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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РискМонитор и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. 
Проектът „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия 
по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство  в размер на 167800 евро. Основната цел на проекта е да помогне за решителна 
реформа на политиките за сигурност и настройване на релевантните институции към модерен тип оценка на рискови фактори и превантивни действия. 
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Глобални кризи 

 далечни, дълбоки и сериозни, те имат общо с 
конституцията на Русия като имперско политическо 
тяло, което не се е модернизирало до формата на 
нормализирана, успокоена относително национална 
държава. Този риск особено засяга Балтийските 
републики. 

ТЕМА 

Кризисни точки в глобален мащаб през 2021 
година и отвъд нея. Прегледът е ограничен до тежки 
конфликти, главно военни сблъсъци, граждански 
войни и т.н. Изолирана е тежката сигурност и 
рискове, които засягат България. Прегледът е 
направен с оглед начина, по който България следва 
да наблюдава, анализира, оценява, реагира или 
редуцира рисове за своята сигурност. 

Русия-Украйна. След анексирането на Крим с 
организиран референдум през 2014 година, 
напълно нелегитимен от гледна точка на 
действащото международно право и традициите 
установени след Втората световна война, рисковете 
за конфликт не са занижени. Източна Украйна е под 
постоянен натиск от страна на Русия и нейните пара-
военни съюзници в Донцека и Луганска области. Не 
е изключен и директен военен конфликт между 
двете страни. Нова анексия, този път на части от 
Източна Украйна, ще бъде приета изключително 
остро от западните държави, ЕС и САЩ. Ситуацията 
се влощава и от факта, че Русия строи енергийна 
инфраструктура с цел заобикаляне на Украйна, която 
обаче развива алтернативни канали за снабдяване с 
газ. 

ПВОД/СИТУАЦИЯ 

Анализи на звено за анализи и оценки на 
кризи към списание Foreign Affairs, Съвет за 
международни работи, Ню Йорк САЩ. В 
предлагания тук policy brief са подбрани част от 
идентифицираните критични зони, възможни 
конфликти, или другояче – рискове. 

ОБЕКТ 

Обект на този policy brief въпросът 
дългосрочна сигурност на Балканите, но предвид 
един решаващ фактор за сигурност, държавата 
Република Северна Македония, нейната 
политическа конституция. 

Русия-Беларус. Амбициите на Русия да се 
обединява с Беларус под една или друга, засега 
неясна форма не намаляват. В последните месеци 
дори се говори за изчистване на голяма част от 
несъгласията между двете правителства, главно 
между президентите. Растящият риск се дължи на 
факта, че срещу президента Лукашенко има силна 
опозиция, с която той не успява да се справи. 
Нейното разрастване може да го тласне към форма 
на обединение с Русия, единствено с цел 
собственото му съхранение. При подобно 
обединяване опозицията в Беларус ще трябва вече 
да се справя с руски войски, милиция, полиция, 
прокуратура и др. Подобно развитие на конфликта 
може да доведе до публична война. Ако тази 
ескалация се осъществи, западните страни ще бъдат 
поставени в много сложно положение. Те няма да 
могат ефективно да противостоят на едно 
обединение, а нахлуване на руски военни части ще 

 

 

 

КОНТЕКСТ И ИДЕНТИФИКАЦИИ НА 
КРИЗИСНИ ТОЧКИ 

Русия-НАТО. Риск за конфликт на базата на 
провокация, открита заплаха или дори нападения на 
страна член на НАТО от Русия. Този риск се повтаря 
всяка година, засилва се или временно отслабва. Но 
по отношение на Русия следва дас е знае, че 
границите й са неспокойни, тя не се побира, тъй да 
се каже, в своите граници. Причините са много 
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се смята вече за законна операция. Конфликтът е 
много опасен, защото няма разумен изход и 
решение. 

авантюри, (7) проблематичната ситуация в 
Афганистан и вероятността преговорите за мир да се 
провалят, (8) възможен конфликт в Южно китайско 
море между Китай и САЩ преди всичко, (9) 
конфликтът между Китай и Тайван, към който САЩ 
имат пряко отношение и възпираща сила, (10) 
военният преврат и практически гражданската война 
в Мианма и така нататък. Тези конфликтни зони 
формират второ равнище или категория не поради 
своята глобална незначимост, напротив, някои от тях 
са по значими от описаните в първата категория. Но 
те имат по-опосредено отношение към България. 

Турция-Гърция. Конфликт между двете 
страни е траен риск, който също варира от година на 
година. В последните години се усилва и 
благодарение на изострената ситуация в Близкия 
изток, бежанските вълни, Сирия и др. Към момента 
обаче има спорове за богатите на ресурси зони на 
Източното Средиземноморие. Споровете се 
надграждат и върху конфликта за Кипър, за който 
разрешение не се очертава. И двете страни 
настояват на суверенни права върху оспорваните 
води на Средиземно море, но разрешение не се 
очертава. Турция се опитва да налага на ЕС своите 
искания и има сериозен лост за натиск предвид 
бежанските потоци през територията й. 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Към двете отделени категории конфликтни 
зони и рискове – изброените в отделни параграфи 
по-горе и маркираните в отделни точки в един 
параграф след първите България трябва да развие 
аналитично разузнаване от модерен тип. Трябва или 
институции или частни структури да следят, 
анализират, оценяват рисковете, които тези две 
категории носят за страната. Съответно на оценките, 
необходимо е България да разви по-активна 
комуникация в две посоки – международни 
организации и двустранна със заинтересовани 
страни. 

САЩ-Иран. Щатите и Иран имат серия 
конфликтни точки: обогатеният уран, който е 
основно условие за конфликти, въвличането на Иран 
в регионалните конфликти и подпомагане на 
различни военни групировки. Това е комплекс от 
точки на сблъсък между двете страни. 
Администрацията на Тръмп беше на прага на военна 
интервенция в Иран. Администрацията на Байдън 
ще опита да тушира конфликтите, но не с цената на 
отстъпки, особено по отношение на ядрената 
програма на Иран, такива отстъпки са немислими. 
САЩ ще имат проблеми и в рамките на НАТО, 
където остротата на Тръмп към Иран не беше 
посрещната добре, особено от Франция. 

Както се вижда, по-горе са изброени редица 
рискови зони, свързани с поведението на Русия по 
собствените й граници, макар, че Русия предприема 
и акции в Сирия и на други места. По принцип 
границата на Руската федерация е специален 
проблем за сигурността на цяла Източна Европа. 
Този момент може да се отдели като особен риск, 
приоритетен риск. Към него може да се добави и 
феномена на хибридната война, акции, които Русия 
предприема за вътрешно разклащане на държавни 
институции, проникване и влияние върху изборен 
процес, влияние върху медиите, дезинформация 
през социалните мрежи и т.н. 

Към тези конфликтни точки могат да се 
добавят и редица други, които имат по-глобален 
смисъл и не засягат директно България. Такива са (1) 
Конфликтът Армения-Азърбайджан, който, макар да 
е в региона на Източна Европа, не влияе 
непосредствено на страната, (2) гражданските 
конфликти в Либия и раздробяване на управлението 
на враждуващи групи, (3) кризите в Ливан и 
възможността задълбочаването им да доведе до 
нови граждански войни, (4) конфликтите в Източна 
Турция между турското правителство и кюрдите, (5) 
продължаване на гражданската война в Сирия, (6) 
перманентната заплаха за мира, каквато 
представлява Северна Корея и нейните ядрени 
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