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а 24 септември 2015 година Институтът за стратегии и 
анализи проведе конференция на тема „Бежанската вълна и 
предизвикателствата пред националната сигурност“. Домакин 
на форума бе Българският червен кръст (БЧК) и лично неговият 
председател д-р Христо Григоров.

Дискусията бе под патронажа на вицепрезидента г-жа Маргарита 
Попова и с участието на министър-председателя г-н Бойко Борисов. Пред 
участниците в конференцията премиерът за първи път изложи позицията на 
България след срещата на върха в Брюксел по темата за бежанската криза 
и създаването на „горещи точки“ за прием на мигранти. Борисов прочете 
писмото на министър-председателят на Турция Ахмед Давутоглу, в което 
той изразява готовността на Анкара да сътрудничи с всички страни, които 
имат отношение, за преодоляването на сегашната криза с мигрантите, но 
и подчертава, че Турция вече се задъхва от многото бежанци. Премиерът 
Борисов заяви: „В Брюксел защитих националните интереси и попитах трябва 
ли и в България да влязат 100 000 или 200 000 бежанци и тогава да искам 
извънреден съвет и да поставям въпроса дали България е „гореща точка“ или 
не?“ След като изслуша част от изказванията на експертите по национална 
сигурност, министър председателят изрази желание да се запознае с мнението 
на специалистите и техните изводи да му бъдат предоставени. 

Вицепрезидентът г-жа Попова посочи: „Три са основните неща, които 
трябва да имаме в националната си позиция по отношение на бежанците - 
хуманност, сигурност и солидарност. От Брюксел се чуват неща, които ме 
смущават. Някой сякаш иска да ни натрапи и да ни каже, че солидарността 
има единствено измерение и това е колко бройки бежанци ще приемем на 
наша територии. Не приемам такъв подход, защото солидарността има много 
измерения.“

Със свои доклади и експозета във форума участваха: проф. Димитър 
Йончев – преподавател в департамента „Национална и международна 
сигурност“ в Нов български университет, доц. д-р Томо Борисов – зам.-ректор 
на Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) и ръководител на 
неговия учебно-научен център „Национална сигурност и обществен ред“, 
проф. Николай Михайлов – президент на „Трейс Груп Холд“ АД, проф. д-р 
Николай Радулов – преподавател в НБУ и бивш главен секретар на МВР, 
проф. д-р Никифор Стефанов - декан на учебно-научен център „Национална 
сигурност и обществен ред“ във ВУСИ, проф. Димитър Димитров – 
ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ в УНСС.

Н
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В конференцията участваха над 120 души, сред които и представители 
на Върховния комисариат на ООН за бежанците – г-н Борис Чеширков 
изнесе последни данни за бежанския поток. Заместник председателят на 
Държавната агенция по бежанците г-н Васил Върбанов представи основните 
характеристики на бежанския поток в България и мерките за овладяване на 
кризата и интеграцията на мигрантите. Бистра Зографова от Държавната 
агенция за закрила на детето запозна участниците във форума с децата 
бежанци в България в контекста на защита на техните права и осигуряване 
на условия за живота им. Диана Димова от движението „Приятели на 
бежанците“ разказа за ролята на доброволците в разрешаването на кризата, 
а представител на БЧК обясни хуманитарната ситуация с бежанците. 

В дискусията след докладите участие взеха и евродепутатът Илияна 
Йотова, проф. д.п.н. Георги Манолов – президент на ВУСИ, проф. Нина 
Дюлгерова, юристът Мирослав Попов, председателят на Асоциацията на 
военните разузнавачи от резерва полк. Чавдар Борачев и други.

Сред гостите бяха и дипломатически представители у нас: Джъстин 
Хасмин и Евгени Тодоров от посолството на САЩ, Ма Шъ Чуен от 
посолството на Китай, Лешек Тилко от посолството на Полша, Димостенис 
Стоидис - посланик на Гърция, Йонел Нинел Гаванеску от посолството на 
Румъния, Благой Ханджиски – посланик на Македония, дипломати от Чехия 
и Словакия. 

Интерес към конференцията проявиха и партийни лидери, евродепутати, 
бившият военен министър Ангел Найденов, бившият шеф на Националната 
разузнавателна служба ген. Кирчо Киров, шефът на Асоциацията на 
разузнавачите от запаса Горан Симеонов, депутати в 43-ия български 
парламент, представители на президенството и много експерти по национална 
сигурност. 

Целта на конференцията бе да се чуе мнението на експертите пред най-
важния проблем в този момент – бежанската криза, за който Европа и света 
се оказаха неподготвени. Да се изведат най-големите предизвикателства и да 
се набележат конкретни решения за подобряване на сътрудничеството между 
институциите, подготовка на местните власти за справяне с евентуален 
наплив на бежанци и избягване на етническо напрежение.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ
По време на петчасовата дискусия, разделена в два панела, бяха 

формулирани сериозните рискове от бежанския наплив към страните 
от Европа. Бяха направени и конкретни предложения към държавните 
институции в Република България за преодоляване на опасностите и 
последствията от наплива на мигранти от Близкия Изток и Африка.

 СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН МИГРАЦИОНЕН ФОНД В 
РАЗМЕР НА 200-300 МИЛИОНА ЛЕВА. Това ще помогне за привличане 
на млади, образовани хора с българско самосъзнание.

 СЪЗДАВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ: 
Главен координатор по миграцията в България
Ситуационен център
Специални координатори по общините и областите и наставници

 ОТКРИВАНЕ НА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР НА ГЛАВНИЯ 
КООРДИНАТОР по миграцията в България

 ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪЮЗ С РУМЪНИЯ и 
общ икономически пазар по модела на Бенелюкс. София и Букурещ могат 
да направят общ Балкански пазар, чиито център да стане сливането на двете 
икономики. Той да остане отворен и за останалите балкански държави. При 
сегашното състояние на ЕС и при постоянния силен разнобой, регионалното 
прегрупиране и тясна координация засилва националните позиции. 

 ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ към бежанците за трудовата им квалификация 
и преквалификация, образованието на децата, трудови визи, работни карти. 
По отношение на мигрантите така наречената невидима ръка на пазара няма 
да работи. 

 ЗАСИЛВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ПОЛИТИКА – 
предоставяне на повече информация за мигрантите по страни, религия, 
образование и какво се случва след центровете на временно настаняване

 ФОРМУЛИРАНЕ НА ЯСНА ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА, която 
да контролира емигрантския поток. България трябва да подбира хората, 
които ще дойдат и ще работят в страната. 
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Експертите посочиха и следните РИСКОВЕ пред страната:

  ВНАСЯНЕ НА ТЕРОРИЗЪМ И РАДИКАЛЕН ЕКСТРЕМИЗЪМ

  ОТСЛАБВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА СИГУРНОСТ У НАС
Ресурсът, предназначен за обезпечаването на сигурността на българските 

граждани, е преместен в помощ на Гранична полиция. 
 ТРАФИК НА ХОРА

Бетонирането на пътя на наркотиците допълнително генерира 
организирана престъпност. По приблизителни изчисления каналджиите в 
международен мащаб са прибрали в джоба си вече над 5 милиарда долара. 

  РАДИКАЛИЗАЦИЯ, СЕПАРАТИЗАЦИЯ И ГЕТОИЗАЦИЯ В 
СТРАНАТА, ПРОВОКИРАНЕ НА КСЕНОФОБСКИ НАСТРОЕНИЯ

Тези опасности се пораждат от обстоятелството, че интеграция е дълъг 
процес и не може да се случи от само себе си. Изследвания за САЩ показват, 
че реална интеграция има към третото поколения имигранти или процесът 
отнема 40-50 години. 

  СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ в районите, 
където се настаняват бежанци

   ЗАСТРАШЕНИ СА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ заради 
допълнителните разходи, свързани с грижата на имигрантите

  ВНАСЯНЕ НА БИОТЕРОРИЗЪМ
Военни специалисти от САЩ са направили разчет, че за унищожаването 

на всичко живо на площ от 1 кв.км. са необходими следните разходи: от 
огнестрелно оръжие - 2000$; от ядрено оръжие - 800$; от химическо оръжие 
– 200$; от биологично оръжие - 1 $.

  ИЗБУХВАНЕ НА ПАНДЕМИИ И ЕПИДЕМИИ

  ПРОМЯНА НА ЦИВИЛИЗАЦИОННИЯ КОД НА ЕВРОПА
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Солидарността не може 
да бъде натрапена от Брюксел

 Сигурността не може да бъде заплашвана със санкции

 Без съседите няма да се справим с мигрантската вълна

 Маргарита ПОПОВА
 Вицепрезидент на Република България

Добър ден на всички! 
Сърдечно благодаря на организаторите на това събитие от Института 

за стратегии и анализи, който днес стартира своята дейност. Искам да им 
пожелая на добър час и много, много ползотворна работа. 

Обещаващо е, че в тази зала сме събрани хора, които имат различна 
професионална ориентация, хора, които заемат различно място в обществения 
и политическия живот. Хубаво е, че тук има техни превъзходителства, 
посланици и наши приятели от държави - съседи, с които заедно трябва 
да преминем през всички изпитания на днешния ден. Хубаво е, че тук има 
наши български евродепутати, които заедно с нас се борят, за да решим по 
най-удачния, по най-приемливия  начин един от неудобните, дълбоките, 
най-тежките проблеми, който така или иначе ще бележи XXI век и второто 
десетилетие на века. Едно от малкото събития, които ни занимават днес и 
които ще ни занимават още дълги години.  

Аз съм тук, за да пожелая на добър час на всички вас, за да дам старт 
на конференцията, за да кажа на добър час на Института, за да благодаря 
за сърдечната покана и да кажа, че нямах никакво колебание да се съглася 
да подкрепя това събитие. Аз съм силно привързана към проблемите на 
потоците от хора, които бягат от родните си места, напускат корените си, 
прекосяват границата с една торба багаж, без децата си, без близките си и 
търсят закрила и подслон. Това се случва вследствие на други събития, които 
предшестваха тези потоци от вълни от мигранти  – много конфликти, горещи 
точки, които създадоха днешните последици, това бедствено положение, 
което изживява Старият континент, Европейският съюз, нашата страна и 
всички наши съседи. 

Още през 2013 г. аз и моите  сътрудници отправихме апел към цялото 
общество да бъдем хуманни, да бъдем добри, да овладеем езика на 
безпокойството, който често се превръща в език на нетолерантността, дори в 
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език на омразата. Това е дискриминация, частно зло, което се бори в душата 
на човека заедно с доброто. И тогава недвусмислено казах, че човешкото 
същество е на земята да общува, за да живее със себеподобните си, да обича 
другите хора и да живее в мир и любов с тях. И конфликтите, дълбоките 
разделения, социалните неравенства, тежката мизерия и бедността водят до 
пагубни последици, част от тези последици са ни събрали в днешния ден. Аз 
не съм тук, за да изнасям доклад или да представя пред вас мое или на екипа 
ми експертно становище. Но няма как и да не минем през някои послания, 
които ще носят експертна оценка, разбира се, и политическа оценка. 

Всички тук сме хора, обвързани с темата за миграцията и сме добре 
подготвени. Предстои ни обаче тепърва да се учим заедно. Хвърляйки бегъл 
поглед назад, не можем да не забележим, че още през 2001 г. европейското 
семейство е изработило Директива за временната закрила, в която 
десетилетия наред се дискутираше за преформулиране  на този инструмент, 
за изпълването му с ново съдържание. Инструменти се предлагаха, но 
повечето от тях остават на книга. Днешният ден е доказателство за това. Тези 
инструменти не се прилагат, защото много бързо забравихме, че миграцията 
след Югославската война и бегълците бяха определяни като икономически 
мигранти. 

Използвам да кажа това във връзка с позицията на нашата страна, която 
не може да бъде друга освен човеколюбива, основана на хуманността. Не 
трябва да забравяме защо и как се стига до това и че нашата страна трябва 
да бъде винаги с високо издигнат морален глас срещу бедността, войната, 
конфликтите и социалното неравенство, които са основните причини за 
конфликтите днес. Позицията на нашата страна трябва да бъде балансирана 
с големите държави, които имат интереси и както каза и премиерът вчера- да 
опитаме да излезем от нашата по-скоро съглашателска позиция и да заявим 
една ярко изразена национална позиция, която трябва да звучи плътно, 
защото имаме какво да кажем. 

Ние посрещнахме хората, които бягаха от войната в Югославия, а сега 
от ЕС  казват, че тези икономически мигранти  трябва да се върнат обратно. 
Ние отново посрещаме хора, които идват от военни конфликти, от войни, но 
забравяме, че тези същите хора след пет или десет години ще бъдат новите 
икономически мигранти, които ще бедстват, защото територии след война 
не се възстановяват нито за година, нито за две години, нито за пет, нито за 
десет. Това не бива да се забравя.

Три са основните неща, които очаквам днес на конференцията да 
бъдат дискутирани от експерти и гости от високо ниво. На първо място 
хуманността, която стои в основата за разрешаване на кризата, сигурността 
и още едно важно нещо – солидарността, която трябва да поемем всички 
ние. От Брюксел се чуват неща, които не ми харесват като човек, като жена и 
юрист. Сякаш искат да ни натрапят, че солидарността има едно единствено 
измерение – това колко бройки бежанци ще приемем на наша територия. Не 
приемам такъв подход, защото солидарността има много измерения. Освен 
съгласието да приемеш страдащи хора, да им осигуриш по достойнство хляб, 
подслон и социална грижа, солидарността се изразява в нещо много повече. 

Солидарността би могла да означава алтернативи или напасване на 
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социалното законодателство. Да направим един хубав модел за интеграция 
на бежанците. Но в никакъв случай сигурността не може да бъде заплашване 
със санкции. За мен това звучи заплашително и поради това много държави 
в Европейския съюз казаха, че ще следват свои национални пътища, без да 
са с отправени заплахи от страна на Брюксел за наказателни процедури. 
Този диалог не ми харесва. Нищо на този свят не може да се реши успешно 
и дълготрайно, ако в основата му е заложен конфликт, желание да се 
разправиш и да наложиш диктат, желание да покажеш, че твоето становище е 
единственото правилно.

 За мен е важно да намерим солидарно решение, да покажем, че с диктат 
и разпоредби от Брюксел нещата няма да се получат. 

Солидарността е солидарност. Тя има много измерения и може да бъде 
показана по различен начин. За нас е важно да изведем на преден план 
гръбнака, по който се говори за мигрантските  проблеми. Пак повтарям 
това са няколкото неща – хуманност, солидарност, балансираното участие 
на България. Изискваме на масата на преговорите, на разговорите, на 
дипломатическите решения да седнат големите държави, които както нас, 
носят част от вината за случващото се в Северна Африка и в Близкия изток. 
Заради това емигрантските  вълни няма да спрат. Напротив чакат ни още 
милиони. Осмеляваме се да го кажем днес, но вчера това не се мислеше като 
последица от разпалването на конфликти и войни. Там е проблемът. 

България е миролюбива страна. Заедно с нашите съседи живеем в 
мир и желание да вървим напред, поради това ще си позволя да отправя 
още едно послание. Друга тема, по която вече няколко години говоря- 
регионалното сътрудничество. Без нашите съседи няма да се справим 
нито на национално, нито на регионално ниво с мигрантската  вълна. 
Регионалното  сътрудничество е много важно за мен като политик. Но не 
само то, а и всички политики, които да установяват мир, разбирателство и 
добра атмосфера за сътрудничество в нашия регион. Ето това са тайните за 
разрешаването на проблемите. Иначе директиви много, програми много, но 
как да ги осъществим като безразсъдните и горещи глави на малцина палят 
войни и разпалват конфликти. Няма как да се случи. 

 XXI век не е време за война. Нека отправим послание да бъде век и 
десетилетие на хуманност, човеколюбие и повече социална справедливост 
за  тези, които бягат от войните и за тези, които бягат от райони, в които 
бедността и мизерията смазва човешкото им достойнство. За мен това е 
проблем, равносилен на този, който създаваме след разпалване на конфликти 
и войни. Желая ползотворна и многопластова  дискусия, задълбочена и 
отговорна, честна и достойна позиция на държавата ни. 

 Имаме капацитет, имаме експертен потенциал да го направим. Нека да 
сме по-смели. В крайна сметка това е част от европейското ни членство – 
да имаме глас, който да се чува и оценява, заедно с този на съседите ни 
в региона, нашия регион – Балканите и Югоизточна Европа, за съжаление 
обаче, все още непозната за богатия Запад и богатия Север.

 Благодаря ви за вниманието и успешна конференция!
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В Брюксел защитих
националните интереси

 Масовото преселение на бежанци и имигранти, 
пред което сме изправени днес, е глобална катастрофа

 Без САЩ и Русия въпросът в Сирия не може да бъде решен

 Помолих председателя на ЕК да ревизира решението си 
за наказателни процедури и санкции срещу България 

 Не бих издал заповед да се стреля на границата

Бойко БОРИСОВ 
министър-председател на Република България

Уважаеми евродепутати, депутати, гости от посолствата, 
По принцип хубавото на медиите е, че всеки може да интерпретира 

всяка една дума по начин, който прецени или да започва интерпретацията, 
откъдето смята за добре. Разбира се, че ние не сме и хората, които ще кажем 
кой как ще си върши работата. Извинете ме за увода. 

Вчера получих в Брюксел, точно когато кацнах, писмо от турския премиер 
Ахмед Давутоглу. Мисля, че медиите го имат. Предполагам, че много от вас 
са го и чели, както и нашия отговор. Няколко абзаца от него ми се струват 
особено важни и те дават много ясно представа за картината. Защото това 
не е писмо от някого, а от турския премиер - от нашия съсед, от съседа на 
Европейския съюз. Вчера много хора се сетиха, че всъщност Турция е съсед 
на Европейския съюз...

Той (Давутоглу) разказва в своя увод най-сърцераздирателната история 
за 3-годишния Айлян, чието безжизнено телце се къпеше на брега на морето, 
след като лодката му се е обърнала в Егейско море при пътуването от Сирия 
към Европа. И това се връзва с нашите вълнения за трагедията, човечността 
и хуманността, пред която е изправена Европа. Но в същото време, всички 
вие, които сте тук като представители на хора, отговарящи, преподаващи 
национална сигурност - това е тема и за нашата вътрешна сигурност. 

При подобен опит неотдавна наблюдавахме стотици бежанци, опитващи 
се да преминат транзитно през Одрин, за да стигнат до държави в Европа. 
Всеки, който малко познава географията, знае, че Одрин е на 40-50 километра 
от нашата граница. Приех техни представители и ги помолих да прекратят 
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своето пътуване, преди опита да влязат в Европа, като е възможно същите да 
бъдат последвани от хиляди други. 

Масовото преселение на бежанци и имигранти, пред което се сме 
изправени днес, е глобална катастрофа, каквато не сме виждали от Втората 
световна война насам.

  Сложността на проблема и неговият трансграничен характер изискват 
международни решения, а за тях се нуждаем от ефективно сътрудничество и 
истинска солидарност. Тъй като тази криза не стихва, бих искал да споделя 
подхода на Турция, заедно с предложения за общи стъпки. Между другото 
това е доста дълго писмо и е хубаво да го прочетете.

  След почти 5 години битки и войни, сирийската криза сега е най-
страшната хуманитарна трагедия. Почти половината от населението на 
страната, което е близо 12 млн. души – мъже, жени и деца, са прогонени. С 
обща граница от 911 км, но и с обща история и родствени връзки, Турция 
продължава да следва политиката на отворени врати за сирийците, без 
каквато и да било форма на дискриминация и стриктно спазва принципа на 
неотблъскване.

  Ще се спра още веднъж на думата „неотблъскване”, защото като член 
на Европейския съюз ние също имаме своите задължения за „неотблъскване”. 
А и всеки, който си представя, че армията, жандармерията и полицията 
ще стрелят на границата и ще отблъскват жени, деца и мъже – поне аз 
не бих издал такава заповед.

Ще прескоча някои части от писмото. Той (Ахмед Давутоглу) посочва, 
че са спасили в морето 55 000 души, като броят им надвишава общия брой 
спасени в морето мигранти за последните 5 години. Днес, докато изчерпваме 
почти целия си капацитет за приемане на търсещи убежище от региона, 
останалата част от западния свят, въпреки своите средства, формират 
драстично нисък дял в процентното разпределение при цялото разселване.

Очакваме семействата на народите, особено Европейският съюз и други 
европейски държави, да приемат хора, които бягат от места с конфликти. 
В рамките на колективните усилия срещу кризата първостепенната 
мярка трябва да бъде установяване на зона на безопасност, която може 
да се създаде в северната част на Сирия. А това са повече от 7 милиона 
души, които искат да тръгнат по пътя към Европа. В момента тези, които са в 
Йордания и Ирак, продават каквото имат, само за да си купят билет и това са 
милиони души натиск върху границата, се казва още в писмото на премиера 
на Турция.

Разчитам на вашата подкрепа и принос на една дискусия по точка от 
дневния ред. С това си писмо той (Ахмед Давутоглу) ме моли, когато правя 
своето изказване на заседанието на Европейския съвет, да споделя това, 
което ми е написал. Нещо повече - срещата на върха на Глобалния форум за 
миграция и развитие, който ще се проведе в Истанбул на 14-16 януари 2016 г., 
ще ни предостави възможност да продължим инициативата ни в ООН.

Или казано накратко – Турция е готова да сътрудничи с всички 
страни, които имат отношение по изложеното за преодоляването на 
сегашната и неспираща миграционна криза. При сегашните обстоятелства 
не можем да се надяваме да спрем потока на мигранти, много важно изречение 
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(от писмото). Но можем, работейки заедно, да ги регулираме. Следователно 
крайно време е да изработим глобален и всеобхватен отговор на този проблем 
и да сложим край на тази трагедия. В духа на солидарност и сътрудничество 
бих искал да ви помоля за вашата любезна подкрепа за мобилизиране на 
международната общност, така че да се облекчи страданието на сирийските 
мигранти и да се сложи край на настоящата хуманитарна криза. Това в 
общи линии накратко е най-важното от едно доста обширно писмо с много 
подробности.

Искам по-подробно да изложа пред вас, пред този експертен форум, който 
се е събрал в тази зала, моята позиция, заявена пред Европейския съвет. 
Разбира се, там има диаметрално противоположни мнения. От унгарското, 
което е най-твърдо и което казва: „Бежанец не е този, който идва в България 
примерно и казва, че не му харесва; после отива в Сърбия - не му харесва; 
отива в Хърватия - не му харесва; отива в Унгария - не му харесва; отива в 
Австрия - не му харесва и казва: искам в Швеция или в Германия“. 

И унгарците си имат своето право. На няколко пъти на Европейския 
съвет, а преди това в ЕНП, фокусът беше сложен изцяло върху Италия и 
Гърция. Дори и в рамките на шегата - но то си беше истина, в Брюксел аз 
извадих картата на България и на региона и им казах, че малко ще говорим 
за география. Защото сухопътната ни граница с Турция не е по-малка от 
тази между Гърция и Турция. И това, че ние в момента полагаме огромни 
усилия - командироваме полицаи от вътрешността на страната, изпращаме 
жандармерия, армия, това не значи, че желанието ни да пазим шенгенското 
пространство, в което ние не сме, не трябва да бъде отчитано от Европейския 
съвет. Това някак си се приема за даденост. И аз зададох риторично въпроса: 
„Трябва ли и в България да влязат 100 000 или 200 000 бежанци и тогава 
да искам извънреден съвет и да поставям въпроса дали България е „гореща 
точка“ или не?“

Всичко на Европейския съвет се протоколира и затова лесно може да 
се провери. Зададох точно така въпроса: „Трябва ли точно това да 
се случи и ние докога ще успяваме да устояваме, при положение, че 
премиерът на Турция ме предупреждава, че вече изнемогва? И че тази 
бежанска вълна напира на границите на България. Нещо повече - казах на 
колегите на Европейския съвет, че лошото време, което предстои, ще създаде 
допълнителен проблем, защото при нас застудява, идва зима, а тези хора не 
могат да се върнат обратно в Сирия и те панически ще се опитат да минат 
границата. Г-н Найденов (бившият военен министър Ангел Найденов, който 
също участва в конференцията - бел. ред.) може би по-точно знае, защото 
в неговия мандат започна строителството на съоръжението. Знае защо 
го е започнал, знае какъв е натискът по границите. Така че, надявам се и 
управляващите партии, и опозицията, да не политизират темата. А точно 
обратното - да намерим най-правилното решение и това което България 
трябва да направи в тази ситуация.

Преди да се стигне до думата „гореща точка”, има няколко предложения, 
които съм направил там (на заседанието в Брюксел - бел. ред.) и които 
услужливо не се споменават. Първото е на територията на Сирия да се 
изградят зони за сигурност; в Либия да се изградят зони за сигурност, за 
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да може тези хора да са близко до родните си места и след приключване 
на конфликта да се върнат там. Многократно подчертах това, но ми се 
отговаря, че това е много трудно или почти невъзможно. Защо да е трудно 
или почти невъзможно? По-лесно ли е да се правят такива „горещи точки“ 
на територията на Европейския съюз и да се харчат пари? Впрочем същите 
пари ще похарчат и за лагерите в Ливан или ако са в Италия или в Гърция 
в момента. Еднакви пари! Три пъти го поставих този въпрос. И на всички 
вече е ясно, че без да се въвлекат в тези процеси и да поемат отговорност 
партньорите ни от САЩ и Русия, въпросът в Сирия не може да бъде решен.

Москва прави писти, прави съоръжения, изпраща техника и по 
никакъв начин не личи, че се е отказала от зоната си на влияние там. 
Трябва да ли това да го премълчаваме и да не го виждаме и да се чудим, 
както беше и с финансовата криза? Тя впрочем ни сполетя не само заради 
грешки на самата Европа. Както стана дума, меки сме като държави, не сме 
войнстващи, но в същото време сме най-мощната икономика (има се предвид 
ЕС - бел. ред.). С една дума позицията ни е, че конфликтът в Сирия генерира 
милиарди загуби в Европа, промяна на демографската картина, а за държави 
като нашата - невъзможност да се справят с нея.

До този момент виждате, никъде няма (в европейските медии - бел. ред.) 
изказването ми за „гореща точка”. Още повече, за тези които изваждат това 
като акцент - искам да им напомня, вицепрезидентът Маргарита Попова 
може да каже дали е така или не - ние отдавна сме изградили тези центрове. 
„Горещата точка” е център, в който легалните, непреминаващи през зелената 
граница хора, минават през наш КПП. Ние не можем да ги отблъснем - там 
се вземат пръстови отпечатъци, регистрират се и по смисъл на поетите 
ангажименти ги настаняваме в бежански центрове. Те и сега са там и ние 
всеки ден ги храним, грижим се за тях, с цялата хуманност, която има 
българският народ. Някак не се чу никъде, а три пъти го повторих и дори 
помолих председателя на Европейската комисия да ревизира решението 
си за наказателни процедури и санкции срещу България.

Дадох пример - 150 евро е пенсията на един български пенсионер. Като 
я разделим на 30 дни се получава по 5 евро на ден. А най-тежкият скандал, 
който се развива в момента е, че в някои от центровете в европейските 
държави са свалили на 3 евро на ден сумата за изхранването на бежанците. 
Зададох въпроса на Съвета: „Вие ще ме глобите, че българският народ ще 
плати за това, че ние се грижим за бежанците, дори по-добре отколкото за 
пенсионерите ни? Това е икономическото ни състояние. Защото от другата 
страна ни притискате със споразумението от Маастрихт, в което се казва - 
до 2% бюджетен дефицит. Сиреч - ние можем да почнем да харчим повече 
пари, но влизаме в друга наказателна процедура.“

Аз се надявам специалистите по национална сигурност да кажат 
до момента къде има слаб пункт и неотчетено нещо, което се случва в 
България. 

До мен на Съвета седяха белгийският и холандският премиери, чертах 
им картата и обяснявах, че от едната ни страна е Турция, от другата - Черно 
море и Крим. Гърция, която доскоро нямаше правителство и всички колеги 
я упрекваха, че не се справя с проблема с бежанците, като член на Шенген, 
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също страда. Имаме граница със Сърбия и Македония, които не са членове 
на ЕС. Тоест ги попитах - ние външна граница на Европейския съюз ли сме 
или не сме?

Даже на холандския премиер Рюте му казах: „Приемането ни в Шенген 
да не е станало в предишния мандат, докато ме нямаше? Така ли е или не е ? 
Кажете защо Италия и Гърция ги броите за външна граница на Европейския 
съюз, а нас - не?“ Тогава именно тръгна дискусията дали ние, като държава, 
искаме „гореща точка“. Даже аз много ясно им казах: „Аз съм длъжен 
да отчета, това което ми пишат всички премиери. Какво би станало, пак 
хипотетично питам, ако тези милиони мигранти, дойдат на нашата граница? 

На многознаещите, на които им е много лесно да говорят, когато не са на 
власт, искам да им обясня следното: Ако бежанците влязат от държава от ЕС 
е лесно. Ако пристигнат от Гърция - ние можем да ги върнем. Ако влязат 
обаче от Турция - ние не можем да ги върнем. Какво ще стане, ако в 
България влязат 200 000 – 300 000 имигранти?

Задавам въпрос: Гърция и Италия ще получат финансови средства от 
бюджета на ЕС, а ние какво ще правим? Ще продължаваме да вземаме пари 
от националната хазна, ще плащаме за тях (бежанците - бел. ред.) и няма на 
кого да ги върнем?

Ние нямаме никакви предпоставки да мислим, че бежанската вълна 
приключва през есента. Това (преселение) сега започва! Ако са 1 200 души, 
ние като хуманна държава ще поемем и политическата цена - ще ги приемем. 
А оттук нататък какво ще приемем и къде можем да ги държим? Къде ще 
изградим тези центрове и кой ще ги финансира и докога ще стоят там? 
Подробно на Съвета обясних, че има демографски фактор в България. В 
смесените райони имаме мюсюлмани, да са ни живи и здрави, но ако 
вкараме там още 100 000 - 200 000 мюсюлмани се променя религията, 
ако щете.

Всичко това на заседанието на Европейския съвет беше казано от мен, 
като позиция на България.

И заявих на колегите - изпитвам тревога от това, което ми предстои. 
Не да кажете, че Борисов е готов да вземе „гореща точка“. В България и сега 
има горещи точки. Колкото повече огради се построят, толкова по-трудно те 
ще идат в други държави. Не мога да намеря грешка в нито едно от нещата, 
които казвам, защото те не са моя приумица или дълбокомислен извод, те са 
неоспорими факти.
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Защо се стигна до бежанската 
вълна и кои са основните 
предизвикателства пред 

Европейския съюз и България

Проф. д.ик.н. Владимир ЧУКОВ

Огромният бежански поток е изключително важен проблем за страните 
от ЕС. За да се оцени значимостта на това предизвикателство пред всички 28 
страни-членки на съюза, за да се види дали не става въпрос за преекспониране 
на събитието или е реална заплаха, е необходимо да се направи сравнителен 
анализ на подобни бежански вълни в Европа през последните няколко 
десетилетия. Сравнителната рамка на подобни „големи преселения” към 
Стария континент в обозримото минало е най-добрият подход за преценка на 
ситуацията и инструментализация на ответните мерки, ако са необходими. 

Първата вълна към ЕС след Втората световна война е в края на 50-те и 
началото на 60-те години. Можем да я характеризираме като предизвикана. 

НОВОДОШЛИТЕ СА ПОВИКАНИ

Бежанският поток е провокиран от бързо развиващата се 
западноевропейска икономика, възстановяваща се от раните на войната. 
Основният реципиент е Германия, чиято икономика се нуждае от стотици 
хиляди нови работници. Тогава ритъмът на годишен прием е между 350 000 
до 450 000 работници. Те са предимно от Турция, но има също така и 
граждани на Северна Африка и Азия. Основно емигрантите са носители 
на друг цивилизационен код, морал и етика. Това е смесена миграционна 
вълна, при която новодошлите са повикани. Въпросните имигранти вършат 
най-ниско квалифицираната работа, която местното население не иска. 
Колективното съзнание на европейците е настроено позитивно, тъй като те 
вършат дейност за националната потребност. Затова тогава в Европа няма 
силно негативна реакция. Все пак към средата на 60-те години, поради 
натрупването на критичен брой хора, западноевропейските правителства 
и в частност, германското, приемат рестриктивни нормативи, за да спрат 
масовата имиграция. Темпът на социализация на новодошлите е забавен, на 
много места интеграционният модел е погрешно зададен. 

Втората вълна е през 1992 година след събарянето на Берлинската 
стена. Този тип миграция можем да характеризираме като непредизвикана, 
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но допустима. 

БЕЖАНЦИТЕ СА ОТ СЪЩИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН КОД

Това се дължи на факта, че основната група мигранти са от Източна 
Европа към Западна Европа. През тази година около 625 000 души отиват 
в държавите на Евросъюза, който тогава е в рамките на 15 страни членки. 
Вълната не предизвиква пертурбации в масовото съзнание, тъй като 
новодошлите са носители на същия цивилизационен код, морал и етика. 
Според редица изследвания източноевропейците далеч изпреварват 
азиатците, африканците и арабите в интегрирането към обществата на 
тогавашния ЕС. Тази констатация важи особено силно за българите. 

Третата вълна започна през 2011 г. Тя се свързва с избухването на 
т.нар. „Арабска пролет” и свалянето на диктаторските режими в съседния 
близкоизточен регион. Нейната кулминация е през 2015 г. и е ирелевантна 
по отношение на предходните две миграционни вълни. Тя се възприема от 
колективното европейско съзнание с доминиращо негативен знак поради 
няколко причини. Първо, тя не е предизвикана, тъй като през 2011 г. Европа 
не заяви желанието да привлече допълнително нова работна ръка. Второ, тя 
е недопустима. В нея участват хора, които са носители на друг, неевропейски 
цивилизационен код, морал и етика. 

БИЗНЕСЪТ ДИКТУВА НА МЕРКЕЛ:
ИСКАМЕ 400 000 НОВИ РАБОТНИЦИ

В същото време тази вълна беше стимулирана от основния двигател 
на европейската икономика - Германия, опитвайки се да трансформира тази 
вълна от непредизвикана в предизвикана. Това стана в следствие на намесата 
на влиятелните местни индустриалци. Канцлерът Меркел изрече цифрата 
от 800 000 души, които нейната държава може да приеме. Всъщност самата 
цифра бе за пръв път спомената от председателя на Конфедерацията на 
немските работодатели Улрих Грило. В тази светлина вицеканцлерът Зигмунд 
Габриел декларира, че Германия може да приема годишно по 500 000 души. 
Тази цифра отново е плод на оценката на германските индустриалци, които 
считат, че за да запази Германия възходящия икономически темп ѝ трябват 
по 400 000 нови работници. Така Германия се опитва да възпроизведе първата 
миграционна вълна. 

Понастоящем икономическите, социалните и най-вече политическите 
условия през 2015 г. коренно се различават от тези преди 50-60 години. 
Основното е, че ЕС се състои от 28 страни-членки, които придават достатъчно 
дифузионен вид на съюза. Преди половин век ЕС е бил достатъчно кохерентен, 
особено в икономическа плоскост и потребности на стопанско развитие. 
Силният негативизъм към новата миграционна дойде от източноевропейските 
страни-членки, тъй като те трябваше да заемат непознато за тях място. Те 
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започнаха да строят оградите - България, а после и Унгария. От емитери, те 
трябваше да станат рецептори. Освен това, те гледат на новодошлите като на 
естествени конкуренти за работните места за собствените им граждани, тъй 
като държавите в Източна Европа не могат да им осигурят такива. 

Икономическата недоразвитост и специфичната народопсихология 
в източните страни-членки на ЕС станаха причина за политически 
иредентизъм. Естеството на основополагащите документи на ЕС му позволява 
той да се инструментализира, което всъщност и стимулира ерозирането на 
изработването на единното политическо решение. Новата бежанска вълна 
показа за пореден път, че ЕС е икономически и социален гигант, но политико-
военно джудже. ЕС няма единна външна политика, характерна за САЩ и 
Русия, които налагат волята си в избухналите регионални кризи, дори ако 
те са по периферията на Европа. Така е в Украйна, така е и в Близкия Изток. 

Надхвърлящите над половин милион бежанци в Европа предизвикаха 
оперативната дисхармония на нейните политически институции. Европа 
скърца. Голямото изпитание е най-вече за Германия, която е двигателят на 
европейската икономика. Отговорността е германска, но последствията са за 
цяла Европа. Все още остава открит въпросът дали германското стопанство 
реално е готово да абсорбира толкова много имигранти за толкова кратко 
време. Колебанието е видимо, тъй като външният министър Франк-Валтер 
Щайнмейер заплаши, че страни-членки, които откажат квотите за приемане 
на бежанци, ще бъдат наказани със спирането на еврофондовете. Вероятно 
днешна Германия надцени възможностите си, най-вече базирайки се върху 
погрешен абсолютен паралел с първата миграционна вълна. Става въпрос 
най-вече за психологическия фактор. Ако преди повече от половин век 
абсорбаторът на имигрантите беше бившата ФРГ, сега обединена Германия 
включва и бившата ГДР. Източна част на Германия носи народопсихологията 
на източноевропейците. Ксенофобията, нетолерантността се генерира от 
източните провинции - местата, където хората виждат, че бежанците ще 
заемат техните работни места. Това е една от спънките и точно оттам дойдоха 
първите сигнали на несъгласие. Неслучайно там се роди и антиислямското 
паневропейско движение ПЕГИДА. 

Ако се направи класификация на фактори за негативното европейско 
настроение, на първо място идват икономическите подбуди. Колизията 
богат Запад спрямо беден Изток е очевидна. Важен фактор обаче е и 
народопсихологията, която е филтърът за селекция на предпочитаните западни 
държави. Водещите са Германия, но също така Швеция и Норвегия. В тези 
държави доминиращата християнска деноминация е лутеранството, част от 
протестантската доктрина (за разлика от силно развитите Франция, Италия, 
Испания, които са католици). Лутеранството може да бъде характеризирана 
като социална или обществена религия, за разлика от католицизма и 
източното православие. Последните могат да бъдат квалифицирани като 
етатистки - поставени са над останалите религии. На много места това 
нормативно е закрепено. Така носителите на друг цивилизационен код 
заемат по-маргинално място, определено от обществената народопсихология 
и настроения. Затова във Франция, която също е един от икономическите 
колоси на Европа, е по-слабо предпочитана от бежанците, отколкото нейния 
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германски съсед. За сравнение, българите във Франция са около 30 000, докато 
в Германия те са над 180 000. В англиканска Великобритания българите 
достигнаха до 100 000. 

Има още един фактор, който силно влияе върху реципирането на 
имигрантите от немците и който силно ги отличава от другите европейци. Той 
е силно определящ за тяхното поведението спрямо предходните миграционни 
вълни. Германците все още продължават да чувстват вина от нацисткото си 
минало. Това е национален комплекс за вина, докато останалите нации го 
нямат. Редица експерти посочват тази национална психологическа особеност 
на германците като основна причина за появата на огромните ислямски 
общности в Мюнхен - сърцето на Бавария, икономическият бастион на 
страната. Сегашната ситуация обаче коренно се различава от 1992-а и от 60-
те години на миналия век. 

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ И 
ЗАЩО КРИЗАТА ИЗБУХНА СЕГА

Евростат посочва, че през 2014 г. че Средиземно море е било прекосено 
от 280 000 души. Тази година, до този момент, те са два пъти повече - над 
500 000 души. Балканският бежански лъч вече надделява над либийско - 
апенинския. Още от 2011 г. различни социологически изследвания показваха 
профила на тези хора, кои са те. Последните изследвания на Евростат показват 
нееднородния характер на бежанския поток. Сирийците доминират, но те са 
едва 21%. Вторият източник на миграция е Афганистан – 13%, а третият 
изненадващо е Албания – 8%. Данните на Евростат са актуални към 30 юни 
т.г. Иракчаните в бежанската вълна са едва 6%, веднага след тях са косоварите 
– 5%. Толкова са и мигрантите от Еритрея. В бежанския поток в момента 
има хора дори от Русия – 2% и Украйна – 3%. Това показва, че доминират 
икономическите емигранти, а не политическите бежанци. 

Първо, от войната бягат млади мъже
Основният, но далеч не доминиращият компонент са сирийците. 

Интересна е възрастовата и половата разбивка сред сирийците. От тях 2/3-
ти са мъже, а 3/4-ти от мъжете са между 18 и 34 години. Ясно е, че става 
дума за сирийското младо население, което бяга от ужасите на войната. По 
информация на Министерството на вътрешните работи на Сирия през 2015 г. 
международни паспорти са поискали около един милион сирийци. Огромна 
част от тях - 350 000, са от Дамаск, те са и по-образовани. Сирийските млади 
мъже бягат от терористите от Ислямска държава, но и от бруталността на 
режима на Башар Асад. Особено голям е делът на бившите военнослужещи 
или пък тези, които бягат, за да не бъдат мобилизирани в армията. За 
съжаление през 2015 г. войната осигури препитание на повече от 150 000 
бойци в различните въоръжени милиции. Когато външният спонсор на тези 
въоръжени групировки не успее да осигури месечното възнаграждение, то 
бившите бойци се вливат в интензивния бежански поток към Европа, заедно 
с техните семейства. 
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Друга значима причина за ескалацията на бежанския поток е 
невъзможността съседните страни, приютили от 2011 г. над 4 милиона 
сирийци, да продължат да им осигуряват помощи. Статистиката показва, че 
най-много бежанци има в Турция. До август 2015 г. те са 1,8 млн. души. До 
този момент тя е отделила за тях над 7,6 млрд. долара по официални данни. 
Така, Турция се превръща в бежанска бомба и паралелно мощен инструмент 
в ръцете на турската държава. Към сирийците е необходимо да бъдат 
прибавени и четвърт милион иракчани. Но и това не изчерпва окончателните 
данни. Не е ясно колко са нерегистрираните бежанци в Турция, тъй като 
много от тях са дошли в нея с туристически визи. За отбелязване е фактът, че 
Турция е една от най-свободните държави по отношение на визовия режим. 
Гражданин на която и да е държава по света може да отиде там и да получи 
виза срещу 25 долара на летището. 

Второ, защо тези хора тръгнаха към 
Европа? 

Бежанците в Турция получават интересен правен статут на „гости”. 
От гледна точка на помощ от турската държава те са разделени на няколко 
категории. Първата е най-дефаворизираната, тъй като е изпратена в бежански 
лагери. През 2012 г. те бяха девет, но в края на 2013 и началото на 2014 г. се 
увеличиха на 15. За по-доброто справяне с възникналите социални проблеми 
властите изпращаха най-проблемните в един лагер. Втората част, която е по-
малка, са настанени при техни роднини, а третата е най-фаворизираната. 
Става въпрос за онези, които започнаха собствен бизнес въз основа на 
по-висок социален и имуществен ценз. Първата категория бежанци е най-
многобройната и тя живее директно от помощите на турската държава. 
Намаляването им поради обективни причини обаче доведе до желанието на 
тези хора да напуснат Турция. 

Сходна е ситуацията със сирийските бежанци в Йордания. Там са 
над 600 000 души. През август 2015 г. на около 240 000 от тях им беше 
прекратена социалната помощ. Официалната причина е невъзможността на 
ООН и йорданското правителство да продължат да им осигуряват социални 
помощи. 

В средата на месец септември 2015 г. статистиката показа и намаляването 
на броя на бежанците в Ливан, Ирак и Египет. Всички те бяха „повикани” 
от Европа и по-специално от Германия на фона на катастрофалната 
социална обстановка в тези страни. Така стотици хиляди отчаяни сирийци, 
разпръснати в различни държави, разчетоха по свой начин „позивната” на 
канцлера Меркел. Същото важи и за политиката на Швеция. Още през 2013 
г. Стокхолм обяви, че сирийски бежанец, който стъпи на територията ѝ, ще 
бъде приет без никакви затруднения. 

Вторият компонент от бежанския поток са афганистанците. Интересното 
е, че мнозинството от тях са бежанци от Иран, а не идват директно от своята 
родина. Това са наследници на онези, които през 1979 година напуснаха 
Афганистан, вследствие на съветската инвазия там. Тогава на територията 
на Иран преминаха 1-1,5 милиона афганистанци. Някои от тях са родени 
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в Иран и говорят перфектно персийски. Проблемът е, че Иран страда от 
силна икономическа рецесия. Тя реши също да стимулира собствените си 
бежанци да напуснат националната територия. Поради тази причина още 
лятото на 2015 г. иранският парламент прие закон, по силата на който тези 
афганистанци не могат да учат повече от 5-ти клас. Така, обречени да останат 
цял живот с ниско квалифицирана работа, те също насочиха своя поглед към 
Европа, където могат да продължат да учат. 

Трето, особен фактор е тежката криза в 
Гърция

Трябва да прибавим сред факторите, интензифициращи бежанския поток, 
и изострената ситуация в Гърция. До средата на 2015 г. по неофициални данни 
бежанците в южната ни съседка са около 900 000, от които 600 000 са законно 
пребиваващите и дълготрайно уседналите. Това са хора, които от години 
живеят в просперираща Гърция и добре са заработвали по стандартите на 
техните държави. Когато Гърция беше на ръба на банкрута, правителството 
намери повод да не продължи тяхното пребиваване. Така се появи основно 
африканският компонент в бежанския поток. Като се прибавят и останалите 
300 000 бежанци, чиято бройка непрекъснато нараства, се получава почти 
един милион души. Тази огромна маса е сериозен ресурс за продължаващото 
подхранване на потока към богата Западна Европа. 

Има и още една причина за подобно поведение на гръцкото правителство. 
То възприе т.нар. поведенческа формула „Берлускони” по отношение на 
мигрантите. Още преди повече от 10 години бившият италиански премиер 
лансира парадигма, която подсказа, че бежанската материя е един от 
най-големите дефицити в политиката на единна Европа. Формулата на 
ексцентричния италиански политик гласеше: „Ние солидарно трябва да 
приемем бежанците, които идват от Африка.” Когато обаче Италия се оказа 
сама сред европейските си партньори Берлускони перифразира: „Няма да ги 
разпитваме, няма да им взимаме пръстови отпечатъци, а ще ги пускаме да 
ходят, където си искат.” Така формулата „Берлускони” е нищо повече от това 
да се затварят очите, тоест нарушаването на единните европейски нормативи, 
в частност принципите на шенгенското пространство. Точно тази формула 
на Берлускони прие гръцкото правителство. 

По примера на Гърция Македония и Сърбия прилагат същата политика, 
а именно „Заповядайте, вървете където искате, вие просто няма да останете 
тук.” Това показва, че ЕС не е кохерентен. Противоречията между Изтока и 
Запада, между Севера и Юга, между богатите и бедните са твърде видими. 
Необходимо е да се изработи много ясна принципна политика, която обаче 
е трудно достижима с оглед на текстовете на основополагащия Лисабонски 
договор. 

Основният бежански вулкан остава обаче 
самата Сирия 

През последните няколко месеца започнаха интензивни политически 
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преговори, а именно беше изработен конкретен план от Стефан де Мистура 
(международен мирен посредник за кризата в Сирия), Москва и Вашингтон 
се активизираха, което накара основните военни фактори на терен също да 
ускорят действията си, т.е. да засилят военното противопоставяне. Сирия в 
момента е една пламтяща държава и всеки фронт, всяко стълкновение между 
режима, Ислямска държава, фронта „Нусра”, останалите кюрдски, протурски 
или просаудитски милиции прогонват стотици хиляди сирийски граждани от 
техните домове. Като доказателство може да се посочи събитието, протекло 
на сирийско-турската граница преди около една година. През септември 
2014 година беше ожесточената битка при Кобане. Само за един уикенд от 
Сирия в Турция преминаха около 50 000 човека. Всичко това е производно 
на невъзможността да се разреши сирийският конфликт. 

Ще се промени ли генофондът на Европа

За да се отговори на този въпрос, трябва да се направи сравнение с 
предишните две бежански вълни през миналия век. Още първата, която 
бе през 60-те, промени генофонда на Германия. Видимият резултат е, че 
сега имаме водещи немски политици от турски произход (Джем Йоздемир 
- съпредседател на Зелената партия). Делът на немските граждани от 
негермански произход нараства. 

В момента ние все още не знаем какъв е броят на хората, които ще 
останат в ЕС. Но пък е сигурно, че много малко от тях ще се завърнат. Преди 
години бившият германски канцлер Герхард Шрьодер отправи следната 
покана. Всяко семейство от турски произход, което желае да се завърне в 
родината си, ще получи 100 000 марки. Реакцията бе нулева. Нито един 
германец от турски произход не се завърна. Това показва, че тези хора нямат 
намерение да се връщат там, откъдето са тръгнали. Трудно някой ще остави 
спокойното, хубавото, за да се върне при несигурното. Както отбелязва 
сирийски бежанец в Берлин: „Тук е чудесно, ядем по три пъти на ден, няма 
Баас и няма Ислямска държава.” 

Опасен е процесът на слаба или провалена интеграция, често подсилваща 
криминогенния контингент, а от там .-  насилие и тероризъм. Неинтегрираните 
емигранти създават свои гета, свои силно кохерентни миниобщности, които 
превръщат в своя миниродина – всички знаем за „малкия Бейрут”, „малкия 
Дамаск” или „малкия Алжир”. Нещо от типа на арабския „Чайнатаун”. Тези 
хора много добре живеят в такива миниобщности. Много опасно става 
второто и третото поколение, което носи в себе си обидата на отказаната 
интеграция. Те най-силно са склонни към възприемането на радикални идеи. 
През настоящата бежанска група експерти очертаха минималната програма 
за успешна първоначална социализация от 900 часа обучение, респективно 
изучаването на местния език и получаването на минимални професионални 
способности. 

Проблемът е най-вече Германия, защото тя е моторът на ЕС. Бежанците 
като относителен брой в Източна Европа са твърде малко.
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Къде е България и 
какво трябва да направи тя

Бежанският поток е сериозно предизвикателство за вътрешната и 
външната политика на Република България. От протичащите от три години 
насам събития правителството трябва да си направи сериозни изводи. 

Трябва задълбочено да се анализира факта, че България остава в 
периферията на бежанския наплив. Трябва да се посочат факторите, които 
пренасочват този човешки поток извън националната територия. Някои от 
тях са с позитивно съдържание, но някои - с негативно. 

България като кандидат-член за членство в системата Шенген е една от 
най-стриктно спазващите европейските нормативи, а именно регистрация, 
взимане на пръстови отпечатъци, провеждане на интервюта и т.н. 

България доказа, че е държава от ЕС, а не територия извън ЕС, свободна за 
преминаване или пък държава от ЕС, която прилага формулата „Берлускони”. 
В същото време, за съжаление, ниският жизнен стандарт е основен щит 
срещу присъствието на бежанци. Това обаче не може да бъде вечна гаранция 
за нашето бъдеще. Всеки народ и държава работи за своето благоденствие 
и това със сигурност ще привлича хора, които биха желали да се заселят 
на нашата територия. Основният проблем е, че този човешки потенциал, 
който остава тук, застрашава силно да ерозира, първо икономиката, а после 
и държавността. 

Това поставя няколко задачи пред България.

Първата е: много ясна демографска 
политика

Българите са активно застаряваща нация, която трябва да попълни своя 
генофонд. Правителството трябва да има ясно разписана стратегия, но не 
само на хартия. България трябва да възпроизведе контролирано разнообразие 
на емигрантския поток. България трябва да подбира хората, които ще дойдат 
и ще работят, т.е. самите ние да ги извикаме. Само за сравнение, отново с 
основния източник на сегашната бежанска вълна, Сирия. През 80-те години 
на миналия век населението на България и Сирия бе сходно - по 8 милиона, 
жителите на София и Дамаск - по един милион души. През 2015 г. в България 
живеят под 7 милиона души, а в Сирия преди войната - 26 милиона! Паралелно 
с това през 2011 г. жителите на София са 1,3 милиона, а през същия период 
Дамаск – 6 милиона (вече е пет). Без предизвикана и строго контролирана 
миграция България е изправена пред катастрофа. 

Второ, създаване на специален миграционен
фонд в размер на 200-300 милиона лева

България трябва да използва опита на други държави, които са изпаднали 
в същата ситуация. Не са достатъчни само добре написаните документи, 
но и реални резултати. Може да се види моделът в Израел, отчасти вече 
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има такъв в Румъния, в Унгария и другаде. Необходимо е създаването на 
специален миграционен фонд, в размер на 200-300 милиона лева, който ще 
привлече качествена миграция. Става дума за хора с българско етническо 
самосъзнание, млади, образовани, които да останат да работят в страната ни. 
Нетното раздаване на български паспорти на граждани на съседни страни, 
които си стоят у тях, няма да постигне желания резултат.

Много по-добър подход е като този за получаване на зелена карта в 
САЩ. Американските власти поставят условия носителят на този документ 
да престоява поне 6 месеца в годината в страната, за да продължи законно 
да я притежава. Идеята е да се положи труд и да се платят данъците в САЩ, 
което е сериозен приход за държавната хазна. 

Трето, България трябва да изгради 
стратегически съюз с Румъния в дългосрочен 

план
Много ясно се видя, че ЕС е множество от 28 държави, които често 

говорят на различни езици. В рамките на тази огромна множественост 
от външнополитически субекти е задължително да се прилага подходът 
на диференциация. Винаги, когато се стигне до важно решение, субектът 
трябва да координира с най-близките си партньори и съюзници. Държавите 
от Вишеградската четворка създадоха много добър модел. Преди да 
отидат на важни европейски форуми външните им министри се събират за 
координирането на позициите. Бежанската криза е много показателна в това 
отношение. 

По случая с бежанския поток България трябва да определи своите 
приоритети. С кого сме ние? Румъния е нашият естествен партньор. С 
нея имаме общо блоково минало, общо настояще, общо бъдеще, проблеми 
и аспирации. В дългосрочен план, двете държави трябва да създадат общ 
икономически пазар, по модела на Бенелюкс. София и Букурещ трябва 
да изградят общ Балкански пазар, център на който да стане сливането на 
българската и румънската икономики. Той остава отворен и за останалите 
балкански държави. 

Това е следващият много важен етап в българската външна политика. 
Той трябва да ни стане приоритет, наред с влизането в Шенген и в еврозоната. 
От няколко години България върви (макар и бавно) след Румъния. Букурещ 
е с малка крачка преди нас. Причината е, че те са по-голяма държава и 
имат по-добри икономически възможности. Пазарът при тях е по-голям и 
респективно - търговският оборот. Затова те могат да си позволят по-дръзки 
позиции в политиката, като например тази по корупцията. По отношение на 
бежанската криза ситуацията се повтаря. Румъния ясно заяви: „Приемаме 
бежанци срещу приемането в Шенген.” България не може да си го позволи 
да го каже на висок глас.

Всъщност първата интересна крачка за нещо като Балкански Бенелюкс 
беше направена при срещата на Тройката от Крайова – България, Румъния и 
Сърбия. Тя обаче беше инициирана от Румъния и от премиера Виктор Понта. 
Българските политици ясно трябва да разберат, че при сегашното състояние 
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на ЕС и при постоянния силен разнобой, регионалното прегрупиране 
и тясна координация засилва националните позиции. Трябва да се 
преосмислят националните интереси през призмата на силните неочаквани 
предизвикателства и осъзнатите национални дефицити - демографска криза, 
която е един от факторите за ниския жизнен стандарт.

В крайна сметка бежанският поток е сериозен повод пред българската 
държава и пред българските политици да докажат своята зрялост. Великите 
сили прогнозират своята политика с век и половина напред, регионалните 
сили - с половин век, а държави като нашата трябва да правят това поне с 20 
години напред. 
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Светът и ние през призмата 
на бежанската криза

 Бежанците са резултат от загубата на баланса на 
съперничеството между САЩ и Русия в Близкия изток

 България няма интерес да участва във въоръжени намеси,
независимо с колко високопарни думи са облечени

Проф. Димитър ЙОНЧЕВ, д.н., НБУ

Както причините, така и решенията в полето на обществените отношения 
никога не са елементарни, единични и изолирани. Дори и най-сложните 
обяснения само се доближават до реалността. Кризата с бежанците е ярка 
илюстрация на това.

Според някои началото беше нахлуването в Ирак, което породи процеси, 
довели до състоянието, в което се намираме в момента - разстроени общества 
в Близкия изток, агресивно парадържавно формирование в лицето на ИДИЛ 
и вълни от бежанци към Еропейския съюз, чиято крайна цел са Германия и 
Великобритания.

Самото нахлуване стана възможно в един свят, който започна да се 
оформя още от времето на кризата в Суец през 1956 година и по-късно 
от работата на съвещанието в Хелзинки през 1973 и 1974 г. Тези събития 
пренаредиха света след края на Втората световна война и го оформиха по 
начина, по който той в общи линии е такъв и до днес, въпреки на пръв поглед 
колосалните промени след края на Студената война.

Непримирими позиции за Украйна и Сирия 

Твърде нерадостна картина, като се има предвид и това, че сърцето на 
Европа - Украйна, е обхваната от дълбока криза на държавата и на обществото. 
Западният свят вини за тази криза Русия, а тя на свой ред обвинява Запада 
и преди всичко САЩ. Русия е обвинявана също за помощта, която оказва 
на режима на Асад в Сирия, докато тя от своя страна смята, че опитите да 
се свали този режим обричат страната на още по-големи страдания и хаос в 
региона. Позициите са непримирими и това се вижда от пръв поглед.

Кризата със Суецкия канал сложи край на колониалното господство на 
Великобритания и Франция в Северна Африка и в Близкия изток. На тяхно 
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място се настаниха САЩ и тогавашният Съветски съюз, който в последните 
25 години беше заменен от Русия. Тези две свръхсили си поделиха региона 
и контролираха събитията там повече или по-малко успешно до края на 
Студената война. През това време съперничеството им в региона беше 
напълно балансирано. Така се оформи онова, което в международните 
отношения се определя като кондоминимум.

 Междувременно в средата на този период се свика съвещанието в 
Хелзинки. То имаше историческо значение с приетите в него решения, 
разпределени в прословутите “три кошници”. В първата бяха границите, 
признати от всички участници (страните от Европа плюс САЩ и Канада) без 
уговорки, във втората беше традиционното икономическо сътрудничество и 
в третата бяха поставени въпросите на човешките права. Уникални въпроси, 
тъй като с тяхното приемане в полето на международните отношения се 
появи нов принцип, който при определени условия беше в състояние да 
пренебрегне основополагащия принцип през последните два века - този на 
суверенитета на държавата. 

 До края на Студената война под страх от ядрен апокалипсис принципът 
на човешките права не беше използван срещу принципа на суверенитета. В 
онези условия не беше мислимо дори една педя земя да премине от една 
европейска държава в друга, без да се стигне до размяна на ядрени удари. 
Човешките права бяха принцип, който мотивираше политически изявления 
и определени дейности на разузнавателните служби на западните държави.

САЩ – с неограничено влияние,
Русия – изтласкана от Близкия Изток

Падането на Берлинската стена промени съотношението на силите и 
начинът, по който се прилагаха тези два принципа, се промени драстично, 
както се промени и руско-американският кондоминимум. САЩ почувстваха 
неограничената свобода в полето на международните отношения пред лицето 
на загубилата Студената война Русия. За по-малко от две десетилетия Русия 
беше изтласкана в Близкия изток от Ирак и от Либия, като по този начин 
остана свързана единствено със Сирия. САЩ с подкрепата на различни 
съюзници, но винаги с подкрепата на Великобритания, многократно прибягна 
до принципа на човешките права, за да наруши суверенитета на държави, в 
които по силата на едни или други интереси използва въоръжената намеса.

В Русия на Путин бяха предприети стъпки за стабилизиране и 
централизиране на властта и така страната излезе от състоянието на 
пасивен губещ, което промени съотношението на силите. Русия се опитва да 
конфигурира втори център на влияние в света с активирането на партньори 
извън Европа. Междувременно тя прави всичко възможно, за да увеличи 
зависимостта на Европа от своите горива. Такава Русия следва да бъде 
притискана.

 В този контекст се разгоря кризата в Украйна и вероятно тя ще продължи 
още, докато някаква нова конфигурация в Белия дом не направи опит за 
промяна на западното присъствие там. Но това е малко вероятно, като се 
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имат предвид тенденциите в политическата надпревара за президентското 
кресло в момента.

Човешките права – движеща сила за
разпалване на войни

След края на Студената война принципът на човешкита права се 
превърна в движеща сила за въоръжени намеси. Вече няма страх от ядрено 
възмездие и стотици хиляди загиват, а милиони са изхвърлени от живота си, 
без да бъде обявявана война. Резултатът е, че в международните отношения 
отново се задава законът на джунглата - онова, което силният може да си 
позволи, слабият няма право дори да си го помисли. Оказва се, че проблемът 
не е в принципа на човешкита права, а в начина на прилагането му.

И така вълната от бежанци се дължи непосредствено на загубата на 
баланса на съперничеството между САЩ и Русия в Близкия изток и оттук на 
загубата на контрол върху въоръжените намеси там. Руският план за Сирия 
от 2012 година беше отхвърлен с лека ръка от постоянните членки на Съвета 
за сигурност. Днес обаче освен бежанци си имаме и ислямска държава, 
която е своеобразен цивилизационен експеримент на съвършеното ислямско 
общество и като такъв е особено привлекателен за фундаменталния ислям.

Позицията на България - удържане на 
баланса между съперници

На този геополитически фон позицията на България може да бъде 
само една - стремеж към балансирано отношение между съперниците и 
залагане на позитивни решения, свободни от идеологически тежнения. В 
Близкия изток светът има нужда от светски режими с легални опозиции, 
от работещи икономики и от сътрудничество. България няма интерес да 
заема крайни позиции и да участва във въоръжени намеси независимо с 
колко високопарни и красиви думи са облечени. Що се отнася до това какво 
да правим с бежанците, отговорът е прост - каквото е нужно, най-малкото 
защото и ние допринесохме за хаоса там.

Добре е да се осмислят до колкото е възможно и предлаганите идеологеми, 
с които се оправдават опасните въоръжени намеси, станали практика в света 
след края на Студената война. Износът на демокрация наистина ли изнася 
човечност и човешки права? Сблъсъкът дали и на цивилизации или на 
държави и на свръхбогати структури в света на финансите и на либералния 
пазар? Ако има цивилизационен аспект, какъв е в действителност той?

 Естествено е на фона на картината на света да си задаваме въпроса за 
нас и за това, което би ни подхождало да вършим. 

 Кризата с бежанците ни поставя отново на геополитическата карта на 
света и се превръща в поредното предизвикателство пред избора на България.
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Мигрантската вълна - опит за 
взлом в европейската сигурност

Проф. Николай РАДУЛОВ, НБУ 

Движението на големи маси от хора от континент на континент и кризата, 
която прилича на бежанска, въпреки че огромна част от хората, които са 
включени, не са бежанци, няма как да не ни засегне. Когато формулирах 
темата „Мигрантската вълна – опит за взлом в европейската сигурност“, тя 
ми се струваше оригинална. Малко по-късно унгарският премиер Виктор 
Орбан изрази подобно мнение – че мигрантите идват, блъскат по вратата, 
отнасят я и влизат, без да се съобразяват с никого. 

Има един важен въпрос (въпрос на взлома – липса на ключ – виза, 
неизползване на вратата – ГКПП) във връзка с мигрантската вълна: искаме 
ли да спазваме законите или не. 

Важен е, защото що е то „граница“ има твърдо определение и 
преминаването й през необозначените места е престъпление по българските 
закони. Според различните нормативни документи в страните от ЕС – също, 
а унгарският парламент даже гласува нов закон, който засилва мерките и 
санкциите срещу незаконното проникване на територията на страната. По 
определение границата е израз на суверенитета, тя трябва да се брани, да е 
херметична. Това твърдяхме и ние в последните години – достатъчно е да 
си спомним воплите как така не ни приемат в Шенгенското споразумение, 
след като сме изпълнили всички технически изисквания и границата ни е 
прекрасно пазена. 

Факт е обаче, че тя не е прекрасно пазена – по скоро тя изобщо не е 
охранявана. Масите от хора, които проникваха тук през последните две 
години – над 20 000 човека, и които продължават да проникват – на ден 
по близо 100, показват, че концепцията за гранична сигурност е генерално 
сбъркана. ГКПП-тата, визите и документите за самоличност са нежелани 
за минаващите. В медиите имаше твърдения и спорове, че тези хора са 
нещастни, преследвани, угнетени и кое давало право на част от вземащите 
отношение да отричат, че те са бежанци, след като не сме ги проверили. 
Обратната теза обаче също е напълно валидна: кое пък може да ни накара 
да мислим, че те се вписват в дефиницацията за бежанец и могат въобще да 
претендират за такъв статут? Много от мигрантите умишлено извършват 
престъпления. Унищожаване на документите за самоличност и опит да 
прекосят границата, откъдето решат да го направят, показва умисъл: да 
минат незаконно една граница, втора, трета, четвърта... Твърдението че са 
сирийци също е нескопосана лъжа (според Евростат само 21% от мигрантите 
идват от Сирия). 
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„Хуманитарните“ приказки, че трябва да се отворят границите, 
подвеждат. Има термин „отваряне на границата“, но той описва следното: на 
определени места, които са удобни за преследваните от военни действия или 
друго бедствие хора, да се преминава в друга държава под контрол – през 
временно отворени гранично-пропускателни пунктове. Сега сме свидетели 
не на отваряне на граници, а на тяхната липса. 

В Турция има над 2000 души, които искат или имат намерение да минат 
през България. Това опасност ли е? Несъмнено – да. Премиерът поставя 
въпрос: ако тези хора дойдат на границата и решат да влизат, какво ще 
правим? Отговарям: какво се случва с хората в страната, които искат да влязат 
в чужд апартамент с взлом и да го оберат? Влизат и го обират. Кое ни кара да 
мислим, че мигрантите няма да се отнесат по същия начин към спазването 
на закона, а пазителите няма да реагират по подобен начин? Гражданската 
сигурност е част от националната сигурност. Трябва да се вразумим и да 
започнем да пазим не само българската, но и европейската граница, така 
както е необходимо – без възможност за нелегално преминаване. 

Концепцията за пазене на границата за съжаление не се спазва и от 
европейците и това дава повод за оправданието, че не било толкова укоримо, 
че и нашата граница е разградена и пропуска. Обстоятелството, че другите 
не умеят да пазят националната си сигурност, не ни прави по-добри от тях и 
не може да бъде оправдание. 

Несъмнено ще има още мигрантски вълни и така ще бъде, докато 
конфликтната зона, която поражда миграцията, не бъде овладяна. Само 
Турция досега е дала към осем милиарда долара за издръжка и разходи 
за бежанците на нейна територия. Още толкова са похарчени в другите 
държави, приютили бежанци. Става дума за общо 16 милиарда долара в 
рамките на година. Разходите за едни са приходи за други. По приблизителни 
изчисления каналджиите до момента са прибрали в джоба си над пет милиарда 
долара. Става дума за организирана престъпност, която е изключително 
облагодетелствана от случващато се. Тази престъпност ще направи всичко 
възможно, включително чрез свои лобистки структури да поддържа изгодната 
за нея система. Покрай огромното движение на мигрантите на втори план, в 
сянка остават други престъпления. На първо място – трафикът на хора. Той 
се губи в мигрантската вълна. А се развива и ще продължава да се развива в 
България – трафик, за който във всеки доклад на Държавния департамент на 
САЩ сме упреквани, че не прилагаме достатъчно противодействие. 

От данни на Държавната агенция за бежанците към МС се вижда 
структурата на хората, които влизат в България и които евентуално ще останат 
тук. Те са най-вече млади и без образование, а това ги прави както лесен обект 
на престъпността, така и донори на престъпни организации. Нещо повече: 
ако вникнем в данните на Евростат, само 21% от минаващите са свързани 
със зоните на военни действия в Близкия Изток. 18% са афганистанци. Това 
означава, че бетонираме пътя на наркотиците. 8% пък са косовари – значи 
има и специалисти по изкуствени дроги. По този начин ние допълнително 
генерираме организирана престъпност. Традиционните канали на хероин от 
Афганистан към Европа и на изкуствени наркотици от Албания и Косово 
получават своята пета колона. 
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Безспорно трябва да проявяваме хуманизъм, човечност, милосърдие. 
Да помогнем на малко дете, бременна жена, ранен човек. Но на другите? 
Сепарация на мигрантите трябва да има. След като едва 21% идват от 
огнището на въоръжени конфликти, значи другите нагло ни лъжат и се 
опитват да прикрият различни намерения под маската на спасяване от 
заплаха за живота. 

Гражданската сигурност също е в пряка зависимост от случващото 
се. Мигрантите са затруднени от прилаганите мерки, но не са спрени. При 
проверки през последните седмици във вътрешността на страната биват 
залавяни по 100-200 души. Акциите се правят така: тръгва се от ларгото в 
центъра на София и се стига до Лъвов мост. Какво се случва с другите зони 
в столицата, да не говорим за другите градове? Очевидно нищо. Ресурсът е 
недостатъчен за операции на територията на България.

Преди няколко години се направи рязко съкращение на Гранична полиция 
с 1200 души, тъй като технически бяхме „готови“ за влизане в Шенген. За да 
реагираме адекватно на границата сега, се изисква допълнително участие на 
служители на полицията и на армията. Така и трябва да бъде, но гражданската 
сигурност страда все повече, защото ресурсът, предназначен за нейното 
сравнително обезпечаване, е преместен другаде. Изводът: от която и гледна 
точка да се преценява качеството на националната сигурност, става ясно, че 
тя страда сериозно от бежанския наплив. 

Да погледнем и към огнището на напрежението – мигрантските вълни 
ще продължат да се увеличават и да стават все по-радикални. Защо? Защото 
засега военните действия се водят отдалече и отвисоко – със самолети и 
дронове. На територията, завоювана от „Ислямска държава“ (ИД), действа 
сирийска армия, за която не сме сигурни доколко наистина воюва и 
доколко симулира бойни действия, за да получава помощи. Докато няма 
наземен контингент, който да овладее територията и да я умиротвори, 
няма как дейността на ИД да бъде ограничена. Нещо повече: ИД поддържа 
напрежението с помощта на петролните кладенци, които владее. Да сте чули 
да е бомбардиран някой от тях? Не сте чули. По данни на разузнавателните 
служби ИД продава един барел петрол за 15 долара, докато цената на Кувейт 
е 49 долара за барел. Тоест, близо три пъти по-евтино. В същото време с 
парите от продажбата на петрол се купува оръжие на цени три-четири-пет 
пъти по-високи от обичайните. Представете си за какви печалби става дума! 

Организираната престъпност, която е тясно свързана с корупцията, 
е пряко заинтересована от случващото се. Средствата, които отиват за 
мигранти и бежанци в Европа ще бъдат консумирани по някакъв начин. 
Ще се строят лагери и малки градчета, мигрантите ще бъдат обгрижвани и 
хранени, големите корпорации вече си правят сметка за печалбите. 

За усвояване е на разположение сума от близо 30 милиарда евро годишно. 
Организации със свое лоби в Европейския съюз, в местните управленски 
структури и парламенти, са заинтересовани съсредоточието на мигрантите 
да стане на територията на Европа. Как немският народ посреща мигрантите 
с хляб и сол, го дават само по телевизията. Хората в Германия със сериозен 
уплах гледат какво предизвика Ангела Меркел със своята покана към 
мигрантите. 
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Сериозните рискове и предизвикателства пред сигурността поставят 
въпроса „Какво може да се направи?”. Ясно е едно: без обединени наземни 
операции в зоните на конфликта миграционният натиск няма да бъде спрян. 
Без да се затвори финансовото кранче на ИД – също. 

Докато не спрем спонсорите и петролните кладенци на ИД, ситуацията ще 
се възпроизвежда и много хора ще печелят от нея. България членува в НАТО 
и министър-председателят би трябвало да разполага с инструментариум, 
с помощта на който може да направи предложение за наземни операции. 
Рано или късно наземна военна намеса ще има. Колкото по-рано стане това, 
толкова по-малко ще е напрежението върху България и целия Европейски 
съюз.
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„БАЛКАНИТЕ ГОРЯТ ОТНОВО“,
ТОЗИ ПЪТ НЕ ОТ ВОЙНА.

ЕФЕКТЪТ НА ДОМИНОТО ЗАПЛАШВА 
БЪЛГАРИЯ.

Доц. д-р Томо БОРИСОВ,
зам. ректор на Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив

Уважаема госпожо вицепрезидент на Република България,
Уважаеми господин министър-председател,
Дами и господа,
Ще започна своето експозе с думи на благодарност към организаторите 

на тази конференция от Института за стратегии и анализи, както и към 
нашите домакини от Българския червен кръст за добрата възможност, 
дадена на участниците да представят различни гледни точки за справяне с 
бежанската вълна; да ни информират с последните данни за обстановката в 
България и в Европа; да бъдат анализирани социалните аспекти на кризата; 
да се дефинират възможностите за подобряване на координацията между 
институциите по темата за бежанците; да бъде представена гледната точка 
на бизнеса за приобщаване към икономиката на икономическите мигранти и 
бегълците от Африка и Близкия изток.

Изказвам думи на благодарност и към всички участници в конференцията, 
за тяхната съпричастност към проблемите, които ще бъдат анализирани 
в двата панела, тематично озаглавени „ЛЯТОТО НА МИГРАНТИТЕ“ и 
„БЕЖАНСКАТА ВЪЛНА И НЕЙНАТА СОЦИАЛНА ЦЕНА. ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
И ПОСЛЕДИЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“

Уважаеми дами и господа,
без никакво съмнение категорично можем да заявим, че днес Европа е 

изправена пред много силни изпитания и е принудена да се справя с редица 
предизвикателства. От една страна е ситуацията в Украйна, от друга – 
проблемът с гръцкия дълг, а сега и бежанската криза, която не подмина и 
Балканите.

Балканите са част от Южна Европа. На Балканите са разположени 
изцяло европейските страни България, Гърция, Македония, Албания и 
Босна и Херцеговина, преобладаващата част от Сърбия, по-голямата част от 
Република Хърватска, голяма част от Словения. Малки части от територията 
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на Балканите заемат в североизточната част Румъния (Северна Добруджа), в 
югоизточната – Турция (Източна Тракия) и в най-западните части – Италия 
(района на гр. Триест).

Сегашното ескалиране на засиления миграционен натиск, който 
набира скорост от средата на 2012 г. и който наблюдаваме, ще се опитаме да 
анализираме днес.

Оценката на миграционните потоци показва, че голяма част от тези, 
които се представят за бежанци, са всъщност хора, търсещи друг начин на 
живот в Европа, идващи не от региони, в които бушува война и не заради 
политическо преследване, а по чисто икономически съображения.

Анализът на обстановката извежда на преден план заплахата от трудно 
контролируемите действия на голяма част от нелегалните мигранти в 
страните от Балканите.

Бежанците от Турция ще се насочват основно към северна Гърция 
през сухопътната граница. Все повече мигранти предпочитат да влязат 
на територията на Гърция през сухопътната граница между двете страни, 
заради увеличаващите се смъртни случаи на използвалите морския маршрут 
между двете държави.  

Към момента през Гърция са преминали над 180 000 мигранти. 
Изключително тежко е положението с пристигащите мигранти на остров 
Лесбос. Само за три дни на острова са влезли 7 000 души. Местните жители 
коментират пред медиите, че се страхуват от бунтове и сблъсъци между 
имигрантите и групи на националисти. 

Сърбия и Македония спряха да спират бежанците и започнаха да ги 
пускат при определени условия. Около 4500 нелегални имигранти са минали 
на 20 Септември 2015 през Македония, съобщи Международният Червен 
кръст. Те са били превозени от Гевгелия на южната граница с Гърция до 
Табановце на северната граница със Сърбия. От своя страна, източници 
от неправителствения сектор констатираха, че е налице увеличаване 
на бежанския поток след намаляването му през миналата седмица. От 
железопътната гара в Гевгелия съобщават, че на 19 Септември 2015 г. с 4 
влакови композиции са превозили 2 800 бежанци, а на 20 Септември 2015 г. 
сутринта са заминали още 800 от временния бежански център в Гевгелия. 
Предполага се, че други около 900 души са тръгнали от Гевгелия за Табановце 
с автобуси или леки коли.

Хърватия се задъхва пред бежанския поток и обяви, че вече не може 
да приема мигранти и ще ги „придвижи“ към Унгария и Словения, за да 
продължат пътя си към Западна и Северна Европа. От вечерта на 18 Септември 
2015 г. хърватските власти започнаха да превозват стотици бежанци 
организирано с автобуси към границата с Унгария. Така се заформя патова 
ситуация, в която никой не иска да приеме бежанците, а между отделните 
страни по маршрута им ескалира напрежение. 

Словения затвори границата с Хърватия и обяви, че всички мигранти, 
които успеят да преминат на словенска територия нелегално, ще бъдат 
връщани обратно в Хърватия. На ничия земя между Хърватия и Словения 
стотици хора чакат, за да продължат към Централна Европа. 

Ако не бъде овладяна ситуацията, събитията ще бъдат с висока 



стр. 35Институт за стратегии и анализи

обществена опасност и сериозно ще затрудняват ефективното реализиране 
на защитата на вътрешната сигурност на всяка една страна по пътя на 
мигрантите към Европа . 

Бежанският поток води след себе си и други рискове - ще посоча например 
здравните рискове, заради евентуалното възникване и развитие на различни 
заболявания и епидемии, които досега не са били типични за Балканите. 
Лекари вече сигнализираха, че голяма част от незаконните имигранти нямат 
никакви имунизации.

Анализът и оценката на миграционния процес показва, че незаконните 
имигранти в последните години използват пет основни коридора, за да 
достигнат до богатите страни-членки на ЕС, а именно:

Западно-африканският коридор - през Канарските острови към 
континентална Европа;

Западно-средиземноморският коридор - през испанските анклави Сеута 
и Мелила или директно по вода;

Централно-средиземноморският коридор; 
Източно-средиземноморският коридор;
Коридорът, който минава през Турция и който най -много ни засяга. 
Експертите по сигурността доказват, че по миграционните коридори се 

движат смесени потоци от мигранти, които включват както хора, нуждаещи 
се от различни форми на закрила, така и икономически мигранти, лица, 
жертви на трафик на хора и лица, участващи в международни мрежи на 
организирана престъпност. Ето защо при сегашната изострена обстановка, 
трябва много адекватно да се даде отговор и на въпроса как да се изпълнят 
задълженията на страните-членки на ЕС и тези извън него от Балканите по: 
противодействие на трафика на хора, трудовата миграция, доброволното 
завръщане и реинтегриране и оказване помощ на бежанците.

При така очертаната  рамка на обстановката можем да обобщим, че в 
следващите години темата за бежанците ще остане водеща в дейността на 
ООН и ЕС. Ако кризата с мигрантите излезе от контрол, ще предизвика 
ефектът на доминото и ще представлява реална заплаха за: 

- суверенитета на балканските държави; 
- населението на страните от Балканите; 
- стабилността на страните от Балканите; 
- демократичните ценности и обществените институции на страните от 

Балканите;
- икономиката на страните от Балканите. 
В тази връзка считам, че основните рискове, произтичащи от 

пребиваването на територията на страните от Балканите на нелегални 
имигранти, можем да ги сведем до:

- риск от хуманитарна гледна точка;
- рискове, които са свързани със социално-икономическо напрежение в 

районите, в които се настаняват бежанците; 
- напрежение с местното население и провокиране на ксенофобски 

настроения;
- застрашени публични финанси във връзка със значителните 

допълнителни разходи, свързани с грижата за имигрантите;
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- рискове, свързани с потенциалното инфилтриране сред бежанците на 
хора, които са свързани с радикални групировки;

- тероризъм и радикален екстремизъм;
- пандемии и епидемии;
- етнически, религиозни, политически конфликти;
- криминална престъпност.
Уважаеми дами и господа, засиленият поток от бежанци през Балканите 

към страните от Централна Европа, и по точно към Германия, е факт и сега 
е много важно да бъде намерен правилния подход, който да посочи реалните 
проблеми, такива каквито са, и в открит диалог да се предложат мерки за 
решаването им.

Събитията през лятото на 2015 г. недвусмислено показват, че 
България и останалите страни на Балканите са изправени пред поредното 
предизвикателство в своята история - да се справят със засиления 
миграционен натиск и интеграцията на мигрантите.

Тази констатация звучи добре, но на всички в тази зала ни е ясно, 
че това е трудно осъществимо поради факта, че балканските страни се 
разделят на страни от Европейския съюз и такива извън него. За решаването 
на проблемите са необходими обединените усилия не само на страните от 
Европа, но и активното участие на всички демократични държави. Въпросът 
беше обсъден на високо ниво, след като президентът на ЕС Доналд Туск 
свика на 23 септември т.г. извънредна среща на върха.

Проблемът е изключително сериозен, защото, както многократно 
подчертават редица анализатори, ако Сирия бъде превзета от „Ислямска 
държава“, ще последва много бързо нейното разпространение към Ирак и 
Либия и ще се появи ефектът на доминото – тогава ще възникнат огромни 
проблеми в Турция, а след нея непредвидими последици за България и 
останалите балкански страни.

Уважаеми дами и господа, в своето експозе изложих тезата си, че 
процесът за определяне на единна политика за справяне с нелегалните 
мигранти в ЕС и по точно на Балканите и недопускане на нови такива, 
включва една всеобхващаща мрежа от принципи и политики, върху които се 
градят основните насоки за подготовка и справяне с различните опасности, 
съпътстващи засиления миграционен натиск. 

За постигане на по-голяма ефективност, процесът на определяне на 
политиката за справяне с нелегалните мигранти изисква привличането 
и сътрудничеството на структури и организации от ООН, ЕС и на всички 
демократични държави. Само сътрудничеството на много хора и групи и 
достъпът до много ресурси могат да гарантират очаквания успех.

Ето защо считам, че всички, които имат опит в противодействието 
на проблемите, предмет на настоящата конференция, трябва да бъдат 
насърчавани да споделят своите знания и опит и те да бъдат практически 
приложени.

Трябва да се използва всяка възможност за изграждане на системи за 
прилагане на добрите практики, както и на правилни и адекватни действия, 
което считам, че е и една от целите на тази конференция.

Благодаря ви за вниманието и ако ми позволите, искам да пожелая много 
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успехи в бъдещата дейност на Института за стратегии и анализи и нека с 
дейността си се превърне в една от водещите институции във формулирането 
на адекватни и работещи решения по национални въпроси.

Благодаря ви още веднъж и пожелавам на всички ползотворна работа.
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МИГРАЦИОННАТА ВЪЛНА И ЗАПЛАХИТЕ 
ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Проф. д-р Никифор СТЕФАНОВ,
декан на Учебно-научен център „Национална сигурност и обществен 

ред” на Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив

Уважаема госпожо вицепрезидент на Република България,
Уважаеми господин министър-председател,
Уважаеми господин вицепремиер, 
Дами и господа,

Анализът на процесите, пораждащи кризите в Близкия изток, Северна 
Африка и Южна Азия, показва , че потенциални рискове и заплахи 
за сигурността и интересите на Република България са преди всичко 
международния тероризъм , бежанските потоци и нелегалната миграция и 
дейността на трансграничната организирана престъпност. 

Международен тероризъм
Към настоящия момент ислямският фундаментализъм трайно 

утвърждава позициите си в Сирия, Ирак, Афганистан и Либия. Налице е 
увеличаване присъствието и активността на терористичните групировки 
„Ислямска държава” и „Ал Каида” в глобален план, радикализация 
сред мюсюлманските общности, завладяване на територии, репресии, 
издевателства и масови бежански вълни.

Бежанци и нелегални мигранти 
Миграционният натиск към Р България е изключително динамичен 

процес. Определяща роля за миграционната обстановка има първо - наличието 
на територията на Р Турция на над 2 млн. бежанци от Сирия, Афганистан, 
Тунис, Алжир, Либия, Египет, Пакистан и др., желаещи да продължат пътя 
си към Западна и Северна Европа и второ - затварянето на границите от 
някои европейски държави. 

Трансгранична организирана престъпност
Трансграничната организирана престъпност с форми на проявление като 

икономически престъпления, производство и трафик на наркотици, трафик 
и експлоатация на хора, контрабанда, производство и разпространение на 
неистински парични знаци и документи, киберпрестъпления, пране на пари 
и други оказва отрицателно въздействие върху националната сигурност.

Като основни потенциални рискове за националната сигурност 
генерирани от миграционната вълна могат да се посочат:
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- увеличаване броя на нелегалните мигранти на територията на страната;
- етнически, религиозни и политически конфликти; 
- тероризъм и радикален екстремизъм;
- пандемии, епидемии и епизоотии;
- криминална и организиран престъпност.
Като основни потенциални заплахи за националната сигурност могат 

да посочат хуманитарна криза, асиметрични заплахи и заплаха от повишена 
криминална и организирана престъпност.

Хуманитарна криза
Към 10.09.2015 г. в центровете за бежанци има 5130 места за настаняване 

с възможност за разширяване до 1400 или всичко 6500 места. Към тази дата 
в същите са настанени 2597 души, което означава 50% запълняемост. 

По данни на МВР близо 15 000 души са задържани по границите ни за 
последните 6 месеца. 1/3 от тях са хванати на границата при опит за нелегално 
преминаване. Около 5000 души за задържани в страната, а останалите 
приблизително 5000 при опит нелегално да излязат от страната. 

Многократното увеличаване на броя на нелегалните мигранти на 
територията на страната може да доведе до недостиг на свободни места в 
центровете за настаняване. В този случай на държавата ще ѝ е трудно да 
гарантира живота и здравето им и ще бъде изправена пред хуманитарна 
криза и здравни рискове , преди всичко опасност от вирусни заболявания и 
възникването на епидемии! Според главния държавен инспектор д-р Ангел 
Кунчев, към момента няма пряка опасност за България от възникването 
на епидемии, но има и друго твърдение на медицинския журналист д-р 
Тотко Найденов, който изказва опасението, че голяма част от бежанците, 
които пресичат границата ни, са носители на заболявания като дезинтерия, 
туберкулоза, западна нилска треска, малария и СПИН. Посочените факти 
представляват огромна заплаха за здравето или съществуването на бежанците 
и населението, което неминуемо ще доведе до допълнителни финансови 
разходи за здравното осигуряване и обгрижването на мигрантите. 

Асиметрични (терористични) заплахи 
България е транзитна територия за преминаващи радикални ислямисти 

от Западна Европа към Сирия и Ирак и обратно. Установяването на канали за 
терористи, в това число и за лица, изповядващи радикални и екстремистки 
идеи и съпричастни към терористични групи за вербуване на бойци за 
„Ислямска държава“, създава допълнителни рискове за националната 
сигурност.

За последните две седмици по канала за терористи между Германия и 
Сирия бяха задържани Еймур Дасалджин и Анур Селай германски граждани 
по подозрения за съпричастност към терориристична група. 

По терористичните канали се завръщат чуждите бойци от състава на 
групировките „Ислямска държава” и свързания с „Ал Каида ” „Фронт ал 
Нусра”. За тях е известно, че са крайно радикализирани и с богат боен опит, 
граждани на над 80 държави, включително от Западните Балкани (Босна 
и Херцеговина, Косово, Албания, Р Македония, Черна гора и Санджак в 
Сърбия). 
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В последно време организацията „Ислямска държава” коренно промени 
представите за теророристични атаки. Групировката с всеки изминат ден 
разширява своите действия и провежда мащабни операции, характеризиращи 
се със значителен брой жертви и ранени и изключителен цинизъм. 
Ръководството на  „Ислямска държава ” наред с натрупания тактически опит във 
воденето на бойни действия и масови прояви на „самоубийствен тероризъм”, 
проявява и стремеж към някои от съвременните форми на тероризъм, като 
ядрен тероризъм, биотероризъм и кибертероризъм. Биотероризмът е най-
острата форма на проявление на съвременния технологичен тероризъм, чрез 
целенасочено използване на биологични агенти с възможност за постигане 
на стратегически цели.

Военни специалисти от САЩ са направили разчет, че за унищожаването 
на всичко живо на площ от 1 кв.км са необходими следните разходи: от 
огнестрелно оръжие - 2000$; от ядрено оръжие - 800$; от химическо оръжие – 
200$; от биологично оръжие - 1 $. При толкова малко средства и при толкова 
лесен достъп до биологично оръжие, учудващо е как все още не сме станали 
свидетели на терористична атака с биологично оръжие. Остава въпросът 
кога, а не дали.

Заплаха от повишена криминална и 
организирана престъпност

Повишаването на криминалната и организираната престъпност ще 
доведе до увеличаване броя на убийствата, кражбите, трафика на хора и 
наркотици, контрабандата на акцизни стоки, включително тютюневи изделия, 
фалшифицирането на български и чужди документи за самоличност. 

България със своето стратегическо и географско местоположение винаги 
е била на пътя на миграционните потоци, в това число и на трафика на хора. 
Анализът на специализираната литература и основните нормативни актове 
на ООН, ЕС и Р България ни дава основанието да определим трафика на 
хора като престъпно посегателство срещу правата на човека и злоупотреба с 
човешкото достойнство. Трафикът на хора като трансгранично явление засяга 
България по две направления – като страна на произход и транзит на жертви 
на трафика и като страна за транзитно преминаване на нелегални мигранти. 
Трафикът на хора е изключително доходоносен бизнес. Годишно печалби на 
трафикантите достигат до около 31 млрд. евро. Лица и групи от български 
и чуждестранни граждани, съпричастни към криминалната и организирана 
престъпна дейност, активно участват в националния и международния 
нелегален трафик на хора. По данни на Европол в нелегалния трафик на хора 
участват около 30 000 души на различни нива от цяла Европа.

Трафикът на хора през границите на България се осъществява по 
легални, нелегални и комбинирани канали. Българските трафиканти са 
няколко категории: лица от пограничните райони; самостоятелни каналджии 
от вътрешността на страната, включително водачи на МПС; организирани 
престъпни групировки, ползващи прикритието на туроператорски фирми за 
организиран туризъм; българи, участващи в международни каналджийски 
организации, осигуряващи и доставящи документи, транспорт и квартири 
за престой на лица с добро материално благосъстояние. 
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Каналът за трафик на хора, който най-вероятно ще се експлоатира през 
следващите месеци, е от Турция през България, Македония или Сърбия, 
Гърция за страните от Западна Европа. По този канал най-вероятно ще 
се извеждат предимно граждани от Сирия, Либия, Афганистан, Ирак и 
палестинци. Преминаването им в България и извеждането им ще се извършва 
организирано през „зелена граница” по един от следните способи:

- нелегално единично и групово през неохраняема мест;
- с МПС преминаващи през ГКПП, укрити в тайници;
- с пътнически и товарни жп композиции;
- през ГКПП с фалшифицирани документи. 
Към днешна дата в България са задържани за нелегален трафик на хора 

243 каналджии, в това число и двама полицаи. На 137 от задържаните са 
повдигнати обвинения.

В заключение трябва да отбележа, че голяма част от лицата, задържани 
при опит за незаконно преминаване на държавната граница, не желаят да 
останат на територията на страната. Сравнително голям е процентът на 
чужденци, получили статут на бежанци, които правят опити да напуснат 
нелегално страната. Следователно към настоящия момент България основно 
е страна за транзитно преминаване на мигрантите, но независимо от това 
малка част от тях остават у нас. А колко от легалните и нелегалните мигранти, 
останали в страната ни, са терористи или симпатизанти на терористични 
организации и радикални формирования или криминални елементи? На 
този въпрос компетентен отговор ще трябва да дадат службите за сигурност. 

Убеден съм, че България има политическата воля, необходимия 
капацитет и ресурс да посрещне потенциалните рискове и заплахи за 
националната сигурност.

Благодаря Ви за вниманието и се надявам по време на дискусията да 
бъдат чути и други виждания на експерти, които работят в тази област и 
проблематика.
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Мигрантите имат място в 
българския строителен отрасъл

Проф. д-р инж. Николай МИХАЙЛОВ
президент на „Трейс Груп Холд“ АД

 Строителният бизнес в България се развива изключително добре. В 
него са ангажирани около 150 000 човека. Въпреки икономическата криза 
в Европа, този сектор се реализира извън границите на България. Имаме 
големи проекти в Сърбия, Македония, Чехия и в други страни, нови за 
българските строители. 

 Вече 15 години преподавам на студенти, занимавам се с образование, 
което има призвание да създава кадри за бизнеса. В последните години обаче 
това някак се забравя, а нашето образование е в дълг към бизнеса. Активно 
се изучават английски и математика и на практика създаваме български 
емигранти за Европа. Най-качествената част от младите хора напускат 
страната и бизнесът, в частност строителният, страда от липса на кадри. Има 
недостиг на професионалисти, липсват шофьори и машинисти, майстори, 
а те са много важна част в строителния бранш. Може би проблемът би се 
решил, когато бизнесът навлезе в средното образование. 

 Напоследък все повече говорим как да помагаме на мигрантите, но защо 
не им осигурим условия да работят и да си покриват разходите? Наистина, 
бежанските потоци са стряскащи. Но ние трябва да мислим как да живеем 
спокойно, как да осигуряваме ресурс както за нашите деца и родители, така 
също и спокойствие на хората, които имат нужда от помощ, оставайки на 
нашата територия. 

 Според статистиката това са изключително млади мъже, които биха 
били много ценни например за строителния ни отрасъл. В моята компания 
се принуждаваме да внасяме шофьори от Сърбия. При това говорим за 
заплати от порядъка на 1500 – 2000 лева, но има случаи, при които работници 
отказват тези пари, защото „трябва да работят по 8-10 часа всеки ден“. 

 Необходимостта от средни професионални кадри нараства с всеки 
изминал ден. При добра организация могат да се направят две неща. Първо, 
трябва да видим колко от останалите в България бежанци са започнали 
работа. Освен това проучено ли е какви професии имат те? Ако има подобна 
статистика, ние от бизнеса веднага ще дадем информация от какви кадри се 
нуждаем. 

 Но, когато поверяваме техника за 100 – 200 000 евро на даден работник, 
то той трябва да бъде компетентен- например ако е машинист. Това липсва 
в България. Нека тази имигрантска вълна бъде повод да започнем да си 
говорим за нашето професионално образование. Да направим поне три 
професионални училища в България. Например в Кърджали не можем да 
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намерим специалисти. Миналата зима беше много тежка, имахме проблем със 
снегопочистването, защото няма машинисти. На въпроса защо в Кърджали 
няма СПТУ за машинисти няма отговор. Всичко беше ликвидирано. Е, как 
да произвеждаме?

 Да не говорим, че има достатъчно европейски програми точно за 
иновации в образованието. Нека да използваме тези средства, за да открием 
професионални училища. А от името на бизнеса мога да заявя, че ние сме 
готови да поемем управлението на такива училища чрез публично-частно 
партньорство. Така ще можем да произведем кадри и голяма част от тях ще 
бъдат именно от мигрантите, които останат да живеят у нас. А в България 
има работа. 
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Защо всички бежанци бягат на 
север, а не на юг?

Проф. Нина ДЮЛГЕРОВА

Ние сме част от глобалната политика. Днес живеем в икономическа 
глобализация, политическа фрагментация и информационна война. А 
от тази война всеки ден правим верни или погрешни изводи – въпрос на 
интерпретация. Така наречената бежанска криза е съзнателно организирана 
и платена в количествени измерения, които пък ще доведат до качествени 
промени. 

Геополотическата картина и моделът на бежанската вълна са свързани 
с две цели. Първата е дестабилизация на Европа, с цивилизационно 
предизвикателство и т.нар. различен цивилизационен код. Втората цел е 
обезлюдяване на територии. Отговорът на логичния въпрос какво остава след 
тях е: остават територии с нефт, с газ и възможности за външно преселение 
на елита, който в момента си преструктурира глобалното пространство. Този 
елит е във Вашингтон. 

След няколко дни ще се честват 70 години от света, основаващ се 
на принципите на легитимизма и суверенитета. Затова е трудно да си 
представим Ислямска държава на територията на Ирак. Не може премиерът 
на една чужда държава, каквато е България, с премиера на друга чужда 
държава, каквато е Турция, да предлагат да се създаде зона за сигурност 
върху територията на Сирия. Вярно е, че ИДИЛ я е превърнал в разграден 
двор, но ние в качеството на какви ще се месим там?

Имам конкретно предложение, което възниква от въпроса: „Какво се 
случва?“ Защо всички стотици хиляди хора вървят на север, а никой не отива 
на юг? Та на юг е Персийският залив, а там са Саудитска Арабия, Катар, 
Оман, Кувей, Бахрейн – всички тези държави са със същия цивилизационен 
код на населението като идващите към нас. Много е лесно да се говори за 
толерантност. Особено сега след 90-те години, когато започнахме активно да 
защитаваме ромите и други етноси, които живеят на българските територии, 
точно в името на тази толерантност. В едни момент започнах да си мисля 
дали не трябва да направим партия на българите, за да защитаваме нас – 
изконното население на Република България. 

Много важен въпрос е кога ще свършат нещата. Не трябва да забравяме, 
че тази бежанска пандемия започна и е част от политическите процеси, както 
в Европа и в нейната най-голяма и най-богата държава Германия, така и в 
САЩ. Не трябва да забравяме, че проектът „бежанци“ се засили много бързо 
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след няколко събития, които поставиха под въпрос присъствието на САЩ в 
Европа. 

В средата на юли се случиха няколко неща – подписа се иранската сделка, 
реши се гръцката дългова криза и украинският проблем за месец беше в 
определена стагнация. Когато тези три проблема влязоха в предсказуемото 
русло, изведнъж се появи кризата с бежанския поток, която ангажира Европа 
във всичко. 

Германия е в предизборна ситуация, Ангела Меркел се бори за четвърти 
мандат. Не зная доколко след тези непредвидени и непредвидими като цяло 
предизвикателства тя и нейната партия ще спечелят изборите, но има още 
един паралелен процес, който се движи зад океана. И който също е свързан 
с избори – в САЩ се засилва надпреварата между двете големи партии там 
кой ще бъде следващият президент. Барак Обама се е съгласил на среща с 
Владимир Путин. Руският президент е изявил готовност за активна намеса 
на Русия в решаването на сирийския конфликт и ликвидирането на ИДИЛ.

Но освен срещата на президентите на двете велики сили има и друго. 
Не бива да се забравя, че във Вашингтон са двама много интересни световни 
лидери, заедно с които в следващите дни ще бъде формулирана и цялостната 
картина за решение на бежанския въпрос. Там са Си Цзинпин – президентът 
на Китай, и папа Франциск – всеки един от тях е представител на милиони, 
дори милиарди хора. След като всички тези лидери, които споменах, ще бъдат 
в Ню Йорк реалността е следната: много скоро ще имаме сериозни индикации 
както за бъдещето на света, така и за решаването на тези проблеми, по които 
ние дебатираме на тази конференция и търсим решение на бежанския въпрос. 
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Приложение
Различни гледни точки за бежанската 
криза и последиците от нея, 
споделени в интервюта на известни 
експерти, дадени специално за 
сайта Епицентър.бг в дните преди 
конференцията.
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Акад. Георги МАРКОВ:

САЩ тръгнаха по пътя на 
Коминтерна

Нацията ни трябва да има инстинкт за 
самосъхранение, казва историкът 

Европа е под заплаха, тя не разбира, че идват новите варвари“, 
категоричен е акад. Георги Марков пред Епицентър.бг и добавя, че трябва 
да си спомним за Римската империя. Американците така разбутаха ислямския 
свят, че Европа и днес тегли последиците от тази тяхна грешна стратегия. 
Според историка нашите политици трябва да си мерят приказките. Великите 
сили имат интереси във всички части на земното кълбо. Те могат да се 
споразумеят например за Куба и Венецуела и да ударят тук на Балканите. 
Затова особено президентът трябва да си затвори устата. Акад. Марков 
критикува натовското учение на морето, което се прави в сезон, пълен 
с туристи. „Как може нощно време да бучат изстребителите? Като има 
планирани учения да си изберат време, когато поне е свършил курортния 
сезон, а не хората да се озъртат.“

„Да живее Съединението! И да отдадем почит, към тези, които са го 
извършили“, казва накрая историкът и призовава: „С Бога напред, българи“.

Интервю на Мариела Балева

- Академик Марков, хиляди мигранти буквално превземат Европа, 
какво всъщност се случва на нашия континент – някои вече го сравниха 
с цъкаща бомба. Кои са причините това да стане?

- Някои употребяват израза ново велико преселение на народите, тъй 
като Европа винаги е привличала народи от други континенти. Днес Северна 
Африка и Близкият Изток са взривени от т.нар Арабска пролет, която беше 
неблагоразумно разпалена да се превърне в ислямистка зима. Още преди 
години, когато САЩ нападнаха Ирак, предупреждавах, че Саддам Хюсеин 
е един светски диктатор, при когото има държава, здравеопазване, просвета, 
работа. Нищо, че е диктатор, но с него можеше да се преговаря. Същото беше 
с Кадафи, въпреки неговите особености. Сега вече тези диктатори ги няма.

- Трябва да са направили грешка, за да ги няма, така ли е?
- Грешката им е, че тръгнаха по пътя на Коминтерна. Когато Коминтернът 
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обявява световната пролетарска революция, Ленин заявява, че комунизмът 
ще победи в целия свят. Но това не можеше да се случи – как да стане в 
САЩ и Англия, като те не са Русия. След разпадането на Съветския съюз 
САЩ обявиха, че всички трябва да живеят в условията на либерална 
демокрация. Но това не можеше да стане в ислямския свят. И американците 
така го разбутаха, че Европа и днес тегли последиците от тази тяхна грешна 
стратегия.

- Не малко анализи твърдят, че САЩ имат интерес от разделена и 
слаба Европа, вие какво смятате?

- Не зная дали имат такъв интерес, но изводите са много тъжни. Защото 
сред тези мигранти има и подгонени от войната. Голямата част от тях обаче 
са икономически имигранти. Както ние имаме 1 650 000 напуснали България 
млади хора в търсенето на по-добър живот, така и те търсят нов континент.

- Тези дни една снимка с изхвърлено на брега удавено сирийско дете 
потресе света и от всякъде се чуват думи на съчувствие...

- Човешкото съчувствие и аз го разбирам. Но истината е, че Европа е под 
заплаха. Може пак да си спомним за Римската империя. Когато Европа си 
отваря вратите, това означава покана да дойдат И утре ще дойдат милиони. Те 
идват със собствената си вяра, бит и обичаи. Имам впечатления от Германия 
– там са вече трето поколение гастербайтери. Има пълни гета с турци и щом 
влезете – все едно вече не сте в Германия. Имат си читалища, джамии – и си 
задаваш въпроса – аз къде съм. Германците са комплексирани още от Третия 
райх и сега Меркел колкото и да се прави на желязната лейди и да казва: 
„Елате“, трябва да знае, че тези 800 000 души може да са 8 милиона!

- Канцлерката все пак призна, че в следващите години темата за 
бежанците ще е номер едно. И дори заговори за депортиране на нелегални 
имигранти.

- Няма как да е друго. Европейската цивилизация е християнска. Ердоган 
отдавна ругае, че ЕС се е превърнал в клуб на християнските държави. Ами 
така е, тази цивилизация е от векове и има право на самозащита. Ние не можем 
да отворим вратите широко, защото това означава тази цивилизация в близко 
бъдеще да приключи. За последните 30 години населението на Арабския свят 
се е удвоило. Либералните държави нямат достатъчно силна имунна система. 
Колкото и икономически силни да са, те са безпомощни. ЕС също. В Брюксел 
е една говорилня – само стратегии и доктрини чертаят. Идете в Брюксел и 
ползвайте метрото. Не съм расист, но трудно ще видите бял човек вътре. Е, 
докога? Европейците имат право да си защитят цивилизацията. Нали тези 
деца, на които съчувстваме, ще пораснат и утре ще кажат: „Искаме да носим 
бурки, искаме джамии, ние не признаваме вашите закони, искаме шериат...”

- Не са малко емигрантите, които казват, че не приемат европейските 
закони, а си искат свои. Това не означава ли, че те не са готови да се 
впишат, да се интегрират в ЕС?

- Интеграцията им се провали, Меркел и Камерън признаха това. Вижте 
тези главорези джихадисти и атентатори. Ами те са родени кой в Лондон, кой 
в Брюксел, кой в Париж. Един от атентаторите в Лондон беше с докторска 
степен от университета в Лийдс. Но това не го е променило, нито интегрирало. 
Като чуя за Зелените и разни комитети по човешки права – искам да отворим 
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вратите.
- Защо?
- Още преди 10-ина години на една конференция в НДК правозащитници 

много ме критикуваха. Те развиха следната теория: нищо, че младите българи 
напускат страната, ще внесем имигранти работна ръка. Казах им, че така не 
могат да решат демографския проблем. Тогава имах неблагоразумието да 
изрека и друго, че новите варвари идват. Веднага скочиха срещу мен хората 
на Красимир Кънев и други, които превърнаха Хелзинският комитет в бизнес 
начинание. Веднага ме обвиниха: „Ето го, този е националист.” Смятам, че 
всеки народ си има определена територия и е на нея от векове.

Сега какво виждаме? Идват бежанци в Харманли, настаняват се и 
започват да се бунтуват – искат права. А колко хора живеят под прага на 
бедността у нас? Ние тях не можем да изхраним, но ще поддържаме нови. И 
къде ще живеят те - България ще се превърне в лагери. ЕС може да дава пари, 
но ние не трябва да ставаме страната на лагерите.

- Защо в Европейския съюз избягват да говорят за реалните проблеми, 
чуват се само обяснения за икономически и социални причини?

- Защото са безпомощни. Бях в този Европарламент и се пошегувах с 
някои наши евродепутати. Навън кафето е 4 евро, а в техния ресторант е 1 
евро. Те живеят в един измислен свят. Държат си речи тези високоплатени 
бюрократи и казват: „Ние управляваме ЕС, ние мислим за...” Европа е 
беззащитна и във военно отношение и затова е зависима от САЩ. Та 3/4 от 
бюджета на НАТО е на САЩ! Европа е като нас – под 2 процента. Ние сме 
военно беззащитни. Събират се разни комисии, чертаят разни стратегии. 
И изведнъж – в Будапеща нахлуха хиляди. Виктор Орбан е много достоен 
държавник, но за съжаление само той казва истината, а тя е, че европейската 
цивилизация е заплашена.

- На 4 септември страните от Централна Европа или т.нар. 
Вишеградска четворка се обявиха твърдо против мигрантските 
квоти и показаха солидарност с Унгария. Не станаха ли твърде много 
разногласията в ЕС?

- В Европа вече навсякъде ври. Задълбочава се и украинската криза, 
отвлича се вниманието срещу Русия. Бях на почивка в Балчик и покрай 
самолетите в Шабла беше пълна психоза. Питам военния министър защо 
отвличат вниманието срещу Русия, като без Русия и без Китай въпросът с 
Ислямска държава не може да се реши. Те са безпомощни. Искат да сразят 
халифата от въздуха. Но как ще стане това?

- На Европа доста й се събра. От една страна е ситуацията в Украйна, 
от друга - проблема с гръцкия дълг, а сега бежанците. Способни ли са 
лидерите на ЕС да се справят, или липсата на ясна позиция би направило 
Съюза още по-безсилен? За съжаление, подобна теза се чува от все повече 
анализатори.

- И тезата им е вярна. Европейските лидери се събират и си правят снимка 
за спомен, разни селфита... Германците вече скърцат със зъби, защото ако 
една бира беше 4 марки, сега тя е 4 евро. Те си имат проблем с турците и с 
кюрдите, които общо са няколко милиона.

САЩ забъркаха взривоопасен коктейл. След 1989-а Бил Клинтън каза, че 
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те са световният лидер, единствената свръх сила и ще доминират в света. И 
ето какво се получава – ЕС във военно отношение е зависим пряко от САЩ, 
защото при тях е военната сила, технологиите.

У нас ако някой повиши глас веднага му лепват етикета, че е националист. 
Ами няма да оставим само на Волен Сидеров и на Валери Симеонов да 
говорят. Скачат разни правозащитни организации: „Ние трябва да мислим 
за бъдещето на България и на Европа - то е застрашено.”

Европа не вижда ли, че идват новите варвари! ЕС пък отново обяви Русия 
за враг номер 1.

- Не сте ли твърде краен в оценката си, акад. Марков?
- Вижте как идват разни натовци и създават военна психоза. Били 

изпратили някакви четири танка. Това е смехотворно и тъжно. Издава 
пълно безсилие. Правят команден център на Алианса с 20 стаи, изправил 
се президентът ни там и говори. Но какво има зад себе си, какъв върховен 
главнокомандващ е, с какво разполага? Та ние имаме по-малка армия 
отколкото след Ньойския диктат. Изкарали на Шабла 12 самолета, за да 
плашат Путин! Смешно и тъжно.

- Според теории на някои експерти Русия и САЩ щели да се 
споразумеят за Ислямска държава, а Европа да е губещата.

- Исторически погледнато трябва да се знае - нашите политици да си 
мерят приказките. Великите сили имат интереси във всички части на земното 
кълбо. Те могат да се споразумеят например за Куба и Венецуела и да ударят 
тук на Балканите. Затова особено президентът трябва да си затвори устата. 
Не можеш да бъдеш по-католик и от папата. След като нямаме ресурси, 
защо пак правят учение и то когато е пълно с туристи. Как може нощно 
време да бучат изстребителите? Като има планирани учения, да си изберат 
време, когато поне е свършил курортния сезон, а не хората да се озъртат. Не 
зная кой печели от тази военна психоза – дали не искат да вдигнем военния 
бюджет в ЕС, който е нисък. Започват пропаганда за някаква хибридна 
война. Подозрително ме питат случайно: „Ти да не си случайно русофил?” 
Докарахме се дотам – да се делим на филства и фобства! Толкова пъти съм 
говорил, че те са вредни...

- Балканите горят отново, но този път не е от война, а от нашествие 
на имигранти. Ефектът на доминото доколко заплашва България?

- Заплашва я, защото ние, както казва народът, сме на топа на устата. 
Културолозите говорят, че сме зона на многото култури, на контакт между 
цивилизациии и между религии. Имали сме исторически ценен опит, че 
можем да живеем с всички. Това са празни приказки, има факти, които 
ги опровергават. Защото човек има инстинкт за самосъхранение, но такъв 
трябва да има и нацията ни.

- През миналия век България е преживяла бежанска вълна, само че 
те са си били наши.

- Тези бежанци са били наши и това е станало след национални 
крушения, след войните - балканските и първата световна. Тогава България 
е разпокъсана, разорена, има репарации, но приема около половин милион 
български бежанци от Македония, от Тракия, Добруджа.

Министър-председателят тогава Андрей Ляпчев казва – ние трябва да 
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направим всичко възможно да сключим бежански заем, да ги оземлим с 
къщички, тогава големите градове се удвояват, появяват се цели бежански 
квартали. Но те са наши братя по кръв, по вяра, те са едни от нас. А тези, 
които сега идват, са други, не са наши бежанци. Не приемам да се прави 
сравнение с тогава през 20-те години, когато България е била съсипана от 
войните, губим и територии.

Не може да дойдат някакви хора отвън и да казват – искаме да живеем 
по свой начин, вие ще ни пречите. В Европа има ред и закони. А тези 
имигранти със самото си нахлуване отказват да ги спазват. Как така няма да 
се регистрират?! Тъжна е картинката!

- Но да кажем нещо оптимистично – все пак днес е 6 септември, 
Съединението. Разбираме ли значението на тази дата от календара?

- Това е едно от малкото щастливи събития в нашата история, което сме 
си извоювали със собствени сили. Въпреки волята на Великите сили тогава 
сме казали, че имаме воля за национално обединение. Разбира се, онзи народ 
е живял с възрожденските идеали. Днешният, за съжаление, е променен не 
към добро. Тогава сме извикали „Да живее Съединението!” и сме доказали, 
че можем да милеем за Отечеството.

- Днес обаче трудно изказваме несъгласие, изпълняваме всичко, 
каквото ни кажат от Брюксел.

- Не само сме имали национална държава, но сме казали, че тя трябва 
да бъде национално обединена, въпреки съпротивата на европейските 
сили. Независимо от различията си политиците ни тогава са се обединили 
- Петко Каравелов и Стефан Стамболов са били политически противници. 
Захарий Стоянов е идеологът на Съединението. Но това са хора, закърмени с 
възрожденските идеали.

- Сегашните не могат да го направят така, защо?
- Не могат, за съжаление. Прекалено много се вторачихме в собственото 

си преуспяване. Станахме прекалени индивидуалисти. Всеки да се спасява 
сам, иска да преуспее сам. Младите българи, които напускат страната, казват 
– ние търсим по-добро място за живеене. В Германия има примерно 210 000 
млади българи, ¼ от тях живеят от социални помощи и казват по-добре така, 
отколкото в България.

Вижте ги – новите варвари идват в Германия. А това ще засегне и 
българската емиграция. По-добре тук в Отечеството, отколкото макар и по-
добре платени на Запад. Германия, Англия и другите не са обетована земя.

Да живее Съединението! И да отдадем почит, към тези, които са го 
извършили. Ние съществуваме благодарение на тях и ми е много тъжно като 
историк, защото не си заслужаваме историята. За тази земя сме пролели реки 
от кръв – и въстания, и войни. Тази земя ние трябва да я отстояваме като 
българска, а не да я обезлюдяваме и обезбългаряваме. Трябва да я пазим.

С Бога напред, българи!

Интервюто е публикувано на 6 септември 2015 г. 
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Филип ЛЬОГРАН,
съветник на председателя на Европейската комисия Жозе Барозу (2004-2014):

За да няма хаос и смърт, трябва 
да гарантираме работни места за 
бежанците

Интервю на Михайлина Димитрова

САЩ трябва да приемат повече мигранти на територията си, смята 
един от най-противоречивите съвременни политически анализатори. Трябва 
да сменим начина, по който говорим за бежанците и за даването на убежище, 
а вместо да гоним прииждащите в Европа хора, е необходимо да се създаде 
безопасен и надежден механизъм, по който те да могат да работят легално 
на континента ни, сподели Филип Льогран в интервю за Епицентър.бг.

- Г-н Льогран, Европа е в паника заради бежанската вълна. А паниката 
не може да доведе до работещи решения. Вие сте привърженик на тезата, 
че вместо да тръбим, че цивилизацията ни е в риск, трябва да създадем 
правила, по които тези хора законно да навлязат на континента. Какви 
са шансовете лидерите на ЕС да постигнат подобен работещ механизъм 
в съвсем кратки срокове?

- Европейските лидери трябва да създадат безопасен и добре подреден 
механизъм за обработване на молбите за даване на убежище. За да няма 
хаос и смърт по европейските граници и на територията на Съюза, на негово 
място трябва да бъдат осигурени законови средства за хората да дойдат да 
работят легално в Европа. За жалост, ние сме много далеч от постигането на 
която и да е от тези цели.

- Икономическата карта на Европа очевидно ще бъде преначертана 
заради бежанския поток, твърде скоро след плахото излизане от кризата, 
което се наблюдава на територията на Съюза. Как имигрантите биха 
налели свежа кръв в пазара на Европа - най-големия в света и с колко 
консуматори би нараснал той в реални измерения? Какви законови 
стъпки са необходими и готови ли са страните-членки да работят 
практично, а не идеологично?

- От началото на тази година 365 000 души са влезли в Европа без 
разрешение - това е равно на едва 0,7% от населението на ЕС от 508 милиона. 
Тоест става дума за напълно управляем брой хора. Жизнено важно е Европа 
да предостави убежище на бегълците, напуснали места като Сирия заради 
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убийствата и гоненията. В същото време трябва да сменим начина, по който 
говорим за миграцията и даването на убежище. Новопристигналите могат 
да допринесат много за застаряващите европейски общества с все по-малко 
работещи хора: като работници, данъкоплатци, откриватели, предприемачи.

- Същото важи и за Шенгенското пространство. Докато България и 
Румъния смогнат да изпълнят всички драконови критерии, за да влязат 
в Шенген, той ще се разпадне. Очевидно при наплива на бежанци през 
Балканите шансовете ни намаляват още повече, а и може би е за добро - 
контролът на потоците е труден и при наличен граничен контрол. Може 
ли да се постигне единна политика за даване на убежище, за да не се 
разпадне Шенген?

- Европа вече направи първата крачка, като създаде доброволна програма 
за пренастаняване на 32 000 бежанци. Сега Европейската комисия трябва да 
направи следващата стъпка, с програма за над 160 000 търсещи убежище, 
а Германия да използва влиянието си, за да настоява за общ подход при 
създаване на политика за бежанците в рамките на Шенген.

- България, като страна от Балканите, ще се окаже твърде скоро в 
центъра на бежанския вихър. За разлика от Унгария, тук няма властови 
амбиции за строене на стени и телени мрежи, но няма и капацитет за 
приютяване на десетки или стотици хиляди хора, бягащи от Близкия 
изток и Африка. Според вас необходими ли са радикални държавнически 
решения за изправяне срещу вълната или по-скоро е необходимо 
съобразяване с общите решения на 28-те?

- Засега най-големият транзитен път от Гърция към Северна Европа минава 
през бивша Югославия. Някои мигранти може да преминат през България, 
но като транзитен пункт, а не като крайна дестинация. В същото време 
българите ползват предимствата на свободното движение на територията на 
ЕС и би трябвало да са склонни да бъдат отворени към новопростигащите.

- В тази връзка, способна ли е Обединена Европа да намери бързо 
механизъм за регулиране на ситуацията или ще останем на режим 
решения ад-хок? Следвоенна Европа е добър аналог в тази посока, но 
имаме ли днес лидери, които да могат да създадат нов план Маршал или 
негов аналог?

- Ясно е, че като цяло в Европа има липса на лидерство, което се дължи от 
една страна на самите личности, а от друга - на институционални проблеми. 
В нормална обстановка канцлерът Ангела Меркел не блести с лидерство, но 
в сегашния случай би трябвало да е склонна да поеме по-присърце тази роля, 
както и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

- България е съсед на Гърция и Турция - две държави в епицентъра 
на бежанската криза. Предвиждате ли дестабилизация в тези две страни, 
заради неуправляемата бежанска вълна, която да се разпростре на север 
и на запад с непреодолими последици?

- Турция, която е по-бедна от ЕС, в момента дава подслон на повече 
бежанци отколкото цяла Европа, и успява да се справи. В същото време 
няколко малки гръцки острови се борят със ситуацията, а повечето търсещи 
убежище, искат да се придвижат към други държави и го правят. Така че аз 
не мисля, че регионът ще бъде сериозно дестабилизиран.
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- Македония, друг съсед на България, дълго време затваряше очи и 
заравяше глава в пясъка. Това не помогна бегълците да спрат да навлизат 
на територията й. Сега страната е изправена пред ситуация, в която 
не може да спре лавината със законови или административни лостове. 
Няма готовност за това. Какво е необходимо, за да не стане България 
втора Македония, и то до броени седмици?

- Погрешно е да се използва сила, в опит да бъдат спрени хората. Вместо 
да полагат усилия да забранят на бегъците да се движат, правителствата 
трябва да улеснят придвижването им по организиран и подреден начин.

- Каква е ролята на съюзниците отвъд окена в този процес?
- САЩ, както и държавите от Залива, също трябва да приемат повече 

бежанци.
- И накрая, кои са ключовите думи към хората, към гражданите, за 

да ги убедим, че „трябва да пуснем мигрантите вътре, при нас”, нека 
цитирам заглавие на ваша статия.

- През цялата история хората са се придвижвали - откакто човечеството е 
възникнало в Африка всички европейци са потомци на мигранти. А регионът 
на Черно море специално е видял много такива човешки вълни в историята. 
Хората, които поемат риска да поемат дълъг път, трябва да са по-смели и по-
предприемчиви от останалите, най-вече от народите и обществата, където 
искат да бъдат добре дошли. Необходимо е тези хора да са млади, да горят от 
желание да работят и да допринасят за обществата, където се приобщават, с 
различни умения, свежи идеи, с различни перспективи и опит. Всичко това 
прави икономиката и обществото по-богати. Това е интересът на Европа - да 
се отвори към новодошлите.

Интервюто е публикувано на 7 септември 2015 г.
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Георги МАРКОВ,
бивш депутат от СДС и бивш конституционен съдия:

Бежанците може да сложат
край на Европа

Интервю на Таня Джоева

„Бежанците в Унгария оставиха тонове боклук. Никога не съм виждал 
толкова смет – нито по времето на голямата криза с боклука в Неапол, 
нито след концерта на Пинк Флойд във Венеция. Унгарците не желаят да 
се превърнат в чистачи на така наречените бежанци?“ Това твърди в 
емоционално интервю за Епицентър.бг бившият депутат от СДС и бивш 
конституционен съдия Георги Марков, който тези дни се завърна от Унгария. 

По решение на унгарския парламент от 15 септември границата от 174 
километра със Сърбия ще бъде затворена със специална стена, висока три 
метра и половина. Всеки, който се опита да мине браздата нелегално, ще 
бъде осъден на три години затвор. 

„В момента няма правен акт, който урежда преселение на народите“, 
твърди юристът. „Защо хиляди и хиляди тръгнаха да нарушават суверенни 
граници, да завземат площади и влакове? Да качим и нашите пенсионери, 
които получават по 80 евро месечно, на влакове за Германия, за да живеят 
там по-добре“, казва той. 

И още: Премиерът Бойко Борисов много точно заяви, че „големите 
началници“ трябва да решат какво да се прави с бежанците. Защо така 
наречаната Арабска пролет се замести с Ислямско лято 2015-а? Това питат 
унгарците, но никой в Европа не им отговаря.“ 

- Г-н Марков, прекарвате голяма част от времето си в Унгария, 
върнахте се в София тези дни. Каква е ситуацията там с емигрантската 
криза, която обхвана цяла Европа? Не реагира ли Унгария твърде остро 
на бежанския наплив? Кадрите с журналистка, която рита бежанец, 
бяха шокиращи. 

- Случаят с журналистката е изключение, върху бежанците в Унгария 
не се упражнява насилие. Унгарският премиер Виктор Орбан пръв от 
европейските лидери публично заяви преди няколко месеца, че на Стария 
континент предстои не просто бежанска вълна, а велико преселение на 
народите. То е факт. Само в Унгария вече са влезли над 180 000 така наречени 
бежанци. 

Още през май Орбан и неговото правителство разпратиха по домовете 
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на 8 милиона пълнолетни унгарци лични покани да участват в допитване за 
бежанската вълна. Обратно бяха получени над един милион анкетни карти. 
Резултатът беше внушителен: над 90% казаха, че не желаят приемането на 
бежанци на квотен принцип. И унгарският премиер оповести това становище 
пред Брюксел. Орбан заяви: „Ние сме суверенна държава. Унгария е нашият 
дом и кого да каним е наше суверенно право. Никой не може да ни разпорежда 
приемането на мултикултурални общности и на групи от хора, които не 
изповядват християнска религия и които са чужди на нашия бит, култура и 
традиции.“ 

Орбан каза още, че Унгария иска европейска Европа и унгарска Унгария. 
Че дали Европа ще е европейска не зависи само от унгарците, но дали Унгария 
ще е унгарска зависи от тях. 

- От май насам обаче ситуацията ескалира, а Унгария втвърдява 
позицията си. Това ли е адекватната политика? 

- Унгария законно и толерантно се опита да направи това, което й 
позволява европейското законодателство: да регистрира тези хора като 
бежанци. Защото Гърция не го направи, а ЕС е вдигнал ръце от тази страна. 
Но тези хора не желаят да представят документи за самоличност, а изглежда, 
че мнозина от тях и нямат такива. Е, кой е този унгарски държавен служител, 
който ще има смелостта да издаде регистрация на бежанец, който няма 
документ за самоличност. Ако утре се окаже терорист, на когото Унгария е 
дала пътна карта?! 

Европа претендира, че се придържа строго към законите, в същото време се 
случва нещо безпрецедентно, което не й отива. 

- Какво имате предвид? 
- Стотици хиляди пришълци от други континенти преминават своеволно 

границите на една суверенна европейска държава. Откъде идва самочувствието 
на тези хора да премахват заграждения по браздата, докато българите например 
чакаме по седем-осем часа, когато турските гастарбайтери пътуват в едната или 
другата посока и никога не ни е хрумвало да пресечем унгарската граница извън 
обозначеното място. 

Така наречените бежанци оставиха в Унгария тонове смет. Никога не съм 
виждал толкова смет - нито по времето на голямата криза с боклука в Неапол, 
нито след концерта на Пинк Флойд във Венеция, когато кметът на града подаде 
оставка заради натрупаните отпадъци. 

Тези хора нарушиха една от най-хигиеничните и чисти страни в Европа – 
Унгария. Защо унгарците трябва да се превърнат в чистачи на така наречените 
емигранти? С какво право те завземат влакове, които са държавна собственост 
на унгарската железопътна компания? Те дни наред не дадоха възможност на 
унгарци да отидат на работа в съседни градове и претендираха, че трябва да им 
бъдат дадени автобуси, с които директно да отидат при г-жа Меркел. 

Така наречените бежанци не искат да приемат и не искат да се подчиняват 
на хигиенните норми и на законите в Европа, те се държат като домакини в 
чужда страна. 

- Това ли накара унгарците да приемат драстични мерки срещу 
бежанския поток или те са продължение на досегашната политика на 
Виктор Орбан, който не винаги се подчинява на Брюксел? 
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- Унгарското правителство бе принудено да приеме екстремални 
законодателни инициативи, които да спрат потока от бежанци към Унгария. 
С мнозинство от 4/5 парламентът започна обсъждане на закони, свързани с 
кризисни ситуации по границата при масова емиграция. А с мнозинство от 2/3 
бе приет пакет от основни закони, свързани с националната сигурност. От 15 
септември границата със Сърбия от 174 километра ще бъде затворена със стена, 
висока три метра и половина. Тя ще бъде охранявана от специални полицейски 
и жандармерийски части, подпомогнати от армията. 

- Казахте 15 септември?! Как ще бъде изградена стена за толкова кратък 
срок? 

- Бъдете сигурни, че ще бъде. Строежът е започнал, но се забави, поради 
което министърът на отбраната бе сменен. 

- Какво още предвиждат законите? 
- Който се опита да прекоси незаконно границата, ще бъде заловен и осъден 

на три години затвор. Армията и полицията ще могат да използват хеликоптери, 
мотоциклети, коне, специални кучета, водни струи, газ. Унгария извършва 
мащабна кампания с апел към бежанците: „Моля, не идвайте, защото няма да 
бъдете приети.“ 

Шапка свалям на Виктор Орбан, който защити едно просто правило: това, 
че една държава е станала член на ЕС, не означава, че е загубила пълния си 
суверенитет. Затова Орбан казва, че държава, която не е способна да защити 
границата си от нашествия, не е държава. И че е избран за министър-председател 
на унгарците, а не на бежанците. Идват милиони, това може да продължи 
безкрай и да бъде краят на Европа. 

Единици са политиците като Орбан, които си позволяват да имат
самостоятелна външна политика. Но унгарците бяха самостоятелни и при 
комунистическия режим – те допуснаха частна собственост в селското 
стопанство, никога не са имали недоимък, ние ходехме там за джинси, да купуваме 
лекарства, да слушаме „Куин“ и да гледаме Формула 1. Унгария свали първата 
тухла от Берлинската стена, след като позволи на хиляди източногерманци да 
преминат границата с Австрия. В момента унгарците, словаките и чехите са 
пример за държавност. 

- Защо впрочем говорите за така наречените бежанци? 
- Никой не може да каже какви са тези хора. Лидерите на западноевропейските 

държави продължават да говорят за Дъблински споразумения, за Шенген, за 
правила. Прав е обаче българският вицепремиер Ивайло Калфин, който каза, че 
Дъблинските споразумения на практика вече не съществуват. 

- Защо е прав? Какво е вашето мнение на юрист? 
- Ситуацията е форсмажорна, екстремална. В момента в света няма правен 

акт, който урежда преселение на народите. Има международен пакт за защита 
на бежанците. Но защо тези хора са наречени бежанци никой не може да каже. 
Защо тръгнаха да нарушават суверенни граници, да завземат площади и влакове? 

Моите впечатления са, че тези хора сигурно са страдалци. Но откровено 
мога да кажа, че не изглеждаха изпаднали и социално слаби. Да качим и нашите 
пенсионери на влаковете и да ходят в Германия?! Те по-богати ли са от момчетата 
със скъпи таблети и скъпи часовници, които плащат на таксита да ги возят от 
македонската до унгарската граница. Нашите майки и бащи в България живеят 
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по-зле без да са преживели война. 
Правозащитни и хуманитарни организации дават храна на бежанците, а те 

хвърлят публично унгарския хляб?! 
Затова казвам: Браво на Виктор Орбан! Той се показа като истински 

държавник и истински европеец. Той не е по-малко европеец от Жан-Клод 
Юнкер, защото е роден в сърцето на Европа и е представител на народ, който 
единствен след Втората световна война се е бил със съветските танкове. 
Този народ е направил най-хубавия парламент в Европа с унгарски майстори 
и унгарски камък. Защо унгарският народ да има по-малко самочувствие от 
люксембургския, който прави вафли и гофрети. 

- Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер обяви, че 
се готви закон за легалната емиграция. Може би новите правила и квотите 
за държавите от ЕС ще регулират бежанския проблем. 

- Премиерът Бойко Борисов много точно заяви, че „големите началници“ 
трябва да решат какво да се прави. Защо така наречената Арабска пролет се 
замести с Ислямско лято 2015-а? Това питат унгарците, но никой в Европа не 
им отговоря. Защо с тези мощни служби – дипломатически и разузнавателни, 
не можаха да разберат, че след падането на тоталитарните и диктаторските 
режими в Близкия Изток ще последва по-голямо зло? 

- Г-н Марков, вие отдавна сте почитател на политиката на Орбан. 
Германия обаче реагира различно на бежанския проблем - правителството 
отпусна 6 милиарда евро за бежанците, в Берлин приемателните пунктове 
работят нон стоп. Германската реакция не е ли по-хуманна спрямо бегълци 
от конфликтни райони? 

- Германия е велика страна с велика икономика и може да си позволи 
собствена политика по отношение на това преселение на народите. Примерите, 
които давате, са верни, но Германия съвсем не е толкова единна в оценката 
си. Министър-председателят на най-богатата немска провинция – Бавария, 
където социалдемократи не са управлявали от Втората световна война насам, 
категорично подкрепи Виктор Орбан. Както и Полша, Чехия и Словакия. 

СNN излъчи репортаж, че бившият министър-председател на Унгария 
Ференц Дюрчани е приел бежанци в четириетажния си дворец. Само че от 
CNN не го попитаха дали не си прави пиар с този ход, след като докара до 10% 
влияние социалистическата партия, понеже каза, че е лъгал сутрин, обед и вечер 
своя „шибан народ“. CNN него ли намери да пита по въпросите за бежанците?

- Прави впечатление съгласието, с което са приети строгите закони 
срещу бежанците. Няма ли разделение сред унгарските политици по 
въпроса, както обикновено се случва в България?

- Виктор Орбан два пъти печели изборите с две трети. В случая го 
подкрепи радикалната партия „Йоббик“, която е втора политическа сила според 
проучванията в момента. 

Срещу тези закони бяха социалистите и либералите, които сега не играят 
роля в политическия и обществен живот в страната. Тоест има опозиция на 
политиката на Орбан, но тя не намира подкрепа сред унгарския народ. Ако 
сега отново се пуснат анкетни карти, вероятно 8 милиона биха се обявили 
срещу приема на бежанци, след като на живо видяха, че те нямат европейско 
възпитание. Те имат свои традиции, но нарушават правилата в суверенна, чужда 
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държава. 
- „Йоббик“ обаче е крайно дясна националистическа формация. Мнозина 

я определят като неофашистка партия. Това не носи ли риск за унгарското 
общество? 

- Според мен „Йоббик“ не е крайно дясна, а крайно лява формация. Да, тя е 
радикално националистическа и е за плътно затваряне на границите. Навремето 
бе срещу членството на Унгария в ЕС, но сега е смекчила тази своя реторика и 
по-скоро говори на социален език. „Йоббик“ прилича по-скоро на СИРИЗА и на 
„Подемос“. Орбан отдавна е запълнил дясното със своите две трети подкрепа. 

Ако в бъдеще Орбан има съперник, това ще бъде „Йоббик“. Либералният 
модел в Европа се срути, социалистическите партии търпят крушение, защото 
също станаха либерални. Освободиха пространство, което други партии 
запълниха. 

- Политологът Иван Кръстев говори за „дефицит на състрадание“ 
в Източна Европа. Чуват ли се гласове на унгарски интелектуалци в 
подкрепа на бежанците и срещу строгите мерки на Орбан? 

- Иван Кръстев е прав дотолкова, доколкото страните от Източна Европа 
не желаят да приемат бежанци, тъй като не могат да ги интегрират в своята 
страна. Наскоро голям политик като Вацлав Клаус също направи петиция 
срещу емигрантската вълна и преселението на народите. Нима Вацлав Клаус 
не е демократ?! 

Свалям шапка на Орбан не само за принципната му позиция, но и за 
изключително хуманното отношение на цялата унгарска държава към тези 
вече над 180 000 бежанци. Те бяха пазени, за да не бъдат бити от футболни 
фенове, полицаите бяха удряни, но не отговориха на насилието, бяха 
непрекъснато хранени, три жени родиха и бяха обслужени, над 1400 души 
бяха лекувани, чистиха им боклуците. Аз по-хуманно отношение не съм 
виждал в Европа. Като изключим журналистката, която препъна бежанец с 
дете, насилие в Унгария не е имало. 

Да, има различие между западните и централноевропейските държави 
в отношението спрямо бежанците. Аз съм на страната на вторите. В друго 
интервю Иван Кръстев каза, че има две силни политически фигури в Европа 
и е прав – това са Меркел и Орбан. 

Състраданието може да изиграе лоша шега на западноевропейските 
държави. Дали ще стане така, бъдещето ще покаже. Научих, че унгарският 
епископ католик Ласло Киш Ригу не само е подкрепил действията на Орбан, 
но в прав текст е разкритикувал неотдавнашното послание на папата за 
подкрепа на бежанците. 

- В Унгария не се ли страхуват, че ще им спрат еврофондовете, че ще 
наложат санкции на страната, че ще ги изключат от ЕС? 

- Кой да ги изключи, кой да санкционира?! Първата страна, която ще 
наложи вето, е Полша, втората – Чехия, третата - Словакия. Смешно е да се 
налагат санкции на суверенна държава, защото не приема ново преселение 
на народите. Ако се случи така, това ще е краят на Европейския съюз.

Интервюто е публикувано на 11 септември 2015 г.
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Проф. Валери СТЕФАНОВ:

Преди да бъде превзета от 
чужденците,
България ще бъде изоставена от 
българите

Интервю на Таня Джоева

„Преди да бъде превзета от чужденците, България ще бъде изоставена 
от българите. Пред тази неутешителна перспектива въпросът за това кой 
ще кара кораба с призраците ми изглежда съвсем маловажен. Но корабът 
с призраците е най-дълбокото пристрастие на днешните български 
политици.“ Това казва в интервю за Епицентър.бг проф. Валери Стефанов, 
преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. 

- Проф. Стефанов, Европа е изправена пред сериозно предизвикателство 
- ново преселение на народите. Писателят Стефан Цанев заяви по повод 
на бежанската вълна, че Европа е в капан, че я превземат без оръжие 
и че ислямизирането й е неизбежно. А най-песимистичните прогнози 
звучат така: край на Европа. Споделяте ли тези опасения? 

- В момента Европа е атакувана от човешки потоци и от потоци образи. 
Човешките потоци са политически и социален проблем, потоците образи са 
реторически механизъм и социално-психологически ефект. Ще се опитам да 
обясня защо е необходимо това разделяне и с какво може да бъде полезно. 

Човешките потоци влачат инороден и инокултурен елемент. Това са 
вечните „варвари”, заливали и заливащи европейския континент. Искаме 
или не, тези нарастващи „варварски” масиви са принуда към промяна. Ние 
трябва да се стесним в европейския си дом, да овладеем възможните си 
негативни емоции, да се примирим с гостоприемството. Варварите могат да 
разрушават бързо, но и да променят бавно. В случая вторият вариант е по-
вероятният – бежанците ще окажат бавен идентификационен натиск върху 
европейските общества. Тук оставям настрана въпросите за финансовата и 
политическата цена на преселението, за тежестта върху социалните системи 
и пр. 

- Ще се справи ли Европа с предизвикателството? 
- Европа смята, че ще се справи с варварите и лесно ще ги направи част 

от културните си кодировки. Но това съвсем не е сигурно. Европа е ресурсно 
изтощена откъм идеи и идеологии. Бежанците могат да създадат не само 
анклави на чуждост и несигурност, но и да учредят центрове за идентификация 
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с идеи и идеологии. Ислямска държава е такъв идентификационен център, 
затова част от европейците предприемат тези на пръв поглед напълно 
изумителни пътешествия към нея. 

Потоците образи целят да ни анестезират. Да ни отклонят от мащабите и 
от последиците на събитието и да ни вкарат в кошарата на сантиментите, да 
ни дадат макар и нестабилна опора в хуманистичната традиция. Със своята 
силна сантиментална стойност, снимката на едно мъртво дете е реторически 
механизъм. Снимката усилва аргументите на толерантността. Тя е средство 
за колективно превиване на нагласите, за преглъщане на уплахите. 

Творенията на Мишел Уелбек, изказвания като тези на Стефан Цанев и 
на много други пазители на Европа, също са част от иконографията, само 
че откъм обратните намерения. Тук целта е образите да усилят страха от 
бъдещето чрез апокалиптични видения. 

Заклещена между призивите за толерантност и образите на страха, Европа 
ще преживее бежанската вълна като един скъпо струващ опит. Гръцкият 
поет Константинос Кавафис казваше, че пристигащите варвари все пак са 
някакво решение, но те са много трудно и съмнително разрешение. 

- Усещате ли колебание и разнобой сред европейските политически 
лидери? Защо Европа се раздели на две: от едната страна са 
западноевропейските държави, от другата – държавите от Централна 
и Източна Европа, където са и бившите социалистически страни? 
Първите приемат бежанците и определят квоти, вторите водят политика 
на отчетлив национализъм. Стандартът на живот или близкото минало 
определят различните позиции? 

- Не е необходимо да усещам лично колебанията, разликите са достатъчно 
видими за всички. Бежанската вълна е многофакторен проблем, чието 
решаване зависи от реални политики, а не от сантиментални реторики. 
Централна и Източна Европа са по-болезнената, по-травмираната част 
от континента. Те са боледували дълго и трудно са оздравявали. Затова 
правителствата на част от европейските държави са хладнокръвно наясно 
какво идва насреща им. Те знаят, че смесите са взривоопасни. Знаят, че Европа 
е погълнала много инороден елемент, но подозират че в един определен 
момент може и да се задави. Затова са предпазливи и вдигат стени. 

Брюксел може и да толерира безродниците, но самата Европа е немислима 
без локалните идентичности и културните различия, въплъщавани от 
националните общности. 

- Има ли криза на лидерство и в Европа - проблем, който смятахме, 
че е характерен най-вече за България? 

- Светът е управляван много дълго от безлични посредствености и 
много кратко от истински лидери, хора на знанието, волята, мъжеството, 
проправените пътища. Спомнете си времето около Втората световна война, 
какви посредствености са удавили тогавашна Европа в ямата. 

Днешната европейска маршировка на място отново ни показва точно 
това – липсата на истински лидери. Лидер не е човекът с поста, сграбчилият 
властта за гушата. Лидер е човекът с идеи, със способността да ги реализира. 
Какви идеи за бъдещето на Европа и света има възхваляваната машинистка 
на европейския локомотив Меркел? Или безличният Оланд? Или нашенските 
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знаменосци на прогреса, които периодично притичват от колибките си 
за съвети до белите домове на господарите си? Липсващата дъбочина на 
мисълта по традиция се компенсира от ъгъла на послушно наведената глава. 

- Бежанският наплив от хора с чужда култура и с нехристиянско 
вероизповедание ще засили ли национализма в страните от Европейския 
съюз? 

- Точно това ще направи, ще усили местните колективни идентичности. 
Ще даде възможност да се покажат най-грозните лица на национализма 
и на националистичните политически формации. Каквото и да говорим, 
бежанецът е неканен гост, принудителен сътрапезник. И това е ситуация, от 
която някои несъмнено ще се възползват. 

- Отношението на българите към бежанците и към ромите изостри 
въпроса: толерантен ли е съвременният българин? 

- Последователно твърдя, че подобни въпроси нямат правилен отговор, 
по-точно – нямат еднозначен отговор. Хората са различни и колкото и да 
се опитваме да ги вмъкнем в прекалени обобщения, трудно ще ни се удаде. 
Проблемът не е в статичния психологически профил на българина, а в 
способността на държавата и обществото да се справят с все по-драматично 
настъпващите предизивикателства. 

Ромите са дори по-опасни от бежанците, защото те са нашите вътрешни 
бежанци. Огромна част от тях са буквално избягали от образователната 
система, от системата на социалните отговорности, от елементарните 
цивилизационни стандарти. Гетото не е място, гетото е съвкупност от 
така описаните бягства. Държавата съвсем скоро ще колабира, особено 
ако масивите с подобно население продължават да се увеличават. Не 
само социалните системи ще се пропукат, самата социална тъкан може да 
некрозира фатално. 

Не можеш да си позволиш в рамките на модерна европейска държава да 
отглеждаш и да издържаш номадски общности. Не можеш да неглижираш с 
разсеян поглед поведението на термити, които буквално изяждат цели села, 
а вече и градове. Държавата-призрак не е добро място за смислен живот. Това 
което казвам, не е ксенофобия, то няма отношение към етноса като такъв, а 
към неговия обречен и обременителен социален статус. То има отношение 
към собствената ни безотговорност да удавим с цялата си жестокост цели 
поколения цигани в гетото на излишните и в образа на опасните. 

- Прави впечатление, че днес българите се обръщат към миналото, за 
да търсят там поводи и причини за национално самочувствие. Защо не 
към настоящето? 

- Миналото е не само чужда, но и селективно създадена страна. Миналото 
е ценностно подредено време, където повечето от мотивациите са заличени. 
В монументалния си националистичен вариант миналото е тъкмо това – 
парк на героите, на подвизите, на удовлетворителните идентификации. 
Поради това сме склонни да обикаляме често парка с монументите, за да си 
напазаруваме самочувствие от онзи запокитен в миналото символичен пазар. 
Трескавото изработване на паметници е знак не само на признателност, но 
и на колективно безпокойство от настоящето, от доминиращото усещане за 
празнота в днешния ден. Паметникът е уред за излъскване на помръкващото 
колективно самочувствие. 
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- Създаде се следната матрица: българите чакат българските 
политици да им оправят живота, българските политици чакат указания 
от Брюксел. Как изглежда тази матрица на фона на острия бежански 
проблем? 

- Принадлежността към една или друга структура е тъкмо това – поемане 
на ангажименти и плащане на цена. Проблемът е, че Центърът обикновено 
трудно вижда и слабо разбира какво се случва в периферията. Това слабо 
зрение може да се нарече и бюрократична слепота. Европа е прекалено 
различна, но нейната унификация се налага все по-силово. 

Освен бежанския проблем с прииждащите чужденци, България има свой 
български бежански проблем. Това са десетките хиляди хора, които напускат 
държавата и все по-рядко се връщат в нея. Това са милионите обезверени, 
изпаднали във вътрешна емиграция човеци. 

България е страна, която има огромни проблеми с мотивацията на 
нацията си. Преди да бъде превзета от чужденците, тя ще бъде изоставена от 
самите българи. Пред тази неутешителна перспектива въпросът за това кой 
ще кара кораба с призраците ми изглежда съвсем маловажен. Но корабът с 
призраците е най-дълбокото пристрастие на днешните български политици. 

- Виждате ли в своите студенти надеждата, че и тук може да се 
получи модерно гражданско общество, което контролира действията на 
политическия елит? 

- Сигурно сега е мястото да хваля младите хора, да изповядвам вярата 
си в бъдещето, но няма да го направя. За повечето от младите хора България 
не е хоризонт, който ги очаква, а е страница, която се затваря, макар и бавно. 
Не бива да ги виним за това – да бъдеш герой от затваряща се страница не е 
най-доброто като обещание и като приключение.

Интервюто е публикувано на 15 септември 2015 г. 
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Илия НАЛБАНТОВ,
експерт по национална сигурност:

България трябва да е готова
за 500 000 бежанци
Армията на границата ще спира корупцията, затворът няма да 

уплаши трафикантите, казва председателят на сдружение „Джордж 
Маршал”-България

Интервю на Таня Джоева

България трябва да е готова да приеме и да интегрира в икономиката 
си не по-малко от 500 000 бежанци. Това твърди в интервю за Епицентър.
бг Илия Налбантов, председател на сдружение „Джордж Маршал”-България.

„Цяла Сирия няма да се пресели в Европа, но оттам бягат най-динамичните 
и най-можещите и трябва да изключим възможността за тяхната 
радикализация. Има опасност липсата на стратегия за инкорпорирането 
на мигрантите да генерира социално противопоставяне, което да избие в 
политически аспекти като „Ислямска държава“ или други сродни образования”, 
очертава той рисковете пред Европа. 

Според него българските военни на границата с Турция, които 
правителството изпраща, ще намалят корупционния натиск. И още: 
„Диалогът между Русия, НАТО и Западния свят срещу „Ислямска държава“ няма 
алтернатива.”

- Г-н Налбантов, телевизионните репортажи ни показват драматични 
кадри от бежанската вълна, заляла Европа, и спокойни разкази за 
обстановката в България. Наистина ли сме оазис на спокойствието?

- Спокойствието у нас е относително и временно. То е резултат от 
имиджа, който си създадохме в последната година – че условията тук са 
лоши, че не предлагаме икономическа интеграция на мигрантите. Затова те 
търсят алтернативни маршрути към Западна Европа. Но кризата в Сирия ще 
се задълбочи, миграционният натиск ще бъде повсеместен, а в публичните 
изяви на отговорните фактори няма и намек за дългосрочна стратегия какво 
ще прави България, когато това се случи.

Чуваме, че можем да приемем 1600 души, което е смешна цифра на фона 
на прогнозите, които правят турските служби за 8 милиона бежанци от 
Сирия към Европа. Ние трябва да имаме стратегия колко от тези 8 милиона 
ще останат в България. 

- Колко според вас?
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- Не по-малко от 500 000 души. 
- 500 000?! Това е стряскаща цифра. В рамките на какъв период?
- Да речем, на една година. Но кризата може да ескалира и в по-кратки 

срокове. Не се знае как ще се развият събитията в Сирия и какво ще се 
случи, ако няма зона за сигурност, както настоява Турция. Намесата на 
Русия допълнително ще катализира процеса. Борбата с „Ислямска държава“, 
нарастването на усилията за военно решение ще увеличи в кратки срокове 
бежанския поток. 

- В последните дни все по-често се чува, че без Русия проблемът в 
Сирия няма да бъде решен.

- Ако Русия се намеси на страната на Башар Асад, това може частично 
да допринесе за отслабване на мощта на „Ислямска държава“, но няма да 
допринесе за регулиране на гражданската война в Сирия. Точно обратното 
– може да я разпали допълнително. Въпросът е как да си отиде режимът на 
Асад, така че след това Русия да се почувства удовлетворена. Това е въпрос 
на политика, не на военно решение. Руските интереси в Сирия са сериозни, а 
една западна ориентация на бъдещо сирийско правителство ще ги застраши. 

-Значи е неизбежно и спешно сътрудничеството между Русия и 
Запада?

- Големият въпрос пред западните политици е как да разделят сирийския 
и украинския казус. Да, Западът ще си сътрудничи с Русия дотолкова, 
доколкото „Ислямска държава“ трябва да бъде елиминирана с участието на 
Русия. Но това трябва да бъде отделено от темата за анексията на Крим и 
регулиране на кризата в Украйна. 

- Извинявайте, но това ще бъде много трудно, тъй като 
противопоставянето около Украйна отиде твърде далеч.

- Права сте, но трябва да изчистят принципите за водене на преговорите. 
Първият: диалогът между Русия, от една страна, и НАТО и Западния свят 
спрямо „Ислямска държава“ няма алтернатива. Второ, разговорите между 
Русия и Запада за постконфликтното регулиране на Сирия ще бъде сложен, 
защото трябва да се направи баланс с интересите на Русия. Третият проблем 
е Украйна и принципът е изключване на всякакви компромиси за решаване 
на кризата там. 

-Диалогът очевидно ще бъде не само сложен, но и дълъг. Това ни 
връща към мерките спрямо бежанския наплив, които трябва да се вземат 
сега. Някои твърдят, че студеното време ще спре вълната към Европа.

- Това е хипотеза. Хората бягат от война - интелигентни хора, голяма 
част от тях - християни. Те търсят спокойствие и сигурност. Когато не 
намират достатъчна съпричастност, когато се сблъскат с неадекватност 
на институциите от нашия западен свят, те реагират първосигнално, на 
религиозна основа, и от време на време се появява знамето на „Ислямска 
държава“. 

Искам да подчертая, че религиите не воюват, пример балканските 
конфликти от 90-те, когато католици и мюсюлмани воюваха срещу 
източноправославни. Воюват различните интереси. Ние и досега нямаме 
разбирането как да интегрираме сегашните бежанци, как да направим 
живота им поносим и да изключим възможността за активиране на какъвто 
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и да е политизиран елемент, свързан с терористични или други действия.
Задачата е да направим така, че конфликтът, който може да бъде 

провокиран на социална основа, да не прераства в политически претенции. 
Това означава да променим цялата икономическа стратегия на западния свят, 
така че да осигурим млада и жизнеспособна работна сила.

В цифри проблемът е нищожен – от една страна имаме 500 милиона 
европейско население, от друга – 10-12 милиона мигранти от всички арабски 
и африкански страни, които при ясна стратегия за инкорпорирането им, 
могат да дадат своя икономически принос за развитието на Европа. 

- Но Европа е разединена, институциите на ЕС правят една крачка 
напред, после две назад. Ту ще има квоти, ту няма… Как ще бъде 
изработена стратегията, за която говорите?

- С дълъг и системен диалог. С визионерство. 
- Дори Германия обаче се стресна от проблема, канцлерът Ангела 

Меркел също даде заден ход.
- Желанието да се спечелят избори на основата на популизма и 

дългосрочната стратегия са две различни неща. Политици, които мислят 
краткосрочно, ще изгорят в бъдеще. Политици, които мислят за бъдещето, 
може да получат негативи в настоящето. Но те трябва да носят отговорността 
на лидерството. 

- Популярността на политик като Виктор Орбан расте и то не само в 
Унгария.

- Права сте, расте. Но с тази популярност ще бъде ли решен 
интеграционният процес на тези 12 милиона? Няма. Те ще останат. Колко 
години можеш да ги държиш на една или друга граница? На практика се 
създават зони на несигурност, мигрантски кампуси, където никой не знае 
какво се случва. Когато отсъства съпричастност, тези хора могат бързо 
да се радикализират. Пак казвам: има опасност липсата на стратегия 
за интеграцията им да генерира социално противопоставяне, което да 
избие в политически аспекти като „Ислямска държава“ или други сродни 
образования.

- Има и друга хипотеза, свързана с метеорологичните особености – че 
студът ще накара бежанците да потърсят подслон и храна в България. 
Какво да очакваме?

- Ние трябва да сме готови за не по-малко от 500 000 души. С адекватна 
политическа, административна и икономическа култура бихме могли да ги 
вкараме в българската икономика. 

- Дайте пример за адекватна политическа, административна и 
икономическа култура.

- Когато освободиш икономическата активност на хората, а не я 
подчиняваш на рестрикции, регулации и ограничения, бързо можеш да 
инкорпорираш ромите или други етноси, защото те ще работят и ще създават 
принадена стойност. Все още имаме задръжки как икономически активните 
хора бързо да осъществяват своите идеи. 

Ето и пример. Идва бежанец, производител на пилешко месо в Сирия. 
Той това може да прави. Ако му дадем възможност да върши тази работа 
и тук, той се явява конкурент на другите производители и те веднага се 
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намесват. Тях ги устройват тежките регулации, тъй като са се утвърдили 
на пазара и поддържат висока цена на своята продукция. Ако освободим 
регулаторните механизми, бежанците бързо ще навлязат в икономиката, ще 
се намали и цената на продукцията. 

- Засега обаче от бежанския поток печели само мафията която 
организира нелегалните трансфери. Повтарят ли се събитията от времето 
на югоембаргото, когато организираната престъпност процъфтя?

- Разбира се. Щом има възможност за нелегално осъществяване на 
свръхпечалби, законите на организираната престъпност са категорични 
– бързо се създават инструментите и хората, които да вършат нелегалната 
дейност. 

- Парламентът увеличи драстично наказанията за трафик на хора. 
Това ще уплаши ли трафикантите?

- Не. Ще се изградят перфектни механизми за изплъзване от закона, ще 
се създадат мрежи от адвокати, съдии. Ще изгорят дребните риби, големите 
ще останат недосегаеми. Мръсните пари ще влязат в сивата икономика и ще 
генерират нова престъпност. 

- Мрачен сценарий…
- Мрачен, но, за съжаление, верен. 
- Хиляда военни тръгват към границата ни с Турция. Унгарците 

използваха водни струи и газ срещу щурмуващите границата. Какво би 
могла да направи българската армия в подобна ситуация? Може ли да 
тръгне срещу жени и деца със сила?

- Не. Армията не може да използва тези инструменти. Те са само в 
прерогативите на полицията. Овен това да използваш такива средства 
срещу бежанци е смешно. Между Унгария и България има разлика. Там има 
концентрация на хора на определени места. При нас има дълга граница с 
Турция. Тук не може да се концентрира масов поток. 

- Нашите офицери тръгват за респект?
- За респект и за логистична подкрепа на жандармерията и граничната 

полиция. Армията няма да бъде включвана в преките действия на гранична 
полиция, защото това ще бъде нарушение на закона. Счита се, че армията 
не е засегната от корупционните схеми, които съществуват в полицията 
на оперативно ниво. Поне в рамките на логистиката ще бъде изключена 
възможността за нарастване на риска трафикантите да купуват полицаите. 

- Армията следователно е по-малко корумпирана от полицията?
- При отношения с хора винаги има възможност за корупция. Армията е 

обучавана за други дейности и няма как бързо да се поддаде на изкушението 
от подкуп. Вярвам, че моралните устои сред българските професионални 
военни са силни. Но ако те продължат да оперират в нетипична за техните 
функции среда, никой не може да каже какъв ще бъде негативният ефект 
и върху армията. Възниква въпросът кои сили експериментират с морала 
на войската. Без ясни планове за развитие на отбранителните способности 
беше намален фонд работна заплата на министерството на отбраната. За 
това също трябва да се мисли.

Интервюто е публикувано на 20 септември 2015 г. 
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Предприемачът и общественик Васил ВАСИЛЕВ:

Европа е в предвоенно състояние,
а ЕС може да се разпадне  
„Аз съм един от много малкото българи, които са виждали реална война. 

Присъствал съм и от някаква гледна точка съм участвал в реални военни 
действия както по време на гражданска война, така и в конвенционални 
войни между отделни държави. Наблюдавал съм и подготовката на тези 
войни – военна, дипломатическа и политическа. Виждам сходни елементи със 
сегашната ситуация.“ Това кайзва за сайта Епицентър.бг основателят на 
Съюза на работодателите у нас и председател на Общобългарския комитет 
„Васил Левски“

Интервю на Мариела Балева 

- Европа се сблъсква с изключително тежък бежански проблем. 
Някои страни се принуждават да използват и армията си, а ние поне 
засега сме извън окото на бурята. Какви са опасностите и рисковете пред 
нас, г-н Василев?

- Европа се намира в предвоенно състояние. Ние сме в етапа, в който все 
още се води подготовка за война. Историята ни учи - войната винаги се губи 
от този, който не е подготвен, който е разединен и който не знае какво и как 
да го направи. А Европа се оказа неподготвена за тази криза, за тази огромна 
бежанска вълна, която я връхлита с неподозирана сила.

- Не звучи ли преувеличено това, едва ли не като някаква 
конспиративна теория? Защо мислите така?

- Аз съм бил на война и съм един от много малкото сегашни българи, 
които са виждали реална война. Присъствал съм и от някаква гледна точка 
съм участвал в реални военни действия както по време на гражданска 
война, така и в конвенционални войни между отделни държави. Освен това 
съм наблюдавал и подготовката на тези войни – военна, дипломатическа и 
политическа. Виждам сходни елементи с настоящата ситуация и това ми 
дава повод и аргументи да мисля по този начин.

- Този проблем е многопластов – свързан е с човешка трагедия, хората 
бягат от войната в търсене на по-добър живот за себе си и семействата 
си. Нали трябва да проявяваме толерантност в такъв момент?

- Българите сме изключително толерантен народ. Но откъде накъде 
ще поемаме злощастните последици от безразсъдната дипломатическа, 
политическа и военна активност на американското правителство? И с 
ответните действия на френските и британските правителства? Всички те са 
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подкрепяни и финансирани от тези движения и изменения в Близкия изток, 
заедно със Саудитска Арабия, Катар и другите шейхства. И изведнъж те 
излизат сухи от водата! Да видим фактите.

САЩ щели да приемат 8000 души – вероятно тяхната агентура и 
семействата им. Англия каза, че ще подбере кого да приеме, но може и никой 
да не вземе. Защо тогава ние да искаме българинът да е толерантен, като този, 
който е причинил нещастията, е нетолерантен? Това е много грозно обвинение 
към българския народ и е вдъхновено от същите тези, които отказват да 
понесат отговорността си за последиците от действията им в Близкия изток. 
Така че, това което правим, е свръх възможностите на българския народ. 
Нашият изнемощял народ се опитва да направи каквото може за част от тези 
хора, но и ние имаме граници. И ние не можем да понесем повече от това, в 
което сме в състояние да направим.

- Има един друг важен въпрос – в ситуация като тази, в която са 
заплашени едва ли не устоите на държавата, политиците ни, хората 
продължаваме да се делим на фили и фоби, на леви и десни. Получава се 
един порочен кръг, който повечето не разбират. Трябва ли правителството 
да има по-активна връзка с обществото?

- Има някакво обяснение, което изглежда по-логично, и ще ви го кажа въз 
основа на опита си. В Израелската война през 1968 година Израел завладя 
палестинските територии на Западния бряг на река Йордан. Различни 
еврейски или арабски спонсори дадоха много пари, за да бъдат подкупвани 
ливанските ръководители да приемат палестинците на своя територия, като 
тогава се цитираха суми между 1000 и 2000 долара на приет бежанец. Само че 
в началото на 70-те години една кола струваше 3000 долара и покупателната 
способност на долара беше 10 пъти по-голяма.

Не изключвам този елемент също да присъства в отношението на някои 
хора към бежанците тук, в България. Които едва ли не са разтворили ръце 
и приказват: всички да дойдат, защото ние сме били най-толерантните 
и можем да подсигурим подслон на всички бежанци. Това е подигравка с 
възможностите на България, с чувствата на българския народ. Точно тези 
неразумни приказки, които някои хора във властта употребяват, насаждат 
ксенофобията и страха от чужденците.

- Започна подписка на известни общественици с призив към 
управляващите да не мълчат: „Вразумете се!” – Но при нас нещата май 
стигат само до подписка.

- Подписката действително е много полезна и показва гражданското 
чувство на хората, които са я подписали, но подписка работа не върши. Трябва 
натиск върху това правителство. И то е изправено пред една алтернатива: или 
да спре пътя на мигрантите в България и да ги отклони от нашата страна, или 
да попадне под ударите на всеобщото недоволство. С подобни палиативни 
средства като приказките: ще приемем 2000 бежанци, после още 4000, после 
още 8000, нещата не могат да се оправят. Решаването на тези проблеми не 
може да бъде стоварвано върху гърба на българския народ.

- Каква е реалната заплаха пред Европа сега, не малко анализатори 
вече твърдят, че тя е заплашена от разпад?

- Да, Европа е заплашена и от разпад. Няколко неща ми дават право 
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да мисля така: възстановяването на границите от страна на основните 
европейски държави, провалът на Шенген, скоро станахме свидетели на това 
как еврото беше на крачка от смъртта си. Това показва, че ако Европейският 
съюз не се реформира, ако не отчете интересите на малките държави, вкл. и 
на България, няма да го бъде.

Егоизмът на големите западни държави доведе до това положение на 
общността. Ако ЕС не се реформира сериозно така, че националните интереси 
на всеки да бъдат защитени, а не да са приведени под общ знаменател, който 
да е доминиран от интересите на Англия, Франция и Германия, то Европа 
със сигурност ще се разпадне.

Интервюто е публикувано на 21 септември 2015 г. 


