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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Актуалност и значимост 

Съвременната актуалност и интерес към Черно море и Черноморския 

регион (ЧР) имат множество основания. Преди всичко това са 

геополитическите и геостратегическите характеристики, защото ЧР заема 

ключово място на световния глобус и заедно с естествено прилежащия му 

Каспийски басейн обхваща територии от два континента. Тези особености го 

правят много важен световен кръстопът между Европа и Азия, между Запада 

и Изтока. Регионът се явява своеобразна “цивилизационна  бариера” между 

ислямския и християнския свят. 

ЧР е северна врата към конфликтния Близък Изток, Персийския залив, 

Индийския субконтинент и се намира в непосредствен досег до зоните на 

засилен интерес от страна на големите политически играчи в Централна 

Азия, Афганистан, Ирак, Иран и други. Черно море и ЧР имат особена 

важност за Европа, защото от тук преминават основните маршрути на 

континента в направление изток-запад и север-юг. Именно това създава 

убеждението, че който контролира Черно море, може без затруднения  да 

проектира мощта си към всички краища на Европа и преди всичко на 

Балканите и Централна Европа, а също така и към Източното 

Средиземноморие, Южен Кавказ и северната периферия на Близкия изток. 

От гледна точка на енергийната сигурност регионът е важен възел на 

енергийните транспортни потоци и трасета и се оформя като една от 

възможностите за диверсификация на източниците и преноса на 

въглеводородни енергоносители  към страните от Европейския съюз (ЕС).  

В икономическо отношение ЧР е естествена среда за европейски и 

американски инвестиции, както в развиващи се и перспективни пазари, така 

и в производство на високотехнологична продукция, на транспортни 

комуникации и услуги. 
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Понастоящем Черно море и ЧР фокусират вниманието преди всичко с 

проблемите на сигурността. Сега кризисният регион, създаващ опасно 

напрежение по границите на Европа, както и по Югоизточния фланг на 

НАТО, е ЧР. В резултат от Украинската криза, анексията на Крим от Русия 

(2014) и конфликта в Донбас, средата за сигурност претърпява съществени 

промени, като трайно и дълговременно е влошена. 

След анексията на Крим, ЧР се превърна в оспорвано пространство за 

сигурност и част от по-широката геополитическа конкуренция в зоните на  

Кавказ, Балканите, Централна Европа и Евразия. Сирийският конфликт и 

намесата на Русия в него, допълнително противопоставят НАТО и Русия. 

Динамично се променя баланса на силите на основните противници, като в 

отделни периоди ескалацията на напрежението заплашва да прерасне във 

въоръжен конфликт.
1
   

Наред с това, съществува напрежение в региона и заради множеството 

„замразени“ конфликти, възникнали в края на 80-те и началото на 90-те 

години на миналия век в хода на разпадането на СССР. Сред тях са 

конфликтът между Армения и Азербайджан за Нагорни Карабах,  

въоръжените конфликти на територията на Грузия (Абхазия и Южна 

Осетия), както и конфликта в Приднестровието, в границите на  Молдова. 

Всички те поставят под въпрос ефективността на усилията за изграждане на 

мир и стабилност в региона. Впоследствие трансформирането на тези 

въоръжени конфликти в продължителни, но с нисък интензитет, както и 

превръщането им в „замразени“ е в основата на нарастващото напрежение 

между Русия и евроатлантическата общност в лицето на НАТО и на ЕС. 

Разширяването на НАТО и на ЕС с включването на България и Румъния 

допълнително увеличи противопоставянето между Запада и Москва, 

включително в зоната на ЧР.  

                                                           
1
Борисов, Б.: Може да стане страховит конфликт в Черно море.//www.standartnews.com/balgariya-

politika/borisov-mozhe-da-stane-strakhovit-konflikt-v-cherno-more-379500.html 
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Войната между Русия и Грузия през август 2008 г. потвърди 

тенденцията към нарастващите нестабилност и несигурност в Черно море и 

провала на европейските механизми за предотвратяване и управление на 

конфликти в региона след края на Студената война. В резултат на 

натрупването на неразрешени конфликти, на постоянното увеличаване на 

международното напрежение и на акумулирането на значителни локални 

военни способности, черноморското пространство за сигурност се разпадна. 

Сега регионът е едновременно основно свързващо звено в контекста на 

политиките за сигурност между Русия и Евроатлантическата общност, 

включващо дори държави извън двете конкуриращи се общности (Армения, 

Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна) и зони с активни и „замразени“ 

конфликти (Крим, Източна Украйна, Абхазия, Южна Осетия, Нагорни 

Карабах и Приднестровието).  

Понастоящем конфронтацията между Русия от една страна, НАТО и 

ЕС, от друга не намалява. След анексията на Крим Русия значително 

разширява бреговата си ивица в зоната на Черно море и заема голямата част 

от Азовско море. Най-видимото изражение на конфронтацията между 

враждуващите сили е в непрекъснатата милитаризация на Черно море и на 

целия регион, която продължава близо десетилетие и няма тенденция към 

ограничаване или спиране. Непрекъснато нараства военната мощ и на Русия, 

и на НАТО. Непосредствено след анексията на Крим Русия стартира  

ускорена модернизация на съществуващите руски военноморски сили от 

една страна, а от друга извършва бързо обновяване на флота със съвременно 

оръжие и бойна техника. Това променя военния баланс между  

противостоящите сили и цялостната парадигма на сигурността в ЧР. Както 

Русия, така и НАТО са влезли в спиралата на надпревара във въоръжаването, 

като тя  не се ограничава само до конвенционалните сили, но включва и 

системи, способни да използват ядрени оръжия.   
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Разглежданата тема е особено актуална и значима заради 

обстоятелството, че България е част от ЧР, и всичко което се случва там, 

пряко се отразява на сигурността на нашата държава. Ситуацията в зоната на 

Черно море и нестихващата конфронтация между Русия и НАТО в този 

район ни задължава не само стриктно да се изпълняват съюзническите 

ангажименти към Алианса, но решително да се усилят и да се модернизира 

българската армия и в частност военноморските сили. България следва да 

проучва и инициира възможности за понижаване на военната конфронтация 

и за възстановяване на доверието и  сътрудничество в името на  сигурността. 

Обект и предмет на изследването 

Обект на изследване – политиката на милитаризацията на Черно море 

и произтичащите от нея рискове и заплахи за сигурността.  

Предмет на изследване – военната активност на Русия, на страните от 

НАТО и САЩ в Черно море и прилежащия към него регион. 

Цел и задачи на дисертационния труд 

Настоящият дисертационен труд има за цел да се разкрият 

особеностите на военнополитическите фактори в отношенията между Русия, 

САЩ и НАТО в ЧР, същността и измеренията на съвременната 

милитаризация на Черно море, в резултат от ускорената надпревара във 

въоръжаването на големите геополитически играчи. Да се анализира 

установи възприятието на милитаризацията на Черно море, като риск за 

сигурността на региона и на Р България.  

За постигане на тази цел в дисертационния труд се решават следните 

научноизследователски задачи: 

1. Да се анализират основните подходи за изследването на 

сигурността в Черноморския регион; 

2. Да се разкрият и обосноват ключовите фактори за не/сигурността 

в зоната на Черно море и на целия регион, като се проследят и 
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анализират основните интереси и политиката на  противостоящи 

сили в широкото черноморско пространство; 

3. Да се обясни същността и да се покажат измеренията на 

протичащата милитаризация и на конфронтацията между Русия  

от една страна,  на САЩ  и държавите от НАТО,  от друга. 

4. Да се установи и да се направи обществено достояние   

възприемането и отношението към милитаризацията в Черно 

море, като заплаха за сигурността на региона и  на Р България. 

Хипотеза 

При изследването на научния проблем е заложена следната хипотеза: 

След началото на най-тежката криза между НАТО и Русия, в резултат от 

анексията на Кримския полуостров през март 2014 г., започват и 

непрекъснато се задълбочават  процесите на милитаризация на Черно море. 

Това води до надпревара във въоръжаването, увеличаване на военното 

присъствие и натрупване на конфликтен потенциал, заплашващ  да ескалира 

в открит въоръжен конфликт между Русия от една страна, САЩ и НАТО от 

друга. 

Методология на изследването 

За постигането на определената цел и за реализирането на поставените 

задачи се използват общонаучните методи и подходи на изследване, като 

системен подход, сравнителен анализ, логико-понятиен анализ, правен 

анализ и др.  

При използването на системния подход се прилагат традиционните за 

голямата част от научните изследвания способи като анализ на ситуацията и 

синтез на резултатите от наблюдение, документален анализ и създаване и 

непрекъснато обновяване на собствена база данни; контент анализ; 

теоретичен анализ и синтез; системен и факторен анализ; единство на 

историческо и логическо; преход от абстрактното към конкретното и 

обратно; мултидисциплинарен подход в изучаване на политиката на 
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големите международни играчи в ЧР. Приложен е и интегративният метод 

на историческия и геополитическия анализ на проблемите, свързани с 

регионалната среда за сигурност. Съществена част от настоящата работа е 

базирана на метода на експертната оценка, който дава възможност за 

получаване на информация, необходима за изследване на дадено събитие, 

оценка на общата ситуация  или вземане на решение. 

Имайки предвид същността на изследването, при решаване на 

поставените задачи и за постигане целта на настоящия труд, се правят  

следните ограничения: 

- Поради динамичните промени в региона се приема за  

времева рамка  предимно етапа  след анексията на Крим от пролетта на 

2014 г. до края на  2019 г.; 

- Направеното изследване е базирано основно на явни 

източници, академични проучвания, публикувани официални данни и 

проведена анкета с експерти в областта на сигурността и отбраната; 

- Ограниченият обем на дисертационния труд не позволява 

да се анализират политиката на ЕС, на Турция и на множеството други 

регионални и извън регионални играчи в зоната на Черно море.  

 

II.СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд е структуриран в увод, три глави с изводи към 

всяка от тях, общи изводи, заключение, библиография и приложения. 

Дисертационният труд е в обем от 203 страници, от които 153 страници 

основен текст, 15 страници библиография и 29 приложения, от които 5 

таблици и 29 графики и диаграми. Библиографията включва българска и 

чуждестранна научна и експертна литература, официални документи и 

открити информационни източници, от които 25 официални документи, 41 

източници на български език, 23 на руски език, 29 на английски език и 118 

интернет източници (общо 236 източници). По-голямата част от тях са 
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използвани и цитирани в дисертационния труд. Номерацията на главите и 

параграфите съответстват на тези от дисертацията. 

В увода е описана общата концепция на научното изследване. 

Обосновани са актуалността и значимостта на темата, определени са 

обектът, предметът, целта и задачите на изследване, посочени са основните 

подходи и методи на изследване и ограниченията, при които е извършен 

дисертационния труд. 

В първа глава Теоретична рамка на изследване на сигурността в 

Черноморския регион е решена първата научно-изследователска задача на 

дисертационния труд, в обхват на три параграфа. 

1.1 Категории и понятия, разкриващи същността на теоретичната 

рамка на изследване 

Обосноваването на проблемите на сигурността в ЧР изисква да се 

решат широк кръг от проблеми, като на първо място следва да се уточни 

използвания понятиен апарат, свързан предимно с въпросите на сигурността, 

средата за сигурност, същността на политиката за милитаризация, 

регионалната сигурност и баланса на силите. 

1.1.1. Основни категории и понятия 

За аксиоматичното понятие „сигурност“ все още липсва единно, 

международно утвърдено определение. Независимо от множеството 

различия в интерпретацията  на сигурността, най-общо под „сигурност“ в 

политически аспект  се разбира  защитеност, състояние на безопасност и 

състояние на гарантирана надеждност за развитието на хората, 

обществото и държавата. Прието е, че политиката за сигурност и отбрана е 

най-важният елемент от общата политика на една суверенна страна. Един от 

най-важните елементи на политиката за сигурност е нейният военен аспект, 

чиято основна цел е запазването и укрепването на мира в условия на 

вътрешна и международна колективна сигурност. 
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След разглеждането на основните стратегически документи на 

Република България - Стратегия за национална сигурност на Република 

България, Националната отбранителна стратегия, Доктрината на 

Въоръжените сили на Република България, Годишния доклад на Държавна 

агенция „Национална сигурност“, се стига до заключението, че средата за 

сигурност е отличителна черта на сигурността, комплекс от динамични 

вътрешни и външни фактори, които показват състоянието на отношенията в 

обществото, определящи обектите и субектите на сигурността в границите 

на отделната държава, както и съществуващите или потенциалните 

опасности и заплахи за обществото и околната среда, законните права и 

интересите на гражданите. 

Многобройните източници на конфликти по целия свят продължават 

да оказват влияние върху модернизирането на въоръжените сили и 

увеличението на бюджета за отбрана. Освен съперничеството между 

отделните държави, тези конфликти до голяма степен са свързани с 

вътрешни борби, граждански войни, неразрешени териториални спорове, 

военни сблъсъци, но и в желанието да се проектира военна мощ, служеща на 

един или друг интерес.  

Съвременната милитаризация се отличава от историческите си 

предшественици по своя глобален обхват, непосредствеността от влиянието 

му, степента на нейното структурно проникване и мащаба на неговата 

смъртоносна сила. Проявява се в преразглеждане нормите на 

международното право, незачитане позицията на международните 

организации за намаляване на насилието в световната политика и развитието 

на нови оръжия и технологии. Новото в глобалната милитаризация е 

промененият състав на участниците в този процес, увеличаване на 

транснационалните и недържавните субекти на въоръжената борба, 

дестабилизиращи ситуации в ключови региони по света, какъвто е и ЧР – 
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както казва Дж. Фрийдман – „новият театър на военните действия“
2
. 

Милитаризацията, в тесен смисъл, се приема като възход на репресивни 

режими, които имат милитаристичен характер или при които държавата се 

управлява от армията. Според по-широкото тълкуване, милитаризацията се 

разбира като повишаване военния потенциал на държавата, обикновено 

съпроводен с нарастващата роля на военните институции в икономическата, 

социалната и политическата сфера, както и с участието в международните 

отношения. Според друго тълкуване,  милитаризацията е „международно 

оправдание за война, съюзи, военна търговия и помощ; доминиране на 

милитаристичния елит и военното поведение в правителството, 

икономиката, обществото и културата.“
3
  

Поради липсата на общоприета дефиниция за „милитаризация“ се 

приема, че тя е процес, който въздейства върху сигурността (националната, 

регионалната и международната) и притежава следните характеристики: 

 Дейности, свързани с подготовка на предстояща война; 

 Доминиране на милитаристични ценности в обществото. 

 Употреба на военна сила за разрешаване на политически и 

социални проблеми;  

 Надпревара във въоръжаването, увеличаване на военните 

бюджети и военния потенциал, нарастващо влияние на военно-

промишления комплекс в икономиката на страната и в нейната 

вътрешна и външна политика. 

Съществуват различни подходи и критерии за определяне на 

понятието „регион“. В съвременните възгледи регионът се дефинира като 

исторически формирала се географски обособена територия от една държава 

или група от държави, характеризираща се със свое местоположение и която 

                                                           
2
Friedman, George. Ukraine, Iraq and Black Sea Strategy, Sep 2, 2014, 

https://worldview.stratfor.com/article/ukraine-iraq-and-black-sea-strategy  
3
 Ross, A. Dimensions of Militarization in the Third World. Armed forces and Society, 13(4), 1987,  р.562

 

https://worldview.stratfor.com/article/ukraine-iraq-and-black-sea-strategy
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притежава обособени политически, икономически, културни и други, 

характерни за нея, белези, които я разграничават от други географски 

субекти.  

Регионалната сигурност не може да се анализира без да се изследват 

ефектите на международната система и прилежащия регион. Няма 

постигнато единодушие за определяне на термина „регионална сигурност“, 

затова интерпретирайки дефиницията за международна сигурност, под 

регионална сигурност ще се разбира такова състояние на цялата регионална 

система и на взаимоотношенията на страните в нея, при което не възниква 

заплаха на жизнените интереси на системата и на всяка една от страните, а в 

случай че такава заплаха възникне, съществуват надеждни сили и средства 

да бъде възстановено нормалното функциониране на системата и на всяка 

една страна.
4
   

Понятието баланс на силите е важна характеристика на системата на 

международните отношения. Изразява се в способността отделната държава 

или коалиция да балансира и да противостои на силата на друга държава 

така, че тя да не може да заграби и да унифицира отделните по-малки 

територии, така че да създаде една универсална империя. 

1.1.2. Други категории и понятия, свързани с теоретичната рамка 

на изследване 

За нуждите на анализа, както и за по-голяма прецизност на езика се 

налага да се уточни съдържанието и на други важни и взаимно свързани 

категории, а именно „предизвикателство“, „риск“, „опасност“, „заплаха“, 

„криза“, „военнополитическа криза“ и „конфронтация“. 

 Уточняването на горепосочените категории дава възможност за ясно и 

единно разбиране на съвременните проблеми на сигурността в зоната на 

Черно море и на широкото черноморско пространство. 

                                                           
4
 Манев, Е.  Глобална, регионална и национална сигурност, С. 2012, стр. 374 
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1.2 Подходи при изследването на средата за сигурност в 

Черноморския регион 

За да се направи по-задълбочено изследване на средата за сигурност в 

зоната на Черно море и на целия регион, са анализирани различните подходи 

за изследване на ЧР.  

Анализът на научните източници показва, че тези подходи най-общо са 

два. Първият е традиционният подход, който обособява региона около 

Черно море и близко прилежащите държави като самостоятелни. 

Вторият подход е геостратегическият, който обединява регионите  

преди всичко според техните сходни характеристики, като отчита и 

геопространственото им разположение. След края на Студената война, в 

следствие на бързо нарастващите темпове на глобализационните процеси и 

наложилата се „трансграничност” не само на икономическите и политически 

процеси, но и на съвременните рискове и заплахи, започва разглеждането на 

Черно море като част от Средиземноморския басейн, свързващ 

стратегически Европа, Африка и Азия, осигуряващ достъп до Близкия изток, 

Кавказ, Централна Азия, Каспийския регион и Северна Африка. Сега се 

наблюдава тенденцията за разглеждането на Балканско-Черноморския 

регион като едно цяло.
 5
 

През последните десетилетия границите на ЧР отново са обект на 

научни дебати, а подходите се разделят на: географски, геоикономически и 

геополитически, базирани на трансформирането на границите на региона, на 

нарастването на геостратегическото му значение, както и на настъпилите  

икономически и политически промени.  

Географският подход определя границите на ЧР въз основа на 

критерия географска близост до морето. Този подход включва само 

                                                           
5
 Николов, С. Балканско-Черноморският епицентър на трансконтиненталните съперничества. 

http://www.novovreme.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5565&Itemid=66 
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държавите, които имат излаз на Черно море: България, Грузия, Румъния, 

Русия, Турция и Украйна.  

През 90-те години на ХХ век започва да се образува и вторият подход 

– геоикономическия, свързан с разпадането на СССР и образуването на нови 

държави и с предложението на Турция за създаване на ОЧИС. През 1992 г. в 

ОЧИС членуват Русия, Азербайджан, Армения, България, Грузия, Молдова, 

Румъния, Украйна и Турция, а през 1998 г. страните стават дванадесет
6
.  

Нов подход към изучаването на ЧР внася концепцията за “Трите 

морета” (източно Средиземно море, Черно море и Каспийско море), за 

“Европейските езера” (Черно море, Аралско море и Каспийско море) или за 

“Широкото черноморско пространство”. Според концепцията за широкия 

ЧР, се включват шесте крайбрежни държави (България, Грузия, Румъния, 

Русия, Турция, Украйна,) плюс държавите от Южен Кавказ (Армения, 

Азербайджан и Молдова). Така очертаното пространство се  разглежда  като 

„комплекс на сигурност“
7
, чиято архитектура се създава от 

взаимодействието на различни държавни и недържавни актьори, или като 

геополитически регион, при който трябва да се съвместяват разнородните 

интереси на държавите, различаващи се по територия, население, икономика 

и стратегическа култура.  

В заключение следва да се посочи, че настоящото изследване се 

придържа към модерния подход, базиран на идеята за Широкото 

черноморско пространство, защото той дава подробна картина на събитията 

във всичките нейни нюанси и взаимозависимости. 

1. 3. Геополитически и геостратегически характеристики 

Анализирани са геополитическите и геостратегическите 

характеристики на ЧР, с помощта на които се разкрива нарастващото 

                                                           
6
 Новите държави-членки са Албания, Сърбия и Гърция. 

7
 Buzan, B., Wæver, Ole. Regions and Powers, The structure of internationаl security, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2003, р. 44 
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значение на Черно море като хетерогенна зона на различни цивилизации и 

култури, като място за активен икономически живот и като пресечна точка 

на геополитическите интереси на основните глобални и регионални 

международни актьори.  

В стратегически план обаче, става въпрос за регион, който обхваща 

преди всичко крайбрежните държави на Черно море и Каспийско море. Ако 

на него се гледа от трансатлантическа перспектива, то това е едновременно 

зона на съприкосновение на Запада с непосредствените интереси на 

сигурност на Русия, най-краткият път и главен базов регион от запад за 

развитие на отношения на сигурност с Китай и северна врата към регионите 

на Персийския залив, Близкия изток и индийския субконтинент.  

В геополитически план регионът оформя полюса на съприкосновение 

на няколко силови линии - от географска гледна точка между Европа и Азия, 

в политически план – между евроатлантическия свят и традициите на 

източните общества, в религиозен – между християнството и исляма; в 

исторически – като поле за противоборство на големи империи и в 

икономически  – като район на транзит и трансфер на енергоносители.  

Геостратегически в този регион се срещат и съревновават 

трансатлантическият интеграционен проект с амбициите на Русия да изгради 

собствена рускоцентрична геополитическа среда.  

В икономически  план  особено значима е ролята на Черно море и на 

целия регион на транзитен център, през който да преминават 

тръбопроводите на въглеводородните енергоносители от Каспийско море до 

Европа. Наред с това през региона се предвижда изграждането на 

комуникационен транспортен сноп, осигуряващ връзката по Транспортен 

коридор Европа − Кавказ – Азия, известен под името ТРАСЕКА. Смята се, 

че който доминира в ЧР ще си осигури лидерската роля в 

трансконтиненталните транспортни превози и съобщителните комуникации. 
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От гледна точка на сигурността в ЧР съществуват всевъзможни и 

многостранни рискови условия и фактори, както за сигурността на региона, 

така и съседните Балкани, за цяла Европа и дори за глобалната сигурност. 

Тук се срещат всички разновидности на рискови фактори като организирана 

престъпност за трафик на наркотици, оръжия и хора и пране на пари, 

организирани терористи, радикални ислямски проповедници и организатори. 

Според военните експерти над този регион преминават траекториите на 

всички хипотетични ракетно-ядрени удари към Европа и източното 

крайбрежие на Америка от всички хипотетични агресори.
8
  

Актуалните  изследванията на ЧР се свързват предимно с неговия 

взривоопасен конфликтен потенциал. Сега именно обстановката в Черно 

море и ЧР заедно с нестихващия конфликт в Сирия, създават опасно 

напрежение по границите на Европа, както и по Югоизточния  фланг на 

НАТО. Характерна особеност на ЧР е, че по концентрация на „замразени“ 

конфликти, непризнати и частично признати държави регионът държи 

печалното първо място в света.  

1.4 Изводи от първа глава 

1. Направения преглед на основните понятия, които формират 

теоретичната рамка на изследването, следва да улесни анализа и оценката на 

факторите, които формират средата за сигурност в ЧР и специално да 

откроят особеностите на политиката на миритаризация в зоната на Черно 

море 

2. Разкриването на същността и придържането  към съвременния 

подход, базиран на идеята за Широкото черноморско пространство дава 

възможност за задълбочено изследване на средата за сигурност в региона  

във всичките нейни нюанси и взаимозависимости.  

                                                           
8
 Рачев,В.България в трансатлантическия дневен ред на сигурността.. с.95-96. 
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3. Посочените геополитически и геостратегически  характеристики 

дават добра основа за анализ. Убедително доказват нарастващата значимост 

на Черно море, като средище на цивилизационна интерактивност и културно 

взаимодействие между континенти и региони, като място за активен 

икономически живот и като зона на сблъсък на геополитическите интереси 

на  големите международни  играчи.  

Във втора глава Военно-политическият фактор в отношенията 

между Русия, САЩ и НАТО в Черноморския регион се обръща внимание 

на факторите на несигурност, тъй като те пряко влияят и ясно определят 

средата за сигурност в ЧР. Анализът на тези фактори ще даде възможност да 

се изпълни втората научно-изследователска задача на дисертационния труд. 

Онова, което най-ярко охарактеризира състоянието на военно-политическите 

фактори в ЧР, това е сблъсъкът на интереси и политика на големите 

геополитически играчи. 

2.1. Етапи в развитието на конфронтацията между САЩ  и Русия 

през XXI век 

За целите на настоящия дисертационен труд са проследени етапите в 

развитието на конфронтацията между Русия и Запада в лицето на САЩ, 

чиято политика в ЧР е свързана със стратегията и  политиката на НАТО. В 

резултат от надпреварата за по-голяма военна мощ и влияние се стига до 

политика на милитаризация и външна намеса. 

Анализът и обективната оценка на сложната съвременна конфронтация 

между Русия и Запада в зоната на Черно море изисква да се откроят най-

съществените общи външнополитически условия, в които се осъществява тя: 

 общата трансформация на световния ред; 

  дългогодишно разрушаване на международната правна 

система, оттегляне от международни договори, които осигуряваха известна 

предсказуемост, стратегическа стабилност и взаимен контрол и 
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предприемане на действия, включително и военни, незачитайки 

международното право и норми.9  

  наложените търговски войни и хибридни такива в цялото си 

многообразие, неизбежно имат отрицателно въздействие върху региони, 

съставени от страни на различно ниво на икономическо и обществено 

развитие.  

 като резултат от стремежа за доминация и надпревара за повече 

военна мощ и влияние се стига до там, че многобройните инициативи за 

политически, икономически и военен контрол и сътрудничество, които  

съществуваха в ЧР,  се  изместват от политика на милитаризация и външна 

намеса.  

На практика военно-политическият фактор е този, който доминира 

отношенията между САЩ, НАТО и Русия в Черно море.  

От началото на новия век и преди всичко от идването на власт на 

руския президент Владимир Путин, отношенията между Русия и САЩ 

преминават през следните четири хронологично обособени етапи: от 2000 до 

2008 г.; от 2008 до 2011 г.; от 2011 до 2013 г.  и от 2014 г до сега.
10

 

Направено е заключението, че се забелязва значителна  инерционност 

на конфронтационните процеси и тенденциите в отношенията между Запада 

и Русия през последните 20 години. Формира се убеждението, че т.нар. „нова 

студена война“ ще бъде трайно и дългосрочно състояние в отношенията 

между Запада и Русия. 

2.2. Политика на Русия в Черноморския регион 

За да се проследи военно-политическият фактор на сигурността в ЧР  

следва да се изследва политиката на Русия в зоната на Черно море и в целия 

                                                           
9
 Николов,С. Балканско-Черноморският епицентър на трансконтиненталните. 

http://www.novovreme.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5565&Itemid=66 
10

 Турков А.А. Российско-американские отношения в конце XX –  начале XXI века: экономический аспект. 

https://cyberleninka.ru/article/n/rossiysko-amerikanskie-otnosheniya-v-kontse-xx-nachale-xxi-veka-

ekonomicheskiy-aspekt 

http://www.novovreme.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5565&Itemid=66
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регион, защото без участието на тази държава е невъзможно разрешаването 

на нито един от ключовите проблеми на международната сигурност в 

региона. 

Русия не разполага със самостоятелна стратегия за региона, но 

цялостната политика на държавата и конкретните действия в зоната на Черно 

море, Стратегията за национална сигурност, докладите на Руския съвет по 

международните въпроси
11

 към президентската институция, дават основание 

да се акцентира на следните интереси, които определят   приоритетите на 

руската политика в ЧР:  

 запазване на ролята на страната като ключов фактор в региона в 

условията на нарастващата му международна значимост; 

 възпрепятстване на процесите на европейска и особено на  

евроатлантическа интеграция на държавите от региона; 

 подпомагане на сепаратистките режими в постсъветското 

пространство и поддържане на зони на нестабилност по границите на 

съседните бивши съветски републики с цел контрол върху 

външнополитическата ориентация и политиката за сигурност на суверенните 

държави;  

 гарантиране на водещи позиции в енергийната  сфера; 

 поддържане на мощен отбранителен потенциал и ограничено 

военно присъствие извън територията на страната; 

 задълбочаване на икономическото сътрудничество и на 

процесите на стопанска и културна интеграция с държавите от 

постсъветското пространство; 

                                                           
11

 Кортунов, А. В. Внешняя политика России: взгляд в 2018 год : прогноз. докл. Российского совета по 

междунар. делам : доклад № 36/2017 /; Российский совет по междунар. делам (НП РСМД). – М. : НП РСМД, 

2017. 
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 активно военно сътрудничество с „приятелските държави“ в 

рамките на Общността на независимите държави (ОНД) и Организацията на 

договора за колективна сигурност (ОДКС); 

 поддържане на партньорство в борбата срещу сепаратизма, 

религиозния екстремизъм и тероризъм и др. 

2.2.1. Ролята на Русия в „замразените“  конфликти в 

Черноморския регион 

 Специално внимание се обръща и на ролята на Кремъл в т.нар. 

„замразени конфликти“. В ЧР такива са конфликтите за Нагорни Карабах, 

откъснат от територията на Азербайджан, Приднестровието, отделено от 

Молдова, Абхазия и Южна Осетия, отцепили се от Грузия. Най-вероятно 

към тези неразрешени конфликти  ще бъдат добавени  и  сепаратистките 

Донецка и Луганска народни републики, отцепили се от Украйна. В 

годините след разпадането на СССР Москва е основен играч и   медиатор 

между враждуващите страни за подписването на примирие. В зависимост от 

интересите си РФ има специфична политика към всеки от „замразените“ 

конфликти. Чрез „замразените“ конфликти Русия има възможност за пряко 

или непряко военно присъствие в сепаратистките райони, което подпомага 

усилията за налагане на руски контрол върху политическата ориентация и 

политиката на сигурност на страните от постсъветското пространство. С това 

се обясняват всички действия от руска страна в „близката чужбина“. 

 2.3. Политиката на САЩ и НАТО  в Черноморския регион 

Интересите и политиката, провеждана от САЩ в ЧР, се свързват преди 

всичко с: 

 необходимост от „сдържането“ на Русия и изтласкването ѝ от 

зоната на Черно море; 

 стремеж към разширяване на влиянието на САЩ и НАТО в 

региона, който освен като ключов за европейската сигурност, се разглежда и 
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като геополитически плацдарм за влияние и проникване в Големия Близък 

Изток и Централна Азия; 

 разбиването на руския монопол върху енергийните доставки за 

Европа; 

 разширяване на военното присъствие на САЩ и НАТО в Черно 

море, както и на територията на стратегическите им съюзници  Румъния и 

България и на партньорските държави Украйна, Грузия и Молдова; 

 налагане на либералните ценности като изграждането на 

демокрация, защитата на човешките права и развитието на пазарната 

икономика; 

 реализиране на политиката на НАТО на „отворените врати“ и 

разширяването на Алианса в региона; 

 отхвърляне на руската анексия на Крим и за възстановяване 

териториалната цялост на Украйна; 

 мирно разрешаване на множеството конфликти в широкото 

черноморско пространство и други.   

2.3.1. Военно-морско присъствие на САЩ и НАТО в 

Черноморския регион – обзор 

Направен е кратък обзор на военно-морското присъствие на САЩ и 

НАТО в ЧР, което преди анексията на Крим от РФ през 2014 г., се определя 

от малобройни  мироопазващи учения с избрани членове и партньори на 

НАТО от ЧР. Направено е заключението, че до 2014 г. ученията на Алианса 

в Черно море са сравнително малобройни и еднотипни. Те се свързват 

предимно с ученията Sea Breeze, Breeze, BLACKSEAFOR, Black Sea 

Harmony и на посещенията на черноморски пристанища от кораби на НАТО.  

2.3.2. Съвременни измерения на стратегията за „стратегическо 

сдържане“  

Тъй като американската политика в ЧР пряко кореспондира с новата 

стратегия за „сдържане“ на Русия, са представени съвременните ѝ 
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измерения. Както вече беше подчертано, анексията на Кримския полуостров 

и войната в Югоизточна Украйна са причина за рязко изостряне на 

отношенията между САЩ  и Русия. Целта на стратегията за „сдържане“ е да 

възпира военната заплаха на Русия. 

Политиката на „сдържане“ е известен начин за управление на 

държавата от началото на ядрената ера, когато цената на големите войни 

като „продължение на политиката“ става много висока. Основната цел на 

сдържането е да се възпре дадена атака, като се покаже политическо 

единство и солидарност. Сдържането се изразява във възпрепятстване 

разширяване на влиянието на държавата и максимизиране на мощта и 

силовия потенциал. За да се изпълни тази задача е необходимо да се избягва 

пълномащабна война. Ключов императив на политиката на „сдържане“ е 

поддържането на военно-стратегически баланс в ключови региони. 

Съпоставянето на военните потенциали между двете противостоящи сили 

показва, че въпреки повишеното качество на руския военноморски 

потенциал, силите на страните от НАТО, които имат излаз на Черно море – 

България, Турция и Румъния, доминират
12

 

В рамките на стратегията за „сдържане“ НАТО реализира широк кръг 

от мероприятия – между двете срещи на Върха на НАТО в Уелс (4-5 

септември 2014 г.) и във Варшава (8-9 юли 2016 г.) – увеличаване на 

бюджета за отбрана на държавите-членки до 2 % от БВП, както и 

придобиване на ново въоръжение; повишаване готовността и състава на 

силите на НАТО; създават се сили с висока степен на готовност; стартирана 

е системата за ПРО Aegis Ashore в Румъния; създадена е Многонационална 

бригада в Румъния; установено е адаптирано предно присъствие в ЧР.  

Важен нов щрих към стратегията за „сдържане“ добавят новите идеи 

на анализаторите от RAND corporation, които виждането си за 

необходимостта от  формирането и приемането от всички заинтересувани 

                                                           
12

 Данните са от средата на 2016 г.  
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страни на единна и устойчива стратегия за защита на общите си интереси 

от агресивната руска политика и руското влияние в собствените си държави. 

За да се преодолеят посочените слабости се изисква на първо място ясна и 

категорична позиция на САЩ и преди всичко на НАТО от надеждна и 

устойчива военна сила, която да се противопостави на Русия. 

2.4 Изводи от втора глава 

1. Военно-политическият фактор в отношенията между Русия, 

САЩ и НАТО тотално доминира в средата за сигурност в широкото 

черноморско пространство. То се явява зона на непосредствен сблъсък  

между големите конкуренти Русия, САЩ и НАТО за бъдещето на 

Югоизточна Европа, Кавказ, Средиземноморието и Близкия Изток; 

2. Русия, от една страна, и САЩ и НАТО, от друга, навлизат в нова 

фаза на геополитическо съперничество, в която политическото доверие е 

загубено, а отношенията им се доминират от взаимни обвинения и нападки. 

Концепцията за „стратегическо сдържане“ се основава не на диалог, а преди 

всичко на контрол върху външната политика и политиката за сигурност на 

черноморските държави. Най-съществената част на тази стратегия е 

развитието на военни способности, като брой танкове, самолети, 

подводници, бойни кораби и ядрени бойни глави и използване на 

киберпространството; 

3. Основната причина за постепенната деградация в отношенията 

на конкурентните сили е отсъствието на баланс между интересите на 

страните и липсата на политическа воля за отстъпки от завоюваните 

позиции. Няма основание да се смята, че Русия ще се откаже от анексията 

над Крим, че скоро ще промени позицията си към Украйна, към Грузия или 

че ще изтегли военните си формирования от Абхазия, Южна Осетия или от 

другите страни със „замразени“ конфликти. 

В трета глава „Съвременната милитаризация на Черно море“ са 

решени третата и четвърта научно-изследователски задачи. 
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3.1. Милитаризацията на Русия в зоната на Черно море 

Разкрива се същността и измеренията на протичащата милитаризация в 

Русия, както и в ЧР, като са проследени приетите държавни програми за 

превъоръжаване и нова военна техника, които показват, че към 2019 г. 

нивото на модернизация на ВС достига 67%,
13

 а на флота – до 64%
14

. Най-

динамично се извършва превъоръжаването с последни образци оръжие и 

военна техника на военно-космическите сили. По този повод американските 

експерти определят 2019 г. като година на надпревара във въоръжаването.
15

 

Русия отрича засилващата се роля на милитаризацията, но посочените факти 

красноречиво свидетелстват за непрекъснатото задълбочаване на този 

процес, защото не се говори за спиране на надпреварата, а единствено за 

създаване на нови видове оръжия.  

Поставен е акцент върху милитаризма в руското общество, където се 

забелязва и процес на активизиране на военната информация и заплахите от 

активността на САЩ и НАТО по всички държавни информационни канали, 

както и в изказванията на ръководителите на руската държава. За кратко 

време „милитаризмът“ се превръща в идеологията на руското 

правителство.
16

 

3.1.1. Модернизация на Руския Черноморски флот и военна мощ 

на Русия в Крим 

С незаконната анексия на Крим РФ, значително променя 

стратегическата обстановка в Черноморския басейн. Бреговата линия на РФ 

е значително разширена,  като достига до около 1200 км или приблизително 

                                                           
13

 Эксперты комментируют заявления российских чиновников и военных о прогрессе, достигнутом Россией 

в модернизации своих вооружений https://www.golos-ameriki.ru/a/russia-new-weapons/4733931.html 
14

 Оружие-2019. Какие новинки получит армия России. https://dfnc.ru/c106-technika/oruzhie-2019-kakie-

novinki-poluchit-armiya-rossii/ 
15

 Пак там. 
16

  Крашенинников Федор. Милитаризм как решение всех российских проблем 

Фёдор Крашенинников о роли и значении милитаризма в государственной пропаганде и общественной 

жизни современной России. https://www.dw.com/ru/ 
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25 % от целия черноморски бряг.
17

 Освен контрол върху Севастопол като 

основна база на РЧФ, се премахва и ограничението на Украйна за нарастване 

на броя на бойните единици и модернизиране на РЧФ съгласно 

споразуменията от 1997 г. и 2010 г. Кремъл вече има свободата да развива 

Черноморския флот и да демонстрира сила извън границите на региона.
18

 

Изследвани са модернизацията на РЧФ и натрупването на въоръжение 

и военна техника на Кримския полуостров. За периода 2014 – 2018 г. 

бойните възможности на РЧФ нарастват бързо, трансформиращ се в сила, 

която защитава крайбрежните води на Русия, и е в състояние да нанася удари 

с крилати ракети по цели, разположени извън територията на страната. 

Продължаващата милитаризация и военното натрупване в Кримския 

полуостров играят и ключова роля в операциите, които руските ВС 

провеждат в Сирия. 

Освен нови надводни кораби и подводници за РЧФ, който към януари 

2019 г. се състои от 7 дизелови подводници и 48 кораби
19

, Русия въвежда и 

широк спектър от нови възможности във всички военни сили, разположени в 

Крим. От гледна точка на авиацията, след 2014 г. на летищата Гвардейское, 

Джанкое и Белбек, се разполагат нови самолети Су-30 СМ2 и неограничен 

брой хеликоптери Ка-52, Ми-28 Н, Ми-35. Сухопътните войски също са 

засилени. Възможностите на ПВО се подобряват значително след като на 

полуострова са въведени четири дивизиона за ПВО от зенитно-ракетните 

системи С-400 „Триумф“, и ракетните комплекси „Панцир-С1“.   

3.1.2. Военна активност на Русия в Черно море 

Анализирана е и военната активност на Русия след 2014 г. Всяка 

година РФ провежда голям брой и различни по размери военни учения, 

                                                           
17

 Bekiarova, Natalia. The changing strategic paradigm in the Black sea zone and the challenges to regional 

security. 
18

 Delanoe, Igor. Crimea, a Strategic Bastion on Russia’s Southern Flank, December 18, 2014, 

http://russiancouncil.ru/en/blogs/igor_delanoe/?id_4=1588  
19

 Russian Navy 2019 :: List of Active Russian Navy Ships and Submarines. http://russianships.info/eng/today/  

http://russiancouncil.ru/en/blogs/igor_delanoe/?id_4=1588
http://russianships.info/eng/today/
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включително и съвместни учения със страни-партньори, многоброен 

персонал и проверка за бойната готовност.
20

  

Достига се до извода, че постоянното военно присъствие на Русия в 

зоната на Черно море и разширяването на руската военната инфраструктура 

от отбранителен и настъпателен характер с широки оперативни 

възможности, представлява сериозна заплаха за целия ЧР. На практика Русия 

изгражда свой „южен Калининград“ и застава непосредствено срещу силите 

на НАТО. 

3.2.  Военната активност на САЩ и НАТО в Черно море 

Трудно е да се отдели военната активност на САЩ от тази на НАТО в 

Югоизточния фланг на Алианса. 

3.2.1. Военни способности на САЩ в Черноморския регион  

Разгледани са военните способности на САЩ в региона. Най-големите 

американски военни бази са именно на Балканите и в близост до Черно море. 

Това са разположеният в Средиземно море Шести американски флот
21

, най-

голямата база Кемп–Бондстийл в Косово
22

, ПРО с ракети система „Ейджис“ 

в базата Девеселу в Румъния
23

, в близост до границата с България, мощно 

военно присъствие в Турция и Гърция и периодично изпращаните бойни 

кораби в Черно море.
24

 Наред с това военноморските сили на САЩ 

преустройват украинската военноморска база Очаков на Черно море повече 

от две години
25

. 

3.2.2. Военна активност на НАТО в зоната на Черно море 
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Все учения: Министерство обороны Российской Федерации. https://structure.mil.ru/mission/practice/all.htm  
21

 Командващият 6-ти флот: ВМС на САЩ ще се стреми към постоянно присъствие в Черно море. 

http://www.moreto.net/novini.php?n=300307 
22

 Защо и с какви цели Базата „Бондстийл“ е в Косово? http://m.focus-news.net/?action=dayanalyse&id=3445 
23

 САЩ разположиха системата THAAD край България. Тя ще прихваща балистични ракети, докато 

обновяват софтуера на Aegis Ashore. https://clubz.bg/83894-sasht_razpolojiha_sistemata_thaad_kraj_bylgariq 
24

 Николов, Симеон. Балканско-Черноморският епицентър на трансконтиненталните съперничества.  
25

 Ще създават нова военноморска база за украинския флот. https://www.pan.bg/view_article-3-480550-shte-

syzdavat-nova-voennomorska-baza-za-ukrainskiya-flot.html 

https://structure.mil.ru/mission/practice/all.htm
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Анализирана е военната активност на НАТО в зоната на Черно море. 

През последните повече от пет години след анексията на Крим и в  отговор 

на агресивните действия на Русия срещу Украйна, НАТО „незабавно 

увеличи военното си присъствие и дейност“
26

 в Черно море. Редица кораби 

на САЩ и НАТО се изпращат на ротационен принцип, за да поддържат 

постоянно присъствие в акваторията на Черно море, за да сдържат по-

нататъшната агресия на Русия и да покажат ангажираност към членовете и 

партньорите на Алианса. След март 2014 г. се увеличават не само 

присъствието, но и планираните учения в и около Черно море, които 

нарастват от 7 през 2015 г., на 10 през 2017 г.
27

 През 2017 – 2019 г. Нараства 

и броят на разузнавателните полети над Черно море. 

 Мерките, които предприемат НАТО и САЩ, се основават предимно 

на ротационно военно присъствие, но се ограничават от:  

 Конвенцията от Монтрьо, ограничаваща броя и тонажа на 

корабите, както и продължителността на пребиваване на нечерноморски 

държави; 

 Увеличаване на напрежението в отношенията между Турция и 

САЩ/ЕС; 

 Предимство в обхвата на Русия в усъвършенстваната стратегия 

A2/AD (т.нар. зона на ограничение и забрана на достъпа и маневрите на 

противника); 

 Уязвимостта на държави от икономически и енергийни 

инструменти на Русия; 

 Липса на координиращ орган. 

                                                           
26

 NATO’s Readiness Action Plan, Public Diplomacy Division, North Atlantic Treaty Organization, last modified 

July 2016, https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160627_1607-factsheet-rap-en.pdf 
27

Николов, С. Как ще управлявате господа? Докато се огледате, войната ще свърши!, 28 Февруари 2017, 

http://www.expert-bdd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1885:2017-02-28-08-12-

36&catid=19&Itemid=41 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160627_1607-factsheet-rap-en.pdf
http://www.expert-bdd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1885:2017-02-28-08-12-36&catid=19&Itemid=41
http://www.expert-bdd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1885:2017-02-28-08-12-36&catid=19&Itemid=41


28 
 

Направено е заключението, че съвременния  мащаб и интензивността 

на ученията както от страна на Алианса и САЩ, така и постоянното руско 

военно присъствие в зоната на Черно море, не водят до повече стабилност и 

сигурност, а довеждат до ескалация на напрежението и до конфронтация, 

което може да  прерасне във военно-политическа криза и дори във въоръжен 

конфликт.  

3.3. Изследване влиянието на милитаризацията в Черно море за 

сигурността на региона и на Р България 

Направен е анализ на проведеното емпирично изследване, на базата на 

предварително разработен въпросник за провеждане на метод на 

експертните оценки с работно заглавие: „Изследване влиянието на 

милитаризацията на Крим и военната активност в зоната на Черно море 

при изготвяне на направления за превенция и противодействие на 

възможните заплахи за сигурността на региона и на Р България” и със 

заповед на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ № СИ-29-РД-02-

706/06.11.2018 г.  

С емпиричното изследване се представят нагласите на експерти в 

сферата на сигурността и отбраната към процесите на милитаризация и 

влиянието на този процес върху мира, стабилността и сигурността на 

страните от региона и в частност на Р България.  

В изследването са подготвени 100 анкетни карти за провеждане на 

метод на експертна оценка. След обстоен преглед 4 от тях не са попълнени и 

респективно анулирани. Общият брой на участниците в проведената анкета е 

96 лица (експерти), от които 80 % са старши офицери, 10 % са младши 

офицери и 10 % са цивилни служители.  

На базата на представените отговори от анкетата и на анализа на 

краткото им съдържание се стига до следните изводи:  
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 Правилно се разбира и оценява съществуващата стратегическа 

среда за сигурност в зоната на Черно море и в ЧР, която се характеризира със 

сложност и динамична нестабилност.  

 Съществува недооценяване на рисковете за сигурността като 

цяло и в частност на националната сигурност на Р България по отношение на 

руската политика на милитаризация. 

 Забелязва се известно подценяване на дългосрочното влияние на 

милитаризацията на Черно море върху сигурността в ЧР и ЮИЕ. 

 Очертани са насоки за търсене на мирен диалог и постепенна 

деескалация на напрежението в отношенията между противостоящите сили в 

Черно море.  

3.4 Изводи от трета глава 

1. Незаконната анексия на Кримския полуостров ускорява 

дълбоката промяна в стратегическата обстановка в Черноморския басейн и 

целия регион. С Крим и Севастопол Русия придобива важен форпост за 

военни действия както на Балканите, така и по Източното Средиземноморие, 

където страната вече има постоянно военноморско присъствие; 

2. Милитаризацията на Русия, особено в зоната на Черно море, 

променя парадигмата на сигурността в региона. Това довежда до ответни 

действия от страна на НАТО и САЩ, като надпреварата във въоръжаването 

се задълбочава и прави региона още по-несигурен. Превръщането на Черно 

море в т.нар. зона на ограничение и забрана на достъпа и маневрите на 

противника ще противопостави допълнително НАТО и Русия и ще наложи 

нови, високи изисквания към военните способности на черноморските 

държави-членки на Алианса, което допълнително ще натовари бюджетите на 

страните; 

3. При създалите се обстоятелства страните от НАТО и САЩ нямат 

друга алтернатива, освен да увеличават ангажиментите си към колективната 

сигурност и да развиват своя общ военен капацитет и особено 
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противоракетната си отбрана и отбраната в киберпространството в региона 

на Черно море. От взаимен интерес е стремеж към ново сътрудничество и 

мерки за сигурност, като се избягват ненужните провокации и нагнетяване 

на напрежението. 

III. ОБЩИ ИЗВОДИ, РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОБЩИ   ИЗВОДИ 

В резултат от решаването на поставените в дисертационния труд 

научно-изследователски задачи, са направени следните общи изводи: 

1. С анализа на геополитическите и геостратегическите особености 

на ЧР се доказва нарасналото стратегическо значение на някога периферния 

регион на Черно море. Приема се убеждението, че който контролира Черно 

море и региона около него, може да проектира господството си в Европа и 

особено на Балканите, Централна Европа, Източното Средиземноморие, 

Южен Кавказ и северната периферия на Близкия изток. 

2. Разкрити са особеностите на основните фактори на не/сигурност 

в широкото черноморско пространство, тъй като те ясно определят и 

въздействат на динамичната среда за сигурност в региона. Анализирани са 

конфликтното взаимодействие, интереси и политиката на конкуриращите 

играчи в ЧР.  

3. Представени са същността и измеренията на военното 

натрупване и на протичащата милитаризация в зоната на Черно море и 

региона. Посредством анализа на конфронтацията между Русия, от една 

страна, и САЩ и държавите от НАТО, от друга, е установено, че регионът 

става по-несигурен, с все по-голяма вероятност от военен конфликт.  

4. Създава се необходимост от разработване на планове за действие 

при извънредни ситуации за възпиране и противодействие на асиметрични и 

хибридни заплахи и изграждане на механизми за сигурност и 
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сътрудничество, основани на доверие и диалог, а не на контрол и развитие на 

отбранителни способности. 

НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ РЕЗУЛТАТИ 

Научни приноси: 

 

1. Анализирани са подходите към изследването на средата за 

сигурност на Черноморския регион и се обосновава необходимостта от 

придържането към концепцията за Широкото черноморско пространство, 

която дава подробна картина на всички нейни нюанси и взаимозависимости. 

2. По нов начин е представена специфична концептуалната рамка, 

обособена от военно-политическите фактори в множеството линии на 

съприкосновение на конфликтните интереси на противостоящите  страни. 

Изведена и анализирана е политиката на Русия, на САЩ и НАТО в зоната на 

Черно море и на целия регион, като елемент от геополитическите планове на 

тези световни сили. В резултат от съвременната конфронтация и критична 

нестабилност на границите на войната се разкриват измеренията на 

надпреварата във въоръжаването и милитаризацията на Черно море. 

3. Проведеният метод на експертните оценки показва, че съществува 

подценяване на рисковете и заплахите за сигурността както на региона, така 

и за националната сигурност на Р България по отношение  на  политиката на 

милитаризация на  Черно море.  

Научно-приложни приноси: 

1. Задълбоченото познаване на съвременната милитаризация в 

зоната на Черно море  може да се използва като аргумент при реализацията 

на външната политика и политиката за сигурност на Р България, тъй като 

подпомага изясняването на същността и прогнозирането на 

външнополитическите действия на противниковите страни; 

2. Предложени са конкретни инициативи за намаляване на 

ескалацията на напрежението в зоната на Черно море, сред които са мерки 

за предотвратяване на инциденти; въвеждане на ограничителен режим за 
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сухопътните сили и бойна техника на НАТО и Русия; пакет от мерки по 

спиране на взаимните заплахи; подновяване работата на формата НАТО–

Русия и др. 

Предложение: 

 

Резултатите от настоящото изследване имат както научно, така и 

практическо приложение. В научно отношение те могат да бъдат включени в 

учебните програми на Военна академия “Г.С.Раковски” и се използват в 

обучението на слушатели, студенти и специализанти в магистърските 

програми по „Националната сигурност и отбрана”, „Мениджмънт на 

сигурността и отбраната”, Публични комуникации в сигурността и 

отбраната” и „Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната”, 

както и в други висши учебни заведения, работещи в сферата на сигурността 

и отбраната. В практическо отношение, постигнатите резултати биха могли 

да бъдат използвани от експерти и изследователи при разработването на 

позицията на Р България относно външната ѝ политика и политиката на 

сигурност. Предложените инициативи биха могли да създадат добри условия 

за намаляване на ескалацията на напрежението в зоната на Черно море. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Динамичното протичане на съвременните международни процеси все 

повече изтласква ЧР от периферията към един от центровете на 

геополитическите интереси на останалия свят.  

Съвременната ескалация на напрежението в отношенията между САЩ 

и НАТО, от една страна, и Русия от друга, не е случайно. Надпреварата във 

въоръжаването, като цяло, и милитаризацията на Черно море са неизбежен 

резултат от сблъсъка на два стратегически интереса. Тези интереси са 

продиктувани от общата трансформация на световния ред, дългогодишното  

разрушаване на международната правна система, сложните енергийни и 

геополитически игри, както и стремежа за политически, икономически и 

военен контрол над определени региони. Това естествено води до 
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доминацията на военно-политическия фактор в отношенията между  

основните противници. Тези отношения преминават през различни етапи – 

от „сближаване“ към конфронтация и критична нестабилност, на границите 

на войната. 

Съвременната характеристика на широкото черноморско пространство 

се определя като пряка конфронтация от типа „студена война”. Наличието на 

множеството „замразени“ конфликти (Абхазия, Южна Осетия, Нагорни 

Карабах, Приднестровието, а напоследък и Източна Украйна), които са в 

непосредствена близост до основните международни конфликтни зони, 

„горещи“ точки на напрежение и реалните военни действия (Сирия, Ирак, 

Афганистан), допълнително усложняват средата за сигурност в ЧР. 

Насищането на територията на ЧР с военни техника и способности и 

действията с тях могат да бъдат предпоставка за инциденти или провокации, 

което ще доведе до непредсказуем завършек за сигурността в региона. След 

анексията на Кримския полуостров от руска страна през пролетта на 2014 г., 

въвеждането от страна на Запада на различни санкции (визови, финансови и 

имуществени), военната намеса на Русия в конфликта в Сирия през есента на 

2015 г. и възродената политика на САЩ и НАТО на „сдържане“ на Русия, са 

влошени дълготрайно отношенията между основните противници. Така 

Черно море и целият регион се превръщат в новото „бойно поле“ между 

САЩ и Русия. 

В динамичната среда за сигурност, изпълнена с множество рискове и 

заплахи, каквато е тази в ЧР, се изисква последователност и политическа 

воля. Неизбежно е България да бъде по-активна в предложенията си и да 

взима бързи и адекватни мерки за защита на военноморската си сигурност, а 

да не разчита на възможностите в рамките на колективната отбрана на 

НАТО. Да провежда адекватна политика в съответствие с динамичната среда 

за сигурност в ЧР.  
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При наличието на толкова много линии на съприкосновение на 

конфликтни интереси подходът за търсене на стабилизация на региона 

следва да бъде интегрален, а инструментът за решаване на проблемите може 

да бъде единствено политико-дипломатически. На първо време това 

означава поне две неща: диалог и мерки за възстановяване на минимално 

доверие. От тази гледна точка като първа стъпка за търсене на позитивни 

алтернативи на сегашното развитие на процесите би следвало дебатът да не 

се ограничава само в плоскостта на отношенията САЩ и Русия, а да се види 

комплекса въпроси в региона като цяло.  

Докато това се случи обаче, следва да се набележат конкретни 

инициативи за намаляване на конфронтацията в ЧР. Необходимо е да се 

инициират мерки за предотвратяване на инциденти, включително и да се 

избягва случайна ескалация; да се предложи от страна на НАТО въвеждане 

на ограничителен режим за сухопътните сили и бойна техника на НАТО и 

Русия, както и пакет от мерки по спиране на взаимните заплахи. Логично е 

да се поднови и активизира формата НАТО–Русия; да се набележат 

инициативи по ограничаване военната активност в зоната на Черно море, 

както и по издигането на ролята и авторитета на ОССЕ и други „малки“ 

стъпки, с които да започне дългия път към възстановяване на доверието и 

стабилността.  

IV. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. „Съвременното състояние на Крим и влиянието му върху 

средата за сигурност в Черно море“. В „Съвременни предизвикателства 

пред сигурността и отбраната“, Сборник доклади от годишната научна 

конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ 18 - 19 май 
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