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Уводни думи

 „Докторантският брой“ на сп.  Език и публичност е място на няколко интелектуални и

институционални срещи. В него взаимно се засрещат статиите на седмина докторанти, които

идват от различни докторски програми на НБУ и които, както се вижда от съдържанието, са

посветили търсенията си на твърде различни изследователски проблеми. В него освен това

усилията на Департамент „Философия и социология“ и на редакторите на списанието, които

поддържат  Език и публичност  като платформа за транс-дисциплинарен диалог по острите

проблеми  на  съвременните  науки  и  общества,  се  срещат  с  академичната  експертиза  на

утвърдени учени от различни департаменти на университета, които приеха да станат специа-

лизирани рецензенти на докторантските статии. Всъщност „Докторантският брой“ е рожба и

на една по-ранна среща, проведена на живо през февруари тази година – на Първия ежегоден

докторантски  семинар  на  НБУ. Статиите,  публикувани  тук,  са  преработени  за  научна

публикация и преминали през строгата процедура на рецензиране доклади, изнесени на този

- голям и сериозен, но и забавен и приятелски в неформалната си част, - академичен форум.

И  все  пак,  защо  толкова  различни  теми,  предполагащи  и  различни  професионални

компетенции, попаднат на едно място? И кой ще чете този твърде „шарен“ брой на  Език и

публичност?

Читател, вярвам, е всеки, който има любопитство към света, в който живеем и който, без

съмнение, е комплексен и не може да бъде разбран под един-единствен микроскоп. В този

свят част от проблемите са глобални, какъвто е въпросът за легитимността на хуманитарните

интервенции, например тези в Косово и Йемен, които противоречат на международното пра-

во, но въпреки това получават своята легитимност с политически и етически средства (виж

статията на докторант  Илиана Панайотова). Не по-малко актуален обаче е и „кюрдският

въпрос“,  по  който  докторант  Живко  Димитров  и  доц.  Мира  Майер  ни  предлагат

детайлизиран анализ на различните политики, които днес Република Турция прилага спрямо

кюрдите в Ирак, в Сирия и на собствената си територия. Глобалната политика обаче трудно

може да бъде разбрана без глобалните финанси, в които акредитивът е основен инструмент

за безналично плащане при международните сделки (докторант Десислава Маврова). В този

глобален свят се променя и ролята на музеите, които вече не са просто дисциплинарно-обра-

зователни институции, а са места на отворена градска публичност – можете да проследите

архитектурните трансформации на публичните пространства в тях (паркове, покриви, атриу-
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ми, зали за срещи и експозиции и т.н.) заедно с докторант  Виолета Шатова.  В този свят,

разбира  се,  все  по-важни  са  и  информационните  технологии  и  в  частност  електронното

управление, за което, ако искате да видите докъде е стигнала България в него, прочетете ста-

тията на докторант Петър Алексиев. В нашия свят миналото, закачащо се за културната ни

идентичност, но и превърнало се в част от културната индустрия, също е важно – вижте по

стъпките на археолозите какви са били амулетите със соларни символи в балканските про-

винции на Римската империя през  I-IV век  (докторант  Виолина Кирякова), както и какво

можем да научим от разкопките на некропола в средновековната крепост Лютица (докторант

Филип Петрунов).

Темите са важни и интересни, изследванията – качествени, а и езикът на представянето

им е достъпен. Повече не може да се иска от един брой на интердисциплинарно научно спи-

сание.

Искам специално да благодаря на авторите, но и на д-р Христо Гьошев, главния редактор

на списанието, който пое организацията и общата научна редакция на този брой. И също така

на  колегите,  чиито  професионални  рецензии  направиха  възможен  този  брой:  проф.  д-р

Христо Тодоров (Департамент „Философия и социология“), доц. д-р Мира Майер (Департа-

мент „Политически науки), доц. д-р. Станислава Георгиева (Департамент „Икономика“), гл.

ас. д-р Мариана Димитрова (Департамент „Администрация и управление“), гл. ас. д-р. Соня

Драгова, (Департамент „Когнитивна наука и психология“), гл. ас. д-р. арх. Климент Иванов

(Департамент  „Архитектура“),  гл.  ас.  д-р  Живко  Минков  (Департамент  „Политически

науки“), доц. д-р Илиян Боянов и гл. ас. д-р Боян Думанов (Департамент „Археология“).

Доц. д-р Димитър Вацов,

Ръководител на Докторантското училище на НБУ
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Илиана Панайотова: Интервенциите в Косово и Йемен

Илиана Панайотова

ПРАВНО И ПОЛИТИЧЕСКО ЛЕГИТИМИРАНЕ НА

МЕЖДУНАРОДНАТА НАМЕСА ПРИ РЕГУЛИРАНЕТО НА

КОНФЛИКТИ. ИНТЕРВЕНЦИИТЕ В КОСОВО И ЙЕМЕН

Abstract

In the post-bipolar world the new security environment, the globalization and the evolving risks

and threats, raise the question about the nature of international interventions. Cases like Rwanda and

Bosnia and Herzegovina illustrate the result of the lack of proper action due to the disagreement be-

tween the permanent members of the Security Council. This provokes the need to reconsider the tra-

ditional criteria concerning interventions in order to adjust them to the new reality. As a result, we

are witnessing cases where the lack of legal grounds is compensated by political arguments and sup-

port. The operations in Kosovo and Yemen represent a great example of the justification of illegiti-

mate interventions from a legal point of view by political means, which presents them as more ac-

ceptable, just and necessary.

Ключови думи: легитимиране, регулиране на конфликти, интервенции, Йемен, Косово. 

В контекста на променената среда за сигурност след края на Студената война, глобализа-

цията  и еволюиралите рискове и заплахи,  въпросът за легитимността  на международните

интервенции при регулирането на конфликти става все по-актуален. Анализът на събитията

през втората половина на 20 и 21 век показва,  че по-голямата част от конфликтите не са

междудържавни, а вътрешнодържавни. Все повече неща остават извън контрола дори и на

най-силните държави заради изместването на силата от държавните към недържавните игра-

чи. Дори и едно явление на пръв поглед да не представлява директна заплаха за останалите

държави, с оглед нарастващата взаимозависимост между страните, ефектите от него могат да

имат пряко отражение върху регионалната, а от там и върху международната сигурност. Съ-

щевременно случаи като Руанда и Босна и Херцеговина  представляват нагледен пример до

къде може да се стигне при ненамеса поради липса на съгласие в рамките на СС. Това налага
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преосмислянето  на  традиционните  критерии  за  намеса,  установени  в  Устава  на  ООН

(УООН), с цел тяхното прилагане към новите реалности. Установеният със създаването на

ООН международен  ред съдържа в  чл.  2,  ал.  4  от  УООН ясно формулиран  принципа  за

ненамеса. Тъй като традиционно нормите се формират след възникване на необходимост от

регламентиране на дадено явление, обаче, развитието на обществените отношения води и до

еволюция на правилото и неговото интерпретиране. 

Легитимността на намесата при регулирането на конфликти осигурява положителната

реакция и одобрението на международната общност. Тя следва да се разглежда в двете  ѝ

разновидности – правна и политическа, които са неразривно свързани помежду си. 

Правната  представлява  съобразяване  и  подчиняване  на  намесата  на

международноправните норми, които регламентират процедурата и основанията за нейното

реализиране,  както  и  предвидените  механизми  за  контрол.  Политическата  легитимност

изразява нивото на подкрепа за съответната намеса от страна на международната общност

(външна)  и  от  страна  на  населението  на  съответните  държави,  участващи  в  нейното

реализиране  (вътрешна).  Смисълът  на  създаването  на  правен  ред  се  състои  именно  в

съблюдаването  на  създадените  норми,  които  гарантират  запазването  на  създадения  с  тях

баланс. Поради факта, че нелегитимната намеса противоречи на установения ред, се търсят

начини за тяхното легитимиране чрез компенсиране на съществуващите правни ограничения

с политически основания. 

В този контекст се стига до необходимостта от легитимиране на интервенции, за които

не може да се получи мандат поради спорове между постоянните членки. Липсата на правни

основания се компенсира с привличане на широка обществена подкрепа, споделяне на отго-

ворността чрез реализиране на интервенциите чрез регионални организации и широки коали-

ции, използване на моралът и хуманитарните подбуди за обосноваване на отговорността за

намеса. 

Легитимирането предполага  постоянно полагане на усилия за аргументиране на леги-

тимността на действията чрез правни и политически основания, като балансът между тях за-

виси от конкретната ситуация. Въпреки това може да се очертае тенденцията за увеличаване

на приноса на политиката за сметка на правото, той като за разлика от нормата, политиката е

далеч  по-неформална  и  гъвкава.  Паралелно  с  нея  се  наблюдава  и  кумулиране  на  правни

възможности,  които самостоятелно не обуславят законността  на действията,  но заедно ги

правят по-приемливи. 
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Казусът Косово

Операцията на НАТО в Косово през 1999 г. е първият ярък пример за тенденцията за ле-

гитимиране след края на Студената война. На практика това е първата употреба на военна

сила извън чл. 5 от Вашингтонския договор, проведена без мандат на СС. Тя представлява

ярък пример за легитимиране и излизане извън рамките на установените положения в името

на хуманитарните цели и морала – аргументи, които оправдават предприетите действия.

Във връзка със ситуацията в Косово през 1998 г. СС приема резолюции № 1160, № 1199

и № 1203, в които ясно се отличава волята за постигане на политическо решение. Резолюция

№ 1199 призовава за прекратяване на насилието и спиране на огъня. В преамбюла ѝ ситуа-

цията в Косово се определя като заплаха за сигурността и мира в региона, подчертава се

целта  за  постигане  на мирно разрешаване  на ситуацията  в СРФЮ, и се  определя,  че СС

действа по раздел 7 от ООН. В параграф 4 от текста на резолюцията се предвижда единстве-

но „че ООН изисква СРФЮ, в допълнение към мерките в резолюция 1160 от 1998 г., неза-

бавно да приложи следните конкретни мерки за постигане на политическо решение на си-

туацията в Косово...” (UN, 1998). В параграф 16 се решава при неизпълнение на изисканите

конкретните мерки в тази резолюция, както и тези в № 1160 (1998), да разгледа по-ната-

тъшни действия и допълнителни мерки за поддържане или възстановяване на мира и ста-

билността в региона. Видно от текста липсва каквото и да е позоваване на използване на въо-

ръжена сила, дори напротив – няколко пъти се потвърждава желанието за намиране на поли-

тическо решение. 

Поради  неприлагането  на  резолюците  на  13.10.1999  г.  Северноатлантическият  съвет

(САС)  на  НАТО  издава  заповед  за  активиране  на  въздушна  операция  „Решителна  сила

(NATO JFC Naples, 1999)” . На практика по този начин се задейства механизмът в рамките на

организацията за започване на операция. Нейната цел е нанасяне на ограничени въздушни

удари и въздушна кампания по фази (NATO, 1999) в бившата Съюзна Република Югославия

(СРЮ). На 30.01.1999 г. САС взема решение, че Генералният секретар може да оторизира

въздушни удари в СРЮ (NATO, 1999 b). Според изказването на Генералния секретар от съ-

щата дата с решението си САС одобрява нанасяне на ограничени въздушни удари по цели и

провеждане на въздушна кампания на фази (NATO, 1999 c). След провеждане на разговори

със страните-членки на НАТО и с оглед невъзможността за постигане на мирно решение, на

23 март  1999  г.  Генералният  секретар  на  Алианса  Хавиер  Солана  възлага  на  Върховния
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главнокомандващ на силите на НАТО в Европа провеждането на въздушна операция в СРЮ

(NATO, 1999 a).

Според изявление от извънредната среща на ниво министри на САС на НАТО от 12

април 1999 г. целите на кампанията са:

-  прекратяване  на  всички военни действия  и  незабавно  прекратяване  на  насилието  и

репресията;

- изтегляне на военните, полицейските и паравоенните сили от Косово;

- разполагане в Косово на международно военно присъствие;

- безусловно и безопасно завръщане на всички бежанци и вътрешно разселени лица и

безпрепятствен достъп до тях от организации за хуманитарна помощ;

 - създаване на политическо рамково споразумение за Косово на базата на мирното спо-

разумение от Рамбуйе, в съответствие с международното право и с УООН (NATO, 1999 d).

Както посочва Уилър в статията си Едностранна хуманитарна интервенция и междуна-

родно  право (Wheeler,  2003)  позицията  на  Алианса  е,  че  операцията  е  правно  и  морално

оправдана, тъй като целта ѝ е да избегне хуманитарна катастрофа и е в съответствие с Резо-

люции 1199 от 1998 г. (UNSCR, 1998  a)  и 1203 от 1998 г. (UNSCR, 1998  b)  на СС, които

изискват от Сърбия да преустанови нарушенията на човешките права в Косово (UN, 1998).

Анализът на приетите от Съвета резолюции показва, че в нито една от тях не се споменава за

използване на сила или реализиране на интервенция. Следва да се има предвид, че не е доста-

тъчно резолюциите на СС да изискват изпълнение на определено задължение, за да се прие-

ме,  че  е  позволено  използването  на  сила.  Нещо повече  –  предвид  факта,  че  СС изисква

изпълнението  на  определено  задължение,  именно  той  следва  да  установи  неговото

неизпълнение. Необходимо е ясно и недвусмислено определяне на мерките, които СС отори-

зира в съответствие с УООН, както и начина, по който същите ще бъдат приложени. 

Тезата за хуманитарната интервенция не следва да се разглежда като възможност за зао-

бикаляне на изискването за мандат от СС, а по-скоро като основание за реализиране на наме-

са.  Съществува становище, според което при хуманитарните интервенции не е необходим

мандат, тъй като същите се осъществяват с хуманитарна цел, което не е изрично включено в

обсега на правомощията на СС. Това обаче официално не среща подкрепата на междуна-

родната общност, тъй като ако се приеме за правилно, съществено би ограничило ролята на

ООН. Възможна и по-правилна е обратната интерпретация – щом изрично не са изключени

от правомощията на СС, то следва да се приеме, че са включени. Това съответства с един от
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основните принципи в правото, че всичко, което не е изрично забранено, е позволено. Както

посочва и Гудман в статията  си  Хуманиранта интервенция и поводи за война (Goodman,

2006)  загрижеността на страните от откритото оторизиране на хуманитарната интервенция

без мандат на ООН идва от нежеланието им да се формира ново правило, което може да

служи за предтекст за злоупотреба с интервенциите.  Тази позиция поддържа и Шахтър в

книгата си Междунарно право в теорията и на практика (Schachter, 1991). Според него макар

и  негласно  се  счита,  че  е  по-добре  да  се  направи  нарушение,  което  да  се  приеме  за

необходимо и желано в конкретна ситуация, отколкото да бъде приет принцип, който отваря

широко вратата към използването на сила.

В полза на операцията  следва да се отчете  фактът,  че процедурата  за иницииране на

интервенцията  официално  започва  пет  месеца  преди  началото  й.  Въпреки  това  междуна-

родната общност не предприема действия срещу Алианса с цел предотвратяване или осъжда-

не на планираната операция. Основание за намеса може да бъде намерено в стратегическите

концепции на НАТО, в които се наблюдава засилване на аспекта на сигурността, даващ осно-

вание за провеждане на операции извън чл. 5 от Вашингтонския договор. Въпреки, че разши-

ряването на аспектите на сигурността се реализира постепенно с всяка следваща концепция,

на практика към момента на реализиране на операцията може да се приеме, че такъв е нали-

це. 

От гледна точка на международното право липсата на мандат от СС на ООН води до не-

легитимност  на  интервенцията.  Възможните  последици  от  това  се  изразяват  в  критика  и

осъждане от международната общност, налагане на санкции от СС и от отделни държави,

както и до осъждане от Международния съд. Влияние в това отношение оказват положението

и тежестта на страните-участнички в интервенцията и нивото на подкрепа, с която разпола-

гат. В конкретния случай три от петте постоянни членки на СС участват активно в операция-

та, реализирана чрез регионална организация, което на практика прави невъзможно осъжда-

нето и налагането на санкции от страна на Съвета.

След началото на кампанията във връзка с писмо от 24.03.1999 г. на постоянния предста-

вител на Руската федерация в ООН, адресирано до президента на СС, на 26 март се провежда

заседание на СС, за да се разгледа проект на резолюция, осъждаща операцията на НАТО в

Косово (Security Council Report, 1999). Проектът е подкрепен единствено от Русия, Китай и

Намибия и е отхвърлен от Аржентина, Бахрейн, Бразилия, Канада, Франция, Габон, Гамбия,

Малайзия,  Нидерландия,  Словения,  Великобритания и Северна Ирландия и САЩ. В тази
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връзка следва да се отбележи, че неприемането на резолюция, осъждаща операцията в Косо-

во, може да се тълкува като мълчаливо одобрение на същата, особено предвид позициите на

страните, отхвърлили проекта, изразени по време на срещата. 

Във връзка с проведената операция през 1999 г. Сърбия завежда 10 дела срещу Белгия

(ICJ, 2004 a), Канада (ICJ, 2004 b), Франция (ICJ, 2004 c), Германия (ICJ, 2004 d), Италия (ICJ,

2004 e), Холандия (ICJ, 2004 f), Португалия (ICJ, 2004 g), Великобритания (ICJ, 2004 h), САЩ

(ICJ, 1999 c) и Испания (ICJ, 1999 b) в Международния съд (МС). Обвинението се състои в: 

„...нарушаване на международното задължение за неизползване на сила срещу друга

държава, задължението за ненамеса във вътрешните дела на друга държава, задължение-

то за ненарушаване на суверенитета на друга държава, задължението за защита на ци-

вилното население и гражданските обекти по време на война, задължението за защита на

околната  среда,  задължението  свързано  със  свободната  навигация  в  международните

реки, задължението относно основните права и свободи на човека, задължението да не се

използват забранени оръжия, задължението да не се създават умишлено условия на живот,

които да причинят физическото унищожаване на национална група”.

Интересно е да се отбележи, че исковете са отхвърлени поради липса на юрисдикция на

съда. Това се дължи на факта, че по време на завеждане на жалбите през април 1999 г. стра-

ната не е била член на ООН (съгласно Резолюция № 777 от 19.09.19992 г. на СС на ООН).

Въпреки, че поради липса на юрисдикция съдът не се произнася по предмета на правния

спор, същият изразява дълбока загриженост от използването на сила в СРЮ. Според него

това повдига сериозни въпроси пред международното право и подчертава задължението на

страните да действат в съответствие с УООН и нормите на международното право, включи-

телно хуманитарното право (Reliefweb, 1999).

Постановяването на решение по заведените дела би отговорило на въпроса дали по време

на операцията е било легитимно използването на сила при липса на мандат на ООН и това би

сложило  край  на  споровете  относно  необходимостта  от  такъв  при  хуманитарните

интервенции. Неосъждането на десетте страни на това основание обаче не следва да се прие-

ме като последващо правно легитимиране на действията на НАТО. Това е така именно пора-

ди липсата на произнасяне по легитимността на използваната сила. Въпреки това трябва да

се подчертае, че по аргумент на противното основание липсата на осъждане би могла да пре-

зюмира допустимост от гледна точка на политическите критерии.
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Във връзка с подадени жалби до прокурора на Международния наказателен трибунал за

бивша Югославия (МНТБЮ) за извършването на сериозни нарушения на международното

хуманитарно право по време на въздушната кампания на НАТО, на 14 май 1999 г. прокуро-

рът сформира комитет за оценка на обвиненията. Окончателният доклад на прокурора от ко-

митета,  сформиран  за  оценка  въздушните  атаки  на  НАТО  срещу  СРЮ (ICTY,  1999),  не

разглежда законността на използването на сила, тъй като това спада към компетентността на

МС. След преглед на представените доказателства, прокурорът решава, че няма правно осно-

вание да образува наказателно производство във връзка с въздушната операция на Алианса.

Отказът за образуване на производство се дължи не на липсата на каквито и да било наруше-

ния или цивилни жертви, а на липсата на прекомерност и/или умисъл за причиняване на вре-

ди и смърт при реализирането на отделни спорни операции от въздушната кампания. Друг е

въпросът дали наличието или липсата на легитимност следва да бъде отчетена при квалифи-

цирането  на  подобен  вид  деяния  и  дали  е  целесъобразно  трибуналът  да  не  може  да  се

произнася по легитимността на провежданата операция. 

Анализът на проведената от НАТО операция и реакцията на международната общност

показват нарастващото влияние на политическия аспект на легитимността на интервенциите.

Въпреки липсата на мандат от СС, на практика действията на Алианса не са осъдени от ООН

и  МС. Липсата на легитимност се компенсира чрез кумулиране на правни и политически

основания, в допълнение на които са изведени и морални категории. От съществено значение

е и фактът, че операцията е проведена в постбиполярния свят, десет години след края на Сту-

дената война. В този момент САЩ и другите страни-членки на НАТО играят изключително

активна роля на международната сцена, докато Русия е изправена пред множество проблеми.

Именно тази операция се превръща в прецедент, който ще бъде използван като модел и осно-

ва за легитимиране на намесата занапред. 

Казусът Йемен

Повече от 15 г. по-късно през 2015 г. коалиция, начело със Саудитска Арабия, инициира

интервенция в Йемен, която макар и с по-нисък интензитет, продължава да е в ход. Причина

за  намесата  е  превратът  на  хутите  в  Йемен  и  отстраняването  на  президента  Абд  Раббу

Мансур Хади, който заминава за Рияд (Саудитска Арабия).  Това е втората международна

коалиционна операция, проведена без мандат от ООН под шапката на регионални организа-
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ции. Този път обаче тя се реализира без прякото участие и ръководството ѝ да се осъществят

от САЩ, въпреки че Рияд е един от основните съюзници на Вашингтон в региона. Същевре-

менно  е  и  първата  сериозна  инициатива  на  Съвета  за  сътрудничество  на  страните  от

Персийския залив (ССПЗ) и на Арабската лига, които изявяват претенциите си за регионално

лидерство и за поемане на отговорност за ситуацията на сигурност в арабските държави. За

провеждането ѝ влияние оказват и фактори като ситуацията в Близкия Изток и споразумение-

то за ядрената програма на Иран. Подобно на случая в Косово, за провеждането ѝ отново

липсва мандат на СС на ООН, което поражда нуждата от нейното легитимиране. В този слу-

чай обаче Саудитска Арабия е далеч по-гъвкава при намиране на правната база за провежда-

не на операцията и диверсифицира възможностите за аргументиране на действията си.

На 24 март  Хади изпраща писмо до страните от ССПЗ, в което на основание чл. 51 от

Устава на ООН, Устава на Арабската лига и Договора за взаимна отбрана, ги моли: „да пре-

доставят незабавна подкрепа под всякаква форма и да предприемат всички необходими

мерки, включително военна интервенция, за да защитят йеменския народ от продължава-

щата агресия на хутите, да отблъснат атаката, която предстои в Йемен и в други градо-

ве на юг и да помогнат на Йемен да се изправи срещу Ал Кайда и ИДИЛ“. 

На 25 март външният министър на Йемен Рияд Яссин поисква военна помощ от Арабска-

та лига. На среща на върха на 28 – 29 март в Шарм аш-Шейх, Египет, Хади отново повтаря

призива си за международна интервенция в Йемен (League of Arab States, 2015). Съгласно

приетите  решения,  страните  потвърждават  подкрепата  си  за  законността  в  страната,

представлявана от легитимния президент Хади и отхвърлят и осъждат действията на хутите,

които усложняват обстановката и ги окачествяват като нарушение на законността и народна-

та воля. В тях се приветстват и подкрепят напълно военните мерки, предприети от коалиция-

та за защита на законността в Йемен, съставена от страни от ССПЗ и други арабски държави,

по молба на йеменския президент Абд Раббу Мансур Хади, в съответствие с Договора за

взаимна арабска отбрана, Устава на Арабската лига и чл. 51 от Устава на ООН, и изхождайки

от отговорността си за запазване на сигурността на арабските страни, националното единство

и запазване на суверенитета и независимостта им.

На 26 март е получено писмо от постоянния представител на държавата Катар в ООН,

адресирано до Генералния секретар и до президента на СС. В него са приложени писма от

постоянните представители на кралство Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия и ОАЕ, както и от
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шарже д’афер на постоянната мисия на Кувейт в ООН. То съдържа текста на писмото на йе-

менския  президент  до  страните-членки  на  ССПЗ от  24  март  2015  г.,  както  и  съвместно

изявление от правителствата на горепосочените държави, че ще се отзоват на молбата му. В

него се посочва, че ситуацията в страната представлява заплаха не само за Йемен, но и за

регионалната  и  за  международната  сигурност.  Подчертава  се,  че  актовете  на  агресия  от

страна на хутитите засягат и Саудитска Арабия, поради наличието на тежко въоръжение и

ракети  с  малък  и  голям  обсег  на  действие,  извън  контрола  на  законното  правителство.

Изтъква се, че хутите са разположили тежко въоръжение и ракети на границата и са провели

широкомащабно военно учение с използване на средни и тежки оръжия в близост до нея

(Security Council Report, 2015). Посочва се, че проведената неоправдана атака на територията

на  кралството,  извършена  от  хутите,  и  настоящите  им  действия  показват,  че  те  имат

намерение да го направят отново. 

По този начин се формира правната основа на коалиционната операция в Йемен, начело

със Саудитска Арабия. Открояват се две паралелни и преплитащи се линии, които би следва-

ло да обосноват действията на кралството: самоотбрана и покана за намеса от страна на йе-

менските власти. Условията за прилагане на тези две основания не са изпълнени, но кумули-

рането им, макар и непълно, внася по-голяма тежест. 

Правото на колективна отбрана е предвидено в чл.53, но съществено условие за него е

получаването на предварителна санкция от СС на ООН. Именно Съветът разполага с компе-

тентност да определи съществуването на заплахите и/или нарушенията на мира и/или актове-

те на агресия и да отправя препоръки или да решава какви мерки да бъдат предприети. До на-

чалото на операцията обаче липсва предварителната санкция на Съвета за сигурност за про-

веждането  на  военни  действия  на  територията  на  Йемен,  което  поставя  под  въпрос  за-

конността й. 

Текстът на писмото на страните от ССПЗ до СС и Генералния секретар на ООН съдържа

и друга възможност за интерпретация на правото на самоотбрана. Описаната „заплаха“ за

Саудитска Арабия от възможни действия на хутите поради разполагане на въоръжение и на-

личие на нападение четири години по-рано, поставя въпроса дали това не се сочи като до-

пълнително  правно  основание,  което  да  аргументира  последващите  действия.  Според

преобладаващото мнение, за да се приложи институтът на самоотбраната е необходимо нали-

чието на непосредственост на нападението, а такова към онзи момент липсва. Следва да се

13



Език и публичност, брой 1/2016

подчертае, че обратната интерпретация е възприета в САЩ, където със Стратегията за нацио-

нална сигурност от 2002 г. се възприемат доктрините не само за преамптивната, но и за пре-

вантивната  самоотбрана.  Това тълкуване обаче не се толерира в рамките на ООН и сред

преобладаващия брой страни. 

Макар и изрично непредвидено като хипотеза в Устава на ООН, всяка държава има пра-

вото да се обърне с искане за съдействие към друга страна. За да е налице тази хипотеза е

необходимо властите да бъдат легитимно избрани, съгласието да е дадено доброволно, както

и  съответният  орган  да  разполага  с  компетентност  по  вътрешното  законодателство  да

упражнява такива правомощия. Според последния критерий управлението им трябва да бъде

поне минимално ефективно, за да се счита, че имат право да поискат такава намеса. Този ми-

нимум обикновено е налице, когато правителството не е загубило контрол върху значителна

част от територията на страната. Както отбелязва Нолт в статията си Интервенция по покана

(Nolte, 2010) Правилото не се прилага и когато правителствата не изпълняват функциите си в

страната, а се намират в друга държава.

Формално според конституцията на Йемен Абд Раббу Мансур Хади продължава да се

счита за президент, тъй като оставката му не е приета от парламента. С писмото си от 24

март 2015 г. той отправя молба за помощ до страните от ССПЗ, като военната интервенция е

изрично посочена.  На 26 март страните  от  ССПЗ с писмо информират СС и Генералния

секретар на ООН за намерението си да се отзоват на молбата на Хади. Паралелно с това на 25

март външният министър на Йемен Рияд Яссин поисква военна помощ от Арабската лига,

което е потвърдено от президента по време на срещата на върха на лигата на 28 – 29 март в

Шарм аш-Шейх (Египет). Подкрепата на лигата е обективирана в решенията, взети по време

на срещата. Така погледнато първоначално изглежда, че действията следва да се приемат за

легитимни. На практика обаче от януари 2015 г. Абд Раббу Мансур Хади не изпълнява пра-

вомощията си на президент и няма контрол върху територията на страната. Следва да се има

предвид, че по време на началото на коалиционната операция в Йемен, той се намира в Рияд.

По този начин реализирането на предвидената хипотеза не е налице и действията също не би

следвало да се считат за съответстващи на международното право. 

След началото на коалиционната операция, на 14 април 2015 г. СС на ООН приема Резо-

люция № 2216 (UN, 2015 a). Подчертава, че няма друга алтернатива освен политическо реше-

ние и действията на Съвета трябва да бъдат в съответствие с вече съществуващи документи.
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В допълнение при гласуванията в СС Москва настоява за въвеждане на ембарго за всички

страни в конфликта,  а не само за хутите  (Russia Today, 2015).Съгласно текста се налагат

санкции на лица, които подкопават стабилността в Йемен (забрана за пътуване и замразяване

на авоарите), налага се оръжейно ембарго, изискват се прекратяване на насилието от всички

страни  и  въздържане  от  последващи  едностранни  действия,  застрашаващи  политическия

преход  (UN,  2015  b).  Настоява  се  за  изтегляне  на  хутите  от  окупираните  по  време  на

конфликта  територии,  връщане  на  оръжията,  иззети  от  органите  за  сигурност  и  ВС,

преустановяване  на  всякакви  действия,  които  са  в  юрисдикцията  на  легитимното

правителство на Йемен, както и прилагане на предходните резолюции. 

Независимо от изискванията за предварителна санкция от страна на СС на ООН преди

провеждането на военна интервенция в друга държава, видно от текста на резолюцията месец

след началото на операцията такава липсва. Единствената крачка, направена от Съвета, е на-

лагането на оръжейно ембарго, което обаче следва да се прилага при изчерпателно посочени-

те хипотези. От тази гледна точка всяко действие, представляващо отклонение от предвиде-

ните условия,  следва да се счита  за несъответстващо на мандата,  следователно – нелеги-

тимно. При така създалата се конфигурация, единственият начин за компенсиране на липсата

на правна легитимност е привличането на голям брой държави при провеждане на операция-

та. По този начин се осигуряват не само техните съгласие и подкрепа, но и се споделя отго-

ворността за последващите действия. Неписаното правило гласи, че колкото по-голям брой

държави участват в една коалиция, толкова по-легитимна е тя. 

На тази база на 25 март на територията на Йемен се поставя началото на операция „Ре-

шителна  буря“.  Тя  се провежда от  коалиция от  10 страни,  начело със  Саудитска  Арабия

(ССПЗ без  Оман,  Египет,  Судан,  Йордания,  Мароко  и  Пакистан)  и  включва  нанасяне  на

въздушни удари в Йемен (Aljazeera, 2015 a). САЩ участват с предоставяне на логистична и

разузнавателна подкрепа за провежданата военна операция (Аlarabiya, 2015). Същевременно

в хода на операцията Рияд постоянно полага усилие за привличане на възможно най-голям

брой съюзници, дори и участието им да е символично, или да получи декларация за подкрепа

на предприетите от коалицията действия. 

Целите на тази операция са: възстановяване на легитимността на президента Абд Раббу

Мансур Хади, предотвратяване на пълния срив на Йемен, избягване на гражданската война,

предотвратяване на хуманитарна катастрофа, при която десетки хиляди бежанци ще избягат
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от Йемен в страните от Персийския залив и в други съседни държави, както и възпиране на

иранската  експанзия  в  арабския  залив  (Aljazeera,  2015  b).  Видно  от  дефинираните  цели,

трудно може да се приеме, че са в съответствие с исканията на Хади и биха могли да бъдат

постигнати с военни средства (Aljazeera, 2015). Въпреки стремежа за предотвратяване на ху-

манитарна катастрофа, вследствие на наложената морска и въздушна блокада, както и броя и

вида на поразените цивилни обекти, хуманитарната ситуация рязко се влошава. 

На  22.04.2015  г.  министърът  на  отбраната  на  Саудитска  Арабия  обявява  края  на

въздушните атаки поради елиминиране на заплахата за сигурността на кралството, причине-

на от балистичните оръжия и тежкото въоръжение, с които разполагат хутите.  На същата

дата обаче започва операция „Възраждане на надеждата“, която следва да способства за въ-

зобновяване на политическия процес в страната. Според Рияд основните ѝ цели включват: за-

щита на цивилното население, борба с тероризма, ускоряване и улесняване на хуманитарната

помощ за Йемен, както и улесняване на работата на международните организации за помощ

(Saudi-US Relations Information Service,  2015).  Краят на  „Решителна  буря“  и  началото  на

“Възраждане  на  надеждата“  при  идентични  действия  на  коалицията  поставя  множество

въпроси. Абстрактно дефинираните и разнообразни нови цели показват намеренията на коа-

лиционните партньори да продължат действията си за неопределен период от време. Не е

изключено това да е и начин за преодоляване на критиките на международната общност по-

ради големия брой на цивилните жертви. 

Коалиционната операция начело със Саудитска Арабия трудно може да бъде определена

като съответстваща на международното право. Фактът, че се провежда и ръководи от регио-

налните играчи, без директното участие с въоръжени сили и военна техника, но с подкрепата

на международната общност, я прави легитимна в политически, но не и в правен аспект. При

така създалата се конфигурация в региона всеки опит за намеса на външни представители

извън Арабската лига и Съвета за сътрудничество в Персийския залив би усложнил ситуа-

цията и би бил осъден. В крайна сметка така създаденият баланс между политическите и

правни основания постигат  целта си и въпреки,  че положението на Саудитска Арабия не

може да се сравни с това на НАТО през 1999 г., негативна санкция заради операцията липсва.

В контекста на постоянно променящата се среда за сигурност търсенето на варианти за

действие, позволяващи реализиране на интересите на основните играчи на международната

сцена, спазване на ангажиментите на международната общност и запазването на баланса, га-
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рантиращ  мира  и  сигурността,  обуславят  промяната  на  баланса  между  политическите  и

правните основания за намеса. За целта занапред ще нараства ролята на регионалните орга-

низации при регулирането на конфликти, където намесата не може да се реализира с мандат

на ООН заради липса на съгласие между постоянните членки. 
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ПРОМЕНЛИВАТА ТУРСКА ПОЛИТИКА ПО КЮРДСКИЯ

ВЪПРОС ПРЕЗ ПЕРИОДА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕРДОГАН

Abstract

Since its very inception, the Turkish state has undertaken a hostile stance towards the Kurds,

including assimilation,  repression and denial.  The events at  the beginning of the 21 st Century,

which saw the disintegration of Iraq and Syria, forced Turkey to accept the new reality and adapt

accordingly its Kurdish policy.

This paper analyzes the different aspects of Ankara’s internal and regional policy on the Kur-

dish question, which remains the single biggest obstacle to the creation of an independent Kurdish

state. As a matter of fact, the current Turkish policy is highly ambiguous: from developing strate-

gic relations with the Iraqi Kurds, through opposing the attempts for a Kurdish autonomy in Syria,

to fighting the PKK on its home soil.

Ключови думи: Турция, Ердоган, Давутоглу, кюрди, автономия, ПКК, ПДС и КРП

Вече близо хиляда години турци и кюрди обитават съседни територии и осъществяват

активни политически, културни и икономически контакти. Във времената на Османската

империя кюрдските племена са верен съюзник на султана и се ползват с голяма степен на

автономност. След краха на империята в началото на ХХ-и век най-много от териториите

населени с кюрди попадат в границите на новосъздадената турска република, за която се

оказва от изключителна важност бързата им интеграция, включваща и асимилация на жи-

веещото там население в тъканта на младата турска нация.

Геополитическото значение на проблема

Кюрдистан, или ,,страната на кюрдите“ на персийски език, не е териториална единица,

която лесно би могла да бъде дефинирана (Ванер, 2008, с. 343). Обитаваните от кюрдите

земи се характеризират с изключително разнообразен релеф и липса на единен обедините-
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лен център, нещо което през вековете винаги е възпрепятствало създаването на държавност.

А турската геополитическа наука ги определя като ,,транзитно пространство, където трудно

може да има вътрешно геополитическо единство“ (Давутоглу, 2015, с.519). Въпреки това те

имат своята геополитическа значимост за Турция и тя се определя в най-голяма степен от

факта, че като транзитни за Близкия изток и Евразия области те са ,,притегателен център за

глобалната  и  регионалната  конкуренция“  (с.519).  Невъзможността  им  да  постигнат

вътрешно геополитическо единство ги превръща в сериозен източник на нестабилност и

заплаха за турската държавност. Тази нестабилност въвлича в конкуренция на тези терито-

рии, както всички регионални фактори, така и САЩ и Русия, и неизбежно оставя върху ре-

гиона отпечатъка на геополитическото съперничество в Евразия (с.520).  Турция,  която в

днешно  време  все  повече  афишира  амбиции  за  превръщането  си  в  значим  регионален

фактор,  има жизненоважна необходимост да контролира и умиротвори този източник на

нестабилност за целите на своята външна и вътрешна политика.

Освен това изключителната геополитическа значимост за Турция на кюрдските терито-

рии се дължи и на това, че те се намират от една страна в най-критичния участък от сухо-

пътния маршрут по протежение на оста изток-запад на евразийския континент, а от друга

на важен геополитически кръстопът по оста север – юг, свързващ Кавказ с Персийския за-

лив и Източното Средиземноморие. Кюрдският въпрос има и своето геоикономическо изме-

рение  за  Турция  заради  поддържането  на  баланса  петрол  –  вода  –  петрол,  свързващ

петролните  полета  в  Кавказ  и  Каспийско  море,  водосборния  басейн  на  Месопотамия  и

петролните кладенци в Персийския залив (с.520). Не на последно място кюрдите обитават

територии, които турци приемат като част от своята етническа и културна сфера на влия-

ние.

Старата политика преди управлението на Ердоган

Защитавайки своите интереси Турция се превръща в безспорно най-големия противник

на идеята за кюрдско обединение и най-сериозната пречка за изграждането на независима

кюрдска  държава.  От  самото  си  създаване  турската  държава  провежда  спрямо кюрдите

враждебна политика, включваща въоръжени действия и отричане на самото съществуване

на кюрдския въпрос на територията ѝ. Основания за това ѝ дава Лозанският договор от 1923

г., в който се забелязва липсата на признаване на кюрдите като ,,малцинство“, чиито права

да бъдат гарантирани (Ванер, 2008, с.335).
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Десетилетия наред Турция се опитва да асимилира своето кюрдско малцинство, което

възлиза на около 15 милиона души, или 20 на сто от цялото ѝ население. Официалната пози-

ция на страната е, че на нейна територия няма кюрди и всички нейни жители са турски

граждани. Кюрдите често са определяни като ,,планински турци“ (Akyol, 2013) или турци от

кюрдски  произход.  Правителството  забранява  образованието  на  кюрдски  език,  както  и

извършването на политическа, социална и културна дейност от името на кюрдската етни-

ческа общност (Human Rights Watch, 1999). Основната стратегия на правителството за аси-

милиране  на  кюрдите е  концентрирана  около потискането  използването  на  техния  език.

Кюрдският език е строго забранен във всички държавни институции, включително съдили-

щата и училищата. Но въпреки опитите в продължение на няколко десетилетия да се налага

турския език, повечето кюрди запазват родния си език.

Турската държава води с Кюрдската работническа партия (ПКК) кървава 30-годишна

гражданска война, довела до смъртта на над 35 000 души (Ванер, 2008, с.347). Първона-

чално ПКК прокламира, че се бори за създаването на независим, обединен и демократичен

Кюрдистан, но с течение на времето и заради твърдия военен отпор от страна на Анкара се

преориентира към постигане на национална автономия. През 1999 г. турските власти пости-

гат своя най-голям успех в борбата си с ПКК – нейният лидер Абдулах Йоджалан е заловен

и осъден на смърт, като присъдата му по-късно е заменена с доживотен затвор. Но въпреки

сериозния удар, организацията не е унищожена.

Регионалната кюрдска политика на Турция също не е много по-различна от действията

ѝ по кюрдския въпрос във вътрешен план. Както асимилацията, отричането и репресиите са

основните черти на политиката на Турция спрямо кюрдите на нейна територия, така конф-

ронтацията и сътрудничеството с всеки противник на кюрдската идея за независима държа-

ва са отличителните белези на политиката на Анкара спрямо кюрдите извън границите на

страната. 

През 90-те години на миналия век Анкара отчита неефективността на тази политика и

се отказва от пряката конфронтация, като я заменя с по-гъвкава, а именно – настройване на

различните кюрдски групи една срещу друга. Първоначално тази политика дава резултати и

трите основни по това време кюрдски групировки са въвлечени в кървави съперничества и

фракционни междуособни борби.

След  войната  в  Залива  през  1991  година  избухва  гражданска  война  между  двете

основни партии в Иракски Кюрдистан – левия Патриотичен съюз на Кюрдистан (ПСК) на
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Джалал  Талабани  и  по-консервативната  Кюрдска  демократическа  партия  (КДП)  на  се-

гашния президент на Кюрдското регионално правителство (KРП) Масуд Барзани.  В този

конфликт Анкара осигурява подкрепа и оръжие за КДП, докато регионалният ѝ съперник

Иран подкрепя ПСК, който има за съюзник ПКК (Jenkins,  2012).  Тази вътрешнокюрдска

гражданска  война  в  рамките  на  Северен  Ирак,  при  която загиват  повече  от  две  хиляди

кюрди (Council on Foreign Relations, 2016), води до разцепление сред местните кюрди и до

създаването  на  двойна  административна  структура  в  Иракски  Кюрдистан,  с  една  адми-

нистрация,  ръководена от  ПСК от Сюлеймания  и друга,  водена от КДП и установена  в

Ербил. 

По същото време на кюрдската политическа сцена се появява и друго вътрешнокюрдско

съперничество – между ПКК и КДП. То е допълнително подсилено от различните идеологи-

чески позиции на двете кюрдски организации (марксистката ПКК срещу консервативната

националистическа КДП), геополитическите амбиции на двете партии да се превърнат в ли-

дер на кюрдите в региона, както и от личната вражда между ръководителите им Абдулах

Йоджалан и Масуд Барзани. Този конфликт също струва много жертви на кюрдите и разши-

рява пропастта между различните кюрдски политически групи. Виждайки ПКК като по-опа-

сен враг Турция отново подкрепя КДП.

Промяна на ситуацията след настъпилото кюрдско помирение

До края  на  90-те  години Турция умело  използва  сложните взаимоотношения между

кюрдите, чието разединение е сред основните причини за неспособността им да образуват

собствена държава (Council  on Foreign Relations,  2016). Това обаче се променя след като

през 1998 г. ПСК и КДП подписват мирен договор, а по-късно след инвазията на САЩ в

Ирак през 2003 г. двете партии установяват баланс на силите в Кюрдистан: управление на

региона в коалиция и споделяне на ключовите политически позиции - президентството на

Ирак се държи от ПСК на Талабани, а президентството на Иракски Кюрдистан е в ръцете на

КДП на Барзани (Richards 2013). След залавянето през 1999 г. на лидера на ПКК Йоджалан,

съперничеството  между  КДП  и  ПКК  също  постепенно  заглъхва.  За  това  спомага  и

последвалото прекратяване на огъня от страна на ПКК.

От началото на 2000 г. и до момента във вътрешнокюрдските отношения преобладава

политиката на сътрудничество. Вътрешнообщностните кюрдски съперничества все още са

актуални, намирайки проявления днес в борбата за доминиране на кюрдската политическа
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сцена в Сирия между ПКК и КДП или тази за хегемония на иракската кюрдска политическа-

та сцена между КДП и ПСК, но тези съперничества е малко вероятно да доведат до възобно-

вяване на въоръжените конфликти. За разлика от 1990 г., сега кюрдите имат твърде много за

губене, за да се включат в междуособни борби: почти независима държава в Ирак, авто-

номна област в Сирия и силно политическо присъствие в Турция. Нараства и усещането, че

тези успехи могат да се поддържат само чрез отношения на сътрудничество сред кюрдските

групи.

Тези промени в кюрдското обществено-политическо пространство налагат на Турция да

адаптира  своята  дотогавашна  кюрдска политика,  която  дава  резултати  само докато сред

кюрдите противоречията и напрежението преобладават над сътрудничеството. Така нейната

стратегия се оказва уязвима от развитието на политическата ситуация вътре в кюрдската

общност и следователно несъстоятелна в дългосрочен план (Dalay, 2015).

Новият турски подход в началото на 21-и век

В началото на новия век турската държава значително промени подхода си към кюрди-

те. Кюрдският въпрос вече започва да се разглежда не само през призмата на сигурността, а

на военните средства да са гледа като единствена формула за уреждане на проблема. През

2005 г. тогавашният премиер и сега президент, Реджеп Тайип Ердоган, признава съществу-

ването на кюрдския въпрос и обещава да намери за него политическо решение. Оттогава се

правят различни опити за решаване на проблема.

Новият подход към кюрдите е най-забележим в отношенията с КРП в Северен Ирак.

Като се започне от 2007-2008 г., между Турция и КРП се оформят близки отношения, които

по-късно  се  превръщат  в  това,  което  днес  се  определя  като  стратегически  отношения.

Връзките на Турция с КРП и особено с КДП процъфтяват. Провеждат се също така мирни

преговори между турското правителство и ПКК, с които Анкара се надява да увеличи влия-

нието си и над Партията ,,Демократичен съюз“ (ПДС) в Сирия. Турция започва да полага

усилия да наложи влиянието си над кюрдите в страната и чужбина, в Сирия и Ирак. А това

има потенциал да окаже огромно влияние върху цялостната ситуация в Близкия изток, осо-

бено ако в крайна сметка доведе до създаването на нещо подобно на турско-кюрдска феде-

рация (Cagaptay, 2015).

В основата на този нов подход на Турция към кюрдите в региона стои заложеното от се-

гашния министър-председател на страната Ахмед Давутоглу в книгата му ,,Стратегическата
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дълбочина“  разбиране,  че  заради  липсата  на  пряк  излаз  на  море  на  районите  с

преобладаващо кюрдско население, те са обречени да не могат да постигнат геополитическо

единство.  Това  ,,прави  неизбежно  обединяването  на  това  географско  пространство  със

страна от региона,  която притежава излаз на море“ (Давутоглу,  2015, с.520) и в каквато

Турция припознава себе си.

Освен това Турската страна стига до извода, че без гарантиране на регионалния мир е

трудно да се постигне мир и във вътрешен план, което налага оповестяването на нова външ-

нополитическа доктрина на Турция за ,,нулеви проблеми” със съседите, т.е. усилено въвли-

чане на всички регионални сили в конструктивно взаимодействие. 

Анкара се насочва към османския опит при воденето на регионалната си политика и

след 2002 г. външнополитическата ѝ стратегия към Близкия изток започва да се опира все

повече на цивилизационно-културната близост със страните от региона и общия им мю-

сюлмански произход, т. нар. ,,мека сила”. Провежда се политика на културно отваряне и по-

мирение със съседните кюрдски общности, в която се залага на многовековното съвместно

съжителство и обща история. 

Турция приема, че има сериозни предимства пред глобалните сили, които също се стре-

мят към установяване на влияние в региона, както и пред другите държави с кюрдско насе-

ление. Тази увереност намира основание във факта, че до миналия век турският и кюрд-

ският народ никога не са се изправяли едни срещу други в етнически конфликт, заедно са

защитавали Османската империя и са воювали на една и съща страна във Войната за неза-

висимост 1919 – 1923 г. Анкара смята да търси дългосрочно и трайно решение на проблеми-

те във възможността за интегриран преглед на техните културни, икономически, полити-

чески и дипломатически измерения, с разбирането, че те ще намерят своето решение чрез

изграждане на ,,легитимност, основана на обща съдба, която ще засили чувството за при-

надлежност на хората в региона“ (с.533).

Във вътрешен план Турция се стреми от една страна да разграничи ПКК от кюрдския

народ, а от друга да започне процес на укрепване на вътрешното единство на страната. За

постигането на първото Турция си поставя задача да разработи програми в културната, по-

литическата и икономическата област, които разграничават терористичните групи от кюрд-

ския народ. За второто Анкара си поставя за цел да обедини населението от региона чрез

ново чувство за принадлежност и възприятие за общо жизнено пространство. Според Даву-

тоглу като ,,съвременен спомагателен инструмент“ за това трябва да послужи гражданското
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съзнание,  което  ,,обединява  обществото  и  произлиза  от  традицията“  (с.533).  ,,Без

формирането  на  политическа  култура,  обединяваща  с  връзките  на  общото  гражданство

всички части на обществото и всички региони на страната, влиянието на външните фактори

върху вътрешната ни структура не може да се предотврати“, заявява още той (с.532).

Сближаването с Кюрдското регионално правителство (КРП)

След Първата война в Залива през 1991 г. кюрдите успяват да обособят в Северен Ирак

под опеката  на САЩ, Великобритания и Франция своя територия,  на която да изградят

КРП. През 2003 г. тази територия се превръща в полуавтономна и икономически процъфтя-

ваща де факто държава, която поддържа суверенитета над земите си, разполага със собстве-

на армия и има дори дипломатически корпус. Но тъй като Кюрдската автономия се намира

в един изключително несигурен регион, заобиколена е от мощни национални държави и не

разполага с излаз на море, тя има нужда от подкрепата на съюзници като Турция и САЩ,

които да гарантират вътрешната ѝ стабилност и икономически просперитет.

В  същото  време  съществуването  на  КРП  предизвиква  дълбоко  безпокойство  сред

турците, които го приемат като предшественик на суверенна кюрдска държава, нещо, което

може да въздейства върху неуредения кюрдски проблем в Турция. КРП е разглеждано от

властите в Анкара и като враг, който позволява на ПКК да извършва от базите си в Северен

Ирак трансгранични нападения в Турция. Изявленията на дългогодишния президент на КРП

и лидер на КДП Масуд Барзани, който през годините многократно декларира стремежа към

постигане на независима държава на иракските кюрди (Bengio, 2012), са посрещани с ярост

в Анкара, където Барзани е определян като ,,племенен вожд“ (Larrabee and Nader, 2013).

Така до 2008 г. националистическите настроения в управляващата Партия на справедли-

востта и развитието (ПСР) и ръководството на турската армия са в основата на турската по-

литика спрямо КРП. Турската армия застава на позиции твърдо против всякакъв официален

контакт с КРП, а турският генерален щаб почти не прави разграничение между ПКК и пра-

вителството в Ербил, нагласа, която се споделя от много високопоставени турски служите-

ли (Taşpinar, 2014).

Турската политика спрямо КРП започва да се променя в края на 2008 г. През октомври

същата година, Мурат Йозчелик, специалният пратеник на Турция в Ирак, и Ахмет Даву-

тоглу, тогава главен съветник по външната политика на Ердоган, се срещат с премиера на

КРП  Нечирван  Барзани  в  Багдад  (Taşpinar,  2014).  Това  е  първият  контакт  на  високо
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равнище  между  турските  власти  и  КРП.  Посещението  на  Йозчелик  и  Давутоглу  дава

началото на серия от официални контакти с КРП, които водят до значително подобрение в

отношенията  между  Анкара  и  Ербил.  През  2011  г.  е  открито  и  турско  консулство  в

регионалната кюрдска столица. 

Сътрудничество с Ербил увеличава перспективите на Анкара за успех в борбата с ПКК

и за спечелването на сърцата и умовете на кюрдските избиратели в Турция. Затова допълни-

телно допринася и споделената идеология на консерватизма между ПСР и КДП. Ердоган

дори опитва да налага КДП като алтернатива на ПКК сред турските кюрди. От своя страна,

ръководството на КРП също желае да сведе до минимум провокациите на ПКК от нейна те-

ритория срещу Анкара, както и да сложи край на набезите на Турция в Северен Ирак при

преследване на сепаратистите. Това намира израз в призивите към ПКК да сложи край на

насилието, мълчанието за турските трансгранични нападения, както и разузнавателна и дру-

га помощ, предоставени на силите за сигурност на Турция (Park, 2014).

Преминаването от по-рано враждебни отношения между Анкара и Ербил към тясно

икономическо, политическо и дори стратегическо сътрудничество се обяснява от една стра-

на със започналия процес на изтегляне на американските войски от Ирак (завършил през

2011 г.) и последвалото охлаждане на отношенията между Анкара и доминираното от шии-

тите правителство в Багдад, а от друга – от все по-засилващата се трансграничната търговия

между Турция и КРП, която предхожда подобряването на политическата атмосфера. КРП се

превръща във втория по големина търговски партньор на Турция, като 80 % от износа на

турски стоки за Ирак е към Иракски Кюрдистан. Търговският обмен между Турция и КРП

достига повече от 12 млрд щ.д. през 2014 г. (Petruccian, 2014). Почти половината от всички

предприятия, базирани или установени в КРП са с произход от Турция. Турски фирми се

включват в различни отрасли като строителството, инженеринга, транспорта, търговията на

дребно, банкирането и други области от сектора на услугите и разбира се в енергетиката.

Десетки хиляди турски граждани работят или създават предприятия в кюрдската част на

Ирак, много от тях са турските кюрди. Потенциалните икономически ползи от бума в ико-

номиката на КРП е осезаем и за бедната и преобладаваща с кюрдско население Югоизточна

Турция,  където ПСР се бори за гласовете на избирателите в конкуренция с прокюрдски

партии. 

В основата на тесните икономически връзки между Анкара и Ербил стои сътрудни-

чеството в сферата на енергетиката. Бъдещето на КРП и по специално неговото икономи-
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ческо бъдеще зависи до голяма степен от отношенията с Турция. Контролираната от КРП

територия е богата на петрол, но властите в Ербил трябва да са в състояние да могат да го

добиват и да го транспортират до международните пазари. 

Решението на правителството на Ердоган от 2012 г. за внос на суров петрол директно

от КРП, въпреки възражението на централното правителство в Багдад, представлява значи-

телен обрат на предишната турска политика. По-рано Турция се опитва да попречи на КРП

да получи директен контрол над енергийните ресурси в региона, от страх, че това ще засили

стремежа на КРП за създаването на независима държава (Yinanç,  2012).  Сега Турция се

стреми да развива разширено енергийно партньорство с КРП. През март 2013 г.  КРП и

Турция  подписват  ключово  споразумение  за  доставка  на  газ  и  петрол,  без  да  търсят

одобрението  на  централните  власти  в  Багдад  (Ersoy  and  Nicholson,  2013).  С  документа

Турция получава значителни отстъпки в проучването на нови петролни и газови находища в

Северен Ирак, както и преференциални цени при внос. В замяна Турция се ангажира да

помогне на КРП да изгради тръбопровод, който ще позволи нефт и газ от Северен Ирак да

се  изнасят  за  Турция,  заобикаляйки  тръбопроводите,  контролирани  от  централното

правителство  в  Багдад  (Ulgen,  2013).  От 2014 г.  този  нефтопровод  от  Северен  Ирак до

турските  пристанища  на  Средиземно  море  е  факт  и  представлява  икономически  по-

ефективен  начин  за  доставяне  на  иракски  петрол  до  световните  пазари,  отколкото

досегашното  използване  на  автомобилен  транспорт  за  тези  цели.  В  предвид  сложните

отношенията между Ербил и Багдад, Турция представлява най-лесният маршрут за износ на

добиваните в Иракски Кюрдистан енергийни суровини, а нейният глад за енергия е най-

очевидният  им  пазар. Благодарение  на  Турция  кюрдите  значително  подобряват

финансовата  си  независимост  от  Багдад  и  поставят  началото  на  собствена  независима

енергийна политика. Освен това кюрдският нефт и газ спомагат за стремежите на Анкара да

се изгради като енергиен център и да диверсифицира доставките на енергийни суровини за

вътрешния си пазар. 

Отношенията между Турция и КРП са взаимноизгодни, но те в голяма степен са непро-

порционални. Иракските кюрди се нуждаят повече от Турция, отколкото тя се нуждае от

тях. КРП става твърде зависима от турците, като това се наблюдава и при петролните про-

дажби, защото всички постъпления от тях са привеждани в една турска банка и след това се

пренасят до Ербил според желанието на Анкара (Cagaptay, 2015). Президентът на КРП Ма-
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суд Барзани е напълно наясно, че за да получи парите си от петрола, той трябва да подкрепя

властта на президента на Турция Ердоган. 

Подходът за приоритет на търговските връзки в отношенията с КРП, отразява значе-

нието, което правителството на ПСР отдава на използването на ,,,мека сила“, като инстру-

мент за налагане на влияние. Всичко това спомага за постепенното превръщане, в полити-

чески и икономически аспект, на територията на КРП в част от турската ,,близка чужбина“

и за утвърждаването на Турция като ключов регионален играч (Park, 2014). 

Кюрдите от Северен Ирак, които доскоро Анкара разглежда като част от проблемите в

региона, изведнъж се превръщат за нея в част от тяхното решение. С политиката си спрямо

иракските кюрди Турция се стреми да си осигури надежден съюзник. Освен това не може да

пренебрегне и фактът, че КРП се превръща в изключително важен партньор в сферата на

търговията и енергийните въпроси. Иракските кюрди също нямат интерес да се откажат от

своя обещаващ съюз с Турция, тъй като КРП е твърде свързана с турската икономика, за да

се насочи към друг партньор (Cagaptay, 2015). 

Въпреки безспорните предимства за Турция от добрите отношения с КРП, съществуват

и проблеми, които заплашват да възпрепятстват по-нататъшното развитие на тези отноше-

ния.  Сред  тях  са  историческите  претенции  на  Турция  към  иракските  градове  Мосул  и

Киркук. Също така Турция все още не е готова да приеме перспективата за напълно незави-

сим Кюрдистан, който според кюрдите в Северен Ирак е по-скоро въпрос на време (Bengio,

2012). Подобно решение за подкрепа на независимостта на Иракски Кюрдистан едва ли ще

предшества разрешаването на вътрешния кюрдски конфликт в самата Турция.

Политиката спрямо сирийските кюрди

В резултат на така наречената Арабска пролет Анкара се оказа с два отслабени съседа -

Ирак и Сирия, обхванати от сектантска война и хуманитарни кризи. Заради прогнозата Си-

рия да остане нестабилна в продължение на десетилетия, Турция има амбицията да присъе-

дини сирийските кюрди и контролираните от тях територии към сферата на турското иконо-

мическо, политическо, както и в сферата на сигурността влияние по същия начин, по който

го постигна с КРП в Ирак. С това тя цели превръщането на сирийските кюрди във верен

съюзник и средство за влияние, каквито са иракските кюрди от няколко години насам.

В мотивация за подобен подход спрямо кюрдите в Сирия се превърна и разбирането в

Турция, че ако иска да постигне мир със собствените си кюрди, тя първо трябва да постигне
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такъв с тези в съседните държави. В противен случай Анкара рискува, ако не се справи със

собствения си кюрдския проблем, да продължи да търпи последиците на кюрдските полити-

ки на своите съседи (Taşpinar and Tol, 2014).

Но намеренията за обвързване на сирийските кюрди с провежданите от Анкара полити-

ки срещат съпротивата на ПДС, която е почти пълновластен господар на ситуацията в Си-

рийски Кюрдистан. Партията на сирийските кюрди ненавижда консервативната политика

на Ердоган. Докато Турция активно защитава и популяризира ислямистката кауза в Сирия и

околните  райони,  ПДС  е  светска  левичарска  организация  с  подобен  идеологическия

контекст като на ПКК, трудно съвместима с ислямисткото управление. ПДС често е кри-

тична и скептична по отношение на турските политики и намерения в Сирия, като обвинява

турското правителство, че работи в координация с терористичната организация ,,Ислямска

държава“ (ИД).

Най-голяма загриженост за Анкара предизвикват връзките между ПДС и ПКК. По по-

добие на ПКК турските власти причисляват ПДС към терористичните организации,  като

дори я определят като ,,по-опасна от ИД“. Историческата връзка на ПДС с ПКК датира от

края на миналия век. Тогавашният президент на Сирия Хафез ал-Асад дава възможност на

ПКК да използва територията на страната му за атаки срещу турската страна. След идването

на власт в Сирия на Башар ал-Асад през 2001 г. и на ПСР в Турция през 2002 г., отношения-

та между Дамаск и Анкара се затоплят и тази подкрепа се преустановява. Но ПКК не спира

напълно дейността си на сирийска територия и през 2003 г. там е създадена ПДС, която до

голяма степен се определя като неин клон в Сирия. 

Друг проблем е несъгласието на Турция за връзките на ПДС с режима на Башар ал-

Асад. ПДС не е склонна да се противопостави директно на ал-Асад,  а турската  външна

политика се бори активно за свалянето на режима му. Доказателства за координация между

ПДС и  режима в  Дамаск  се  появяват  през  юли 2012  г.,  когато  правителството  оттегля

войските си от по-голямата част от Северна Сирия, съсредоточавайки се върху отбраната на

Алепо.  Така  ал-Асад  дава  пълна  свобода  на  ПДС  да  установи  свое  управление  над

кюрдските райони и да работи необезпокоявано там. Сътрудничеството на ПДС с режима

продължава и в момента, като техните сили воюват заедно срещу ИД в Хасакия през юли

2015 г.  Всичко това засилва страховете на Турция,  че оставането на власт на ал-Асад и

бъдещата конструкция на страната, с автономна кюрдска област в нея, може да превърнат

Сирия отново в домакин на ПКК както през 80-те и 90-те.
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Установяването на власт на ПДС в Северна Сирия се превръща в сериозен дестабили-

зиращ фактор за ситуацията в Турция. След началото на конфликта кюрдските бойци за-

почват да получават от Сирия логистична подкрепа, свободно преминаване през границата

и убежище. Това прави възможно за ПКК да възобнови въоръжената си борба на турска те-

ритория, като проведе мощна кампания срещу турската армия за контрол над градовете с

доминиращо кюрдско население. Тази ситуация е сред основните причини Анкара да за-

почне през 2012 г. мирни преговори с намиращия се в затвора лидер на ПКК Абдулах Йо-

джалан и да постигне през март 2013 г. споразумение за прекратяване на огъня. Появата на

кюрдско измерение на кризата в Сирия поставя под допълнителен натиск Анкара да намери

политическо решение на кюрдския въпрос. Така развитието на кюрдския мирен процес в

Турция започва да зависи от развитието на ситуацията в кюрдската част на Сирия, както и

от подхода на Турция към него. 

През ноември 2013 г. кюрдските общности в Северна Сирия обявяват създаването на

преходна местна администрация,  което де факто означава създаването на втора кюрдска

автономия, след тази в Северен Ирак. Анкара категорично не приема обявената кюрдска

автономна администрация в Сирия. Острата турска реакция се дължи на факта, че Анкара

определя проблема с кюрдската автономия в Сирия като изключително важен за терито-

риалната си цялост и национална сигурност.

Неуспехите да привлече сирийските кюрди към своята сфера на влияние карат Турция

да предприеме политика за маргинализиране на ПДС сред кюрдите. За целта тя използва

влиянието си върху президента на КРП в Ирак Масуд Барзани. Въпреки известното си недо-

верие към ролята, която КРП и Масуд Барзани играят в Сирия, Анкара предпочита начело

на сирийските кюрди да застане лице, което е под влиянието Барзани, а не на ПКК и нейни-

те филиали. Турция се надява сирийските кюрди да изиграят същата роля на буфер, каквато

в момента КРП изпълнява по отношение на иракските араби, както и че със сирийските

кюрди може да се постигне същата икономическа и политическа взаимозависимост, каквато

има между Анкара и Ербил. (Park, 2014). Затова Анкара насърчава установяването на влия-

ние сред сирийските кюрди от страна на Масуд Барзани и свързания с него Кюрдски нацио-

нален съвет. В крайна сметка се оказва, че Барзани няма силно влияние сред сирийските

кюрди, че ПДС е твърде силна, за да бъде маргинализирана, както и че перспективата за на-

миране на мирно решение на кюрдския въпрос е трудно да се вземе, без да се вземе предвид

32



Димитров и Майер: Променливата турска политика...

и нейната позиция. За това спомагат и успехите на ПКК и ПДС срещу джихадистите от ИД,

които засенчват тези на иракската кюрдска Пешмерга.

Провалът да се наложи влиянието на Барзани принуждава Турция да започне полити-

чески и икономически натиск с цел кюрдите да се присъединят към базираната в Истанбул

сирийска опозиция и да обявят война на режима. Натискът включва подпомагане трансфера

на оръжие от турска територия към различни сирийски крайни ислямистки организации.

Сирийските кюрди обвиняват Анкара в подкрепа за Фронта ,,Ал Нусра“ и по-късно, след

създаването на ИД, заявяват, че Анкара подкрепя и тази групировка, като средство, с което

да се противопоставя на ПДС. 

Натискът  спрямо кюрдите  претърпява  провал,  особено  след като сирийските  кюрди

влизат в ожесточени битки с ИД. Възникването на конфликт между кюрдите и ИД допълни-

телно утежнява отношенията между Турция и кюрдите в региона. Когато ИД напада Коба-

не, Турция видимо се отдръпва от противопоставянето спрямо ИД. Анкара се опитва да

използва битката за Кобане, за да принуди кюрдите да поискат турска помощ по условия

диктувани от нея. По-конкретно, тя иска ПДС да се откаже от плановете си за автономия в

Сирия и  да  се  присъедини към антиправителствената  коалиция.  По този  начин се  цели

отслабване на ПДС в Сирия и принуждаване на ПКК да довърши мирните преговори в

Турция. Но стратегията довежда до непредвидими последици за Анкара. Вълненията сред

кюрдите в Югоизточна Турция заплашват както стабилността на страната, така и прегово-

рите на Анкара с ПКК. Битката за Кобане се превръща в истински тест за политиката на

Ердоган за приобщаване на кюрдите и той се проваля, след като се вижда нежеланието му

да предостави необходимата подкрепа за тях (Cagaptay, 2015). 

В крайна сметка турската политика постига обратен ефект,  като обединява кюрдите

срещу себе си, дори и без съюз между техните лидери. Въпреки това Турция има сили да

продължава  да  създава  проблеми  на  кюрдите.  Турското  доброжелателство  към  КРП  и

враждебността към ПДС, като същевременно е започната война с ПКК, водят до застой в

обощокюрдското обединение и кюрдската съпротива срещу ИД. Вместо координация с дру-

ги кюрдски сили в Сирия сега ПДС е по-концентрирана върху консолидирането на терито-

риалните си придобивки, борбата срещу ИД и променящите се турски политики (Turkish

Policies towards the PYD in Syria 2015). Освен това враждебните политики на Турция към

ПДС ограничават възможностите на САЩ да засилят подкрепата си за сирийските кюрдски

сили в логистично, политически и военно отношение. 
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В Турция съществуват сериозни страхове, че евентуалното свързване на разделените

кюрдски територии от Джазира до Африн, ще създаде предпоставки в бъдеще кюрдските

земи в Сирия, респективно и тези на КРП в Ирак, да получат излаз на Средиземно море.

Това застрашава турската стратегия спрямо кюрдите, която се базира, както бе споменато,

на концепцията, че като са затворени във вътрешността на континента, кюрдските земи са

неспособни да създадат държавност и са предопределени да бъдат в турската сфера на влия-

ние. Затова понастоящем Анкара се концентрира върху идеята в Северна Сирия да се създа-

де свободна зона, която да бъде под турски контрол. Така Анкара планира да се вклини

между двата  контролирани  от  кюрдите  района  Африн  и  Koбане-Джазира  и  да  блокира

евентуално тяхно обединение.

Мирният процес от Имралъ

Решението на кюрдския въпрос е сред основните задачи пред управляващата ПСР, коя-

то прокламира отварянето на страната към напълно нова социална перспектива:  тази на

мултикултурна  Турция,  в  която  присъствието  на  нетюркски  малцинства  няма  да  бъде

пречка пред запазване на целостта на държавата. Освен това на теория политическата и со-

циална философия на ПСР, погледната през призмата на универсализма на исляма,  не е

враждебна към признаването на кюрдите (Petruccian, 2014).

В същото време Турция трябва да търси изход от ситуация, при която цялата кюрдска

съпротива е обединена за атака срещу нея, заплашваща да доведе до сериозна дестабилиза-

ция в страната, особено на фона на всичко случващо се след началото на Арабската пролет.

Анкара е наясно, че съществуването на самостоятелен Кюрдистан в Сирия, дори и ако е в

резултат  на падането на омразния режим на ал-Асад в Дамаск,  би застрашило сериозно

турската териториална цялост, защото всички кюрдски райони вече са решени да се борят

за постигане на напълно независима държава. 

В този контекст в края на 2012 г. започват тайни преговори, с посредничеството на

турските  служби  за  сигурност,  между  правителството  и  Абдулах  Йоджалан,  станали

известни като мирния процес от Имралъ. Целта пред турското правителство е да убеди бой-

ците на ПКК да сложат оръжие и да напуснат Турция, като в замяна Анкара изглежда реше-

на да отвори повече политическо пространство за кюрдските права и свободи, което по-

тенциално да проправи пътя за административна децентрализация и дори някаква форма на

автономия. Благоприятстващи фактори за осъществяването на мирния процес са силната
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позиция  на  ПСР  в  турския  парламент,  както  и  приключилият  успешно  процес  на

маргинализация на турските военни – едни от най-отявлените противници на помиряването

с кюрдите. 

Подобни опити за слагане край на близо 30-годишната партизанска война ПСР прави и

през 2009 г., когато управляващата партия стартира подобно ,,отваряне“, затворено бързо

без почти никакви резултати. Тогава ,,кюрдското отваряне“ включва амнистия за бунтовни-

ците от ПКК, права за излъчване на частни кюрдски телевизионни мрежи и обучение на

кюрдски език в училищата. Между 2009 г. и 2010 г. правителството на ПСР води тайни пре-

говори с високопоставени сътрудници на ПКК в Осло, които обаче бързо са прекратени от

Ердоган, след като от тях изтичат тайни аудиозаписи и партията му се страхува от нега-

тивна националистическа реакция в страната.  Ердоган бързо отстъпва и подновява анти-

кюрдската си реторика и репресии (Egin 2013). Стига се до нова ескалация на насилието,

увеличило броя на жертвите до ниво, невиждано от повече от едно десетилетие. Но до края

на 2012 г. става ясно, както за Анкара, така и за ПКК, че в тази конфронтация няма да има

ясен победител и трудно ще се излезе от този нов кръг от насилие.

Затова в края на 2012 г. турското правителство започва преговори за  прекратяване на

огъня с излежаващия присъдата си в затвора Имралъ лидер на ПКК. За разлика от пре-

дишните опити за постигане на мир, които са пазени в изключителна тайна, при преговори-

те от Имралъ обществеността е информирана за тях и това я прави малко по-благоразполо-

жена. Освен от ПСР преговорите имат подкрепата на Народно-републиканската партия, на

прокюрдската  Партия  на  мира  и  демокрацията,  много  организации  на  гражданското

общество и на най-големите турски медии. 

На 21 март 2013 г. е обявено прекратяване на огъня, а месец по-късно, на 25 април е

съобщено, че ПКК ще напусне Турция. Мирният план предвижда разоръжаване на частите

на ПКК, освобождаване на заложниците и изтеглянето им в планината Кандил в Северен

Ирак в замяна на реформи, увеличаващи правата на 15-милионното кюрдското малцинство

в Турция и законодателни промени,  които биха проправили пътя за освобождаването от

затворите на стотици кюрдски активисти. 

Важна стъпка към това, Турция да се превърне в мултикултурна и децентрализирана

държава с широки права за кюрдите, е реформата на създадената от военните конституция

от 1980 г. Натоварената със задачата да изготви нова конституция на страната Комисия за

конституционна  реформа  обаче  не  успява  да  постигне  единодушие  по  важни  въпроси,
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свързани с етническото,  езиковото,  религиозното и  културното  многообразие.  Това кара

правителството на ПСР да подходи със собствени законодателни предложения за демокра-

тични реформи, с които да се отговори на кюрдските искания. През април 2013 г. турският

парламент приема реформа на антитерористичните закони и стеснява определението за те-

рористична пропаганда в съответствие с изисквания на ЕС (Butler, 2013). През октомври

2013 г. турският премиер Ердоган обявява пакета от реформи, насочени към разширяване

на правата на кюрдите в страната. Реформите предвиждат легализиране образованието на

кюрдски език в частните училища, използването му в предизборни кампании, връщането на

кюрдските наименования на редица населени места в Югоизточна Турция, употребата на

някои букви,  използвани  в  кюрдския  език,  отмяна  на  клетвата  за  вярност  към турската

държава в началните училища. Ердоган освен това обещава парламентарен дебат за промя-

на на ,,изборния праг“ от 10 процента, който възпрепятства донякъде влизането в парла-

мента на кюрдски политически партии (Blaser, 2013).

Започването на мирния процес за регулирането на кюрдския конфликт на турска тери-

тория носи на Ердоган и ПСР сериозни активи.  Запазването на спокойствието в Турция

означава, че популярността на ПСР ще расте и това би ѝ осигурило победи в предстоящи

изборни битки. Стартът на преговорите подобрява имиджа на Ердоган в навечерието на

президентските избори през 2014 г., давайки му възможност да се представи за лидера, спо-

собен да приключи тридесетгодишния конфликт с ПКК. Появяват се и съмнения за сделка,

при която признаването на кюрдския въпрос е в замяна на кюрдската подкрепа за бъдещ

президентски режим на управление на страната  (Dombey,  2013).  Популярността  на ПСР

сред кюрдските избиратели също расте, достигайки близо 50% през 2014 г. (Blaser, 2015). 

Турската стратегия за намаляване влиянието на ПКК сред турските кюрди включва още

използването  на  Масуд  Барзани,  както  и  прокарването  на  крайни  религиозни  идеи.  В

Турция обаче влиянието на иракската КДП на Барзани не представлява значително пре-

дизвикателство за ПКК. Кюрдите в Турция гласуват основно за две партии - ПСР и изпо-

вядващата националистическата визия на ПКК новоучредена Демократична партия на наро-

дите (ДПН). ПКК и ДПН са леви, социалистически движения - в миналото ПКК дори изпо-

вядва идеологиите на сталинизма и маоизма. Старомодният консерватизъм на КДП, както и

прокарването  на  крайни  религиозни  идеи,  нямат  шанс  да  увеличат  влиянието  си  сред

поддръжниците на ПКК. Това кара властите в Анкара да продължат да залагат в по-голяма
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степен на започнатия с процеса от Имралъ подход за спечелването на благоразположението

на ПКК, отколкото на влиянието на Барзани (Cagaptay, 2015). 

Като се има предвид турската политическа динамика, изглежда малко вероятно пости-

гането на кюрдска териториална автономия. Турция продължава да се опитва да отклони

решаването  на  кюрдския  въпрос  в  посока  на  даване  на  по-широки  свободи  за  всички

граждани, вместо чрез автономия. Географското разпределение на кюрдите в Турция също

не благоприятства създаването на териториално базирана автономия.  Турция заявява,  че

иска  да  осигури  на  гражданите  си  по-големи  индивидуални  свободи,  включително  на

кюрдите в Западна Турция. При тези усилия властите в Анкара се позовават и на истори-

ческия опит на Турция. За разлика от религиозните малцинства, мюсюлманските етнически

общности в Турция, включително кюрдите, никога не са били категоризирани отделно в по-

литическата сфера в страната или дискриминирани колективно. В тази връзка кюрдите в

Турция не са разглеждани от властите  като малцинство в строгия смисъл на понятието.

Кюрдите не са изправени пред същите видове социална дискриминация, каквато има спря-

мо  немюсюлманите,  които  наистина  са  възприемани  като  по-нисши.  Като  пример,  на

кюрдите никога не са били забранявани определени длъжности и не им е даван статут на

по-ниска  категория  граждани,  а  те  са  заемали  постове  на  всички  нива  на  управление

(Cagaptay, 2015).

Краят на мирния процес в Турция – 2015 г.

В крайна  сметка  ,,демократизационният  пакет“  не  успява  да  отговори  на  високите

кюрдските очаквания. Пакетът разочарова повечето кюрди, защото не дава възможност за

обществено образование на кюрдски език и не направи законодателна промяна на определе-

нието за терористична дейност. Не са предприети конкретни стъпки и за намаляване на пра-

га от десет процента за партиите за влизане в парламента (Taşpinar and Tol, 2014).

Неизпълнението на кюрдските очаквания за културни и политически права създават

опасения, че може да се стигне до още по-голямо насилие. Напомняне за това са събитията

от октомври 2014 г., когато бездействието на Анкара по време на обсадата на Кобане прово-

кира сериозни социални вълнения в някои кюрдски градове от Югоизточна Турция и спад в

подкрепата за ПСР сред кюрдите. Има съмнения, че ПКК използва преговорите, за да създа-

де ,,паралелна държава“ в югоизточната част на Турция - с кюрдски съдилища и данъчни
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служби, т.е. първоначалната инфраструктура за потенциална бъдеща кюрдска автономия в

Турция (Cagaptay, 2015).

В  същото  време  предоставянето  на  политически  и  културни  права  на  кюрдите  се

разглежда  от  националистическите  избиратели  в  Турция  като  отстъпка  пред  ПКК.  Като

консервативна партия със силни популистки и националистически тенденции ПСР рискува

да загуби значителни сегменти от турски избиратели, докато се договаря с ПКК. Балансира-

нето между кюрдските искания и опасенията за традиционната националистическа електо-

рална база се оказват трудна задача за ПСР. 

След изборите през лятото на 2015 г. ПСР загуби мнозинството си в парламента, при-

нуждавайки се да търси коалиционни партньори. Тя загубва позиции от прокюрдската опо-

зиционна партия ДПН, която успява да спечели избиратели извън своята етническа база.

Това принуди ПСР да предизвика нови избори, на които получи по-добър резултат и това ѝ

позволи да продължи да управлява със самостоятелно правителство. За тази цел партията се

нуждае от възобновяване на агресивната си стратегия спрямо кюрдското население и проти-

вопоставянето с ПКК се оказва част от кампания за отслабване на ДПН, посредством опит

за определянето ѝ като опозиционна партия, асоциирана единствено с кюрдското малцинс-

тво (Arun, 2015). Реджеп Тайип Ердоган заявява, че е невъзможно да се продължи мирният

процес с кюрдските бойци и че политици с връзки с ,,терористични групи“ трябва да бъдат

лишени от имунитет срещу съдебно преследване (Kurdistan – Turkey 2015).

Успехът  на  ДПН променя ситуацията  и  в  кюрдския  лагер.  Когато доминираната  от

кюрдите ДПН спечелва 82 места в парламента на изборите през юни 2015 г., ПКК изтълкува

резултата  като  ,,да“  в  референдум  за  самоуправление.  С  това  обаче  ПКК  загубва  по-

тенциалните си лостове за влияние върху кюрдските политици, които сега получават пряк

мандат от народа. Един от начините на ръководството на ПКК да гарантира, че тя ще запази

своите позиции сред кюрдите в политическия живот, е да се премести фокусът от прегово-

рите обратно към директната въоръжена борба.

Примирието с ПКК се проваля през юли 2015 г., когато след атентата в Суруч се подно-

вяват военните действия в Югоизточна Турция и Северен Ирак. Анкара започва едновре-

менно война и срещу ИД в Сирия, което провокира кюрдски обвинения, че турската поли-

тика има за цел ,,да се преструва, че води война срещу ИД, като в същото време преследва

друга цел - да унищожи ПКК“ (Oktem, 2015). Въоръжените действия са подновени, но пра-

вителството  в  Анкара  и  ПКК продължават  комуникацията.  Двете  страни  ясно  си  дават
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сметка, че решаването на кюрдския проблем в Турция включва задължително провеждането

на  преговори.  Но  този  път  ще  бъде  особено  мъчителен,  като  всяка  стъпка  към

децентрализация  и  разширяване  правата  на  кюрдите  ще  бъде  следвана  от  периоди  на

конфронтация и изострено насилие. 

Заключение

Появата на единен и независим Кюрдистан е мечтата на милиони кюрди. Кюрдите в

Турция, Сирия и Ирак обаче имат различия в политическата, държавната, идеологическата

платформи,  както  и  възможностите  на  военните  си  сили.  Именно  заради

вътрешнообщностни кюрдски различия, както и поради външни ограничения, като напри-

мер тоталната съпротива срещу кюрдската независимост от всички съседни държави в ре-

гиона, на този етап единен независим Кюрдистан изглежда малко вероятно да се появи на

картата. Погледът в бъдещето предполага създаването на три автономии с различна степен

във всяка една от страните – Ирак, Сирия и колкото е невероятно да изглежда от днешния

ден – също и Турция.

Най-вероятно много скоро Турция ще граничи на юг само с кюрдски територии - КРП в

Ирак и новообразувания кюрдски регион в Сирия. Поради това основният извод е, че двата

фактора, които ще диктуват промяната на политиката на Турция са: 1) динамичните регио-

нални процеси, свързани с кюрдите; 2) техните упорити настоявания за реформи вътре в са-

мата Турция.

Тогава правителството в Анкара ще се принуди да реформира традиционната си поли-

тика на конфронтация с кюрдите и да признае кюрдската култура и политически стремежи.

Турция вече се отказа от досегашната си политика на твърд подход при асимилацията на

кюрдите. Вероятно предприемането на сериозни стъпки към демократизация, мултикулту-

рализъм и децентрализация ще помогнат на страната да възпре крайните кюрдски национа-

листически искания и да сложи край на насилието. 

Евентуално споразумение с кюрдите в страната и в региона ще има големи последствия

за целия регион. През последните десетилетия политиката на Турция в Близкия изток е за-

ложник на кюрдския проблем, а постигането на мир с кюрдите ще премахне основна пречка

пред стремежите на Турция и ще направи страната основна регионална сила. 

Към  момента  обаче  турската  вътрешна  и  регионална  политика  спрямо  кюрдите

изглежда изключително непоследователна. Перспективата за нарастване на кюрдския на-
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ционализъм и възможната поява на кюрдска държава довежда Анкара до отклонение от

първоначално заявените положителни нагласи спрямо прояви на различните кюрдски групи

в политически, икономически и дипломатически области. Турция отново възприема спрямо

кюрдите  конфронтационно  поведение,  което  включва  дипломатически,  икономически  и

дори военни инструменти, а това в дългосрочен план е известно, че не носи добри перс-

пективи на нито една държава.
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ОСОБЕНОСТИ ПРИ СЧЕТОВОДНО-ИНФОРМАЦИОННОТО

ОСИГУРЯВАНЕ НА АКРЕДИТИВА КАТО ФОРМА НА

БЕЗНАЛИЧНО ПЛАЩАНЕ

Abstract: 

This article aims to present the specifics of accounting information related to letter of credit. In-

terest in the topic is inspired by the specificity of this type of payment that although has its flaws,

provides a certain type of stability and confidence in the execution of the payment transaction be-

tween the parties and has the potential to increase its importance in trade relations between business

partners. In the western economy, letter of credit is a well-known form of cashless payment and the

importance of the letter of credit increases when it comes to relationships based on international

transactions, and in turn, this requires a good knowledge of this payment form by economic entities

engaged in such transactions. The letter of credit has specifics in its accounting in the banking busi-

ness, which will be the main focus of the article.

Key words: letter of credit, cashless payments, international payments, accounting, commer-

cial transactions.

Настоящата статия цели да представи особеностите при счетоводното -информационно

осигуряване на отчитането на акредитива. Интересът към темата е инспириран от самата спе-

цифика на този вид плащане, което въпреки че има недостатъци, осигурява определен тип

стабилност и увереност в извършването на платежната  сделка между страните и има по-

тенциала да увеличи своето значение в търговските взаимоотношения между бизнес партньо-

рите. В западната икономика, акредитивът е добре позната форма на безналично плащане и

значението на акредитива нараства, когато става въпрос за взаимоотношения, базирани на

международни сделки, като от своя страна, това изисква добро познаване на тази платежна

форма от страна на стопанските субекти, които осъществяват подобни сделки. Акредитивът
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има и специфики на счетоводно отчитане в банковата дейност, което ще бъде основен акцент

в статията. 

Ключови  думи:  акредитив,  безналични  плащания,  международни  плащания,  счето-

водно отчитане, търговски сделки. 

Същност и роля на международните плащания

Всяка национална пазарна икономика - в съвременните условия - има вход и изход, чрез

който се осъществяват връзките със световната икономика. Това са международните иконо-

мически отношения. Когато националните икономики се „отварят" към световната икономи-

ка, това променя съществено техните вътрешни баланси и взаимовръзки. Ето защо все повече

международните  икономически  отношения  стават  обект  на  регламентиране  на  държавно

равнище.  Днес  в  света  непрекъснато  възникват  все  нови  и  нови  международни  интегра-

ционни структури с различна степен на функционален интегритет. Независимо от това на-

ционалните икономически субекти - и преди всичко инвеститорите или финансовият капитал

- имат голяма свобода при избора на варианти за участие в международните икономически

отношения.

Страните с развита пазарна икономика прилагат последователно политика на „свободна

търговия" - в съвременните условия на „свободни международни икономически отношения"

-  в  условията  на  която  световният  пазар  се  явява  мощен  фактор  за  моделиране  на

производствената и пазарната структура на националните икономики на тези страни. Така

например САЩ участват в интеграционната общност NAFTA (Мексико, САЩ, Канада), но в

същото време развиват изключително активни икономически отношения и с Япония и Китай,

въпреки че с тези страни сътрудничеството не е регламентирано със специални междуна-

родни договори за икономическо сътрудничество и интеграция.  Аналогичен е примерът с

ЕС. Той задълбочава интеграционните връзки вътре в съюза до равнището на изграждане на

наднационални политически структури и в същото време активно развива икономическите

връзки с Русия, особено в областта на енергийните източници. Но важното в случая е, че

страните все повече се стараят да регламентират международните икономически връзки на

своите национални икономики, за да могат да намалят степента на ентропия (неопределе-

ност) на своя национален стоков пазар и на националното си производство.
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Всичко това повишава нивото на съвременните международни потоци. Разбира се, осъ-

ществяването на всяка една сделка, свързана с търговска дейност включва един съществено

важен компонент- това е условието за плащане.

„Формата на плащане е един от най-важните елементи от външнотърговските договори.

Чрез  нея  купувачът  погасява  своето  задължение  към  продавача,  осигурява  продавача  от

риска да предаде стоката на купувача преди той да я е платил, като в същото време гарантира

и купувача от продавача. В международния търговски обмен са се наложили няколко класи-

чески форми на плащане като акредитивът, инкасото, откритата сметка, преводът и други.“

(Рисимански, 2000, с.68).

Тези  плащания  имат  безналичен  характер,  като  безналичните  плащания,  според

Димитрова „се осъществяват чрез прехвърляне на парични средства от една сметка в друга

по нареждане на техните титуляри.“ (Димитрова, 2011, с.128).

Безналичните плащания се отличават с редица характеристики, като например: първо, те

имат несъмнени предимства, свързани с това, че могат значително да съкратят платежните

дейности  и  процеси,  тъй  като  не  е  необходимо  да  се  трансферират  пари  в  материалния

смисъл  на  понятието.  Безналичните  плащания,  според  Димитрова,  „създават  по-голяма

сигурност в разплащателния процес (и в бизнеса въобще) и се рационализира платежният

механизъм.“  (с.128).  До известна степен това е  така.  Следва да се  посочи обаче,  че през

последните години, съществуват редица рискове, свързани с безналичните плащания. Става

въпрос за престъпления най -вече по отношение на електронните платежни документи, като

според  някои  автори,  „Престъпленията  с  електронни  платежни  инструменти  започват  да

привличат вниманието на финансовите институции, полицията и специалните служби в края

на  70-те  години  на  миналия  век.  Оттогава  в  развитите  и  други  страни  се  наблюдава

тенденция на непрекъснатото им и бързо нарастване.“ (Бояджиева и Трайкова, 2010, с. 29)

Независимо от определеното ниво на риск, свързан с дадения тип плащане, безналичните

плащания  се  определят  като  многократно  по-сигурни,  отколкото  разплащанията  в  кеш,

особено когато става въпрос за международни сделки- в крайна сметка,  тези сделки са в

големи  стойности,  става  въпрос  за  отношения,  между  партньори,  които  са  географски

отдалечени и в повечето случаи, безналичните плащания се явяват единствена алтернатива,

свързана с международните търговски сделки. Или, значението на международните (трансг-

ранични) разплащания може да бъде обобщено в следните основни области:
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 първо,  те  дават  възможност  да  се  уредят  отношенията  между  икономическите

субекти,  без  значение  къде са  локализирани тези  субекти  и  по този начин съдействат  за

развитие на съвременните международни търговски отношения;

 второ,  предвид  механизма,  по  който  се  осъществяват  някои  от  безналичните

разплащания (в това число и акредитива) се дава възможност за минимизиране на риска при

разплащателните операции между контрагентите;

 трето,  чрез  безналичните  разплащания  се  ускорява  динамиката  и  движението  на

паричните  еквиваленти  на  търгуваните  стоки  или  услуги,  което  активизира  стопанския

обмен. 

Същност на акредитива като форма на безналично плащане

Според Стоянов, Пожаревска и Рангелова, акредитивът като форма се заражда през XIX

век. и търпи влиянието на промените, свързани с развитието на международната търговия.

(Стоянов, Пожаревска и Рангелова, 2006, с. 153)

Акредитивът, често е разглеждан като форма на плащане във външната търговия, като

авторите дават следното определение за тази форма на плащане: „Документарен  акреди-

тив е всяко споразумение, независимо как е наречено, според което една банка, действаща по

нареждане на даден клиент или от свое собствено име, се задължава да плати или да поеме

ангажимент за плащане или да негоцира в полза на трето лице; или да упълномощи друга

банка да извърши такова плащане, да поеме ангажимент за плащане или да негоцира, срещу

представяне  на  определени  документи  и  спазване  на  определени  условия.“  (Даскалов  и

Масларов, 1998, с. 85-86)

Рисимански (2000) твърди, че „Документарният акредитив е писмен ангажимент на даде-

на банка от името на купувача да заплати на продавача сумата по акредитива, при условие че

продавачът спази сроковете и условията, посочени в акредитива. Сроковете и условията при

този акредитив са свързани с представяне на документи, които доказват собствеността върху

стоките, изпратени от продавача, и плащане.“

Според Стефанова, акредитивът се отличава със следните три характеристики: при него,

заплащането на платежните документи е свързано с местонахождението на доставчика, купу-

вачът или платецът блокира средства и освен това- и може би най-съществено -за доставчика

рискът е минимизиран, ако разбира се, той изпълни своите задължения. (Стефанова, 2000,

с.90)
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На практика, възможността чрез акредитива да се управлява риска е и в основата на не-

говото използване, особено при международни сделки. Акредитивът има възможност да ели-

минира рисковете и несигурността, които съществуват при дебитния и при кредитния пре-

вод.

Акредитивът  е  сложна  форма на  плащане,  в  която  участие  взимат  две  големи групи

участници,  разпределени  в  категорията  основни  и  допълнителни  участници.  Основните

характеристики на тези участници са представени в таблицата по-долу:

 ТАБЛИЦА 1 Основни и допълнителни участници в акредитивната форма на разплащане 

 ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УЧАСТНИЦИ
Участник Роля Участник Роля
Наредител по акредитива Дава нареждане до 

неговата банка, което 

следва да има реквизити

и условия на 

договорености между 

страните 

Потвърждаваща банка Поема аналогичен 

ангажимент като 

банката издател 

Акредитивна банка Извършва всички 

действия по откриване 

и издаване на 

акредитива, оформя го 

документално и носи 

отговорност за 

плащане, акцептиране 

или негоциране на 

акредитива

Банка -платец Тя е упълномощена от 

акредитивната банка да 

извърши плащането при 

представяне на редовни 

документи и спазване на

условията на сделката. 

Тя е упълномощена да 

плати, но няма 

изричното задължение 

да го направи 
Бенефициент Лицето, в чиято ползва 

е открит акредитива и 

който доставя стоките 

или услугите според 

договора 

Негоцираща банка Тя е упълномощена от 

банката – издател да 

изкупи издадените от 

получателя 

менителници и 

стоковите документи, 

предвидени в 

акредитива
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Авизираща банка Чрез нея, банката 

издател съобщава на 

бенефициента за 

открития акредитив и 

условията по него, като 

установява и 

автентичността на 

акредитива, 

нарежданията и 

потвърждава 

акредитива. 

Рамбурсираща банка Тя предоставя 

необходимите средства 

на банката, която трябва

да плати на 

бенефициента или ѝ 

възстановява вече 

изплатена сума

 Източник: Авторът

От приведените определения, свързани с акредитива, както и от таблицата по-горе става

ясно, че действително отношенията при акредитивната форма на разплащане са сложни и

изискват  добри  познания  върху  тази  платежна  форма.  Конкретно  по  отношение  на

счетоводното отчитане на акредитива в банките се изисква и наличието на точно определени

документи,  ясно  дефинирани  процедури  и  правила  за  отчитане,  тъй  като  стана  ясно,  че

банките носят пряка отговорност за извършване на самото плащане. Впрочем, това, може би

е формата, при която банката е ангажирана в максимална степен по отношение на платежния

процес  -в  сравнение  с  една  инкасова  форма,  например,  при  която  отговорност  за

инициирането на плащането, за попълнените документи и т.н. носи основно платецът. От

таблицата по-горе е видно, че в случая банката извършва действия, свързани с откриване на

акредитива, последваща проверка на автентичността на документите и т.н.

Сравнителна характеристика на видовете акредитиви

Както  повечето  форми  на  плащане,  така  и  акредитивът  може  да  бъде  няколко

разновидности, които са добре проучени и представени в литературата. Съобразно това дали

акредитивът  може  да  бъде  отменен  или  не  от  бенефициента,  то  той  е  отменяем  или

неотменяем. Според поетите ангажименти от банката, акредитивът може да бъде потвърден и

непотвърден, като следва да се има предвид, че ако неотменяемият акредитив е потвърден от

друга  банка,  то  това  е  допълнителен  анагажимент,  с  който  потвърждаващата  банка  се

задължава самостоятелно и пряко да плати сумата по акредитива. В този случай акредитивът

трябва да бъде платим при потвърждаващата банка.
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Стоянов,  Пожаревска  и  Рангелова  посочват  още  и  документарен  и  недокументарен

акредитив, според това дали се „изискват стоково -разпоредителни документи“.  (Стоянов,

Пожаревска  и  Рангелова,  2006,  с.  154)  Акредитивите  биват  още  и  „прехвърляеми  и

непрехвърляеми – в зависимост от това дали бенефициентът може да прехвърли части или

целия акредитив в полза на трети лица.“(с. 154).

В практиката има и делими и неделими акредитиви, което произхожда от възможността

за плащане на части, както и акредитиви, които са платими на виждане, с отложено плащане,

срещу  акцептиране  на  менителница,  чрез  негоциране  –  според  отделните  техники  на

плащане.  Ако  има  предварително  прехвърляне  на  средства  по  сметката,  то  тогава

акредитивът е с покритие, а в противен случай- акредитивът е без покритие.

Даскалов и Масларов пишат и за еднократен акредитив, чиято характеристика е това, че

се "открива за една определена доставка и след нейното извършване се закрива." (Даскалов и

Масларов, 1998, с. 90).  На тази база има и възобновяеми акредитиви, които се прилагат в

случаите,  когато  „големи  по  стойност  доставки  се  извършват  на  периодични  пратки  на

еднакви по количество и качество изделия.“ (с. 90)

От гледна точка на счетоводно отчитане, от съществено значение е разграничението на

акредитива  на  акредитив  с  покритие  и  такъв  без  покритие.  Разбира  се,  от  значение  за

счетоводния процес са и участващите банки- дали те са различни за платеца и доставчика

(най-често когато става въпрос за трансгранични операции),  дали банката на платеца има

съответните кореспондентски отношения и други. 

Особености при счетоводното отразяване на акредитив с и без покритие 

От предходната точка стана ясно, че при акредитивната форма на разплащане участват

няколко страни, като основните са наредителя или платеца, издателя и бенефициера на само-

то плащане. Наредителят е получателят на стоката или услугата или от гледна точка на сама-

та търговска операция, той е вносител на стоката и следователно -той има ангажимент или

задължение по отношение на плащането. Разбира се, когато става въпрос за сложни между-

народни отношения, наредителят може да се различава от вносителя -например, като нареди-

тел може да бъде банката-довереник. Наредителят има насрещна страна, която е известна

като издател на акредитива -при него, задължението е да открие акредитива в полза на дру-

гия участник-бенефициера. Издателят е финансово-кредитна институция или това е открива-

щата банка, като отговорността по прилагане и разработване на акредитивните условия е
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нейна. Бенефициерът, известен още като бенефициент е лицето, което получава средствата

-т.е., той е доставчикът на дадената стока, продукт, услуга. Именно към него е ориентирано и

плащането, което банката издател прави или ще направи. 

В банката на наредителя, акредитивът се открива по инициативата на самия наредител,

като той попълва нареждане за откриване на акредитив, заедно със съпътсващите реквизити.

Определят се условията, при които ще бъде извършено плащането -например след доставка

на стока,  изпълнение  на  услуга  или проект  и т.н.  Това дава  гаранция  за  доставчика  или

бенефициента,  че  ще  получи  договорената  цена,  ако  представи  на  банката  –  издател  на

акредитива (или на посочена от нея банка) изброените в акредитива документи и изпълни

другите условия по акредитива в посочените срокове. Самият наредител също е сигурен, че

плащането  ще  бъде  извършено,  като  доставчикът  или  бенефициентът  представи

необходимите документи по сделката. Разбира се, винаги съществува и риск от спорове и

други,  свързани  с  качеството  на  изпълнение  на  договореностите,  липсата  на  контрол  по

договорните задължения.

Когато става въпрос за акредитив, при които има предварително блокиране на средства,

отчетният процес има следната счетоводна логика:

При откриване на акредитива се записва следното: 

Дебит с/ка 1721 Привлечени средства по разплащателни сметки в левове 

ан. с/ка на съответния платец

Кредит с/ка 5031 Разплащателна сметка в левове при БНБ

или 

Кредит с/ка 4010 Вътрешни разчети по междубанкови операции

ан. с/ка централа на банката 

ан. с/ка на банката, обслужваща получателя 

или 

Кредит с/ка 4020 Вътрешни разчети по вътрешнобанкови операции

ан. с/ка клон, обслужващ получателя

Акредитивът е съпроводен от такси, които платецът дължи, като тези такси се явяват

приходи за банката и тяхното отчитане е съобразно начина на плащане -най-често платецът

ще погаси тези средства от сметката си, като ще се кредитира сметка Приходи от такси и ко-

мисионни. При предаването на получените документи от страна на откриващата банка към

наредителя не се правят счетоводни операции. 
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Ако  се  установи,  че  има  неусвоена  акредитивна  сума  -  това  може  да  бъде  поради

различни причини - например валутни разлики или други, то се записва: 

Дебит с/ка 5031 Разплащателна сметка в левове при БНБ

или 

Дебит с/ка 4010 Вътрешни разчети по междубанкови операции

ан. с/ка централа на банката 

ан. с/ка банка, обслужваща получателя 

или 

Дебит с/ка 4020 Вътрешни разчети по вътрешнобанкови операции

ан. с/ка клон, обслужващ получателя

Кредит с/ка 1721 Привлечени средства по разплащателни сметки в левове

ан. с/ка на платеца

При банката на бенефициера, първоначалното информационно обслужване е по отноше-

ние на самото откриване на акредитива и неговото завеждане в специален регистър. Там,

акредитивът получава номер. Разбира се, бенефициерът не може веднага да изтегли сумата

-това е и логиката на самия акредитив, а се изчаква приключване на сделката, като през това

време сумата е блокирана и отразена по сметка 1733 Привлечени средства по акредитивни

сметки в левове. Записванията са: 

Дебит с/ка 5031 Разплащателна сметка в левове при БНБ

или 

Дебит с/ка 4010 Вътрешни разчети по междубанкови операции

или 

Дебит с/ка 4020 Вътрешни разчети по вътрешнобанкови операции

ан. с/ка клона, обслужващ наредителя

Кредит с/ка 1733 Привлечени средства по акредитивни сметки в левове 

ан. с/ка номер на акредитива и срок

ан. с/ка доставчик - имена или клиентски номер 

ан. с/ка банка-кореспондент

ан. с/ка на платеца 

Тук отново се създава записване, което е свързано с приходите от такси, съобразно поли-

тиката на банката. 
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Когато  самата  сделка  е  приключена  и  се  получи  съобщението  от  кореспондиращата

банка, то тогава се записва: 

 Дебит с/ка 1733 Привлечени средства по акредитивни сметки в левове

Кредит с/ка 1721 Привлечени средства по разплащателни сметки в левове

Неизплатената част от акредитива, ако има такава, се превежда на откриващата банка и

това води до приключване на акредитивната операция: 

Дебит с/ка 1733 Привлечени средства по акредитивни сметки в левове

Кредит с/ка 5031 Разплащателна сметка в левове при БНБ

Дебит с/ка 4010 Вътрешни разчети по междубанкови операции

 или 

Дебит с/ка 4020 Вътрешни разчети по вътрешнобанкови операции

Кредит с/ка 7291 Приходи от такси и комисионни

При  акредитивът  без  покритие  се  използва  задбалансово  отчитане,  като  се  записва

първоначално по сметка 9513 Местни кредитори по гаранции и акредитиви без покритие и

статията е: 

Дебит с/ка 9898 Обща активна кореспондираща задбалансова сметка

Кредит с/ка 9513 Местни кредитори по гаранции и акредитиви без покритие

Т.е.,  в  случая,  банката  завежда  задбалансово  условното  вземане  от  своя  клиент,  като

стойността на това вземане е равна на стойността на договорената сума по акредитивния до-

говор. 

Дебит с/ка 9451 Местни дебитори по гаранции и акредитиви без покритие

Кредит с/ка 9998 Обща пасивна кореспондираща задбалансова сметка

При трансферирането на сумата, банката вече няма основание да използва забалансовата

сметка и извежда стойността както следва:  

Дебит с/ка 1721 Привлечени средства по разплащателни сметки в левове

ан. с/ка платец

Кредит с/ка 5031 Разплащателна сметка в левове при БНБ

или 

Кредит с/ка 4010 Вътрешни разчети по междубанкови операции

ан. с/ка централа
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ан. с/ка банка, обслужваща получателя 

или 

Кредит с/ка 4020 Вътрешни разчети по вътрешнобанкови операции

ан. с/ка клон, обслужващ получателя

Трябва да се закрие самото задбалансово водене на сумата, което е на базата на записва-

нето: 

Дебит с/ка 9513 Местни кредитори по гаранции и акредитиви без покритие

Кредит с/ка 9898 Обща активна кореспондираща задбалансова сметка

и

Дебит с/ка 9998 Обща пасивна кореспондираща задбалансова сметка

Кредит с/ка 9451 Местни дебитори по гаранции и акредитиви без покритие

ан. с/ка номер на акредитив

ан. с/ка банка- кореспондент

ан. с/ка наредител

При бенефициента също се съставя задбалансово завеждане, тъй като на практика сумата

не се получава в самата банка, успоредно с акредитивното нареждане: 

Дебит с/ка 9451 Местни дебитори по гаранции и акредитиви без покритие

Кредит с/ка 9998 Обща пасивна кореспондираща задбалансова сметка

За условното или бъдещето плащане към бенефициера, банката създава информация по

следния начин: 

Дебит с/ка 9898 Обща активна кореспондираща задбалансова сметка

Кредит с/ка 9513 Местни кредитори по гаранции и акредитиви без покритие

Когато се окаже, че всичко със сделката е наред и са представени необходимите доку-

менти, то в банката, която обслужва бенефициера се записва: 

Дебит с/ка 5031 Разплащателна сметка в левове при БНБ

или 

Дебит с/ка 4010 Вътрешни разчети по междубанкови операции

 ан. с/ка централа

или 

Дебит с/ка 4020 Вътрешни разчети по вътрешнобанкови операции

Кредит с/ка 1721 Привлечени средства по разплащателни сметки в левове

53



Език и публичност, брой 1/2016

При превеждане на сумата се записва операцията, която освобождава банката от поетото

задължение към бенефициера: 

Дебит с/ка 9513 Местни кредитори по гаранции и акредитиви без покритие

Кредит с/ка 9898 Обща активна кореспондираща задбалансова сметка

Основните различия, свързани с това, че преводите могат да бъдат трансгранични са по

отношение на използваната валута - твърде е възможно тя да е в различни единици и тогава

следва да се използват валутните сметки на контрагентите. Т.е., използват се сметки Привле-

чени средства по разплащателни сметки във валута на предприятия, Привлечени средства по

акредитивни сметки във валута и т.н., заедно със съответните аналитични сметки, отразява-

щи или контрагента, или пък неговият тип валутна сметка (евро, долари или друга). Известни

различия има и по отношение на отчитането на събраните приходи от такси- отчитането е на

същия принцип, но се използват валутните аналитични сметки за отчитане на приходите, ако

банката поддържа такива. 

Друго, което се отличава със специфика е, че когато се извърши цялата операция и се на-

ложи да се закрие акредитива и по него има неусвоена сума, то съставят счетоводни статии,

свързани с разчети с чужди кореспонденти. 

Извън  това,  няма  съществени  различия,  свързани  с  отчитането  на  акредитивите  по

сделки, които се извършват от местни лица и които са свързани с трансграничните плащания

-отчитането има идентичен характер, а особеното е, че се използват валутни сметки, където

това е необходимо. 

Предимства и недостатъци на акредитивната форма на плащане

Както всеки един финансов или платежен процес, така и акредитивната форма на плаща-

не има своите предимства и недостатъци. Според Рисимански, 

„Документарните акредитиви осигуряват висока степен на защита и сигурност както за

купувача, така и за продавача при изпълнение на международни търговски сделки. Продава-

чът е сигурен, че плащането ще бъде извършено от страна, независима от купувача, доколко-

то условията и сроковете на акредитива са спазени.“ (Рисимански, 2000, с.71).

Действително това е така и на тази база, основните предимства на акредитивната форма

на плащане могат да се обобщят: акредитивът е платежен инструмент, при които се наблюда-

ва високо ниво на сигурност и за двете страни. Той способства за улеснения за вносните и

износните операции именно поради сигурността, която дава и която не може да бъде открита
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при едно плащане под инкасова форма, например. Акредитивът има неизменни предимства и

когато става въпрос за страни с нестабилна икономическа или политическа среда, като в този

случай не търговците, а банките поемат риск от внезапно изменение на политическите или

икономическите условия, което, разбира се е благоприятно за самите търговци.

Успоредно с това, акредитивната форма има и някои недостатъци: участието на няколко

отделни юридически субекта  (банки) оскъпява тази процедура,  тъй като банките удържат

такси за осъщественото посредничество. Когато се използва акредитив с покритие (основна

възможна форма в България), по сметката на платеца се блокира паричен ресурс. В условията

на висока междуфирмена задлъжнялост у нас, както и в условията на понижена възможност

за текущо кредитиране,  това може да бъде проблем за стопанските субекти,  особено ако

става въпрос за продължителни сделки -например - сделки на ишлеме, свързани с преработка

и т.н. За самите банки, въпреки че те акумулират финансови приходи, свързани с такси при

акредитивното  разплащане,  като недостатък  може да се приемат  две условия,  свързани с

акредитива -корпоративната отговорност, съобразно поетите задължения, която е много по-

голяма, отколкото когато става въпрос за друг тип платежна операция и високото ниво на

документооборот, което банките следва да осъществят. 
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Виолета Шатова

ФОКУСИРАНЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ МУЗЕЙНИ СГРАДИ

ВЪРХУ НОВИ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОСТРАНСТВА

Музейният бум през късния 20-ти и началото на 21-ви век дава резултат за нарастващата

роля на музея  като изразителна единица на града.  С все по-разнообразните си дейности,

музеят се утвърждава като широко разглеждана културна институция, обсъждана в рамките

на нарастващата обществена дискусия за архитектурата днес. 

Въпросът  за новите  музейни  сгради  и  оптимизация  на  съществуващите  такива  е  от

съществено значение, тъй като вече не се говори за музея като за пазител на изкуството, за

какъвто е бил смятан през 19-ти и част от 20-ти век, а като за дестинация и атракция. Това е

един съвсем нов начин на мислене. 

Музеят е поел ролята на градска забележителност, каквато преди са били катедралите, и

е утвърден като събирателно място в града, не само като спортните стадиони. Той повишава

привлекателността на града и е не просто сграда с интересна фасада, а съдържа в себе си

съвсем  нови  пространства,  нов  начин  на  мислене  и  възприемане  на  експонатите,

приключение за публиката. 

Проучването  има  за  цел  да  покаже,  че  съвременните  музейни  сгради  са  фокусирани

както върху самите галерии, така и върху нови обществени пространства като: 

• богати публични пространства – площад, зрелищен атриум,  тераси и градини, които

предоставят  на  публиката  както  място  за  срещи и контакти,  така  и  допълнителна

възможност за излагане на творби

• аудитории и зали за лекции/конферентен блок

• кафене/ресторант

• различните видове търговски пространства

• пространства за образование като: библиотека, медийна библиотека, места за четене и

пространства за уъркшоп
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Богати публични пространства 

В дизайна на музейните сгради е отчетена необходимост от актуален подход на градско

ниво.  Често  се  търси  място  за  посетителите,  където  те  да  могат  да  се  насладят  на

пространството и да се създаде чувство за урбанизъм и откритост.

Големият площад е място на което хората се срещат, събират се, говорят, обменят

идеи. Това  обогатява  гражданския  живот  и  създава  усещане  за комуникация  между

посетителите. Големият площад също така дава усещане за откритост и достъпност.

Площадът пред „Музей на изкуството Денвър“ 

(Denver Art Museum, 2012)

Площадът пред „Соломон Р. Гугенхайм“ в Билбао, Испания 

(Maiwald, 2016)
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Площадът пред „Модерен център за изкуства“ във Вилнюс, Литва 

(Studio Daniel Libeskind, 2015)

Ренцо Пиано например, архитект, който е проектирал множество музейни сгради, твърди

следното: „Градовете не са градове, когато се основават на сгради, които напълно завладяват

пространството. 

Хората не говорят по улиците….Трябва да се направи нещо, което ги кара да  говорят,

което създава усещане за комуникация, чувство за принадлежност към общността.“ (Пиано,

2015).  И  това  твърдение  той  доказва  още  с  центъра  „Жорж  Помпиду“  в  Париж,  където

площадът пред музея е опорна точка на проекта. Той функционира не само като дублиращ

музея пленер за улични артисти, а и като място където посетителите могат да се срещат, да

говорят, да си починат. 

Центърът „Жорж Помпиду“ в Париж (Centre Pompidou, 2005)
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А що се  отнася  до последния  му реализиран  музеен  проект  – този  за  новия „Музей

Уитни“  в  Махнатън,  Ню  Йорк, главното  предимство  на  новата  сграда  в  сравнение  с

предходната в „Горен Ийст Сайд“, е именно предвиждането на място, където посетителите

да се слеят.

Музеят Уитни“ в Махнатън, Ню Йорк (Lederman, 2016)

„Големият двор“, проектиран от Сър Норман Фостър за „Британския музей“ в Лондон, е

открит официално като публичен площад, който се намира в центъра на една от най-важните

колекции в света. Като такъв, музеят е бил длъжен по закон да поддържа открит обществен

достъп до „Големия двор“ от 7.00 сутринта до 23.00 вечерта,  въпреки че самият музей е

отворен само от 10.00 до 18.00. Вътрешният двор е с площ 7100 кв.  м и е най-големият

покрит площад в Европа.  Проектът става пример за необходимостта от актуален подход на

градско ниво при дизайна на музея. 

„Големият двор“ към „Британски музей“,Лондон, Сър Норман Фостър. (Tii, 2015)
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Дори този музей, като един от по-старите, в които не са били планирани пространства за

търговски дейности, кафета и ресторанти, е последвал тенденцията в съвременната практика,

като в „Големия двор“ са проектирани допълнителни такива площи. Същата тенденция важи

и за други осъвременени музейни сгради, като например „Лувъра“ в Париж.

Пример  за  изключително  общностно  ориентирано  външно  музейно  пространство  е

„MAXXI Plaza“ към „Музея на изкуството на 21-ви век“ ( „MAXXI“) в Рим.

Временна инсталация „Червени лалета“ пред „Музей на изкуството 

на 21-ви век“ ( „MAXXI“) в Рим (Ldeventos, 2015)

Разходката около музея е не по-малко приятна от разходката вътре в него. Хората сядат

на  каменните  пейки,  говорят,  четат,  търсят  сянка  под  скулптурите  на  големи  червени

стъклени цветя.

 Площадът  бързо  се  превръща  дори в  квартален  площад,  където  децата  играят  и  се

катерят  по  изкуствени  хълмове.  На  открито  на  площада  биват  ситуирани  проектите  на

победителите в конкурса  от програмата  за млади архитекти (YAP), които имат за цел да

ангажират ума и тялото с интерактивни летни инсталации на открито.

Друг подход към обогатяване на публичното пространство на музея е проектирането на

тераси и скулптурни градини на открито върху покрива. 

Като нови публични пространства, покривите и терасите на музейната сграда предлагат

платформа  за  експозиция  на  открито  и  светкавично  се  превръщат  в  място  за  срещи  и

контакти между посетителите. 
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В  ключов  елемент  на  много  нови  музейни  програми  се  превръща  също  така  и

зрелищният  атриум.  Посетителите попадат в просторно  пространство, което  служи като

организационен център на музея и заедно с това доста често като зрелищно и експозиционно

пространство едновременно. Както при музея „Жорж Помпиду“ в Париж, където външното

пространство се прелива с приземния етаж като продължение на обществения площад, при

други музейни проекти атрактивното фоайе осигурява откритост и достъпност на музейната

сграда. 

При  „Кралския музей на Онтарио“  в  Торонто,  Онтарио,  Канада,  дело  на  Даниел

Либескинд,  главната  цел на  „кристалната  структура“, която  създава  голяма  обществена

атракция,  е  да  осигури достъп  на  публиката,  като  размие  максимално  границите  между

публичната зона на външната улица и тази на самия музей. Проектиран е „отворен праг“ към

музея. 

Новата програма на „кристала“, както го наричат, дава възможност за нова архитектура.

Открит  през  2007г.,  той побира главния вход на  музея, включващ грандиозен триетажен

атриум,  магазин за подаръци,  ресторант,  кафене,  7 допълнителни галерии и най-голямата

временна изложбена зала в Канада в по-ниското си ниво. 

„Кралският музей на Онтарио“ в Торонто, Онтарио, Канада (Studio Daniel Libeskind, 2013)
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В  началото  на  2015  г.  започнаха  строителните  работи по  изграждането на  музея

„Виктория & Aлбърт“ на брега на река Тай, Дънди, Шотландия, проектиран от Кенго Кума и

партньори. Създадени са множество обществени площади, в подножието на музея, които да

служат за изложба на открито, пространства за събития и за излагане  летни павилиони на

открито. Пространството е преоформено и социализирано из основи, за да удовлетвори както

местните жители, така и посетителите. 

Музеят  играе жизненоважна роля в амбициозните планове на Дънди за регенерация на

града и символизира високите му стремежи. 

Сградата  е  с  площ 6230кв.м.  и  включва освен  галерия  и изложбени  пространства,

ресторанти, магазини и панорамна тераса, даващи прекрасен изглед към устието на реката. 

Музеят „Виктория & Aлбърт“ на брега на река Тай, Дънди, Шотландия (Kuma, K., 2010)

Посетителите  на  музея ще  бъдат  посрещнати  вътре  от голяма зала, като закрит

обществен площад и многофункционално пространство, което  може да бъде използвано за

различни социални събития, концерти, семинари и представления, с програми като магазини,

кафене и ресторант. Така крайбрежната алея и площадът постепенно преминават в интериора

на сградата и продължават от другата ѝ страна.

Музеят е предвиден като място за всички с достатъчно публични пространства, което го

прави чудесно място където хората да научат нещо ново, да се отпуснат, да се срещнат, да се

нахранят или да пазаруват. 

Съвременните  музейни  сгради,  които  търсят  органична връзка  към широката

общественост, залагат  на  различни  по  вид  публични  пространства  в  обща  концепция,
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включвайки в своята програма, освен  специални изложбени галерии и постоянни галерии,

също така и нови обществени пространства. 

Сред първите примери за това са: центърът „Жорж Помпиду“ в Париж на Ренцо Пиано и

Ричард Роджърс и „Соломон Р. Гугенхайм“  в Билбао, Испания, на Франк О. Гери. В тези

проекти  фокусът  върху  новите  обществени  пространства  е  изключително  силен  и  дава

невероятен успех. Впоследствие не един и два други музея усвояват този модел. 

Допълнението  на  „Художествения  музей“  в  Милуоки,  дело  на  Сантяго Калатрава,  е

американският отговор на т. нар. от много урбанисти „ефект Билбао“, според някои отчасти

защото се фокусира върху новите обществени пространства, заедно със самите галерии. 

Освен  10  хил. кв.м.  гъвкаво пространство за  временни  изложби,  в  съдържанието  са

планирани и богати обществени  пространства, като  аудитория, приемна зала,  кафене,

магазин и паркинг.

„Художествен музей“ в Милуоки, Сантяго Калатрава (Hicks, 2006)

Аудитории и зали за лекции

Музейната сграда днес  предлага богата гама от помещения,  които дават възможност за

наемането им за  бизнес  конференции, приеми и дори партита. Организирането на този тип

дейности в музейна сграда определено повишава изключителността на събитието и неговия

имидж.

В широката гама от нови обществени пространства попадат  аудиториите и залите за

лекции като места, които дават възможност за организирането на най- различни събития. 
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Те се превръщат в съществена част от музея. Често разполагат със свое собствено фоайе

и рецепция. Използват се за културните цели на музея, но също така могат да бъдат отдавани

за бизнес конференции и стават място за забавление. 

Понякога биват трансформирани и декорирани по най-различни начини. Там човек дори

би могъл да се ожени. Целта е разширяване на функционалния обхват на съвременната

музейна сграда.

Сватбено събитие в една от залите в „Музей на изкуството Денвър”, Колорадо (Stellar Events, 2013)

“Музей на изкуство в Денвър”, Колорадо (Mccown, K. 2012)
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От  своето  откриване,  новата  сграда  на  “Музея  за  изкуството  Денвър”,  Колорадо,

проектирана от Либескинд, се превръща в основна културна забележителност за Денвър. Със

своята  дръзка  архитектура  и  богата  съвременна музейна концепция той привлича хиляди

посетители.  Освен  различни  по  вид  галерии  за  експозиция,  тя  включва  аудитория  с  300

места, магазини, кафене, кино, скулптура градина на покрива с изглед към планината Роки,

също така  кухня,  приемен център и  атриум с  издигащо се нагоре  лоби пространство със

стъклен  таван,  разположен  в  сърцето  на  сградата.  Аудиторията  към музея  разполага  със

собствено фоайе и рецепция, като често се отдава под наем за различни събития, дори след

работното време на музея. 

Сред  най-скорошно осъществените  атрактивни  музейни  проекти  е  този  на  френската

модна къща “Луи Вютон” в Париж, проектиран от Франк Гери. Сградата е с площ от 11,779

кв.м. и  предлага освен галерии,  също  така  и  много  интересна  аудитория с  350-места.

Дизайнът е „модулен“, а самата тя е изправена пред стичащ се надолу водопад. Предвидени

са и изключителни гледки към „La Défense“ и околностите. Програмата на музея включва

също и обичайните удобства като кафене, книжарница и голямо централно лоби. 

„Музей на Фондация Луи Вютон“, Париж, Франция (Eberle, T. 2016)

„Великият египетски музей в Кайро“, Египет,  все още е в процес на разработка в нова

сграда, която да побере богатата колекция и се очаква да бъде отворен през 2018 г.

65



Виолета Шатова: Фокусиране на музейните сгради...

Разположението  му  е  на първото плато на пустинята извън Кайро, между великите

пирамиди в  Гиза и Кайро.  Музеят е  анонсиран  като   „културен комплекс от дейности,

посветени на египтологията и ще включва конферентен блок,  библиотека,  мултимедийни

съоръжения, разнообразна гама от дейности и услуги в подкрепа на съчетаването на нуждите

на публични  и частни, туристически и  академични,  музейни  и  конферентни посетители“

(Heneghan peng  architects,  2015).  Основната  сграда  включва  музея,  заедно  с  конферентен

център,  свързани по между си  с голям вътрешен двор.  Освен изложбено пространство,  в

музейната  част  е  предвидена  и  аудитория с  800 места,  a  в  допълнителните  постройки  -

ресторант, кафене, пространства за уъркшоп, продажба на билети и други услуги. 

„Великият египетски музей в Кайро“, Египет (Archimation, 2014)

 
Генерален план на „Великият египетски музей в Кайро“, Египет (Grand Egyptian Museum, 2015)

Превод на схемата: арх. Виолета Шатова 
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Предвиден е също така и голям площад като активно пространство денем и нощем, което

прави прехода отвън навътре към сградата, като привлича посетителите. 

Кафенетата и ресторантите също имат своето отредено място в съвременната музейна

концепция  ,  тъй  като  те  са  място  за  всички,  където  посетителите  могат  да  отдъхнат  от

разходката като се насладят на чаша кафе или да се нахранят спокойно в прекрасна музейна

атмосфера. Първоначално те са били проектирани като места, които предлагат скромни ястия

и напитки за бързо освежаване на уморени посетители.  Днес обаче са се превърнали във

важен елемент от музея и съществена част от цялото музейно изживяване. 

Кафене/ресторант в „Помпиду“, Париж (Blogspot, 2013)

Понякога могат да работят и извън работното време на самия музей, да бъдат отдавани

под наем и да бъдат носител на допълнителни средства за музея, както и магазините. 

Музейни магазини 

От малки пространства за продажба на предмети и книги, свързани със самия музей,

музейните магазини са прераснали в основен компонент на музея, където се предлага широка

гама от продукти, подаръци, сувенири и печатни издания. Много от тях дори не са пряко

свързани с тематиката на самия музей. Например архитектът Суджик в своето изследване за

световните  градове  в  края  на  20-ти  век  казва  следното:  „В  Лувъра  един  от  основните

резултати от пирамидата на И. М. Пей е да се осигури по един елегантен начин естествена
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светлина за подземният търговски център“  ( Sudjic, 1993, с.  138). И наистина „Карусел дьо

Лувър“ е любим търговски център сред посетителите и сред местните жители. Разполага с

десетки магазини с различно съдържание, както и с 14 ресторанта.

В случаите  на  известни марки,  представящи своята  продукция  в авангардни музейни

сгради, като луксозните марки автомобили например, асортиментът в магазина отговаря на

всички изисквания  за видове.  Едни  от  най-добрите  марки  автомобили  като  „Мерцедес“,

„БМВ“ „Порше“  и  „Ферари“  биват  изложени на  показ  в  свръх модерни музейни сгради,

проектирани като туристическа атракция,  където разглеждането  на  шедьоврите и дългата

история  на  марката  не  са  единственото  възможно занимание.  Предвидени  са  достатъчно

социални пространства, което прави тези музеи чудесно място, където хората да се отпуснат,

да се срещнат, да се нахранят или да пазаруват. 

При „Музея на Порше“ в Щутгарт  в зоната  на първия етаж  е ситуиран входът, който

действа  не  само  като фоайе и концентратор,  но също така става  място  за допълнителна

експозиция, представяща „корените на Порше“.

„Музей на Порше“ в Щутгарт (Porsche Museum, 2015)

Сферите на дейност са разделени така: 

• Изложбена площ: 5.000 кв.м.

• Два ресторанта: 500 кв.м.

• Музеен магазин: 200 кв.м.

• Класическо ателие за коли: 1000 кв.м.

• Конферентна площ: 700 кв.м. (Delugan Meissl Associated Architects, 2009).
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Пространства за образование 

Музеят днес се разглежда не само като отделен градски обект, но също така предлага и

жизненоважни качества на градската среда.  Понякога днешните музеи биват проектирани

като много целеви културни центрове за изкуство и култура, какъвто е например „Музеят

на изкуството на 21-ви век“( „MAXXI“) в Рим, дело на Заха Хадид. В този проект към музея

са  включени  и  допълнителни  пространства  за  образование  като библиотека и медийна

библиотека,  лаборатории и места  за учене и отдих.  Разбира се,  разполага  с  характерните

удобства като аудитория, книжарница и кафене, пространства за търговска дейност, както и

отворени пространства за събития на живо. 

„Музей на изкуството на 21-ви век“ („MAXXI“) в Рим (Baan, 2009)

Един значително  по-малък по застроена  площ пример,  където  основната  функция  на

музея е обогатена с допълнителна, е „Грац Арт музей“, в Грац, Австрия. 

„Грац Арт музей“, в Грац, Австрия (Schneider & Aistleitner, 2006)
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Този  проект  показва новаторска  и  успешна  за  времето  си  концепция, не  само

предлагайки разнообразни възможности в своите галерии, но също и помествайки в малката

си площ допълнителни пространства като:  зала за четене, книжарница,  магазин,  кафене и

конферентна зала, което категорично разширява неговото използване за различни събития и

от различни посетители. 

Обобщение: В  заключение  може  да  се  обобщи,  че  музеите  разширяват  своите

програми,  като  надхвърлят  значително  рамките  на  излагането  и  съхранението  на  ценни

културни обекти. Те преосмислят своето физическо пространство, за да изпълнят своята нова

мисия - да служат на по-голяма и по-разнообразна аудитория.

Това са места,  където хората отиват в един идеален свят,  за да се смесят с други хора,

различни  от тях  самите,  а  разнообразната аудитория предполага и разнообразие  от

пространства, които вълнуват, провокират размисъл и стимулират мислене.

Хората през 21-ви век отиват в музеите за нещо повече от изкуство. Те също така отиват,

за да се вдъхновят от нещо красиво, да променят ежедневието си и дори да пазаруват, да се

срещнат с други хора и да се социализират - функции, които новата музейна архитектура със

своите пространства значително подобрява. 
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СЪВРЕМЕННОТО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ НА

Е-УПРАВЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Abstract

The purpose of this report is to carry out theoretical and detailed analysis of current organiza-

tional development of e-governance in the Republic of Bulgaria. The object is the system of e-gov-

ernance. The subject of the study are the results achieved by the development of e-governance in the

Republic of Bulgaria, the accompanying problems and future trends. The main thesis of the study,

which the author will attempt to protect, is that although the results achieved in the implementation

of the e-governance in the public sector of the Republic of Bulgaria, it is not yet fully completed

and therefore does not function effectively and efficiently. The public sector is not able to provide

administrative  services  for  citizens  and business  fully  electronically.  In  conclusion  are  outlined

some summarized conclusions and made recommendations related to organizational development of

e-governance.  Keywords:  e-governance  system,  administrative  services,  organizational

development.

Целта на настоящия доклад е извършването на теоретичен и детайлен анализ на съвре-

менното  организационно  развитие  на  е-управлението  в  Република  България.  Обект  на

изследването е системата за е-управление. Предмет на изследването са постигнатите резулта-

ти  от  развитието  на  е-управлението  в  Република  България,  съпътстващите  ги  проблеми,

както и бъдещите тенденции в областта. Основната теза на изследването, която автора ще

направи опит да защити, е че въпреки постигнатите резултати по внедряването на системата

за е-управление в публичния сектор на Република България, тя все още не е изцяло завърше-

на, поради което не функционира ефективно и ефикасно, а публичният сектор не е в състоя-

ние да предоставя административни услуги за граждани и бизнес, изцяло по електронен път.

В заключение са изведени някои обобщени изводи и са направени препоръки, свързани с

организационното  развитие  на  е-управлението  в  бъдеще.  Ключови  думи:  система  за  е-

управление, административни услуги, организационно развитие.
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Глобализацията играе основна роля за бързия напредък в развитието на човешката циви-

лизация. Глобализационните процеси доведоха до драстични промени в множество сфери от

нашия живот - начина на комуникация, търговията, обслужването на гражданите, развитието

на транспортната инфраструктура, развитие на комуникациите, обучението и др. Основа за

тези промени се оказаха следните фактори, които съпътстват глобализационните процеси -

прогресивното  намаляване  на  времето  и  разстоянията  между  индивидите,  обществата  и

държавите;  бързото  развитие  на  информационно-комуникационните  технологии  (ИКТ)  и

навлизането им дълбоко в ежедневните процеси;  създаването и развитието на глобалната

мрежа (Интернет). 

Неограничените  възможности  за  комуникация  чрез  Интернет,  широкият  достъп  до

информация, както и удобствата, осигурени от съвременните  smart  устройства (смартфони,

лаптопи, персонални компютри, таблети и др.), провокираха необходимостта от внедряване

на ИКТ в частния и публичния сектор на повечето държави. Предпоставка за това е все по-

нарастващото желание в гражданите за комуникация с държавата и бизнеса по нов начин -

бързо,  лесно,  безплатно  и  по  всяко  време,  така  както  се  случва  между  самите  тях,

посредством новите технологии и възможностите, които предоставят. Тази тенденция създа-

де необходимост повечето правителства да стартират работа по създаването и внедряването

на система за електронно управление (е-управление) в публичния сектор, за да отговорят на

тези нови предизвикателства. 

Основната цел на тази система е да обвърже всички процеси и дейности по предоставяне

на публични услуги и продукти от публичния сектор към гражданите и бизнеса по нов, изця-

ло дигитален метод. Посредством системата за е-управление, комуникацията между държава,

граждани и бизнес, следва да бъде трансформирана и оптимизирана така, че да се превърне в

по-ефективен,  по-ефикасен,  по-бърз,  лесен  и  евтин  начин  за  достъп  до  всички  публични

услуги и продукти, които предоставя публичния сектор на съответната страна, както и разра-

ботването на нови такива. Подобно оптимизационно решение ще допринесе за намаляване на

административната тежест и ускоряване на комуникацията вътре във всяка държава, което

ще се отрази положително върху икономиката, спомагайки за максимизиране благосъстоя-

нието на гражданите по един нов и непознат начин.

76



Петър Алексиев: Е-управлението в България

1. Постигнати резултати от внедряването и развитието на системата за е-управле-

ние в Република България

Република  България  осъществява  множество  дейности  по  внедряване  и  развитие  на

системата за е-управление от 2002 година (с приемането на Стратегията за електронно прави-

телство 2002 – 2005 г.) насам. За този четиринадесет годишен период, е изработена детайлна

нормативна рамка за е-управление, която поставя страната ни на едно от челните места в ЕС

по обем и разнообразие на нормативните актове в тази област. 

Нормативната рамка за е-управление на Република България се състои от широк набор

от нормативни актове. Техните текстове дават смисъл и правна обосновка на всички процеси

по внедряване, развитие и функциониране на системата за е-управление в публичния сектор

на  Република  България  като  по  този  начин  засягат  административното  обслужване  на

граждани и бизнес, както и внедряването на ИКТ в публичния сектор. 

От една страна, този широк набор от нормативни актове позволява правното регламенти-

ране на всички процеси и дейности по внедряване и развитие на е-управлението в публичния

сектор  на  Република  България.  Разнообразието  от  взаимосвързани  нормативни  актове

превръща нормативната рамка за е-управление в широкообхватна, създавайки необходимата

нормативна осигуреност на процеса по внедряване и развитие на е-управлението в Република

България. 

От друга страна, наличието на широк набор от нормативни актове, създава необходимост

от  осъществяването  на  стриктен  контрол  по  тяхното  прилагане,  спазване  и  изпълнение.

Възниква и нужда от периодичната актуализация на нормативната рамка. Тя е провокирана

от факта, че преобладаващата част от нормативните актове, които съставляват нормативната

рамка за е-управление на Република България са изготвени и приети в периода 2002 – 2010 г.

Това, както и сериозната динамика в тази област, налагат периодичното актуализиране на

нормативната рамка за е-управление. Периодичната ѝ актуализация е гарант за придържане

към европейските и международни стандарти, което ще позволи на Република България да

внедри и развива е-управление в тон със съвременните тенденции в тази област.

Въпреки добрата нормативна осигуреност на е-управлението, Република България е една

от малкото европейски държави, които все още не разполагат с цялостно изградена система

за е-управление. Това създава сериозни притеснения по отношение на бъдещото развитие на

е-управлението, както и за връзките и комуникацията между държава, граждани и бизнес. 
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Във връзка с това, през последните месеци протичат засилени публични дебати за осъ-

ществяване  на  промени в  Закона  за  електронно  управление  (ЗЕУ),  чиято  цел  е  неговото

актуализиране. Част от промените предвиждат създаването на две нови държавни структури,

които да съсредоточат в себе си всички функции и правомощия по внедряване и развитие на

е-управлението в публичния сектор на Република България. Според вносителите на Закона за

изменение и допълнение на ЗЕУ (ЗИД на ЗЕУ) това е стъпка, с която ще се акцентира върху

извършването на промени в институционалната  рамка за е-управление,  което ще позволи

нейното методично актуализиране.  Според техните  основни мотиви,  така  ще се постигне

улесняване на процеса по дигитализиране на повечето административни услуги, предоставя-

ни от публичния сектор.

През последните години протичат активни дейности по внедряване на ИКТ в повечето

структури от системата на публичната администрация в Република България. Продължава

изграждането на оптични трасета с цел осигуряване на широколентов достъп до Интернет за

всички публични структури (и обвързването им по електронен път), за гражданите и бизнеса.

Тези дейности представляват част от проекта за изграждането на Единна Среда за Обмен на

Електронни Документи (ЕСОЕД), която е основен фактор за цялостното внедряване на систе-

ма за е-управление. Същевременно прави впечатление, че ЕСОЕД се води изградена, но не се

използва, което е лош сигнал за цялостната реализация на проекта по внедряване на система

за е-управление.

Административните структури, които отбелязват известен успех по внедряване и разви-

тие на системата за е-управление,  са Националната  агенция по приходите (НАП), Нацио-

налния  осигурителен  институт  (НОИ),  Националният  статистически  институт  (НСИ),

Агенция „Митници“ и Министерство на финансите (МФ). Днес единствено те могат да кому-

никират  помежду  си  по  електронен  път,  осигурявайки  електронен  достъп  до  множество

административни услуги. По-голямата част от тези услуги притежават предимно информа-

ционна  функция  (проверка  на  здравноосигурителен  статус,  проверка  на  социални  осигу-

ровки, дължими данъци и др.). Една малка част от тях могат да бъдат предоставени изцяло по

електронен път (заплащане на данъци), като за тази цел е необходима употребата на Персо-

нален идентификационен код (ПИК) и/ или Квалифициран електронен подпис (КЕП), които

към момента изпълняват ролята на електронна идентичност. 

Частичният успех, който отбелязват тези административни структури, се дължи на реа-

лизирането на проекти, насочени към информационно обвързване чрез постигане на опера-
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тивна съвместимост  и  координация  между тях.  Този  процес  е  следствие  от  стремеж към

постигане  на  по-добра  координация  между  изброените  административни  структури  в

последните няколко години, който се дължи на сериозно финансиране, подобряване на адми-

нистративния им капацитет и др.

Преобладаващата част от останалите публични структури на Централната администра-

ция не могат да комуникират помежду си и/ или не използват ефективно ЕСОЕД. Същото

явление се наблюдава и при структурите на местната администрация, както и при комуника-

цията между структури на Централната и местната администрация.

Подобни различия между отделните административни структури се дължат предимно на

това, че повечето от тях развиват собствени проекти за внедряване и развитие на система за

е-управление във времето. Поради това техните системи са несъвместими една с друга, което

възпрепятства осъществяването на информационен обмен помежду им. Това е сериозен не-

достатък,  който отразява нивото на контрол по отношение на заложеното в нормативната

рамка и действително осъществяваните дейности по внедряване и развитие на е-управление.

В резултат от това разминаване се налага последващото синхронизиране на отделните систе-

ми, което в повечето случаи е нерентабилно и води до допълнителни разходи за техния бю-

джет. 

Далеч по-рационален подход би бил този, при който да се акцентира върху реализиране-

то на общи проекти за внедряване на единна система за е-управление. Той трябва да намира

своето  отражение  в  нормативната  рамка  за  е-управление.  В  следствие  от  него,

административните структури ще могат да координират всички дейности по внедряване на

система за е-управление, което ще позволи постигането на информационен обмен от самото

начало, елиминирайки нуждата от последваща синхронизация и допълнителни разходи.

Тези факти подкрепят и частично доказват тезата на автора, че системата за е-управле-

ние в Република България не е цялостно изградена, поради което не функционира ефективно

и ефикасно, а публичния сектор не е в състояние да предоставя административни услуги,

изцяло по електронен път.

Друго доказателство в подкрепа на тази теза е нивото на завършеност на българският

правителствен онлайн портал www.egov.bg. Той все още продължава да има преобладаващо

информационна функция, свързана със следното:

• правно основание за извършване на услугите и компетентен орган, който осъществява

този процес;
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• еднопосочно взаимодействие (възможност единствено за изтегляне на формуляр, за

заявяване на електронна административна услуга);

• изключително малък брой единични административни услуги, достъпни по електро-

нен  път,  при  които  е  възможно  двупосочно  взаимодействие  (освен  изтегляне  на

формуляр е възможно и последващото му подаване по електронен път, според изиск-

ванията на законодателството и с наличието на универсален/ квалифициран електро-

нен подпис); 

• липса  на  цялостна  завършеност  за  по-голямата  част  от  услугите  –  не  е  възможно

онлайн разплащане и доставка;

• изключително нисък интерес от страна на гражданите.

В края на 2015 г., във финален етап навлезе проект по ОП „Административен капацитет“

на  стойност  20  млн.  лв.,  който  цели  обновяването  и  надграждането  на  правителствения

онлайн портал. По този начин се преследва създаването на възможност за достъп, заявяване,

разплащане и получаване на широк набор от административни услуги за граждани и бизнес,

директно по електронен път чрез ПИК, КЕП или друг  вид електронна идентичност.  Тази

информация  бе  предоставена  от  директора  на  дирекция  „Информационни  технологии“  в

МТИТС, г-н Христо Христов. 

В процеса по развитие на е-управлението са идентифицирани множество други проблеми

- липса на оперативна съвместимост между структурите на Централната и местната адми-

нистрация; невъзможност за свободен обмен на документооборот; невъзможност за завършен

цикъл по предоставяне на административни услуги, изцяло по електронен път (от държава

към граждани и бизнес) и др. 

Част от тях са следствие от няколко основни причини:

• несъответствие между процеса по обособяване и развитие на нормативната рамка за е-

управление и процеса по реализацията на комуникационната инфраструктура;

• недостатъчно добър контрол по изпълнението и спазването на заложеното в норма-

тивната рамка за е-управление;

• липса на добре обучен административен капацитет.

Комуникационната инфраструктура представлява фундамент за внедряване на система за

е-управление в публичния сектор. Тя се развива в разрез с нормативната рамка от самото на-

чало на дейностите по внедряване на е-управление в Република България. Това е доказателс-

тво за пропуски по отношение на контрола по прилагането и спазването на нормативната
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рамка за е-управление през годините,  в резултат на което са идентифицирани изброените

проблеми. Същевременно липсата на добре обучен административен капацитет допринася

допълнително за задълбочаването на някои от тях.

Идентифицираните проблеми и причините за тяхното възникване потвърждават тезата,

че нормативната рамка за е-управление се нуждае от актуализация, за да отрази необходи-

мостта от координация в дейностите по внедряване и развитие на е-управлението и дигитали-

зиране  на  административните  услуги,  които  предоставят  административните  структури.

Актуализацията на нормативната рамка за е-управление е ключово условие за постигане на

информационен обмен на всички нива в публичния сектор на Република България, с което да

бъде  елиминирана  възможността  за  възникването  на  дълбоки  различия  между  отделните

административни  структури,  във  връзка  с  предоставянето  на  административни  услуги  по

електронен път, в следствие на което една част от тях да отбелязват определени постижения

(НАП, НОИ, МФ и др.), а друга част да не търпи особено развитие.

2. Бъдещи тенденции в съвременното развитие на системата за е-управление в Ре-

публика България 

Някои бъдещи стъпки в организационното развитие на системата за е-управление са за-

ложени и детайлно описани в проекта ЗИД на ЗЕУ, който подлежи на публично обсъждане и

предстои да бъде гласуван и вероятно приет от Народното събрание в близко бъдеще.

Промените в текстовете на ЗЕУ предвиждат нова възможност за подобряване на инсти-

туционалната рамка за електронно управление и поправяне на част от пропуските, допуснати

досега  в  процеса  по  внедряването  и  развитие  на  системата  за  е-управление  в  публичния

сектор на Република България. Тази възможност се изразява чрез идеята за създаването на

Държавна  агенция  „Електронно  управление“  (ДАЕУ)  и  Държавно  предприятие  „Единен

системен оператор“ (ДПЕСО), които в последствие да осъществяват почти изцяло дейности-

те и контрола по съвременното развитие на е-управлението в Република България.

2.1 Държавна агенция „Електронно управление“

Основните мотивите за  създаването  на  ДАЕУ, според експертите  от Съвета за  адми-

нистративна реформа (САР) към Министерски съвет (МС), Съвета за електронно управление

(СЕУ)  и  Министерството  на  транспорта  информационните  технологии  и  съобщенията
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(МТИТС), представляват следните идентифицирани проблеми при внедряването на система

за е-управление, извън посочените в настоящото изследване:

• наличие на самостоятелни,  некоординирани политики по електронизиране на доку-

ментооборот и административни услуги във всички администрации от системата на

публичната администрация;

• изграждане на административен капацитет и комуникационна инфраструктура, доста-

тъчни единствено за обслужването на вътрешните нужди на съответната администра-

ция;

• дублиране на системи, инфраструктура, длъжности и функции в публичните структу-

ри по отношение на административното обслужване на граждани и бизнес, което уве-

личава разходите им значително.

Експертите се обединяват около становището, че е необходимо да бъдат централизирани

усилията по изграждането на система за е-управление, чрез създаването на единна структура,

която да отговаря цялостно за този процес - стъпка, която е диаметрално противоположна на

предприетата през 2009 г. по закриването на Министерството на държавната администрация

и административната реформа (МДААР).

Агенцията ще бъде създадена към МС като юридическо лице на бюджетна издръжка със

седалище гр. София. Тя ще се ръководи от председател, който ще има един или няколко за-

местници. Председателят на ДАЕУ ще се определя с решение на МС по определени крите-

рии,  описани в  Закона  за  изменение  на  ЗЕУ.  Той ще  разполага  с  широки правомощия в

областта  на  е-управлението,  които  ще  бъдат  допълвани  от  текстовете  на  всички  закони,

които по определен начин са свързани със системата за е-управление и административното

обслужване. 

Председателят ще изготвя и обновява класификатор за електронните услуги, тарифа за

цените им (изготвена и предоставена от ДПЕСО) и ще ги предлага за приемане от МС. Еже-

годно, в срок до 30 септември, председателят ще изготвя и предлага на МС отчет за състоя-

нието на е-управлението и годишен план за развитието и обновяването на информационните

ресурси  в  администрацията,  в  това  число  и  Единната  електронна  съобщителна  мрежа

(ЕЕСМ). 

Дейността, структурата, организацията на работа и състава на агенцията ще се определят

с  устройствен  правилник,  приет  от  МС  по  предложение  на  председателя  й. В  приетата
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концепция за създаване на ДАЕУ се предвижда в нея да бъдат включени следните адми-

нистративни структури, които към момента са част от МТИТС:

• Дирекция „е-Управление“;

• Дирекция „Информационни технологии“;

• Дирекция „Електронни съобщения“;

• ИА „ЕСМИС“;

• Информационно обслужване АД.

Планирано е новата агенция да отговаря за следното:

• стратегическо планиране и бюджетното програмиране на хоризонталните политики

относно внедряване на система за е-управление,  развитие и поддръжката на техни-

ческата инфраструктура; 

• създаване и развитие на информационни центрове; 

• пълно изграждане и тотално обвързване на комуникационната мрежа на държавната

администрация – Централна, областна и местна.

Освен всичко изброено, ДАЕУ ще осъществява комуникация, сътрудничество и взаимо-

действие с компетентните институции в областта на е-управлението от всички държави-ч-

ленки на Европейския съюз (ЕС), с институциите на ЕС, както трети лица и международни

организации. Тя ще може да налага единни политики, стандарти и типови изисквания във

връзка  с  разработването  на  информационни  системи  и  електронизацията  на  администра-

тивните услуги и документооборота в публичния сектор. 

Комуникацията на наднационално ниво е от изключително значение, защото тя може да

бъде  ключова  за  синхронизирането  на  стратегическите  и  нормативните  документи  за  е-

управление на Република България спрямо европейските тенденции в областта – нещо което

бе идентифицирано като основна необходимост в момента, а липсата му като основна причи-

на за наличието на множеството комплексни проблеми в тази област.

Към агенцията ще бъде създадена информационна система за предварителен, текущ и

последващ контрол по целесъобразността  в  областта  на е-управлението и ИКТ, а  също и

публичен информационен регистър, съдържащ информация за всички проекти, свързани с е-

управлението, които развиват или ще развиват администрациите (в него ще влизат и отчети

обхващащи разходите за тях). По отношение на разходите, всички администрации ще бъдат

длъжни да изпращат по електронен път към ДАЕУ подробна финансова разбивка на похарче-
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ното от тях за ИКТ и наличните комуникационни елементи, което ще се отразява в посоче-

ният информационен регистър, а в последствие ще бъде включено в отчета за състоянието на

е-управлението,  изготвян ежегодно от  председателя  на  ДАЕУ. Това е  сигнал  за  сериозна

отчетност на всички бъдещи действия по внедряване и развитие на е-управление в публичния

сектор на Република България.

ДАЕУ  ще  притежава  функции  и  правомощия  по  издаване,  налагане  и  контрол  по

различните  хоризонтални политики,  свързани с  развитието  на  системата  за  е-управление.

Това ще позволи на агенцията да контролира всички секторни и междуведомствени проекти,

свързани с е-управление, разходите по тях и оптимизирането на процесите по реализирането

им. Желателно е тези хоризонтални политики и проекти да бъдат единни за всички адми-

нистративни структури в публичния сектор,  за да се избегне поредно разминаване между

нормативната рамка и реалните дейности. Агенцията ще има възможността да предприема

законодателни инициативи в областта на е-управлението. Това ще даде възможност за по-се-

риозен контрол (предварителен, текущ и последващ) по приложението на заложеното в стра-

тегическите документи и нормативните актове и всички бъдещи процеси и проекти, свързани

с е-управление. 

2.2 Държавно предприятие „Единен системен оператор“

Създаването на ДПЕСО е заложено в законопроекта за промяна на ЗЕУ с мотив, че е

необходимо като структура, която да осъществява следните дейности, в помощ и подкрепа на

ДАЕУ:

• Разработка и интеграция на електронни услуги,  информационни и комуникационни

технологии;

• Делегирано управление на междуведомствени проекти;

• Защита на информационната сигурност на приложните системи и електронни услуги,

поддръжката и администрирането на бази данни, системи и др.

ДПЕСО ще притежава следните органи на управление – управителен съвет (УС) и гене-

рален директор, а към тях ще участва и председателя на ДАЕУ. 

УС ще се състои от трима членове, назначавани от МС, по предложение на председателя

на ДАЕУ, за срок от пет години. УС ще приема структурата, щатната численост и средствата

за работна заплата на служителите в предприятието в съответствие с годишния финансов

план, определен от МС и насочен към предприятието от ДАЕУ. Генералният директор ще
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представлява предприятието пред държавните органи, съдилищата и трети лица в страната

или чужбина, според международните спогодби. 

ДПЕСО трябва да бъде гарант за набиране, назначаване и пазарно заплащане на ИТ спе-

циалисти, с което да ги привлече и задържи в своята структура – условие за последващото

разработване на платформи за комуникация, електронизиране на административни услуги и

други дейности по развитието на е-управлението. Именно привличането на ИТ специалисти

и  осигуряването  на  пазарно  заплащане  за  тях  са  доста  спорни  моменти  в  ЗИД на  ЗЕУ.

Основно доказателство за тази теза е фактът, че заплатите в ИТ сектора надвишават в пъти

тези в публичния сектор. Това намалява значително шансовете за привличане на вече реали-

зирани ИТ специалисти, които вероятно няма да се откажат от условията на работа и жизнен

стандарт, които вече са постигнали в частните компании, за да се прехвърлят в предприятие-

то. За съчетание на работа между частен и публичен сектор пък е трудно да се коментира, с

оглед на законодателните възможности за това, както и поради натовареността на повечето

разработчици.

Експертите уверяват, че в законопроекта са предвидени достатъчно механизми за конт-

рол и невъзможност за преразпределяне на финансов ресурс в агенцията и предприятието,

както и насочването му извън тях и последващото му нецелесъобразното разходване. Въпре-

ки тези уверения остава известна несигурност и неяснота относно това, доколко рисковете от

злоупотреби ще бъдат сведени до минимум в този нов модел на развитие на е-управлението.

Не е особено ясно какви точно са тези механизми и освен на теория, приложими ли са на

практика, при условие, че наличието на съществена зависимост от човешкия фактор се за-

пазва, именно при контрола на основните процеси и дейности по внедряване и развитие на е-

управлението. Предприятието няма да може да разпределя бюджетните средства, отпуснати

от МС към ДАЕУ. То следва строго да спазва разпоредбите и да използва предварително

определени средства за възлагане на обществени поръчки в областта на е-управлението и

ИКТ, но няма гаранции, че при липса на стриктен контрол подобно нещо не може да се слу-

чи.

Специфичен момент е евентуалното отхвърляне на промените в ЗЕУ. Това би блокирало

идеята за създаването на този нов модел за развитие на е-управлението в Република Бълга-

рия. Подобен сценарии ще върне в стартова позиция повечето дейности в тази област и ще

обезсмисли  осъществените  до  момента  инвестиции,  които  имат  за  цел  да  подготвят
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публичния сектор за тези промени и предстоящата централизация на процесите и дейностите

в тази област.

3. Заключение 

Вследствие на извършеният теоретичен и детайлен анализ на съвременното развитие на

е-управлението в Република България, идентифицираните проблеми, които съпътстват този

процес,  както  и  разгледаните  бъдещи  тенденции  в  областта,  могат  да  бъдат  направени

следните обобщени изводи:

1. Съществува несъответствие между нормативната рамка, регламентираща развитието

на е-управлението и конкретните дейности, които се осъществяват в тази област, поради кое-

то са идентифицирани редица проблеми, отразени в научното изследване;

2. Постигнатите  резултати  в  процеса  по  внедряване  и  развитие  на  системата  за  е-

управление в публичния сектор на Република България, до голяма степен могат да бъдат

определени  като  незадоволителни,  защото  оправдават  частично  обема  на  инвестираните

средства, време и усилия;

3. Създаването на централизирани структури (ДАЕУ и ДПЕСО) е положителна стъпка,

която  ще  има  ключова  роля  в  определянето  на  бъдещите  тенденции  в  развитието  на  е-

управлението в Република България, поради което е необходимо да бъде подкрепена и реали-

зирана.

Следователно тезата на автора е напълно доказана. В резултат от това, могат да бъдат

отправени  някои  препоръки  относно  бъдещите  стъпки  в  съвременното  организационно

развитие на е-управлението в Република България.

На първо място, наложително е извършването на периодична актуализация на норма-

тивната  рамка  за  е-управление,  за  да  се  намира  в  постоянен  синхрон  със  съвременните

тенденции в тази област като по този начин да се избегне бъдещо възникване на проблеми,

близки до идентифицираните в научното изследване. В противен случай съществува реална

опасност, настоящите проблеми да се задълбочат и да възникнат нови, по-сериозни в бъдеще.

На следващо място, необходимо е разработването на научни трудове в тази област, които

да притежават предимно практико-приложен характер и да бъдат актуални спрямо съвре-

менните тенденции в организационното развитие на е-управлението в световен мащаб. Те

могат да бъдат източник за намирането на алтернативни решения на по-голямата част от

идентифицираните проблеми, както и за разработването на бъдещи стратегически или норма-
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тивни документи в областта. Във връзка с това, разгледаните в този кратък обем на научната

статия проблеми, следва да бъдат решавани на базата на задълбочени комплексни научни

изследвания  и  наблюдение  на  практиката.  Подобен  подход  ще  даде  възможност  да  се

извършат сравнителни анализи на работещи модели за е-управление в други държави, за да

се  изведат  добри практики,  вследствие  на  които да  се  предлагат  рационални решения  за

преодоляването на идентифицираните проблеми.

Не на последно място, процесът по създаването на ДАЕУ и ДПЕСО трябва да бъде добре

обезпечен нормативно, материално, стратегически, финансово и да се осигури добре обучен

административен капацитет - добър екип, който да постигне целите, заложени в национални-

те  стратегически  документи  за  развитието  на  е-управлението  у  нас  като  се  придържа

стриктно към нормативната рамка, регламентираща този процес. Добра възможност за това е

публичния  сектор  да  се  обърне  към  академичната  общност.  Разработването  на  учебни

програми и обучаването на специалисти в тази област ще бъде сигурен източник на кадри за

публичния сектор. 

Спазването на предложените препоръки ще улесни значително процеса по внедряване на

система за е-управление в публичния сектор. Така ще бъде ускорен многократно процеса по

трансформирането на модела за административно обслужване, а именно - публичният сектор

да премине от традиционния хартиено-базиран метод на предоставяне на административни

услуги, към новия дигитален метод. Подобна промяна ще осигури на гражданите и бизнеса

значително  по-широк  достъп  до  административни  услуги  и  продукти,  предоставяни  от

публичния сектор, в следствие на което ще се постигне намаляване на административната те-

жест, оптимизиране на административните разходи, спестяване на време и подобряване ка-

чеството на административно обслужване.
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Виолина Кирякова

АМУЛЕТИ СЪС СОЛАРНИ СИМВОЛИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ
ПРОВИНЦИИ НА РИМСКАТА ИМПЕРИЯ, I – VI ВЕК.

Abstact

Amulets with solar symbols in the Balkan provinces of the Roman Empire in I-VI century

The faith is something that sits centrally in the heart of magic and religion. The goal of both is

to protect us from the dangers that surround us. At the core of religious and magical activity stand

characters that we know as amulets. The word comes from the Latin charm amuletum, which ac-

cording to Pliny, represents „an object that protects an individual from harm.“

Amulets with solar symbols are common in the Balkan provinces of the Roman Empire in I-VI

century.  One of the brightest  examples  are  amulets  with shaped moon form from Beroe.  Lead

medallions from Roupite and Ratsiaria and mold for lead amulet from Pernik. Considered amulets

show the strong continuity of the eastern cults and beliefs, as well as typical Roman deification of

solar symbols or defining them as attributes of specific gods.

Ключови  думи: Амулет,  Античност,  Звезда,  Луна,  Магия,  Религия  ,  Семантика,

Символ, Слънце. 

Още от самото си раждане, човешкият индивид изпитва едно силно чувство, наречено

страх. Страх от новото, от неизвестното. Това е първата ни реакция спрямо заплахите на зао-

бикалящата ни среда. Страхът може да действа като предупреждение и да бъде полезен за

индивида, но ако успее да завладее ума, може да се превърне в ужасно бедствие.

За съюзник срещу опасностите и страха започват да се използват различни символи за за-

щита. Първите символи са предметите, на които е придаван антропоморфен вид на природни

сили и небесни тела. Това е и началото на  художествената активност. Тези предмети са назо-

вавани с различни имена, но най-често били наричани амулети. 

Предназначението на такива магически символи е да концентрират сила, която да бъде

използвана от притежателите им. Символите имат всички необходими свръхестествени ка-
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чества, които са необходими за справяне с проблемите на околния свят. Това чувство на за-

щита води до така наречената вяра – най-силното оръжие срещу страха.

Вярата заема централно място в основата на магията и на религията. Целта и на двете е

да ни защитават от опасностите, които ни заобикалят. Именно в сърцевината на религиозната

и магическа активност стоят символите, които познаваме като амулети. Те задоволявали вся-

ка потребност, надежда  и желание, и  изразяват дълбоката им вяра.

През античността символиката на небесните тела – звезда, луна, слънце, е изключително

силна. Правят се амулети от различни материали, съпътствани с различни заклинания. В една

характерна гръцка рецепта от  III век се обяснява за изработването на амулет за успех във

всичко. Царе и управители се борят да го притежават, защото е много ефикасен. (Preisedanz,

1974, p. 71-76.)

Като вземеш "облачен" яспис, гравирай върху него змия в кръг с опашка в устата ѝ, а по

средата на кръга, образуван от змията - Селена* с две звезди над двата ѝ рога и над това

Хелиос, до когото трябва да е написано АВРАСАΞ; и от другата страна на камъка [напи-

ши] отново името АВРАСАΞ,  а близо до ръба трябва да напишеш великото, свещено и

всезнаещо име  IАω САВАωΘ. И след като осветиш камъка, носи го [обкован] в златен

пръстен, когато се нуждаеш, да бъдеш чист в това време и ще успяваш във всичко, което

си пожелаеш. 

В рецептата се обяснява за целия ритуал на освещаването на предмета.

Подборът на материала за направата на амулетите е много важен и преди всичко се опре-

деля от някои външни белези, като основен принцип, на който се основа, е този за подобието

и произтичащата от него симпатия. Пример за това е перленият отблясък  на лунния камък и

промяната на шарките му под влиянието на лунната светлина. Той е посветен на богиня Се-

лена (Proclus, 1928, p.149) отъждествявана в римския период с Хеката (тракийската Бандида)

(Decharme, P.  1884, p.140-142). Богинята Селена е почитана като майка на магьосниците, за-

това и селенитът/лунният камък е смятан за един от най-мощните амулети. Поради възде-

същността, която е преписвана на Селена, в края на езическия период особено разпростране-

ни и почитани амулети са лунулите. (Daremberg, Ch.-Saglio, 1892, p.404).

Металите  също  са  свързвани  с  определени  богове.  Прокъл  (412-485г),  философ  от

Александрийската школа казва: 

И златото и среброто, и всеки от металите... се зараждат в земята от небесните бо-

гове и от произлизащите отгоре лъчения.  Затова се говори, че златото принадлежи на
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Слънцето, среброто на Луната, оловото на Сатурн, а желязото на Марс (Аверинцев, 1973,

с. 48).

Луната имала различни имена. Древните гърци я наричат Селена. Била сестра на Слънце-

то – Хелиос, и се е разхождала по небето в колесница с впрегнати седем сини птици, като

осветявала с лунни лъчи нощната Земя.

През късната античност луната и звездите са символ на уподобените Артемида-Селе-

на-Хеката-Бендида. Образите на Селена-Хеката и Бендида се припокриват.  Хеката / κάτη/ -Ἑ

е древногръцка богиня на мрака, нощните кошмари и магиите. Дъщеря е на титанидата Асте-

рия. Тя е древно хтоническо божество, което след победата над титаните съхранява своите

архаични функции. Получава от Зевс власт над земята и морето, а от Уран - велика сила. В

началото  покровителства  лова,  пастирите,  обществените  занятия,  защитава  младите  хора,

пази децата и осигурява на пътниците лек път. След време, тя отстъпва част от тези си функ-

ции на Аполон, Артемида и Хермес. Според някои учени името означава „действащата” или

„улучващата от далеч”, според други означава „стоящата отвъд познатото”, защото хекато

или сто е границата, а след това е непознатото. Която и хипотеза да е вярна, и двете опреде-

лят добре Богинята.

 Най-старите символи на Хеката са ключът и Луната. Обредите на Богинята са предимно

нощни и свързани с лунните фази. Първото археологическо доказателство за нейния култ е

от 400 г.пр. Хр. и е от кръглия олтар на Аполон в Милет. Спомената е в литературата за

първи  път  от  Хезиод  в  „Теогония”  около  7  в  .  пр.  Хр.  (Хезиод,  VI  с.  414-452).  Най-

известният храм на Хеката в древността се е намирал в Лагина, Кария - в днешна Турция. Бо-

гинята е почитана обаче из целия древен свят – Гърция, Рим, Египет. Особено почитана е на

територията  на  Балканските  провинции.  Първоначално,  а  и  по  описанието  на  Хезиод,  е

възприемана като доброжелателно божество, като богинята Майка – даваща и взимаща живо-

та. С течение на времето в литературата Хеката става основно божество на магиите, която

помага на правещите ги, но е и единствената закрила срещу тях. 

Друг мит, свързан с луната, разказва за любовните приключения на Селена. Тя  става

жертва на любовта.  Според легендата Селена е съблазнена от похотливия бог Пан, който

успял да скрие недъгавото си тяло под белоснежно руно. 

Но пък в един друг мит се разказва за щастливата любовна история на Селена, чието

сърце е покорено от прекрасния гръцки младеж - пастирът Ендмион. Изпълнена с желание,

богинята Селена тихо се спускала от небесата в пещерата, където спял Ендмион. Той така и
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не се събудил и не видял Селена. Тя се срещала тайно със своя възлюбен всяка нощ и му

ражда петдесет  дъщери.  Но с Ендмион се случва това,  което трябва да се случи с всеки

простосмъртен. С възрастта започнал да боледува и остарява. Когато вижда това, Селена за-

повядва на сините си птици да събират по небето капчици лунна светлина. От този лунен

балсам давала всеки ден на своя възлюбен по една глътка и той започнал да се подмладява

пред  очите  ѝ.  Болките,  които  го  мъчели,  изчезнали,  а  предишната  му сила  и  красота  се

възвърнали и отново станал млад.

В определен период от време култът към Луната започва да заема главно място в много

религии. За най-древен център на лунния култ се смятат вавилонският Ур и Харана в Месо-

потамия. Във Вавилон богът на Луната Ану е почитан като господар на цялото небе, еги-

петският Озирис се слави не само като лунен бог, но и като покровител на всичко, което ста-

ва на Земята. Античната Диана олицетворява Луната и е покровителка на лова, богиня на ре-

колтата и на раждането на децата. Остатъци от лунния култ са се запазили у много народи и

до ден днешен.

Примери за силната символика на Луната са бижутата – пендантиви с форма на луна -

лунули.  Пример  за  тези  украшения  са  три  сребърни  екземпляра  от  некропола  на  Берое

(изобр. № 2, 3, 4) и едно с неизвестен произход от територията на България (изобр. № 1).

Некрополът от Берое е отнесен към IV век. Едната лунула (изобр. № 3) е открита в гроб

заедно с перфорирана монета на Константин  II, което датира комплекса към  IV век. Изра-

ботката на тази лунула е по-груба (Думанов, 2003)1. Останалите два екземпляра, логично, са

със  същата  датировка.  Те  са  по-фино

изработени  от  предходния,  с  по-заострени

краища. 

Този  тип  находки  се  срещат  по

Средиземноморието  още  от  епохата  на  ели-

низма.  Прикачвали  се  към  различни  типове

огърлици  или  като  самостоятелен  орнамент.

Лунулите  са  засвидетелствани  и  по  много

палмирски  паметници  от  II –  III век  и

египетски  портрети  от  Bayou.( Mackay 1949,

c.175-177.)

1 Благодарности за предоставената информация и материали на д-р. Боян Думанов. (Думанов, 2003).
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Лунулите  са  сравнително  често  срещана  находка.  Известни са  ни находки с типична

луновидна  форма от злато от село Тлачене, близо до Бяла Слатина, Горни Дъбник, Мездра,

от  съкровището  от  Николаево,  Лисец,  Ловешко,  Кутина,  Ягодин  Мала  (Ниш),  Найсус,

Маргум, Губеревец, Люлебургаз. 

От Чирпанско произлиза един екземпляр с по-специфична форма. Тялото е удебелено с

украса от филиграмни нишки, вървящи по периферията ѝ, а в средата е поставено кръгче от

същия материал (сходно с изобр. № 1).( Думанов, 2003.)

Известният истмион от Шаркамен също има прикачена лунула с класическа форма от

римската епоха. Тази находка е датирана първото десетилетие на IV  век (2003).

Други амулети, свързани със символиката на луната, са някои оловни амулети с изобра-

жение на Луна. Един от тях е амулет от Рациария с изображение на орел на лицевата страна и

звезди и луна на задната. (изобр. № 5) 

На представения амулет Луната  и звездите, които през късната античност са общоприет

символ на уподобените Артемида-Селена-Хеката-Бендида, имат друга семантична стойност.

Вероятно с изобразяването им се цели подчертаването на космократорската власт на почита-

ното уранично божество, представено върху лицето чрез символа си – орел ( Марков, 2005,

c.30-112).

Пример  за  друг  оловен  амулет,  свързан  със  символа Луна,  е  открит  край  м.  Рупите.

Върху лицевата му страна е изобразена Луна, а върху обратната – Сол.

Идентификацията на амулета се прави на база наличието на типичните  атрибути – Луна

с полумесец зад раменете и Сол с лъчиста корона. Изработката на амулета показва, че лице-

вата страна е тази с изображението на Луна.  На първо място прави впечатление лунният

сърп, вървящ зад рамената ѝ. През класическия и елинистическия период образът на Селена

(Луна) е представян най-често с лъчиста корона. Понякога около главата ѝ се описват кръг

или полукръг, заместван често през елинистическия период и малко след него от развяващ се

воал. По-рядко образът на Луна е придружаван и от изображение на звезди, както вече стана

дума  в  семантиката  на  изображението  на  предходния  амулет.  Сравнително  често  било

представянето на полумесец около нея или в косата ѝ. (Марков, 2005,с. 551-558) (изобр. № 6)

Често се срещат подобни образи на Луна през III век, когато традиционно върху най-

разпространените римски монети – антонинианите, образите на императриците са представя-

ни с полумесец зад рамената, по подобие именно на Луна. Тук обаче може да се анализира и

символиката в контекста на откриването на амулет, а именно – намерен е в гроб.  Възможно е
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отговорът да се крие в обстоятелството, че Луна-Диана са свързани с Хеката, владетелка на

тъмнината, персонификация на мътната и кървава луна, покровителка на магьосниците и на

духовете. Вероятно изобразяването ѝ върху амулета е мотивирано и от вярата, че образът ѝ

отблъсква злото. Независимо от причината, довела до представянето на Сол и Луна върху

амулета,  се  показва,  че  поставянето  му  в  гроба  на  покойника  предполага  и  вярата  в

действието му и след смъртта.

Към края на III век се забелязва началото на тенденция към известно разграничаване на

двойките Сол-Луна от Диана-Аполон. Това противопоставяне се основава до голяма степен

на изнасянето на преден план на астралната същност на двете светила. Тяхната върховна

роля измежду небесните тела е подчертавана, особено в трудовете на неоплатониците, чиито

философски занимания получават значителен тласък за развитието си в резултат на подкре-

пата, оказана на Плотин от император Галиен (253-268). Така е подчертана и характеристика-

та им като божества на светлината (с. 554).

 Тук е моментът да се разгледа и друг често срещан небесен символ, а именно образът на

Сол – Хелиос или Слънцето.  

Измежду всички небесни тела, слънцето заема най-централна роля. Безброй религии и

вярвания свързват понятието бог на небето със слънцето. Богът-слънце бива призоваван да

унищожи мрака.  Това можем да го видим в един вавилонски текст,  където се казва:  „Ти

просветляващиет тъмнината и озаряващиет небесата, които си и долу, горе премахва зло-

то... Всички князе се радват да те видят, всички богове те приветстват възторжено.“

(Бидерман, 2003, с. 411- 413) 

В Древен Египет с образа на слънцето се изобразяват боговете Амон Ра и Хор. Само в

Стария завет слънцето е показано като едно от двете светила, поставени от Бога на небето. В

християнския образен свят, изгряващото винаги от изток слънце, е символ на безсмъртието и

възкресението. На една мозайка от IV век, Христос е отъждествен с Хелиос с венец от лъчи

върху колесницата на слънцето. Доколкото и Христос е хроногратор (Времедържател), в ро-

манското изкуство често бива свързан със слънцето (с. 411- 413).

Образът на слънцето като езически или религиозен символ, основно се среща върху ко-

лесница с четири коня. Множество са примерите на амулети - предимно геми от колекциите

в Рутвен, Мочиган, камък от Археологическия музей в Торонто, екземпляр от  Британския

Музей и др. (Bonner, 1950, р. 148-155) (изобр. №7)
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В предримския период Хелиос-Сол е изобразяван обичайно с лъчезарен венец. От това

време насетне върху главата му все по-често е представяна лъчиста корона, която към III век

вече става основният му атрибут. (изобр. № 6).

От първи век насетне лъчисти корони се появяват и върху императорските изображения.

През III век те стават особено многобройни. Като правило обаче, върху тях лъчистите корони

са обичайно с 5 лъча. Няколкото познати изключения, напр. короната върху главата на Конс-

тантин Велики, според изображението му от златна монета не променят особено картината. В

замяна на това Сол е изобразяван, както е и върху разглеждания амулет по-горе, често със се-

демлъчева корона. Възможно е определянето на бройката на лъчите на короната му с това, че

владее 7-те познати в античния свят планети. Това може да бъде допълнено и с  представата

за свещеността и магическите свойства на 7-те гръцки гласни. В тази връзка  може да се спо-

мене, че източното слънчево божество Митра, чийто култ към III век е широко разпростра-

нен в европейските предели на Римската империя, има връзка с доминантната мистична роля

на 7-цата. Не трябва да бъде изключена и възможността обаче, по същото време Сол да е аси-

милирал образа на египетско-елинистичното слънчево божество Хнумис, около чиято глава

броят на лъчите от лъчистия му венец е също обичайно. През римския императорски период

това източно божество е особено популярно в пределите на цялата  империя,  тъй като се

вярва, че то покровителства бременните, родилките и малките деца (Vikan, 1984, c. 75-79) .

Образът на соларния символ звезда, както се вижда при някои от изброените амулети до

момента, е също често срещан. Изобразява се в комбинация с Луната и слънцето, но се среща

и самостоятелно. 

Звездите били символ на надеждата, на реда във Вселената. В много митологии звездите

са приемани за образи на починали хора. Евреите смятали, че всяка звезда се пази от ангел и

че съзвездията представлявали хармонично сработени групи от небесни духове. В християнс-

твото Божията Майка често е изобразявана не само застанала на лунен сърб, но и на фона на

ореол във формата на звездна корона. 

Звездите се изобразявали с различен брой лъчи, като всяка си имала своята семантика. 

Пентаграмата или петлъчата звезда символизира човек с разпънати ръце и крака. Когато

един връх сочи нагоре, звездата символизира светлината и мира, а когато два сочат нагоре е

символ на Сатаната и силите на злото. И двата символа предшестват евреите. И двата симво-

ла са разпространени в Древен Египет и Месопотамия. 
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Шестлъчата звезда или хексаграмата се образува от два вдянати един в друг триъгълни-

ка. Тя била известна като звездата на Давид или Магическият печат на цар Соломон. Триъ-

гълникът,  чийто  връх  гледа  нагоре,  символизира  елемента  огън,  а  триъгълникът  с  връх

надолу – елемента вода. Този символ се използвал за защита от нападения, огън, оръжия.

Евреите вярвали, че е символ на обединението на материята и духа. В епохата на Давид е бил

символ на обединението на юдеите с останалите еврейски племена (Gonzales-Wippler, 1991,

p. 249-251).

Амулети  с  този  символ са  разпространени  и по балканските  провинции на  Римската

империя. Пример за това е откритият калъп за оловен амулет през 1999 г., в двора на г-жа

Лиляна Георгиева, в махала Балтиева на село Враня стена, община Земен, област Перник.

Той е изработен като плоска плочка от светъл жълто-зелен дребнозърнест камък с право-

ъгълна форма с размери: 8,5 х 7,8 и дебелина около 1,5 см. От двете страни, където са кана-

лите за наливане на разтопения метал, камъкът е оцветен по ръба в тъмножълто до оранжево.

Върху лицевата страна са врязани плитко негативни изображения на два предмета, а гърбът е

напълно гладък. Следи от прикрепяне на друга половинка няма. (изобр. № 8)

На калъпа има две леярски форми. В първата са отливани кръгли, най-вероятно оловни

предмети. Диаметърът им е 4,5 см. Полето е разделено на три концентрични пояса. В обосо-

беното в средата кръгло пространство, чийто диаметър е около 2 см, е изобразена шестлъча

звезда с вдлъбнат кръг в средата. В най-външния пояс са врязани негативно осемнадесет зна-

ка, очевидно имитации на букви.

С Ф Р [А] Г[I] С С О  О М О N О С Ф   А [Т] Е М [Е]

(„Печат на Соломон, пази ме“) (Марков, 2004, c. 84-87)

Покрай мощното проникване на близкоизточните култове и многобройните философско-

мистични учения в европейските предели на Римската империя от II в. насетне, на Балканите

се  възприемат  някои  нетрадиционни  нови  идеи  и  персонажи.  Между  тях  особена  попу-

лярност добиват образът на Соломон, неговото име и “печатът” му.

Поради символиката на шестлъчата звезда и предполагаемото разчитане на буквите се

предполага, че този калъп за амулет има връзка с печата на Соломон. Нечетливостта му, коя-

то се дължи вероятно на неграмотно възпроизвеждане на оригинален, възможно близкоизто-

чен прототип, е характерна и за други имитативни амулети (Марков, 2005, c. 30-112).
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Октагонът или осемлъчата звезда е един от основните атрибути на бог Марс. Тя често се

използвала като знак на магьосниците. Отъждествява се като звездата на Мага. Осемлъчата

звезда е символ и на богинята Ищар. Символизира също така надеждата, закона и равнове-

сието. Бива използвана за духовно просветление и обща защита (Gonzales-Wippler, 1991,  p.

249-251).

В заключение, предметите разгледани в този труд, биха могли да бъдат приети за амуле-

ти, поради семантиката и силната символика, която имат изображенията върху тях, както и

контекста, в който са открити. Изображенията показват определен култ, вяра и характер на

притежателите си.

Изобр. №1, 2, 3, 4
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Изобр. № 5

Изобр. №6
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Изобр. №7

Изобр. №8
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Филип Петрунов

НОВИ ДАННИ ЗА НЕКРОПОЛА В ЦИТАДЕЛАТА 

НА СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ ЛЮТИЦА

Abstract

New data about the necropolis in the citadel of the medieval fortress lyutitsa

Lyutitsa is located in the Eastern Rhodopes. The area is inhabited by 7-5 c. BC. - Iron Age and

continues until to the time of the Ottoman Empire.

Fortress walls were built in the fourth century, and in the ninth century Lyutitsa becomes Epis-

copal center. Until 2015 from the necropolis were investigated 74 graves buried according to Chris-

tian customs. Among surveyed graves most interesting and unique is the bishop's tomb, discovered

in 2006.

Крепостта Лютица е разположена в Източни Родопи върху хълм с надморска височина

600 м. Месността е обитавана още от VII-V век пр. Хр. – Желязна епоха, а най – късните ма-

териали са от XIX век – времето на Османската империя.

Крепостните стени са издигнати през ІV в, а в ІХ в. Лютица става епископски център. До

2015 година от некропола са проучени 74 гроба, погребани според християнските обичаи.

Сред  проучените  гробове  най  –  интересен  и  единствения  по  рода  си  е  епископски  гроб

открит през 2006 година.

Ключови думи: България, археология, история, средновековни градове, крепост, некро-

пол, монети, Св. Георги.

В светлината  на  последните  проучвания  и  все  по–осезаемия  обществен  интерес  към

културното наследство, крепостта Лютица става все по-популярна и привлекателна за изсле-

дователи и туристи. Тя се намира на 6 км югозападно от Ивайловград и на 1 км от, изоставе -

ното днес, село Рогозово. Великолепно съхранена, крепостта доминира над околния терен и

при ясно време от там се открива гледка към Димотика и Одрин. Известната до момента
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укрепена територия заема площ от 26 дка, което не включва протейхизмата и външния град.

Входът е само един, от запад, фланкиран от две правоъгълни кули. 

Крепостта Литица (Лютица) се споменава в произведенията на няколко средновековни

автори във връзка със събития от началото на ХІІІ век. Единият от тях е Йоан Кантакузин,

който в хрониката си описва как управникът на „градчето“ помогнал в тежката зима на 1342-

1343 г. на негови воини (Cantacuzenus,  1980,  с. 351) Данните, съдържащи се в различните

писмени свидетелства  и установеното местоположение на този средновековен град,  дават

сериозно  основание  да  се  предполага,  че  най-вероятно  подвластната  на  българските

владетели крепост Лютица е тази при село Рогозово. Те се препотвърждават и от откритите

на Лютица монети, (половин василикони или базилеуси)1, една емисия отсечена специално в

Константинопол, за да се заплати помощта, която българският цар Иван Александър оказва

на Йоан Кантакузин в  претенциите  му за императорския  трон.  Също така  е  известно,  че

фамилията на Жофроа дьо Вилардуен установява трайно влияние върху Атинското дукство

през целия  XIII век.  Неговите наследници управляват област Сицилия в Италия заедно с

Атинското дукство, дори и след възстановяването на Византийската империя през 1261 г., а

техни  монети, свидетелстващи  за  търговските  контакти  между  латинци  и  българи, се

откриват на Лютица. Монетите са на неговите наследници Анри  II  и Анри  III, както и на

Изабела дьо Вилардуен, сечени през 80–90-те години на XIII век. (Петрунов и Пеевски, 2015,

с. 11)

Наличните историческите свидетелства за района на Ивайловград показват, че той става

част от българската държава още в началото на IX в., когато границата с Византия е минава-

ла приблизително през същата територия. Според П. Мутафчиев названието на епископията

Литица е гръцката форма на славянското име Лютица (Мутафчиев,  1973, с.218). Авторът

приема и превода Лиотица. Крепостта Литица или Лютица, както вече беше отбелязано, е

спомената у Йоан Кантакузин, по повод снабдяването на византийските войски с припаси

през зимата на 1342-1343 г. След 1342 г. Лютица е митрополитски център. Нейният архиерей

се  споменава  като  член  на  Константинополския  синод  в  годините  1342,  1347,  1351

(Darrouzes, 1981, с.402, 409, 413). Тези исторически сведения получават и своите археологи-

чески доказателства. (Петрунова, 2006, с. 556). 

Особено важни данни за устройството и организацията на града, както и за съществената

роля, която играе през средновековната епоха, са придобити в резултат на проведените там

1  Монетите са определени от доц. д-р Дочка Аладжова от НАИМ при БАН
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археологически проучвания. Тяхното начало е поставено през 2002 г. Те се ръководят от доц.

д-р Бони Петрунова (НАИМ-БАН). При археологическите експедиции проведени в периода

2004–2006  г.  се  проучват  пространствата  около  архитектурните  останки  на

късносредновековна църква от ХІV– ХVІІ в. и епископската базилика изградена през ІХ-Х в.

(Петрунова,  2004,  с.  310).  Установява  се,  че  планът  на  късносредновековната  църква  се

вписва  в  този  на  по-ранната, като  абсидите  съвпадат.  Проучена  е  северната  стена  на

базиликата,  която  въпреки  че  е  сериозно  нарушена  от  разположения  там  некропол,  се

проследява добре и се свързва с помещенията, разкрити северозападно от късната църква.

При  зачистването  на  пространството  между  двете  северни  стени  на  дълбочина  1  м.  са

открити голямо количество дребни фрагменти от стенопис в няколко цвята, които са били

част от интериора на базиликата. През 2005 г. разкопките на средновековния град-крепост са

съсредоточени в два сектора:  комплекса  от църкви в най-издигната  част на цитаделата  и

жилищната кула до южната крепостна стена. Продължено е разчистването на основите на

стените на ранната базилика (Църква №2). (Петрунова, 2006, с. 556).

По отношение на разкритите две църкви е установено,  че по-ранната (Църква № 2) е

епископска базилика от ІX-X в. Този храм има трикорабен план и е бил богато украсен със

стенописи и пластично оформени пана от мрамор. При проучванията са разкрити няколко

гроба от същия период. По-късният храм (Църква № 1) е издигнат през XIV век. Около него

е разположен обширен некропол от XIV-XV век. (с. 556).

Данните,  придобити при проучванията на некропола в цитаделата,  са важни както по

отношение на християнската погребална практика и обичаи, така и за ролята, която играе

градът през средновековната епоха. През първите три археологически сезона са проучени 46

гроба. (с. 556). През 2006 г. са регистрирани нови 20 гроба. Погребенията в тях са извършени

в съответствие с  християнската  погребална практика.  В по-голямата си част гробовете са

изградени от каменни плочи, които обграждат и покриват гробната яма. Откриват се и малки,

правоъгълни камери, оформени също от каменни плочи, в които са препогребани човешки

кости  от  по-стари  гробове.  Гробните  дарове  в  преобладаващата  си  част  са  свързани  с

личността на погребания. Някои от тях носят особено ценна информация за историята на

средновековния град. 

Един интересен акцент е гроб № 13, разположен северно от Църквата № 2, в който е

открит скелет на мъж, в чиито ръце е положен богато украсен,  посребрен бронзов кръст.

Кръстът е равнораменен, с дължина на раменете 20 см, а върху лицевата му страна има вря-
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зан надпис на гръцки – „Св. Георги“. (Петрунова, 2008, с. 401-408.) Очевидно гробът е на

висш духовник, най–вероятно епископ и показва, че след Х в. епископият Лютица се превръ-

ща във важен център на християнството. Интересна подробност от проучването на гроб № 13

е, че около него са извършвани много повече погребения, отколкото се регистрират в другите

участъци на некропола. Очевидно мястото се е ползвало с особен статут. В подкрепа на това

виждане се явява фактът,  че преди да бъде проучен, първоначално са разчистени 3 други

гробни съоръжения, които застъпват гроба на висшия духовник.

 През 2015 година проучването на некропола е подновено под ръководството на автора

на настоящото научно съобщение. Работи се източно от късносредновековната църква и в се-

верния кораб на базиликата. Главната цел е да се проучат квадратите източно от абсидата на

късносредновековната църква. Заложен е сондаж с дължина 14 м по оста север-юг и 3,50 м в

направление изток – запад. След отнемането на най-горния слой пръст са регистрирани и до-

кументирани 8 гробни ями, оградени от вертикално поставени плочести камъни. Някои от

тях са покрити с хоризонтално поставени плочи, а всички гробни съоръжения са ориентира-

ни в посока запад–изток в съответствие с християнския погребален обичай. В тях са открити

останки от 6 детски и 4 възрастни индивида. Регистрирани са две двойни погребения и мно-

жество  препогребвания  около  гробните  камери.  Всички  проучени  гробове  са  без  гробен

инвентар с изключение на гроб №8 , където е открит фрагмент от обеца. За нея не може да се

каже  категорично,  че  е  част  от  инвентара  на  конкретния  гроб,  но подобен  тип обеци са

откривани в редовни погребения през предходните сезони. Гробовете попадат на и над ниво-

то  на  субструкцията  на  късносредновековната  църква.  Липсата  на  датиращ  материал  в

гробните съоръжения прави трудна относителната хронология на проучените гробове.  На

този етап може да се заключи, че гробове № 1, 2 и 4 попадат върху деструкциите на базили-

ката и принадлежат към гробищният парк на по- късната църква. За гробове № 3, 5, 6, 7 не

може да се установи дали имат пряко отношение към късната култова постройка. Фактът, че

те повтарят установената при гробове № 1, 2 схема на групиране на гробните съоръжения,

дава основание да се предполага, че те също се отнасят към периода XIV–XV век. 

Обобщавайки казаното дотук, можем да отбележим следното: Към настоящия момент от

некропола  на  Лютица  са  проучени  и  документирани  74  гроба.  Погребенията  в  тях  са

извършени в съответствие с православната християнска погребална практика. Преобладават

гробове, оформени от плочести камъни, долепени един към друг без спойка. Установява се,

че често те са групирани, като някои от тях се застъпват или използват общи плочести камъ-
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ни, явяващи се като преграда между отделните гробове. До момента подробни данни има за

62 гроба. Антропологичните изследвания сочат, че 25 от скелетите принадлежат на детски

индивиди, а възрастните са 37. Отчитайки броя на препогребванията около основните каме-

ри, може да се каже, че в разглеждания некропол са погребани повече от 100 човека. Повече-

то гробни съоръжения попадат върху деструкциите на базиликата,  за която се приема, че

прекъсва своето съществуване в края на ХІІІ век.  Изключение прави гроб № 13, който е

разположен  до  северната  стена  на  Църква  №  2.  От  края  на  ХІІІ  век  е  регистрирано

опожаряване на сгради в други части на крепостта. На този етап на проучване може да се

каже, че гробовете, разположени върху останките на Църква № 2, могат да бъдат датирани

след  началото  на  XIV,  а  използването на  некропола около  Църква  №  1  най-вероятно

продължава и след XV век.
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Обр. 1. Аерофото на крепост-град Лютица (Петрунов, 2015 а).
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Обр. 2. Аерофото на църкви № 1 и № 2. (Петрунов, 2015 б).
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Обр. 3. Детайл от некропола на Лютица, гроб на млада двойка (Петрунов, 2015 в).
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Обр. 4. План на запазените архитектурни останки от християнските храмове на Лютица и проучения до 2015 
година некропол (Петрунов, 2015 г).
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