщи да не е пусната силно музика, с което да се озвучава почти целият квартал. Обикновено се ползват големи тонклони, които са поставени на прозорец или тераса, като са насочени към улицата. Често пъти тази музика е пусната през целия ден, както и през цялата нощ. Това от своя страна създава сериозна предпоставка за възникването на конфликти между пусналия силно музиката и други членове на ромското общество – съседи и др.


От практиката може да се посочи, че голяма част от членовете на ромското общество не изпълняват регламентираните забрани в наредбите на общината за спазване на часовете за почивка и др., като ежедневно ги нарушават по най-различни начини. Не само това, нарушават ги съвсем съзнателно, защото чувстват, че не могат да бъдат наказани, освен с предупреждение или акт, а ако това все пак се случи, за тях няма никакво значение.


· Оставени без надзор деца. Такива могат да се видят на всяка улица от най-малка възраст до по-големи. По поведението им веднага може да се заключи, че са оставени да правят каквото поискат, без контрол и надзор от възрастен да не им се случи някакво нещастие. Същите играят на улицата, без да се съобразяват с преминаващите автомобили и други превозни средства, поради което лесно може да се случи някакъв инцидент.

От практиката може да се посочи, че ако някое от децата бъде блъснато или ударено, веднага настава паника и на момента може да започне физическа саморазправа с извършителя, дори въобще да не бъде виновен.


· Употреба на алкохол на обществено място. Почти навсякъде могат да се видят лица от ромски произход, които употребяват алкохол, както и такива, които изглеждат силно опиянени. Макар във всяка една общинска наредба да има забрана за употреба на алкохол на обществено място, тя, както и много други регламентирани забрани, не се спазва.

От практиката може да се посочи, че голяма част от възникването на някакъв конфликт е вследствие на употреба на алкохол, като много често е между лица, които допреди това са били заедно.


· Хвърляне на отпадъци на нерегламентирани за това места. Всякакви отпадъци от всякакъв произход могат да се забележат навсякъде, дори в дворовете на къщите, като най-много са натрупани около квартала или махалата. Обикновено се извозват с каруци, но също така и с ръчни колички, които направо се изсипват на земята.


· Незаконно работещи търговски обекти. Най-вече хранителни магазини без никакви разрешителни и заведения. Особено заведенията са места, където често възникват конфликти, обикновено след употреба на алкохол.


· Събиране на групи на лица пред някоя къща, на улицата и на други обществени места също е често срещано явление. Погледнати отстрани, веднага може да се заключи, че същите се уговарят за извършване на нещо, а от поведението им обикновено се долавя враждебност. Почти всички забелязани групи са предимно от мъже, като преобладават по възраст между 20 и 30 години. Обикновено между тях има някой, който ги уговаря или им казва какво да правят, като обикновено това е човек, който иска да отмъсти за нещо.


· Събиране на стъклени бутилки и купчини камъни в близост до къщата или вратата за влизане. Това често пъти е показател, че предстои нещо да се случи. Във всички масови групови нарушения на обществения ред се използва хвърлянето на камъни, бутилки и други предмети, които предварително са оставени на подходящо за целта място и се хвърлят не само по хора, но и по другите къщи – прозорци, врати, покрив.

От практиката може да се посочи, че за тяхното събиране се ползват децата, които ежедневно могат да бъдат забелязани да носят камъни и бутилки.


· Изграждане на всякакви незаконни постройки не само между къщите, но и в покрайнините на махалата, квартала. Това обикновено става вечер или през почивните дни, когато лицата знаят, че няма кой да дойде да ги спре. Обикновено всички контролни служби към общината са с работно време до 17.30 ч., като същото важи и за служителите на „Териториална полиция“, които основно посещават кварталите, махалите и като цяло се намират в населеното място, и др.


От практиката може да се каже, че с наближаването на вечерта се повишава и рискът от възникване на някакъв конфликт, а това е времето, когато няма на работа служители от „Териториална полиция“. Общественият ред се осигурява от служителите на ППД и ПК, но те са крайно недостатъчни за цялата територия на РУ.


С наближаването на нощта, освен посоченото по-горе, което се наблюдава в ромското общество, може да се допълни и друго:


· Идващи и тръгващи лица с каруци, които не са обозначени съгласно регламентирането в наредбите на общината за тяхното придвижване.

· Безразборно пуснати коне в ливади и засадени ниви на живеещи от населеното място.

· Пренасяне на дърва за огрев от близкия горски масив, дерета и от други места.

· Управление на МПС от лица без свидетелство за управление или без поставени регистрационни табели.

· Посещения на лица от ромски произход от други населени места с автомобили, бусове и каруци.

· Поява на момичета от други населени места, които са взети за съвместен живот, като те обикновено са непълнолетни и са „взети“ без съгласието на родителите им. В много случаи са „откраднати“ и тази традиция продължава да се спазва. На следващия ден обаче родителите със свои роднини идват в населеното място и това е сериозна предпоставка за възникване на конфликт.

· Игра на хазарт, като обикновено залагат дребни вещи – телефони и др. Тя е прикрита, като се ползва някоя къща, но е често срещан повод за възникване на някакъв конфликт.

· През тъмната част на денонощието по-често могат да бъдат забелязани лица от ромски произход да носят ножове и др.


От практиката може да се посочи какво е необходимо, за да не се допусне възникването на конфликти в ромското общество, както и каква дейност е необходимо да реализира служителят, обслужващ района, за тяхното ефективно противодействие:

· Много е важно в детайли да познава квартала, махалата – пътищата, които водят до нея, разположението на къщите и дворовете, къде могат да се укрият откраднати вещи – дърва, земеделска продукция и други, по-големи.

· Също така служителят да познава хората от всяка къща и възможно повече лица от ромски произход, които живеят в квартала, махалата, като не се задоволява само с едно семейство или представители на един род – това ще му помогне да направи собствена преценка, когато получи информация за предстоящ конфликт, и ще прецени дали получената информация е достоверна, което е определящо за последващите му действия.

· Отношенията в отделните семейства или рода, както и какви са отношенията между отделни членове на семействата спрямо други лица, от друг род, и други особености, както и наличие на стари нерешени конфликти.

· Каква е трудовата заетост на семействата или отделни лица, както и с какво се придвижват, къде работят, кога, кой ги организира и кои са т.нар. техни „бригадири“ и др.


· Какви автомобили се управляват и от кого, за какво основно се ползват и къде се оставят.

· Каква е адресната регистрация на живеещите, тъй като голяма част от лицата нямат такава, но от години живеят там.

· Какъв е общественият ред в училището, тъй като често конфликт между възрастни или две семейства се пренася в училищната среда.

· Отношението на българския етнос към ромския и обратно.

· Кои са т.нар. „тартори“, или изявени лидери, в ромската общност, които имат някакво влияние над останалите.

· Ромските имена на лицата, както и българските, тъй като те не ги приемат и държат повече на ромските. Също така и техните прякори, тъй като в много случаи те са по-важни от имената им. Българските имена в личните си документи ги чувстват като чужди.


· Психичноболни, но без да са лекувани. Често именно такива лица са в основата на някакъв конфликт.


· Агресивни след употреба на алкохол.

· Алкохолно зависими лица. В малките населени места рядко се наблюдава наркотично зависими и употреба на наркотици.

· Какво се случва в квартала, махалата след работно време или през почивните дни, като тази информация е необходимо да се получава от повече източници, и др.


Много е важно служителят на „Териториална полиция“ да познава цялостния живот в квартала, махалата и какво се случва в неработно време, както и всички фактори и причини, които представляват предпоставка за възникване на някакъв конфликт в ромската общност. Това ще му позволи да планира, организира и реализира различни мероприятия, включително и с други държавни органи, с цел да не се допусне тяхното възникване.

От практиката може да се посочи, че е необходимо незабавно да се предприемат някакви действия от служителя при получена информация за възникнал конфликт, докато още е в първата фаза – отправяне на обидни думи и изрази, с цел да не се допусне неговото развитие. Много често не се обръща достатъчно внимание на този етап, от което ситуацията бързо ескалира и се стига до физическа саморазправа. Също така, веднъж възникнал, конфликтът рядко се прекратява от само себе си, по-скоро започва скрита война, докато в подходящ момент изригва с още по-съкрушителна сила и фатални последици. Тогава каквато и дейност да се извърши от служителя, тя вече е безсмислена. Някои конфликти, например между родове, могат да продължат с години, но в определен момент проявяват своето разрушително въздействие.


Същността на конфликтите и техните етапи на развитие имат съществено значение за извършваната дейност, както и за предприемането на различни мерки от служителите на „Териториална полиция“.

Отново от практиката може да се посочи каква дейност е необходимо да реализира служителят на „Териториална полиция“, обслужващ района, за ефективно противодействие на конфликтите в ромската общност в малките населени места:


· Ежедневен обход и присъствие от служителя в квартала, махалата. Това ще му позволи да забележи изменения в оперативната обстановка, да се срещне с част от живеещите, да проведе разговори, касаещи обществения ред и противодействието на престъпността. Също така да получи информация за нещо ново, касаещо възникването на конфликти от всякакво естество, за да бъдат предприети на време мерки, например струпани камъни и бутилки на купчини на определени места или други предмети, които биха могли да се използват в конфликт.

· Стриктно спазване на определените дни и часове за прием на граждани. Макар лицата от ромски произход да не ги спазват, на осъществения прием би могло да се получи оперативна информация от други източници.

· Проверка на подадена молба/жалба и предприемане на необходимите действия. В повечето случаи лицата от ромски произход не подават такива молби/жалби, освен ако не ползват адвокат, поради което може да се каже, че повечето сигнали за възникнал конфликт се подават устно, и най-вече с тях е необходимо да работи служителят. За това също има определен ред, който следва стриктно да се спазва.


· Провеждане на срещи с ромски представители, които се ползват с някакво уважение от обществото, на които се дават съвети за спазване на обществения ред.

· Връчване на призовки, НП, електрони фишове и други документи.

· Установяване на условия и причини за извършване на нарушения на обществения ред, безопасността на движение и престъпления и сигнализиране на компетентните институции, ако не са от компетенцията на МВР.

· Изготвяне на предложения за подобряване на безопасността на движение и опазването на обществения ред до прекия ръководител.

· Проверка на водачи на МПС за управление без свидетелство, за управление след употреба на алкохол или за извършени други нарушения на ЗДвП, както и тяхното санкциониране.

· Проверка за наличие на адресна регистрация на установени нови лица от ромски произход.

· Съставяне на актове при констатирани административни нарушения по наредбите на общината или при установени нарушения по други закони, по които има компетентност служителят.

· Предприемане на мерки за засилване на полицейското присъствие в рисковите часове от денонощието с други служители на РУ.

· Провеждане на срещи с училищното ръководство, където учат деца на родове в конфликт, с цел да не се допусне негово ново развитие.

· Провеждане на лични срещи и разговори с лица, склонни да предизвикат някакъв конфликт с поведението си, с цел тяхното разубеждаване и предупреждение.

· Предприемане на мерки за настаняване на принудително лечение на лицата, проявяващи психични отклонения.

· Установяване на местата, където се извършва незаконна дейност, и информиране на ръководството на РУ.

· Установяване на лица, извършили нарушения на обществения ред и престъпления, и извършване на проверка за доказване.

· Установяване на местата, които се предпочитат за събиране на големи групи хора.

· Организиране и провеждане на беседи в училища и детски градини, които се посещават изцяло или предимно от деца на ромската общност в населеното място, където да се разисква тяхното поведение и др.


· Изготвяне на работни карти за констатиран проблем на сигурността в квартала, махалата, чрез което да се отстранят условията и причините за възникване на конфликт.

· Незабавно реагиране на всеки получен сигнал за възникнал конфликт, дори и само словесен, в ромската общност и прилагане на полицейски правомощия – предупреждение, разпореждане, задържане и др.


Всички тези дейности и много други, които биха могли да се извършат от служителя на „Териториална полиция“ за ефективно противодействие на възникването на конфликти, показват какво е необходимо, за да бъде ефективна извършваната дейност:


1. Необходимо е извършваното райониране да се съобрази с етническата принадлежност на лицата, като се обособят микрорайони, които да обхващат само квартала, махалата на ромското общество. По този начин определеният служител ще реализира цялостната си дейност в ромското общество, като осъществява превенция, контрол и възпитание според дадените му правомощия и в реализиране на функциите по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността.


2. Изменение на работното време на служителя, чрез което да се осигури неговото присъствие в рисковите часове от денонощието по предвидения за това ред. По този начин още по-ефективно биха могли да се изпълнят голяма част от дейностите, посочени по-горе.


3. Извършване на целенасочена дейност от служителя, чрез която да се противодейства на всички извършвани нарушения на обществения ред, престъпления и конфликти в ромската общност – превантивна, контролна и възпитателна, което е единственият начин да се осигури общественият ред в обособените ромски квартали и махали в малките населени места, чрез което да се гарантира сигурността на всеки един български гражданин и обществото като цяло.


Тактика на действие при внезапно възникнал конфликт
в ромската общност

Както беше посочено, конфликтите в ромското общество са често срещано явление и макар че една част от тях могат да бъдат неутрализирани чрез активна дейност от служителя на „Териториална полиция“, голяма част възникват спонтанно и не могат да бъдат предвидени. Много и от различно естество конфликти възникват ежедневно, като не може да се предвиди какви ще бъдат техните последици и дали част от тях не са внезапно възникнали. Макар ежедневно служителят от „Териториална полиция“ да има контакт с представители на ромското общество в обслужвания район при изпълнение на служебните си задължения, трудно може да получи цялостна информация за всичко, което се случва в ромското общество, – взаимоотношения, намерения, прояви на агресивно поведение и др. Основната причина за това обаче може да се посочи от практиката – определянето на районите за обслужване. В действащата Инструкция № 8121з-823/5.11.2014 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториално обслужване на населението точно са определени показателите за определяне на районите на обслужване и те следва да се спазват:


1. природно-географски и инфраструктурни особености;


2. демографска характеристика на населените места;


3. социално-икономическа характеристика на населените места;


4. състояние, структура, динамика и концентрация на правонарушенията по вид, време и място на извършване;


5. налични сили и средства.


За тяхното определяне с граници на обслужване, както и кой служител ще ги обслужва, се издава заповед от директор на ОДМВР или негов заместник, като се взема под внимание конкретното предложение на началник РУ. Предложението, което се изготвя от негово име, следва да съдържа анализ и оценка на оперативната обстановка на обслужваната територия, чрез което фактически се определят районите за обслужване по посочените показатели. Изменението на заповедите за промяна на границите на районите се извършва при настъпили съществени промени в основните показатели за тяхното определяне, но всъщност зависят от наличните сили и средства. От практиката може да се каже, че основният фактор е именно наличните сили и средства към съответния щат на РУ и той донякъде определя районирането на територията на РУ за обслужване от служителите на „Териториална полиция“.

Както прави впечатление, фактор, като численост на ромското население или неговата концентрация в определени населени места, липсва като показател сред посочените в Инструкцията, поради което силно се затруднява дейността на служителя, определен да обслужва населените места с преобладаващо ромско население.


Това дава отражение, от една страна, на цялостно извършваната дейност, а от друга, на ефективността на противодействие на конфликтите в ромската общност. За реагиране срещу тях, както беше разгледано по-горе, се изисква извършването на многообразна дейност с различна насоченост с цел не само своевременно да се получи информация за предстоящ конфликт, но и да се предприемат действия да не се допусне, и най-вече да не възникне конфликт, без да бъде очакван.

От практиката може да се каже, че такива конфликти от различно естество и по различни причини възникнат често в ромското общество, като причините за голяма част от тях стават известни едва след като настъпят някакви вредни последици – нанесени телесни повреди, унищожено имущество и др. Това се дължи най-вече на липсата на целенасочена работа на служителя на „Териториална полиция“ с ромското общество в обслужвания район, тъй като има много други служебни задачи за изпълнение и не е възможно той да реализира цялостната си дейност само с ромското общество.

Когато в РУ се получи сигнал за внезапно възникнал конфликт, обикновено са подава чрез спешния тел. 112, а след неговото приемане на място се изпращат служителите от „Патрулно-постовата дейност“, определи в наряд по опазване на обществения ред за денонощието, докато се организира изпращането и на други служители от РУ. Задачата на служителите, първи пристигнали на мястото на инцидента, е да възстановят обществения ред чрез отдаване на устни разпореждания, предупреждения, а в някои случаи и чрез използване на физическа сила и помощни средства. В зависимост от възникналия конфликт и настъпилите безредици е възможно да има пострадали участници, за което е необходимо незабавно да се потърси и осигури лекарска помощ. Обикновено изпратените служители не познават добре участниците в конфликта, затова е необходимо, докато се опитват да възстановят обществения ред, на място да бъде/ат изпратен/и служителят/лите от „Териториална полиция“, който/които обслужва/т района и познава/т месното ромско население. През това време се изпращат и други служители от РУ, на които биха могли да се поставят различни задачи според оперативната обстановка:

- задържане на извършителя на престъпление, ако има такова;

- установяване на нанесени телесни повреди, ако има такива, и от кого;

- установяване на нанесени материални щети, ако има такива, и какъв е техният размер и др.


Пристигналият на място служител от „Териториална полиция“, обслужващ района, има основната задача да събере информация чрез беседи с ромското население:

- каква е причината за възникване на конфликта;

- кой е основният участник и какво точно е извършил;

- колко лица са пострадали и по какъв начин са нанесени телесните им повреди;

- кой е нанесъл материалните щети и по какъв начин;

- къде се намират извършителите или техните помагачи;

- къде са укрити средствата, които са използвани за нападение;

- кои лица са свидетели и какво точно са видели и др.


Тази информация и друга според възникналия конфликт следва да послужи на ръководството на РУ незабавно да се планират заградителни мероприятия за задържане на извършител на престъпление, както и за планиране на процесуално-следствени действия – огледи, разпити и др.


При установяване на място на лица, които са извършили престъпление, следва да бъдат задържани по предвидения за това ред, а в зависимост от мащаба на конфликта и неговите участници би могло да се потърси помощ и от специализирани сектори за охрана към ОДМВР.


Основна задача на ръководството на РУ е чрез изпратените сили от служители и средства не само да се възстанови общественият ред, но и да не се допусне повече неговото възникване. За тази цел служителят на „Териториална полиция“ следва да установи всички подробности и детайли на възникналия конфликт – причини, участници, извършени действия, нанесени материални щети, свидетели, като същевременно се предприемат мерки за задържане на извършителите на престъпление и тяхното конвоиране. Ако същите не са установени на място, следва да се организират тяхното издирване и задържане, като в зависимост от конфликта служителите могат да се разпределят в групи с точно определени задачи – организиране на КПП, групи за издирване на участници в конфликта, групи за съпровождане на свидетели до РУ за провеждане на разпити и др.


Когато бъде възстановен общественият ред, най-целесъобразно е на мястото на конфликта да се остави за присъствие служителят на „Териториална полиция“ поради следните причини:

- близък контакт с голяма част от ромското население;

- провеждане на допълнителни беседи и срещи за допълване на първоначално получената информация;

- събиране на информация за издирвани лица, ако има такива;

- получаване на информация за подготвяне на действия за продължаване на замислени престъпления и др.


Чрез неговото присъствие и извършваната дейност следва не само да се гарантират редът и спокойствието в ромското общество, но и да се въздейства възпиращо за повторно възникване на конфликт между страните.


Последващи действия на служителя от „Териториална
полиция“ след внезапно възникнал конфликт

Когато бъде възстановен общественият ред след внезапно възникнал конфликт в ромското общество, от практиката може да се каже, че всъщност възникналият проблем не е решен. Поради тази причина много често съвсем скоро, на следващия ден или още същия ден, конфликтът отново се разразява и ако на мястото няма засилено полицейско присъствие, биха могли да настъпят по-големи негативни последици.

Ето защо е необходимо на мястото да се осигури присъствие от служители на РУ, както и да се започне извършването на различни дейности най-вече от служителя на „Териториална полиция“. Ако не са изяснени причините за настъпилия конфликт, следва да се предприемат действия за тяхното установяване. Това става чрез провеждане на беседи и разговори с двете страни на конфликта, с техни близки, с лица, които се ползват с доверие в ромската общност, и др. Също така биха могли да се образуват преписки по подадени сигнали за извършено нарушение или престъпление, по което да започне проверка и за което бъде уведомена районната прокуратура.

В хода на потушаване на последиците от конфликта следва не само да се засили полицейското присъствие в населеното място, но и активно да се предприемат действия спрямо установяване на причините и условията, които благоприятстват извършването на различни нарушения на обществения ред. Такива са най-често липсата на осветление на определи места, които се ползват като прикритие от участници в конфликт; поставените различни препятствия, които биха затруднили органите на реда да задържат определено лице, и др. Най-характерното, което от практиката може да се посочи, е, че на мястото на конфликта обикновено няма изградено видеонаблюдение и когато възникнат масови конфликти с участието на много хора от различни родове, трудно може да се установи кои лица какво точно са извършили. Поради тази причина следва служителят на „Териториална полиция“ да изготви предложение до МКОРС за изграждане и поддържане на видеонаблюдение на местата не само където са възникнали конфликти, но и на уязвими за това места, което съществено би помогнало на органите за установяване на извършителите на престъпление, както и да се получи информация за отделни действия от представителите на ромската общност.


В тази връзка би могло да се ползва следната структура на Работна карта, посочена в Инструкция № 8121з-91/13.01.2021 г. за реда и организацията за осъществяване на превантивна дейност от полицейските органи на МВР:


РАБОТНА КАРТА


за решаване на конкретен проблем на сигурността и обществения ред – противодействие на конфликти в ромската общност
в с/гр. ……… при район/микрорайон ………. при РУ …….. към ОД на МВР – …………


І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМА


1. Описание на проблема: Тук е необходимо точно и конкретно да се посочи какъв е проблемът; ако все още не е възникнал очакваният конфликт – каква информация има събрана до момента и нейното обобщаване. Например получена е информация от представители на ромското общество, че отделни членове на родове или други замислят извършването на някакви действия спрямо други членове на ромското общество, като се подготвят за това предимно в тъмната част от денонощието, събирайки камъни и извършвайки други действия, или ако вече е възникнал и неутрализиран конфликт, какви са причините и предпоставките, благоприятстващи неговото възникване. Към тях следва да се добави цялостно събраната по време на действията за преустановяването на конфликта информация от служителя на „Териториална полиция“. Също така следва да се обърне внимание и на всички други причини и условия, които по някакъв начин благоприятстват възникването на конфликта. Това са най-често установените часове за масово придвижване на лица от ромски произход от други населени места, местата, където се ползват за паркиране на автомобили, местата за струпване на камъни и часовете от денонощието за тяхното пренасяне и др.


Важен етап от описанието на проблема е, че когато се обсъжда с партньорите, следва да отразява действителното положение: ако вече е извършен конфликтът – установените причини и условия, които са били благоприятни; а ако има данни, че се подготвя, – как, по какъв начин и срещу кого ще се извърши.

Тази информация е определяща за планирането на последващите действия от определените партньори, както и за дейностите, които следва да се реализират. Чрез тази информация би могло да се планира и посочи къде следва да се постави видеонаблюдение, какъв периметър да обхваща и др.


2. Местонахождение на проблема (населено място, жилищен район, квартал): Тук е необходимо да се посочи точното място, на което е възникнал или би могъл да възникне конфликтът, за който има събрана информация. Много често конфликтите възникват не само в ромските махали, но и в централните части на населеното място или в неговите покрайнини и на други обществени места. За по-пълна информация би могло да се посочи какви са особеностите на мястото: в близост до какви сгради се намира, каква е изградената инфраструктура, има ли осветление през тъмната част от денонощието и други особености.


2.1. Молби, жалби: Посочват се, ако има налични към момента или се извършва дейност по тях при вече приключил конфликт. В зависимост от това може да се уточни, ако няма получени, каква е причината. Много често се установява след възникнал конфликт, че лицата от ромски произход не са сигнализирали за забелязана подготовка или за извършването на системни действия, които са довели до възникването на конфликта. Също така, ако към момента има подадени сигнали и по тях се извършва проверка, следва да се посочи какво е установено, както и какво е предприето по тях – издадени предупредителни протоколи, разпореждания и реализирани други правомощия.


2.2. Сигнали на тел. 112: За тяхното установяване би могло да се изиска справка от регионалния център 112, от кого и във връзка с какво са подадени. Обикновено при възникнал конфликт на тел. 112 се подават множество сигнали не само от участници в конфликта, но и от странични лица, на което също следва да се обърне внимание. При налични такива сигнали следва те да се анализират и обобщят не само като бройка, но и като действия, установени от тяхното подаване.

От практиката може да се посочи, че установените подателите на сигнали биха могли да се ползват като свидетели в бъдещо досъдебно производство или започнала проверка.

2.3. Проучване на общественото мнение: Важна част от реализирането на Работната карта е изразеното обществено мнение във връзка с възникналия или очакван конфликт. За целта би могло да се ползва както устна форма – разговори и беседи, така и писмена – попълване на анкета, подаване на сигнали анонимно в кутия за сигнали и предложения в приемната на РУ и др.

От практиката може да се каже, че по-приложима е провежданата устна форма, тъй като голяма част от ромското население не може добре да пише и писмено да изразява своята позиция за поставения проблем. Повечето лица от ромски произход предпочитат да изразят устно мнението си и обикновено без други хора, често пъти дори не пред членове на семейството или рода. Ето защо при проучване на тяхното мнение следва да се ползват най-вече устните форми, а след това писмено да се обобщи изразеното им мнение, като провежданите разговори и срещи е най-целесъобразно да се провеждат насаме. В присъствието на други хора не следва да се обсъждат подробности от възникналия конфликт или установените причини за предстоящ конфликт дори и пред останалите членове от семейството. Това от своя страна гарантира запазването на изказаното мнение в тайна от останалите членове от ромското общество и по този начин би могло да се получи достоверна информация относно тяхното мнение.

При проучването на общественото мнение следва да се обърне внимание и на други представители от гражданското общество – представители на местната власт, живеещи в населеното място и др., след което тяхното мнение също следва да се обобщи. От цялостното проучване на общественото мнение следва да се направи заключение.


2.4. Други институции: Посочват се, ако има засегнати или заинтересовани от проблема. В някои случаи отношение към конфликта имат и други държавни институции – Социално подпомагане, бюрата по труда и др.


2.5. Полицейска статистика: Посочват се всички досъдебни производства, които са образувани във връзка с възникналия конфликт, ако Работната карта ще се реализира след неговото неутрализиране, както и наличните проверки по подадени сигнали. Към тази статистика следва да се посочат съставените актове по различни закони и наредбите на общината, които имат отношение към възникналия проблем. Данните следва да съдържат какви точно нарушения са извършени, какви са точно нарушените разпоредби, от кои лица са извършени, по кое време и по какъв начин и чрез какво – например чрез използване на МПС или друго превозно средство, както и местата, на които са установени.

Също така би могло да се допълни, като се посочат уязвимите места за възникване на конфликт, установени от практиката, и техните особености – близост до обществени обекти, липса на осветление през тъмната част от денонощието и др.


2.6. Публикации в медиите: От практиката може да се посочи, че всеки конфликт, възникнал в ромската общност, широко се разгласява в медиите – печатните, електронните и др. В зависимост от неговите мащаби се вземат интервюта от участници, организират се дискусии по определен проблем и др., от което информацията достига до широк кръг други хора.

Когато обаче все още конфликтът не е възникнал, в медиите се отразяват констатирани различни нарушения, които имат отношение към определен местен проблем.

Цялата събрана информация от излъчените предавания или публикации следва да се обобщи, с което се цели да се допълнят информацията и изразените позиции от различни представители на гражданското общество. Също така впоследствие би могло да се проведат беседи и разговори с хората, изразили своето мнение и позиция, за събиране на допълнителна информация.


ІІ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ И ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ


1. Институции: Както се вижда по-горе, вече са посочени тези, които имат отношение към проблема, но тук е важно да се отбележи тяхната роля за решаване на конфликта. Тя би могла да се определи от извършваната дейност или предлаганите услуги, както и от предоставените им правомощия.


За по-пълна информация следва да се подходи описателно към всяка една отделно, като се съблюдава следният ред: институция, дейност, правомощия, нарушена ли е тяхната дейност и по какъв начин, чрез какво или по какъв начин би могло да се въздейства положително върху конфликта или какво би могло да се предприеме, за да се ограничи неговото възникване.


2. Обобщен профил на потърпевшите граждани (жертви на престъпления и други правонарушения): Тук следва да се направи обобщение по възрастови групи на засегнатите граждани, например предимно младежи на възраст между 15 и 20 години или по-възрастни, като се посочат не само по какъв начин са пострадали, но и какви са техните телесни повреди.


От това следва да се направи изводът за механизма на получените увреждания и да се установи коя е уязвимата група граждани в бъдещ конфликт или какви увреждания са получили след възникнал конфликт.


3. Обобщен профил на нарушителите (ако са известни): Тук следва да се посочи всичко, което е известно за нарушителите. Когато конфликтът все още не е възникнал, следва да се обобщи информацията за него до този момент, например: би могло да възникне конфликт поради следната причина – ……… – между лица на възраст от …… до ….. -годишна възраст. Същите са представители на ромския род ……., който се характеризира със следните отличителни черти: …………., и взаимоотношения с останалите членове на ромското общество: ………….


Когато конфликтът вече е възникнал, следва да се обобщи цялата събрана информация за поведението на извършителите, като се обърне внимание на тяхното поведение, дейност, участие и др. Също така, ако има информация за личностните черти на отделни членове – участници в конфликта, също следва да се посочат.


ІІІ. АНАЛИЗ


1. Информация за зараждането, развитието и актуалното състояние на проблема: Тук е необходимо да се посочи цялата налична информация, с всички събрани подробности и данни, придобити не само от разговори и беседи, но и от изразеното мнение на хората пред медии и печатни издания.

Когато конфликтът все още не е възникнал, следва да се обобщи събраната информация за мястото, където би могъл да възникне, неговите особености, какво е установено при извършване на проверки, какви сигнали са отработени и по какви проблеми, от което е достигнато до извода, че предстои да възникне между определени лица или групи.


Когато конфликтът вече е приключил, следва да се посочи цялата събрана информация от служителя на „Териториална полиция“ при неговото потушаване, установена не само чрез проведени разговори и беседи, но и да се допълни от изготвени докладни записки от други служители по случая, събрана информация от служители на други държавни институции, ако са участвали, например горски служители и др.


Цялата информация следва да бъде посочена, като се следва хронологическа последователност, от което би могло да се направи извод какво е всъщност развитието на конфликта и какво е неговото актуално състояние.

2. Причини и предпоставки, пораждащи проблема: Много важна част за решаване на възникналия конфликт представлява по своята същност и неговото недопускане, на което следва да се обърне особено внимание.

От цялата събрана информация е необходимо да се опише как всъщност е възникнал или би могъл да възникне конфликтът, какви са установените причини за неговото зараждане, развитие и ескалиране, защо се е стигнало до неговото възникване, като се обърне особено внимание на актуалното му състояние към момента. Много често конфликтите приключват привидно и когато приключат мероприятията по неговото преустановяване, всъщност отново възникват поради причината, че никой не е обърнал внимание именно на причината за тяхното възникване и не са отстранени благоприятстващите фактори.


3. Изводи на базата на обобщени профили на потърпевши, нарушители (ако са известни) и местоизвършване на противоправните деяния: От цялостно събраната информация следва да се посочат изводи относно възникването на конфликта или предположения за възможно възникне. Също така към направените изводи следва да се приобщят профили на извършителите и потърпевшите. Изводите следва да съдържат отговор на въпросите възникналият конфликт често явление ли е, това ли е единствената форма на решаване на някакъв възникнал спор и всички други подробности.

Много е важно направените изводи да бъдат въз основа на събраната информация, от което следва да се направи заключение за бъдещите последици от неговото възникване или какви са настъпилите от него последици – нанесените материални щети, получените телесни повреди по видове и степени и др.


4. Роля на заинтересованите и засегнатите страни за задълбочаване, ограничаване или решаване на проблема. Готовност за съдействие за решаване на проблема: Тук следва да се посочи мнението на засегнатата страна и каква готовност има за решаване на конфликта. От практиката може да се посочи, че когато възникне сбиване в ромската общност с участието на голяма част от ромското население, трудно може да се обобщи мнението на двете страни, тъй като и от двете страни ще има пострадали и всъщност и двете страни ще бъдат засегнати.

Основна форма за установяване на готовността на страните за решаване на проблема е активното провеждане на разговори и беседи, като се потърси съдействие на хора от ромската общност, ползващи се с доверие и авторитет. В определи случаи именно чрез тях следва да се търси мнението на страните, както и да се установи склонни ли са към съдействие и взаимодействие, за да бъде разрешен възникналият конфликт.


5. Действия, които са предприети за решаване на проблема до момента: Много и разнообразни действия могат да се реализират не само от служителя на „Териториална полиция“, обслужващ района, но и от всички потенциални партньори – държавни институции, агенции и др.

Събраната информация следва да обхваща периода от момента на установяване на причините и условията, благоприятстващи възникването на конфликт, или от момента, когато вече е възникнал и какви точно действия са предприети за неговото бъдещо недопускане. Най-целесъобразно е да се посочат и обобщят всички видове дейности, които са извършени от органите и институциите за решаване на конфликта.


Дейностите, които се извършват основно от „Териториална полиция“, са най-често следните:

- писмено уведомяване на компетентните институции за констатирани причини и предпоставки за възникване на конфликт за вземане на отношение по компетентност – ….. бр.;

- изготвяне на предложения за подобряване на безопасността на движение и на обществения ред до ръководството на РУ – ….. бр.;

- оказване на съдействие на други държавни органи за изпълнение на възложените им задачи – ……… бр.;

- извършване на проверка по подадени сигнали до органите на полицията – ….. бр.;

- призоваване на лица в структурните звена на МВР във връзка с извършваните проверки – ….. бр.;

- задържани лица – …… бр.;

- образувани досъдебни производства – ……. бр., и др.


6. Налични програми и проекти за решаване на проблема и възможност за прилагането им: Ако има такива и са подходящи за противодействие на конфликти в ромската общност, следва да се посочат. Различни организации осъществяват дейност по проекти, което би било полезно при реализиране на Работната карта. Тук се посочват само проектите, ако съществуват, а организациите, които биха могли да ги реализират, следва да се посочат в точката на засегнатите институции, като се посочат като „неправителствени организации“ или друго.


Ако има програми или проекти, които биха могли да се реализират, следва да се посочат какви са, срещу какво са насочени и каква дейност би могла да се извършва по тях, от кого и съвместно с кого, както и всички други подробности, имащи отношение към възникналия конфликт или като мероприятия, които могат да се реализират за неговото недопускане.


ІV. ПОТЕНЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ


Следва да се посочат всички, които имат отношение към възникналия проблем, и да се определи какво ще бъде тяхното участие. Това се определя от основните им линии на дейност и възложени функции, като тук следва да се посочат и организациите, които биха могли да реализират някакъв проект или програма за противодействие на конфликти в ромската общност.


Задължително към потенциалните партньори се включват органите на местното самоуправление и РУ на МВР, което обслужва населеното място.

V. РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА


От практиката може да се каже, че решението на поставения проблем е същността на Работната карта и то следва да се вземе предвид от партньорите след обобщаване на цялостно събраната информация.

На този етап вече са установени причините, поради които е възникнал конфликтът, потърпевшите граждани и нанесените щети, профилът на извършителите, както и институциите или организациите, които биха могли да си партнират, за да се реши проблемът.

ЦЕЛ: Посочва се конкретната цел, поради която ще се реализира Работната карта: противодействие/недопускане на конфликти в ромската общност при с./гр. ……. на община ……… при РУ…….. към ОДМВР – ………


1. Варианти за решения на проблема:

Вариант 1: Предлага се вариант за решение на проблема, който се обсъжда от партньорите. По предложения вариант се извършва разискване, като се изказват представители на всички партньори. В хода на разговора се обобщават:


Предимства: Преценяват се всички, които има предложеният вариант.


Недостатъци: Преценяват се най-вече от гледна точка на техните последици, начина и средствата за неговото реализиране.

Вариант 2: .................................................................


Предимства: ………………………………………….


Недостатъци: …………………………………………

Вариант 3: ................................................................


Предимства: ………………………………………….


Недостатъци: …………………………………………

2. Избран вариант за решаване на проблема: Изборът на вариант следва да се прецени като средство за постигане на определената цел. Избраният вариант следва да бъде не само изпълним, но и чрез него трайно да бъде решен поставеният проблем или възникналият конфликт.


Аргументация: Основно тук се описват неговите предимства и очакван резултат в сравнение с останалите предложени варианти.

Също така би могло да се направи съпоставка между различните дейности и тяхното изпълнение във всички предложени варианти за решение, като по този начин още по-добре да се аргументира изборът на определен вариант.


3. Продължителност на проекта: От практиката може да се каже, че най-целесъобразно е продължителността на проекта да не бъде повече от 6 месеца и не по-малко от 3 месеца. Необходимо е обаче този срок да се прецени от конфликта, който следва да се разреши или не допусне при реализация на Работната карта.


3.1. Начало на реализацията: дд/мм/гггг – следва да се посочи кога точно започва, т.е. конкретна дата, от която ще започне да се изпълняват поставените задачи между партньорите.


3.2 Очаквано финализиране: дд/мм/гггг – следва да се посочи точно кога приключва реализирането на Работната карта.


4. Действия, които трябва да се извършват от партньорите (задачи, срокове и отговорници за изпълнението им) за решаване на проблема:


4.1. Партньор 1 – ………………………………………………...


4.1.1. Задачи:


Посочват се по точки с тяхното времетраене, срок на изпълнение и отговорник.


4.2. Партньор 2 – ………………………………………………...


4.2.1. Задачи:


Посочват се по точки с тяхното времетраене, срок на изпълнение и отговорник.


4.3. Партньор 3 – РУ ……………. към ОД на МВР – гр. ……………….......


4.3.1. Задачи:


· Провеждане на беседи от служители на „Териториална полиция“ с пълнолетни граждани от ромското общество за набиране на първична информация за възможности за повторно възникване на конфликт.


................../срок: ........../отговорник: Ръководител на екип


· Провеждане на беседи от служители на „Териториална полиция“ съвместно с ИДПС с непълнолетни граждани и техните родители от ромското общество за набиране на първична информация за възможности за повторно възникване на конфликт.


................../срок: ........../отговорник: Ръководител на екип


· Осигуряване на засилено полицейско присъствие през светлата част на деня на местата, където би могъл да възникне конфликт.


· Промяна в работното време на служителите на „Териториална полиция“ за противодействие на конфликт в рисковите часове от деня.


................../срок: ........../отговорник: Ръководител на екип


· Незабавно образуване на проверка по получен сигнал за извършено нарушение на обществения ред.


................../срок: ........../отговорник: Ръководител на екип


· Незабавно реагиране на всеки сигнал за възникнал конфликт.


................../срок: ........../отговорник: Ръководител на екип


· Сигнализиране и на други институции, ако имат отношение към решаването на възникналия проблем.


................../срок: ........../отговорник: Ръководител на екип


· Предприемане и на други мерки от превантивен, охранителен, контролен и възпитателен характер от служителите на „Териториална полиция“ и инспектор „Детска педагогическа стая“ според оперативната обстановка и наличната информация.


................../срок: ........../отговорник: Ръководител на екип


4.4. Партньор 4 – ако има такъв.

4.4.1. Задачи:


................../срок: ........../отговорник:..................


................../срок: ........../отговорник:..................


................../срок: ........../отговорник:..................


5. Ресурсно обезпечаване: Ако е необходимо, следва да се посочи какво точно е необходимо и кой го осигурява.


5.1. Необходим човешки ресурс: Посочват се служителите или участниците в реализирането на Работната карта според техните длъжности – инспектор „Детска педагогическа стая“, ПИ/Мл.ПИ от група „Териториална полиция“, служители от група „Криминална полиция“, служители от „Патрулно-постова дейност“ и др.


5.2. Необходимо оборудване и техническо обезпечаване: Посочва се какво е необходимо, например канцеларски материали, разпечатване на брошури, ползване на предоставени помещения от местното самоуправление за определени дейности и др. и кой ги осигурява.


5.3. Финансово осигуряване (приложение на план-сметка): Ако има нужда, и от кого се осигурява за реализиране на Работната карта. Ако има финансово осигуряване, следва да се приложи отчет за изразходваните средства и от къде са осигурени.


VI. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА


1. Краткосрочен период за оценка: дд/мм/гггг – точна дата


2. Средносрочен период за оценка: дд/мм/гггг – точна дата


3. Финал на проекта и крайна оценка: дд/мм/гггг – точна дата


4. Процес на контрол и оценяване (описание на методите): Първият етап на контрол и оценка на извършените дейности и тяхната ефективност за постигане на поставената цел следва да се извърши на определената дата за краткосрочен период. Тук следва да се опишат прилаганите методи, дейности и цялостно извършената дейност от партньорите, като се оцени какъв е напредъкът и какво е постигнато за периода на реализацията на работната карта.


Същото следва да се извърши и при средносрочния и финала на Работната карта.


5. Оценка на проблема след реализация на проекта:

5.1. Разрешен: Преценява се дали изцяло е постигната заложената цел, т.е. не само е преустановен конфликтът, но и чрез реализираните задачи трайно е решен проблемът.


5.2. Нерешен: Какви са причините и на какъв етап са настъпили.

5.3. Ограничен: Доколко.

5.4. Елиминиран: Проблемът е решен изцяло.


5.5. Степен на разрешаване на проблема (подробен коментар): Посочва се какво не е изпълнено, ако не са реализирани всички планирани задачи, както и се посочва защо не са изпълнени.


6. Оценка на процеса на реализация на проекта: Посочват се постигнатите резултати от извършената дейност, като най-целесъобразно е да се опишат за всеки партньор поотделно и какво е било тяхното влияние за постигане на целта.


7. Запознати засегнати и заинтересовани страни за резултатите от проекта: Резултатите се обобщават под вид на справка и се запознават всички заинтересовани страни.


Реакции: Обобщава се мнението на заинтересованите и засегнатите страни след реализация на Работната карта.


8. Обобщение на реализацията на проекта (заключителен коментар на резултатите): Посочват се конкретните резултати, постигнати от всички партньори.


Положителен ефект: Установява се по реакциите на общественото мнение след приключване на Работната карта.


Отрицателен ефект: Установява се по реакциите на общественото мнение.


9. Партньори: 1. ............................ (подпис)

2. ............................ (подпис)

3. ............................ (подпис)

4. ............................ (подпис)


Посочените в примерната Работна карта задачи не са изчерпателни за всички, които могат да се поставят за изпълнение не само на служителите от „Териториална полиция“, но и на всички служители от РУ – по сектори и групи, за нейното ефективно реализиране. Те зависят най-вече от възникналата ситуация и от целта, която следва да се постигне. Също така в процеса на тяхното изпълнение би могло да се поставят и допълнителни задачи според оперативната обстановка, като те бъдат обобщени в изводите след изтичане на краткосрочния период.


Заключение


От разгледаното за дейността на „Териториална полиция“ за противодействие на конфликтите в ромската общност в малките населени места могат да се направят следните обобщения и изводи:


Първо, противодействието на конфликти в ромската общност в малките населени места е необходимо да се разбира като отделна дейност от цялостно извършваната от служителите на „Териториална полиция“. Това е така поради факта, че ефективното противодействие съчетава прилагането на различни дейности с цел превенция, контрол и възпитание, чрез които, реализирани в пълен обем, би могъл да се очаква положителен резултат – недопускане на възникване на конфликти или тяхното бързо неутрализиране, преди да е настъпил негативен резултат.

Второ, противодействието на един конфликт всъщност решава даден проблем на едно общество и не следва да се разбира като локално изолирано явление, а по-скоро като генерално решение за осигуряване на обществения ред от „Териториална полиция“ в малките населени места. Чрез ефективното противодействие на конфликтите в ромската общност не се нарушават човешки права, не се пренебрегват разбирания и „ценности“, които враждуващите защитават, а се постига мир, без да има фатални последици за никого. Също така извършените дейности не представляват проява на етническа нетолерантност и не следва да се разбират по този начин от страните в конфликта, а като единствения възможен начин за постигане на трайно примирие и осигуряване на спокойна обществена среда и сигурност за живота и здравето на всеки от ромската общност, както и равноправно третиране на всеки член от българското общество.

Трето, за да бъде ефективно противодействието на конфликтите в ромските общности в малките населени места, е необходимо основно да се промени районирането, като се обособят микрорайони за обслужване само с лица от ромския етнос, където да се реализира цялостната дейност на служителя/ите, както и при необходимост да се променя работното му/им време по предвидения за това ред. Само по този начин в пълна степен биха се гарантирали общественият ред и сигурността на всеки отделен гражданин и на обществото като цяло, както и ефективно би се противодействало на конфликтите в ромската общност в малките населени места.
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INSTRUCTIONS

for presenting the materials for „Scientific works“ of HSSE

Section I. GENERAL PROVISIONS

1. „Scientific works“ of HSSE is issued in several scientific areas: Politics, Economics, Management, Finance, Tourism, Law, Security, and etc. „Scientific works“ shall be issued in a single booklet form, but also in an online version posted on the website of HSSE – www.vusi.bg.


2. The materials must have an original scientific contribution.


3. The materials are presented in one of the working languages of „Scientific works“ – Bulgarian, Russian, English, German, and French. The abstract and keywords to each of them are in English (if the text is in Bulgarian language) and in Bulgarian (if the text is in a foreign language). The title and author/s are given translated after the main title and the author/s in the same relevant way.

4. The volume of each material is from 20 to 80 p., format 16 x 23 cm, with font Segoe UI, 10 pt, distance Single, justified text, indent the first line 1 cm.


5. Authors are fully responsible for the scientific originality and authenticity of the results of the stylistic and linguistic layout of the texts and summaries.


6. Each author can participate in „Scientific works“ with only one material.


7. The materials are delivered to the Editorial Board from September 1 to October 10.


8. Each material is presented in electronic version (in MSWord format), which is sent to the official e-mail to members of the Editorial Board – info@vusi.bg.


Section II. TERMS OF PUBLICATION


1. The provided materials are reviewed of habilitated teachers in the same scientific field and be approved or rejected by the Editorial Board of „Scientific works“.

Section III. TECHNICAL INSTRUCTIONS


1. Materials must be written in MSWord 2003 (or a higher version of the program) as a disk studios are saved in file format doc. The file is not archived.
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3. The pages are not numbered.
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g) After a space the exposition follows.


5. For the main text is used automatic hyphenation: Tools – Language – Hyphenation – Automatically hyphenate document.
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� Налага се да уточним, че политическата (господстващата) класа във Византийската империя обхваща малка част от населението, и то предимно тази част от него, която притежава както парите, така и административната власт. Така е, защото „господстващата класа във Византия – нейният състав не е бил еднороден и хомогенен (сенатори, провинциална поземлена аристокрация, военна аристокрация, столична бюрокрация) – е притежавала два основни белега – пари и произтичащата от тях власт (служби в държавните институции). Тя е била открита – както лесно се е влизало в нейния състав (нерегламентиран!), така и лесно се е излизало. Липсвало е юридическо определение на нейната същност; достъпът не е бил ограничен правно и не е бил обвързан с никакви процедури. Принадлежността към аристокрацията не е била регламентирана правно, а е била рожба на общественото съзнание. (…) Липсата на вертикални връзки във византийското общество се обяснява с факта, че достъпът до всички длъжности в централната и провинциалната администрация, както и до дворцовите титли, е бил не по наследство, а по заслуги, (…) т.е. общество, в което господства заслугата, което означава, че скромният произход не е бил пречка за кариера – може съответното лице да е било рожба на крайната бедност и в същото време да постигне слава във властта и, разбира се, пари. Примери едва ли са необходими. Достатъчно е да отбележа положението на върха, т.е. императорския трон, който в различни времена е бил заеман от хора с най-нисък произход: Юстин I, Василий I, Роман I, Михаил IV, Михаил V – практика, която е намерила своя край в последните десетилетия на XI век“ [5: 254].


� На следващите няколко страници функциите, отговорностите и привилегиите на императора и различни негови сановници (и техните титли) са представени според анализа на проф. Д. Ангелов [2: 46 – 53].


� Данните от тези грамоти за привилегиите на градовете Монемвасия и Янина в изложението са цитирани по монографията на Д. Ангелов [2: 72 – 73].


� Наред с посочените привилегии в грамотата например се предвиждат и редица други права за жителите на Янина: дава им се право да търгуват с каквито и да са стоки в техния град или в другите градове и села на империята, без да плащат никакво мито; освобождават се от задължението да дават подслон на войници, минаващи през града или през околните селища, които са тяхна собственост; отменя се задължението им да служат като войници и да пазят стените на града. Във войската могат да бъдат привличани само ония от тях, които спадат към категорията на стратиотите и имат специални войнишки имоти, а за пазачи на градските стени трябва да бъдат използвани само тези, които и по-рано са изпълнявали тази служба като редовна стража. И още, имат правото да изберат от собствената си среда хора, които да раздават правосъдие между гражданите по всички дела, с изключение на тези, подсъдни на църквата, и др. [2: пак там].


� Регионът е исторически германски ексклав, който Съветският съюз си осигурява след Втората световна война със съгласието на западните правителства на Потсдамската конференция през 1945 г. [107].


� Традиционно под „германски въпрос“ се разбира проблемът с политическото обединение на Германия през XIX век.


� https://www.cvce.eu/obj/draft_treaty_fouchet_plan_november_1961-en-485fa02e-f21e-4e4d-9665-92f0820a0c22


� Европейската асоциация за свободна търговия е създадена през 1960 г. от Обединеното кралство, Австрия, Дания, Норвегия, Португалия, Финландия, Швеция и Швейцария. В нея водеща е не толкова амбициозната идея за създаване на зона за свободна търговия. Постепенно повечето държави учредителки се присъединяват към ЕС. През 1992 г. между ЕАСТ и ЕС е подписан договор за създаване на Европейска икономическа зона, който води до създаване на Европейски единен пазар (който включва всички държави – членки на двете организации, без Швейцария). Днес членове на Европейската асоциация за свободна търговия са само Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.


� Например Екологичният форум на СССЕ (Екофорумът), проведен в София през 1989 г., дава възможност на опозиционните организации да се обединят около екологичната тема и да осъществят първата си демонстрация в София на 3.11.1989 г., още по времето на управлението на Тодор Живков.


� OJ, L 16929.6.1987, с. 4, Глава III, чл. 30.


� Op. cit., pр. 90; 6.


� Авторът е същият този Лазар Колишевски, който проси помилване от Цар Борис III с мотива, че е добър българин, а впоследствие става „баща“ на „македонската нация“.


� Пак Veritas посочва статистика, според която в цяла Югославия един стражар се пада на 674 жители, в Югославия без Македония – на 1570 души, а в Македония – един на 102 жители.


� Според Концепцията за национална сигурност (чл. 23).


� Чл. 15, ал. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.


� Разпореждане на Председателя на НС № 750-01-308/19.09.2007 (относно законопроект за НА „Сигурност“).


� Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР). [онлайн]. https://www.dar.bg/bg/for_us/misija.


� Необходимо ли ни е Военното разузнаване – позиция на ген. Михо Михов. 28.10.2015 г. [онлайн]. [прегледан 28.12.2021]. http://www.focus-news.bg/opinion/2015/10/28/35331/�neobhodimo-li-ni-e-voennoto-razuznavane-pozitsiya-na-gen-miho-mihov.html.


� Чл. 12, т. 1 от Закона за военното разузнаване.


� Необходимо ли ни е… Цит. съч., пак там.


� Чл. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи. Обн. ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г.; посл. изм. и доп. ДВ, бр. 85 от 2.10.2020 г.


� Вж.: Чл. 2, ал. 1 от Инструкция № 8121з-823/5.11.2014 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториално обслужване на населението. Обн. ДВ, бр. 94 от 14.11.2014 г.; посл. изм. и доп. ДВ, бр. 63 от 18.08.2015 г.


� Вж.: Чл. 21 от Инструкция № 8121з-823/5.11.2014 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториално обслужване на населението. Обн. ДВ, бр. 94 от 14.11.2014 г.; посл. изм. и доп. ДВ, бр. 63 от 18.08.2015 г.


� Вж.: Образец на Работна карта по чл. 39, ал. 1 от Инструкция № 8121з-91/13.01.2017 г. за осъществяване на превантивната дейност от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи. Обн. ДВ, бр. 10 от 27.01.2021 г.








<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Algerian
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /Bahnschrift
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniBT-Bold
    /BodoniBT-BoldItalic
    /BodoniBT-Book
    /BodoniBT-BookItalic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Candara-Light
    /Candara-LightItalic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /Century725BT-RomanCondensed
    /Century751BT-BoldB
    /Century751BT-BoldItalicB
    /Century751BT-ItalicB
    /Century751BT-No2ItalicB
    /Century751BT-RomanB
    /Century751BT-RomanNo2B
    /Century751BT-SemiBold
    /Century751BT-SemiBoldItalicB
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchlbkCyrillicBT-Bold
    /CenturySchlbkCyrillicBT-BoldIt
    /CenturySchlbkCyrillicBT-Italic
    /CenturySchlbkCyrillicBT-Roman
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ClarendonBT-Black
    /ClarendonBT-Bold
    /ClarendonBT-Light
    /ClarendonBT-Roman
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CorbelLight
    /CorbelLight-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /DeVinneBT-Text
    /DFGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /DFKaiSho-SB-WIN-RKSJ-H
    /DFMincho-SU-WIN-RKSJ-H
    /DFMincho-UB-WIN-RKSJ-H
    /DFMincho-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFPOP1-W9-WIN-RKSJ-H
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EmbassyBT-Regular
    /EngraversGothicBT-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /Exotic350BT-Bold
    /Exotic350BT-DemiBold
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /Freehand521BT-RegularC
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-Book
    /FuturaBT-BookItalic
    /FuturaBT-Medium
    /FuturaBT-MediumItalic
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Geometric212BT-BookCondensed
    /Geometric212BT-HeavyCondensed
    /Geometric415BT-BlackA
    /Geometric706BT-BlackCondensedB
    /GeometricSlab703BT-Bold
    /GeometricSlab703BT-BoldCond
    /GeometricSlab703BT-BoldItalic
    /GeometricSlab703BT-Medium
    /GeometricSlab703BT-MediumCond
    /GeometricSlab703BT-MediumItalic
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoloLensMDL2Assets
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-LightItalic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist777BT-BlackB
    /Humanist777BT-BlackCondensedB
    /Humanist777BT-BoldCondensedB
    /Humanist777BT-LightB
    /Humanist777BT-RomanB
    /Humanist777BT-RomanCondensedB
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /InkFree
    /JavaneseText
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KaufmannBT-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LatinWide
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /LuzSans-Book
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothic-Semilight
    /Marlett
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /News701BT-BoldA
    /News701BT-ItalicA
    /News706BT-BoldC
    /NewsGothicBT-Bold
    /NewsGothicBT-BoldItalic
    /NewsGothicBT-Italic
    /NewsGothicBT-Light
    /NewsGothicBT-Roman
    /NewsGothicBT-RomanCondensed
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /SchadowBT-Bold
    /SchadowBT-Roman
    /ScriptMTBold
    /SegoeMDL2Assets
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUIHistoric
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShowcardGothic-Reg
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /SnapITC-Regular
    /Square721BT-Bold
    /Square721BT-BoldCondensed
    /Square721BT-Roman
    /Square721BT-RomanCondensed
    /Stencil
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldItalic
    /Swiss721BT-Heavy
    /Swiss721BT-Italic
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-LightItalic
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Medium
    /YuGothic-Regular
    /YuGothicUI-Bold
    /YuGothicUI-Light
    /YuGothicUI-Regular
    /YuGothicUI-Semibold
    /YuGothicUI-Semilight
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




