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Брой на публикациите по дисертацията – 4. 

 

 

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 
Актуалност 

Едва ли има друга по-експонирана и дискутирана тема в публичното пространство,  

научните изследвания в сферата на сигурността и политико-дипломатическата дейност 

след 11 септември 2001 г. от тази за тероризма, неговите носители (първоначално „Ал-

Каида“, а впоследствие предимно „Ислямска държава”/ИДИЛ), формите и методите, с 

които си служат джихадистите, както и антитероризма в неговите различни обхвати, 

направления, форми и конкретни политики/действия, от друга. 

При разработката на темата дисертантът използва редица анализи от български 

автори, които третират един или друг аспект на ислямисткия екстремизъм и тероризъм, 

сред които трябва да се изтъкнат трудовете и публикациите на доц. Симеон Евстатиев, 

проф. Владимир Чуков, доц. Петър Георгиев, доц. Ирина Миндова, както и на иракския 

журналист и преподавател Мохамед Халаф. Проучени бяха и голям брой публикации по 

темата от утвърдени чуждестранни автори, специализиращи по въпросите на тероризма и 

антитероризма. 

Констатирано бе, че въпреки безпрецедентния интерес, както на научно, така и на 

практическо ниво, няма достатъчно изчерпателна и всеобхватна оценка на този 

комплексен и нетрадиционен феномен с неговото съчетание на локализираност и глобален 

обхват, религиозен месианизъм и политически опортюнизъм паразитиращ на терена на 

антизападническите/антиимпериалистически настроения на „арабската улица“, както и с 

неговото съчетание на традиционните саботажи и „самоубийствените“ терористични 

атентати, от една страна, и конвенционални военностратегически и тактически кампании, 

от друга.  

Причините за това са различни; те биха могли да станат обект на отделно 

проучване, което да бъде освободено от наложените/възприетите политически стереотипи 
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и предразсъдъци, като потърси генезиса на феномена както в Европа, така и в рамките на 

държавите от арабско-мюсюлманския ареал, респективно в отношенията между тези два 

съседни региона. Едно е ясно – липсата на подобна холистична оценка е основно 

препятствие пред усилията на Европейския съюз и неговите страни-членки за 

формулиране и провеждане на последователни антитерористични усилия, съвместими с 

останалите направления на политиките за сигурност. 

Обект на изследването са антитерористичните политики като елемент от 

политиките за сигурност на Европейския съюз през периода 2001-2018 г. 

Предмет на изследването е, от една страна комплексът от предизвикателства за 

вътрешната и външната сигурност на Европейския съюз и страните-членки от страна на 

„глобалния ислямистки тероризъм“ от страна на терористични организации като „Ал-

Каида“ и ИДИЛ, а от друга – опитът на Европейския съюз и водещи западноевропейски 

държави (и преди всичко Великобритания и Франция) за съчетаване на 

антитерористичния приоритет с приоритета на „смяна на режими“ чрез пряко или косвено 

участие в „хуманитарни военни интервенции“ в контекста на „Арабската пролет“. 

Цел и задачи на изследването. Изследователската цел на дисертационния труд е 

посредством научния инструментариум на науката за сигурността да се даде отговор на 

въпроса: как Европейският съюз, респективно страните-членки, реагираха на 

предизвикателството на глобалния ислямистки тероризъм през разглеждания период 

(2001-2018 г.), като по-специално бъде разкрита несъстоятелността на опитите за 

съчетаване на антитеророризма с доктрината и практиката на „смяна на режими” в 

контекста на Арабската пролет и бъде предложен нов холистичен подход за справянето 

с тази заплаха.  

За постигане на целта на изследването дисертантът ще реши следните изследователски 

задачи: 

1. Дефиниране и анализ на ислямистката терористична заплаха като нов феномен на 

религиозно инспириран екстремизъм, изразяващ се в двете измерения на 

„свещената война“/джихад – локално и глобално – осъществявани от джихадистки 

организации като Ал-Каида и ИДИЛ.  
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2. Анализ на правно-институционалния отговор на ЕС на терористичната заплаха, 

както и на динамиката на антитерористичните политики на Европейския съюз в 

периода от 11 септември 2001 г. до началото на Арабската пролет през 2011 г. 

3. Обобщаване на причините и последствията от превръщането на  антитероризма в 

заложник на политиките на насилствена смяна и/или дестабилизация на 

авторитарни режими, провеждани от Европейския съюз и страните-членки в 

контекста на Арабската пролет в периода 2011 – 2013 г. 

4. Оценка на приноса на Европейския съюз и на водещи страни-членки в разгрома на 

„Ислямска държава”/ИДИЛ през последващия период и формулиране на препоръка 

за изработване на холистичен подход в продължаващата борба срещу ислямисткия 

тероризъм в неговите различни проявления. 

 

Хипотеза на изследването. В изследването е формулирана следната хипотеза: 1/ 

справянето с предизвикателството „глобален ислямистки тероризъм“ като основна заплаха 

за европейската сигурност е несъвместимо с политиките на „смяна на режими“, 

изразяващи се както чрез пряка „хуманитарна военна интервенция“ (в случая с Либия), 

така и чрез политическа подкрепа и съучастие във външна интервенция, организирана, 

финансирана и подпомагана от регионални държави (в случая със Сирия), и 2/ трайното 

преодоляване на заплахата от глобалния ислямистки тероризъм от типа „Ал-Каида“ и 

ИДИЛ изисква продължителните и концентрирани военно-политически действия както на 

засегнатите от този феномен държави от „Големия Близък изток“ плюс Афганистан, така и 

на международната общност, включително и на Европейския съюз и неговите страни-

членки, насочени към възстановяване териториалната цялост и държавния контрол в 

„провалените държави“ и преди всичко Ирак, Сирия и Либия. Хипотезата бе защитена и 

чрез публикувана в хода на написването на изследването прогнозна оценка за очакван 

спад на терористичните атентати на европейска територия като пряко следствие от 

предстоящия тогава разгром на ИДИЛ. 

Методология и инструментариум 

За целите на изследването като общ научно-изследователски метод е използван 

системният подход в сферата на международната сигурност. Приложени са традиционни 
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методи за научно изследване: ситуационен анализ, исторически подход, обобщение, 

статистически изследвания и др. 

Ограничения 

Поради големия времеви обхват, комплексния характер на изследвания обект на 

дисертацията и множеството международни актьори в тази съвременна драма, 

изследването се ограничава само до онези факти, процеси и феномени, които очертават 

общата логика на еволюцията на политиката на противодействие на ислямисткия 

тероризъм в рамките на общата политика на сигурност на ЕС и страните-членки и в 

контекста на антитерористичните политики на САЩ в Близкия изток и Северна Африка. 

В началото на новия век терористичната заплаха за Европа и света се свързва преди 

всичко с действията на ал-Каида, която стои зад атентатите срещу Световния търговски 

център и Пентагона от 11 септември 2001 година. Тази дата обаче не е началото, а 

кулминацията на терористичната дейност на първоначално базираната в Афганистан 

групировка под ръководството на Бен Ладен и Айман ал-Зауахири. Атентатите в Ню Йорк 

и Вашингтон бележат окончателното рефокусиране на бившите муджахидини върху 

борбата срещу Запада и САЩ, след разпадането на Съветския съюз. Но и преди тази дата 

набралите военен опит в Афганистан ислямисти проникват в Европа, използвайки 

югославските войни, представени като битка между исляма и християнските неверници. 

Периодът след началото на „Арабската пролет“ и по-конкретно последвалите граждански 

войни в Сирия и Ирак с пик в периода 2014-2015 г. представляват втора вълна на 

глобалния ислямистки тероризъм, увенчал се с възникването на сирийския клон на „Ал-

Каида“ – „Джебха ал-Нусра“, както и на „Ислямска държава“/ИДИЛ в Сирия и Ирак, 

съпроводени  с рязкото нарастване на броя на терористичните атаки в самата Европа/ЕС.  

ІІ. Структура и кратко изложение на дисертационния труд 

Дисертационното изследване е структурирано в увод, три глави и заключение под 

формата на общи изводи  от направения анализ. В увода е описана общата концепция на 

научното изследване. В него са разгледани актуалността на проблема, определени са целта 

и основните задачи, посочени са предметът и обектът на изследването, формулирана е 

работната хипотеза. Отделено е място на използваните методи за изследване и са въведени 
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необходимите ограничения. Направен е и обзор на публикуваните научни разработки по 

третираната проблематика. 

 
2. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В Първа глава се съдържат основните дефиниции на използвания категориален 

апарат (параграф 1.1.). Няма унифицирана дефиниция за феномена „тероризъм“. 

Дефиницията, която Европейският съюз използва, е зададена в чл. 1 на Рамковото 

решение за борба с тероризма (2002). Тя постановява, че терористичните престъпления са 

вид престъпни деяния, които са описани в списък на тежки престъпления срещу хора и 

собственост и които: „предвид тяхното естество или контекст биха могли сериозно да 

навредят на дадена държава или дадена международна организация, когато се извършват с 

цел: сериозно да сплашат дадено население; или по нереден начин да заставят дадено 

правителство или международна организация да изпълни или да се въздържи от 

изпълняването на дадено действие; или сериозно да дестабилизират или да унищожат 

фундаменталните политически, конституционни, икономически или социални структури в 

дадена държава или в дадена международна организация.“ 

Що се отнася до феномена „ислямистки тероризъм/екстремизъм“, в ЕС се смята за 

добър тон избягването на това название, което несъмнено е продиктувано от 

политкоректни схващания за чувствителността на мюсюлманите. Подобна линия обаче 

още повече допринася за размиването на фокуса на антитерористичните политики. Нещо 

повече – нежеланието да се говори за въпросния тероризъм, като за политическо 

престъпление, колкото и обосновано да изглежда, подобно разграничение, води до честото 

му третиране като равностойно като заплаха на организираната престъпност, както и 

честото му разглеждане „в комплект” с последната. 

Трябва да се подчертае, че самите мюсюлмани са заинтересовани от 

разобличаването на спекулациите с ислямската религия от страна на терористите. Както в 

арабско-мюсюлманските държави, така и в мюсюлманските общности в Европа, се води 

остра идейна борба с този тип злоупотреба с вярата на хората. Отбелязва се, че 

ислямисткият екстремизъм и тероризъм паразитират върху почвата на религиозния 

фундаментализъм. Както отбелязва изтъкнатият експерт по политическия ислям Оливие 
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Роа, екстремизмът въобще не е функция на религиозния текст: "Ключовият въпрос е не 

какво Коранът всъщност казва, а какво мюсюлманите твърдят, че Коранът казва. Не е 

изненадващо, че самите те си противоречат помежду си, но твърдят, че самият Коран е 

недвусмислен. Проблемът тук не е ислямът като теологичен корпус, а дискурсът и 

практиката на мюсюлманите." 

Най-често този тип тероризъм се свързва с „джихада“ или „свещената война” 

срещу враговете на ислямистите (САЩ, Европа и Запада като цяло, 

неверниците/кръстоносци, Израел/евреите). Прочитът на публичните и частните 

изявления на лидерите на ал-Каида например, показват че групировката цели 

освобождаване на „всички мюсюлмански земи“ от окупацията на немюсюлмани и 

неверници, налагане на правилната версия на шариата на мюсюлманите и на 

немюсюлманите, живеещи в тези земи, създаване на държава, наричана от джихадистите 

„халифат“ и затвърждаване всемогъществото на Аллаха. Наред с това, джихадистите 

насочват терористичните си действия и срещу режимите в арабско-ислямския ареал, както 

и срещу привържениците на ислямски секти (напр.шиитите) и немюсюлманските 

малцинства.  

На основата на анализа на идейно-политическата платформа и изявленията на 

лидерите на терористичните групировки в Близкия изток, както и на техните военно-

политически дейности, в изследването се акцентира върху обособяването на два основни 

типа ислямистки тероризъм: „локален“, т.е. в рамките на отделни близкоизточни държави, 

и „глобален“. Има „афгански джихад“, „сирийски джихад“, „либийски джихад“ и т.н. 

Разграничителната линия между двете най-известни терористични формации в рамките на 

„сирийския джихад“ – „Джебха ал-Нусра“ и „Ислямска държава“/ИДИЛ, е че първата се 

придържа последователно към локалния джихад, докато втората съчетава както локалния, 

така и глобалния тероризъм, като неговият „халиф“ Абу Бакр ал-Багдади, обявява и води 

война едновременно срещу местните режими в Близкия изток, както и срещу 

„кръстоносците“, т.е. Запада. Друго отличие между двата типа е, че докато глобалният 

тероризъм използва единствено типични терористични средства – самоубийствени и 

традиционни атентати – локалният „джихад“ съчетава тероризъм на местна почва с 

конвенционални военни тактико-стратегически действия в контекста на гражданската или 
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партизанската война (на английски insurgency). Това прави последният по-трудно 

идентифицируем, доколкото например в рамките на „сирийския джихад“ лидерите на 

„Джебха ал-Нусра“ поставят сходни цели с тези на „умерената опозиция“, както и на 

„Приятелите на Сирия“, и преди всичко свалянето на режима на Асад. (Естествено, 

подобно разграничение не бива да се възприема като абсолютно и безусловно. Така 

например, терористичните атаки срещу западни туристи, респективно туристически 

обекти в африкански или азиатски държави, могат да се квалифицират като локален, но и 

като глобален джихад.) 

Ислямисткият тероризъм и екстремизъм обаче имат и европейски корени, което 

поставя въпроса за радикализирането на определени сегменти от мюсюлманската младеж 

в редица страни-членки на ЕС. Според Експертната група на Европейската комисия по 

въпросите на насилствената радикализация, т.е. радикализацията водеща и включваща 

използването на насилствени методи, могат да бъдат разграничени следните категории: 

• Опитни джихадисти-ветерани, които са участвали на различни военни 

фронтове – Афганистан, Чечения, Кашмир или Босна. Те играят ролята и 

на свръзка с глобалното джихадистко движение. 

• Друга категория радикализирани младежи са въвлечени в терористичната 

дейност чрез лоялност към лидера и политически активизъм. Те 

обикновено са манипулирани от първата категория джихадисти. 

• На дъното в джихадистката йерархия са криминализирани и 

маргинализирани лица, които типично са напуснали училище и са 

безработни. Те произхождат от проблемни семейства, отличават се с 

агресивност и готовност към насилие. Тяхната мотивация, следователно, не 

е основана на вяра и идеали, а е функция на лични проблеми. 

Дисертантът предлага следната работна дефиниция на глобалния ислямистки 

тероризъм: ислямистко движение и структури, които съчетават локалния и глобалния 

джихад, респективно войната срещу местните неислямистки режими и 

чуждестранното военно присъствие в арабско-ислямския регион, от една страна, и 

диверсионно-терористични акции срещу „Запада”, както и срещу трети държави, от 
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друга, и чиято крайна цел е налагането на шариата и формирането на халифат по 

модела на държавата на Пророка Мохамед от 7. век от н.е. в неговата салафитска 

интерпретация.  

Също така се обръща внимание и на обстоятелството, че пропагандата на 

джихадистите използва в пълна степен съвременните комуникационни технологии и 

активно инструментализира интернет/социалните мрежи за индоктриниране и 

рекрутиране на симпатизанти, сред които са и бъдещите "вълци-единаци", в Европа и 

редица други региони – т.е. наред с традиционния джихад сме изправени и пред неговата 

виртуална проекция. Важно уточнение е, че терористичните акции са по-скоро 

инструмент, отколкото самоцел на това ислямистко течение, което представлява основна 

заплаха за Европа и света и че, следователно, борбата срещу него не може да е успешна, 

ако се ограничава единствено до тяхното противодействие. 

Въвеждането на дефиницията цели да опише този феномен в неговата цялост, а 

именно като многовекторна заплаха за сигурността в различните й измерения: 

национално, регионално, международно, както и като непредсказуема постоянна заплаха 

за всички граждани и граждански обекти. По отношение на Европа става дума за 

асиметрична заплаха, тъй като еманира от недържавни или квазидържавни структури и 

движения, както и от техни членове и съмишленици, които са европейски жители, а и 

защото се материализира чрез военни, но и чрез чисто терористични действия, 

включително и чрез характерните за ислямисткия терор самоубийствени атентати с 

особено дързък и жесток характер. Не на последно място, става дума и за пропагандна 

битка с планетарен мащаб, която експлоатира социалните недъзи и неравнопоставеността 

на някои мюсюлмански общности в Западна Европа, като същевременно идеализира 

традиционни ценности и морални устои, характерни за мюсюлманското общество. 

Както става ясно от горната дефиниция, очевидно е, че противодействието от 

страна на Европа/Европейски съюз следва да включва както мерки за укрепване на 

антитерористичното законодателство на национално и общностно равнище и респективни 

полицейски практики, така и адекватни противодействия във външната политика и 

политиката на сигурност на ЕС и конкретно в отношенията с арабските държави и с 

другите близкоизточни страни и актьори. 
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Тази многовекторност на заплахата също така дава основание за следните логични 

предположения: 1/ че единствено успешен модел на военно решение в борбата срещу 

тероризма би бил онзи, който съумява да получи подкрепата на неислямистките режими - 

също обект на салафитския тип джихадизъм и тероризъм, както и на светските сили в 

съответните близкоизточни/североафрикански страни;  2/ че политиката на „смяна на 

режими” чрез преки и косвени форми на военна намеса от страна на немюсюлмански 

държави, дори когато се извършва с антитерористични мотиви, би създала предпоставки 

за разширяване влиянието на джихадистките групировки, паразитиращи върху 

антизападническите и антиимпериалистическите настроения сред мюсюлманските 

общности в Големия Близък изток и в Европа; и 3/ че трайната окупация на мюсюлмански 

държави не може да има друг резултат освен трайна дестабилизация и радикализация на 

тези общества и разпространяването на терористичната заплаха в съответните региони, в 

Европа и света. 

При анализа на реакцията на Европейския съюз и страните-членки на атентатите от 

11 септември 2001 г., съответно на политиките на противодействие на глобалния 

ислямистки тероризъм, могат да се обособят три равнища на отговора на Европа: 

А. Стратегическо и геополитическо равнище включващо оценката на заплахата и 

разработването на цялостна и дългосрочна антитерористична стратегия с ясни 

приоритети, ситуирането й в контекста на останалите компоненти на политиките за 

сигурност на ЕС, респективно изработване на препоръки за страните-членки, както и 

осъществяване на надзор за нейното изпълнение. Това равнище е част от „високата 

политика“ в ЕС и е прерогатив преди всичко на Европейския съвет, Съвета на ЕС, 

Европарламента и Европейската комисия 

Б. Институционално-правна инфраструктура на антитерористичните политики. 

Под въздействието на ислямисткия тероризъм е прието ново антитерористично 

законодателство, както и специализирани структури, а съществуващите разширяват и/или 

актуализират своя обхват на дейност с оглед на това безпрецедентно по мащабите си 

предизвикателство. Номинално тази правно-институционална система реализира 

политиките на ЕС в сферата на вътрешната и външната сигурност на общността чрез 

взаимодействие с националните сектори за сигурност.  
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В. Политически инициативи, мерки и дейности срещу тероризма в сферата на 

общоевропейската сигурност, както и във външната по отношение на ЕС среда за 

сигурност, които се осъществяват успоредно и в унисон със съответните 

антитерористични политики на страните-членки. 

По т.А дисертантът стига до извода, че както на ниво оценка на заплахата от 

глобалния ислямистки тероризъм, така и на ниво разработване на холистична или най-

малкото адекватна на непосредствените рискове и задачи стратегия за справяне с нея, 

нито страните-членки, нито Европейският съюз като институционален колективен актьор, 

не съумяват да преодолеят тясното дефиниране на проблема, характерно за „войната 

срещу тероризма” на Буш-младши. Съответните стратегически документи (Европейската 

стратегия за сигурност от 2003 г., „Декларацията за борбата срещу тероризма“, съдържаща 

и „План за дейностите на ЕС в борбата срещу тероризма“ от март 2004 г., Европейската 

антитерористична стратегия от 2005 г. и др.) не се позовават нито на корените на 

феномена „ислямистки тероризъм”, нито на политическите приоритети на Ал-Каида, 

напълно игнорирани от страна на европейските политици.  

Разбираема е склонността на европейските политици да разглеждат ислямисткия 

тероризъм предимно като заплаха за вътрешната сигурност на ЕС на национално и 

общностно равнище. Така те стъпват върху твърда основа и при набелязването на 

антитерористичните приоритети, където също има приемственост с досегашните 

вътрешни политики срещу местния тероризъм, т.е. тероризма на европейска почва, често 

свързан със сепаратистки тенденции. Пример в това отношение е приетата през 2005 г. 

Антитерористична стратегия на ЕС, чиито четири стълба (предотвратяване, защита, 

преследване, реакция) се отнасят предимно за „вътрешния фронт“ и са заемка от 

британската стратегия от 2003 г. – т.нар. CONTEST. 

Що се отнася до външното за ЕС измерение на антитерористичните политики през 

първото десетилетие след 11 септември, във военно отношение те се свеждат до участие в 

американската „война срещу тероризма“ в Афганистан, като същевременно Европа 

подкрепя редица международни мерки в борбата срещу този феномен, които са 

разгледани по-нататък в дисертацията. 
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По т.Б са описани промените в европейското законодателство, мотивирани с 
необходимостта от справянето с терористичната заплаха. Привеждат се следните 
характеристики на антитерористичното законодателство на територията на ЕС: 

1. Терористите започват да бъдат криминализирани още преди извършване на 
деянието, което се обуславя от включването в антитерористичното законодателство 
на деяния като обществена провокация, рекрутиране и обучение за извършване на 
терористичен акт. 

2. Законодателството разширява правомощията на следствието, като отменя някои 
дотогавашни пречки за извършване на следствени дейности. Така например, в 
Германия следствените органи имат право да проверяват файлове на банки, 
библиотеки и университети в усилията за разкриване на „спящи клетки”, дори в 
случаите, когато властите в тях нямат подозрения за терористична заплаха. 

3. Тези закони позволяват удължаване срока на досъдебния арест на основата на 
обикновено подозрение за причастност към тероризъм. Така например, във 
Великобритания този срок е удължен на 18 дни.  

4. Това ново законодателство позволява използването на мерки извън Наказателния 
кодекс, които имат репресивен ефект, съизмерим с този на наказателното 
законодателство. Пример за това е домашният арест във Великобритания, при 
който не е повдигнато обвинение в криминално деяние.  

5. Чрез тях се прилагат мерки, които балансират правата на обвинените в причастност 
към тероризъм лица, от една страна, и гарантирането сигурността на 
информацията/разузнавателните данни. Пример за това е Холандия, където отделен 
съдия може да изслуша показанията на служители на тайните служби, които 
впоследствие могат да бъдат използвани като доказателствен материал в рамките 
на наказателното производство срещу обвиняемия. 
В институционално отношение след 11 септември 2011 г.  политиките на ЕС в 

противодействието на ислямисткия тероризъм се определят на няколкото нива в 

политическата йерархия на Съюза: Европейския съвет, Съвета на ЕС, Европарламента и 

Комисията. След 2010 г., когато е създадена Европейската служба за външна дейност, 

европейската дипломация също изпълнява антитерористични задачи. Особена важна за 

отношенията на ЕС с арабските средиземноморски държави, респективно за 

сътрудничеството срещу тероризма между двата бряга на Средиземно море, играе 

Политиката на съседство в неговото южно измерение – т.нар. „Южно съседство“. Редица 

специализирани структури, към които през следващото десетилетие се добавя и 
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Европейският център за борба с тероризма, провеждат практическите политики и мерки в 

тази насока. Естествено, антитероризмът се разглежда като приоритетен в основни 

формати и инструменти на ЕС и преди всичко „Общата външна политика и политика за 

сигурност на ЕС“ и „Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС“. 

Тази „институционална полифоничност“ не винаги е с положителен знак: както се 

отбелязва в доклад на Европейския парламент, „прекалено много са актьорите, участващи 

в разработването и реализирането на политиките в тази сфера, като задачите на отделните 

действащи фактори понякога се припокриват“. Дисертантът споделя и оценката, че 

„антитероризмът се превръща в сюжет на фрагментарни управленски договаряния, 

разпределение на ресурси и регулации, които впоследствие се разпръскват помежду 

голямо количество публични и частни актьори, принудени да координират помежду си 

своите действия, за да решат общите проблеми”. 

Освен с проблемите, възникващи в рамките на институционалната инфраструктура на 

ЕС, върху ефективността на антитерористичните политики оказват негативно влияние и 

трудностите по взаимодействието между Брюксел и страните-членки, които не винаги са 

готови да си сътрудничат в тази деликатна сфера (например при обмена на разузнавателна 

информация). 

Дисертантът привежда следния обобщаващ цитат: „Възниква сложна и многопластова 

система за управление, в която националният суверенитет все още преобладава като 

основен референтен източник. Това сложно пренареждане на правомощия, влияние и 

политики съчетава както вертикалното ниво (централизираното вземане на решения), така 

и хоризонталното ниво (децентрализираното, мрежово и неформално сътрудничество в 

изготвянето на политики). При това обаче, разработването на антитерористични политики 

все още принадлежи към сферата на висшата политика и е твърде чувствително, за да 

преобладава в контекста на междудържавните договаряния за степента на хармонизиране 

между антитерористичните инструменти.” 

До голяма степен бюрократизирането на проблематиката на антитероризма е 

неизбежна за толкова сложна междудържавна система. При това, както е известно, става 

въпрос за система, в която наред с формалните съществуват и неформални механизми и 
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инструменти на влияние. Сред последните са решаващото влияние върху формирането на 

политиките за сигурност на ЕС на „голямата тройка“: Великобритания, Франция и 

Германия. Когато става дума за външното измерение на тази политика по отношение на 

арабско-ислямския ареал, „тройката“ всъщност е „дует“ – Франция и Великобритания. 

Така се наблюдава, от една страна институционализирането на европейския 

отговор на ислямисткия тероризъм, а от друга – въздействието, което оказват нерешените 

проблеми в съотношението национални-общностни механизми и системи за формулиране 

и провеждане на антитерористичната дейност върху нейната ефективност. 

В параграф 1.2. е разгледан първия етап в политиките на противодействие на 

тероризма на Европейския съюз и страните-членки. Той се характеризира с адаптирането 

на политиките на сигурност на континента към тези на „администрацията Буш-младши“ и 

обявената от последния „война срещу тероризма“ съответно на двата основни фронта през 

периода 2001-2011 г. – Афганистан и Ирак. Както е известно, първият епизод от тази 

война започва с операция „Трайна свобода“ на 7 октомври 2001 г., в която участват голям 

брой държави, както членки на НАТО, така и нечленуващи в пакта. Не всички участващи 

страни-членки на НАТО обаче поемат цялата тяжест на войната срещу талибани и 

терористи. Някои изрично настояват контингентите им да бъдат разположени в 

относително сигурни райони, напр. в северен Афганистан. Други, сред които Германия, 

Италия и Испания, се ограничават единствено със самозащита, като не вземат участие в 

други бойни операции. Друг често изтъкван проблем е неспособността или нежеланието 

на някои правителства да снабдят своите контенгенти с нужното оборудване и 

екипировка. 

 На ниво Европейски съюз участието в Афганистан е фокусирано основно върху 

предоставяне на хуманитарна помощ, както и съдействие за реконструкцията на 

инфраструктурата. Според Брюксел, от 2002 г. насам ЕС е предоставил около 1.65 млрд. 

евро помощ за Кабул. След 2007 г. ЕС разширява своето участие чрез увеличаване 

помощта за развитие, както и чрез обучителна мисия за афганската полиция. Пак през този 

период акцентът се поставя върху стратегическите Годишни планове на дейности, 

изготвяни в сътрудничество с афганското правителство и другите заинтересовани актьори. 

Първоначално европейската помощ покрива нуждите на Афганистанската стратегия за 
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национално развитие. ЕС заделя 700 млн.евро за подпомагане на страната за периода 

2007-2010 г. Допълнително са заделени 420 млн.евро за периода 2011-2013 г.  През 

пролетта на 2009 г. ЕС съобщава, че ще създаде Мисии за наблюдение на изборите (EOM), 

които да улеснят провеждането на президентските и регионални избори на 20 август с.г. 

Тогава Брюксел изпраща около 200 наблюдатели за изборите и предоставя помощ в 

размер от 35 млн. евро за тяхното техническо обезпечаване. 

 Пряка връзка с антитероризма има обучението на местните полицаи. То е 

организирано по молба на НАТО и започва през юни 2007 г. с първоначален мандат от три 

години. Както се оказва обаче, обучението няма съществени последствия поради 

трудностите по набиране на квалифициран персонал преподаватели, както и изострените 

отношения в рамките на НАТО. Координацията в рамките на пакта се натъква на блокаж 

от страна на Турция на опитите за предоставяне на информация от НАТО на ЕС и 

Афганистанската полиция. Причината е, че (гръцки) Кипър и Малта са членки на ЕС, но 

не и на НАТО. Турция също така блокира споразумение НАТО да предоставя защита на 

полицията, когато е атакувана от талибаните. 

 Ако подходим към войната в Афганистан с военни критерии, може с увереност 

да твърдим, че тя бе спечелена по категоричен начин от САЩ и техните съюзници. 

Действително, само в рамките на няколко седмици талибанският режим бе свален и 

талибаните преминаха в нелегалност, ал-Каида бе лишена от своите бази на 

контролираните от съюзниците територии, а впоследствие нейни лидери, включително 

Бен Ладен, бяха ликвидирани от американските специални сили. 

Тук обаче трябва да уточним, че става дума за първоначалния етап на военните 

действия. Впоследствие войната претърпя трансформация от класически тип/военен 

сблъсък със силите на талибаните и джихадистите от ал-Каида в „комплексни усилия в 

борбата срещу бунтовниците“ (multi-faceted counterinsurgency (COIN) effort). Целта на 

последната е потушаване на бунта и гарантиране на сигурност, управляемост и 

икономическо развитие на страната. С други думи, афганистанският пример показва как 

войната срещу тероризма се трансформира в „национален градеж“ (“nation building”), 

който дотогава се счита за нетипичен за неоконсерваторите на Буш-младши. В рамките на 

тези усилия начело на страната е поставен избрания от съюзниците президент Хамид 

Карзай, като всичките последващи усилия срещу „бунтовниците“ едновременно целят 
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укрепването на новата власт, снабдена със съответните атрибути на модерната 

демокрация. При президента Обама стратегията се коригира в посока ограничаване ролята 

на съюзниците и на Пентагона. Политическата цел днес е само „да се нарушат 

комуникациите, да се обезсили и разгроми ал-Каида“, докато изграждането на 

афганистанска нация вече не се споменава като главна американска политическа задача.  

Тази корекция е принудителна, но и показателна. В неотдавнашен доклад на мисията на 

ООН в Афганистан се разкрива отчайваща картина: талибанският бунт се е разпространил 

из страната и е покрил повече територии, отколкото през 2001 г.; самата мисия е била 

принудена да закрие четири от 13-те си провинциални бюра поради съображения за 

сигурност; дори главната магистрала, свързваща основните градове в страната, е обект на 

постоянни талибански нападения и е затваряна чрез бариери, особено в южната част на 

Афганистан. Същевременно се множат информациите за засилено търсене на паспорти от 

желаещите на емигрират към Европа, което вещае поредната бежанска вълна. 

Закономерно, от началото на 2019 г. стартираха преговори на САЩ с талибаните. 

Макар анализът на причините за този неуспех да не е по силите на отделен 

изследовател нито пък е основен за самата дисертационна тема, може да се изкаже 

хипотезата, че едновременното водене на война срещу терористи и приютилия ги режим 

(този афганистански прецедент впоследствие – и особено във връзка със сирийската 

гражданска война – намира международноправно обличие чрез позоваването на Чл.51 от 

Устава на ООН при предприемане на военни действия в трети държави без тяхно съгласие 

срещу неправителствени актьори; към април 2019 г. 13 държави са използвали модела 

„unwilling and unable” за обосноваване военната си намеса) е крайно рискована концепция. 

Рисковете тук, както и другаде, се дължат предимно на една емпирично установена теза, а 

именно: контрапродуктивно и крайно опасно е да се извършват военни интервенции в 

дълбоко религиозни мюсюлмански общества, дори когато тези интервенции са 

мотивирани с антитероризъм и борба срещу ислямисткия фанатизъм. Друг е въпросът, че 

обикновено зад подобни доводи се крие известната доктрина за „сваляне на режими“, 

която ще бъде дискутирана по-долу. 

Вторият важен епизод във „войната срещу тероризма“ на Вашингтон по време на 

управлението на Буш-младши, е военната интервенция в Ирак от март 2003 г. Иракската 
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война става повод за сериозни противоречия между атлантическите съюзници. Макар в 

началото на 2003 г. САЩ да получават подкрепа от най-близкия си съюзник – 

Великобритания, аргументите им в полза на включването на Ирак в обхвата на „войната 

срещу тероризма“ са отхвърлени от Франция и Германия, както и от Русия. Това на свой 

ред предизвиква най-сериозната дотогава криза в евроатлантическото партньорство, 

съпътствана с разгръщането на същинска антифренска публична кампания зад океана. От 

своя страна Франция оказва въздействие и върху европейските институции за 

бойкотиране на „иракската авантюра на Вашингтон“. Неслучайно, председателят на 

Европейската комисия Романо Проди заявява, че иракската война „не е необходима“. 

Сред аргументите „против“ иракска кампания, са липсата на доказателства за 

връзката й с терористичните актове от 11 септември, която би я направила легитимна. 

Други критици посочват вероятността доказателствата в полза на наличието в Ирак на 

оръжия за масово поразяване да са изфабрикувани. Трети са на мнение, че евентуално 

ядрено оръжие в Ирак би могло да бъде установено и ликвидирано с помощта на 

инспекции и дипломация. Мнозина споделят потвърденото впоследствие от бившия 

финансов министър на Буш Пол Хенри О’Нийл подозрение, че антииракският ажиотаж се 

дължи на стремежа да се сложи ръка върху петролното богатство на Месопотамия. 

Европейският разнобой по войната в Ирак, дал основание на шефа на Пентагона 

Доналд Ръмсфелд да разграничава „Нова“ от „Стара“ Европа, до голяма степен обезсилва 

очерталото се непосредствено след 11 септември 2001 г. антитерористично единство. 

Разногласията между САЩ и Европа, както и между самите страни-членки на ЕС, се 

отразяват и на позицията на НАТО. Така например, когато през януари 2003 г. САЩ 

официално се обръщат към НАТО да се включи в иракската кампания, като подпомогне 

разсредоточаването на базираните в Европа войски в Персийския залив, като окаже 

помощ на Турция при атаки от Ирак, както и за следвоенното възстановяване на Ирак, 

Белгия, Франция и Германия първоначално осуетяват подобно участие. 

Иракският казус обаче следва да се разглежда като еталон за синергия между две 

самостоятелни логично-следствени връзки: логиката на „смяната на режими“ и тази на 

антитерористичната война. Първата логика се основава на либерално-демократичния 
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прочит на съвременните процеси, според който авторитарните/диктаторските режими са 

заплаха не само за международната общност, но и за собствените им народи. Затова 

отстраняването им е обусловено както от съображения за международна сигурност, така и 

от хуманитарни подбуди (защита на правата на човека в съответните държави). Не е 

случаен фактът, че когато след началото на войната в Ирак се оказва, че както 

обвиненията за наличие на оръжие за масово поразяване, така и за връзки на Саддам 

Хюсейн с ал-Каида, са били фалшиви, на преден план се експонират друг тип аргументи – 

че свалянето на режима му е било наложително именно от хуманитарна гледна точка. 

Според антитерористичната логика на неоконсерваторите (а и на по-голямата част 

от американските либерали), репресивните режими са естествен съюзник и покровител на 

терористичните групировки, което ги превръща в легитимна цел на „войната срещу 

тероризма“. В тези утвърждения има известна логика и доказателства в иракския случай, 

но те касаят по-стари събития и подкрепата на Саддам Хюсейн за някои палестински 

екстремистки групировки, особено през десетилетията след Шестдневната война от 1967 

г. Това обаче няма нищо общо с тероризма на Ал-Каида. 

Гореизтъкнатото се намира в пряка релация с темата за борбата срещу тероризма. В 

условията на американско-британска окупация голяма част от разпуснатата баасистка 

армия и тайни служби започва да саботира окупаторите-освободители, като все повече 

офицери преминават в нелегалност и формират гръбнака на въоръжената съпротива, която 

дава началото на оглавената от йорданеца Ал-Заркауи „Ал-Каида в Ирак“. Получава се 

следния парадокс: „антитерористичната война в Ирак“ поражда тероризъм там, където 

преди това той не е съществувал. На практика, Месопотамия се превръща в първата 

„разсейка“ на ал-Каида в Близкия изток, където получава възможността да организира 

терористично-саботажните си операции с подкрепата на сунитските племена. 

Докато през първите 12 месеца след окупацията в страната се извършват 78 

терористични нападения, техният брой се умножава по четири през следващите 12 месеца 

– 302 акта. През върховата от гледна точка на терористичните нападения 2007 г. техни 

жертви стават 5 425 души, като още 9 878 души са ранени.  Нещата стигат дотам, че 

известният идеолог на ал-Каида Абдел Кадир ас-Сури заявява, че иракската война е 

спасила джихадисткото движение. 
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Най-важната промяна в сравнение с ал-Каида обаче е, че както иракският му 

филиал, така и другите терористични групи, които свободно преминават през държавните 

граници в региона (и в частност иракско-сирийската граница), постепенно насочват 

атаките си и срещу шиитите, наказвайки ги за това, че са облагодетелствани от 

окупацията. Така с времето и особено след изтеглянето на коалиционните войски от Ирак 

през 2009 г., главната цел на терористите стават единоверци, но от другата най-голяма 

секта – шиитската. Това е стъпка към по-късната трансформация на Ал-Каида в Ирак в 

ИДИЛ и създаването на халифата „Ислямска държава“. По такъв начин, благодарение на 

западната интервенция в Месопотамия, терористите, действащи в Междуречието, 

еволюират от глобалния тип тероризъм на Бен Ладен към създаването на шариатски 

сунитски ареал на верски фанатизъм и шариатска ретроградност.  

В параграф 1.3. се разглежда мястото на борбата срещу тероризма в контекста на 

политиките на ЕС спрямо страните от Южното Срезидемноморие. Антитероризмът 

съставя част от политиките на ЕС спрямо арабските крайбрежни страни плюс Израел още 

от 90-те години, а след 11 септември 2001 г. придобива още по-важно значение. Самите 

политики са формулирани в контекста на рамкови инициативи, чието начало е поставено 

от т.нар. Барселонски процес или Евро-Средиземноморско сътрудничество, което 

впоследствие остава в сянката на нови инициативи от първото десетилетие на 21 век, а 

именно Европейската политика на съседство в неговото южно измерение и „Съюза за 

Средиземноморието“. Това на практика означава, че от самото начало политиките на ЕС 

на „Южно съседство“ са минирани от противоречието между декларативния стремеж към 

демократизиране на арабските страни в съответствие с „ценностите на ЕС“, от една 

страна, и приоритета „сигурност“, от друга. Евробюрократите и европолитиците обаче 

предпочитат да игнорират това противоречие, създавайки подвеждащата за някои 

представа за тяхната съвместимост и взаимодопълняемост. Всъщност може да се говори за 

механично пренасяне на приоритетите за демократизиране на посткомунистическите 

държави от „Източното партньорство“ в политиките спрямо арабските държави, 

обхванати от „Южното съседство“. Същевременно, за всички е ясно, че процесът на т.нар. 

„секюритизация“, т.е. акцентиране върху проблемите на сигурността, започва още през 

90-те години, като придобива още по-изразен характер в условията на засилване 

опасенията на европейците от ислямисткия тероризъм в периода след 11 септември 2001 г. 
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В това отношение основна роля за „събуждането“ на страните от ЕС за заплахите от този 

тип тероризъм изиграват кървавите атентати в Мадрид, Лондон и Париж. За всички е 

ясно, че държавите от Южното Средиземноморие все повече се възприемат като преграда 

за терористичните заплахи и незаконната имиграция. В интерес на Европа е да се 

подкрепи един пояс от добре управлявани държави, с които да бъдат развивани близки 

отношения на сътрудничество. В тези условия не само Брюксел, но и водещите страни-

членки на ЕС, които играят определяща роля във формирането и провеждането на 

антитерористичните политики на континента – Великобритания, Франция, Германия – все 

повече се ориентират към прагматизъм в отношенията с ключови режими в арабския свят. 

Същвременно, те не могат и не желаят да се разделят с красивите фрази за 

демократизация на арабските общества и за споделените ценности с народите от южния 

ареал на общото море. 

Резултатите обаче са по-скоро скромни: наред с Израел, който активно се възползва 

от сътрудничеството с ЕС, Мароко извършва нужното за прилагане на по-рестриктивни 

мерки срещу терористите, Йордания също променя наказателния си кодекс чрез по-сурови 

наказания както за терористите, така и за онези, които им помагат, а Алжир започва 

активно да сътрудничи за замразяване финансирането на тероризма в замяна на 

информация, свързана със съществуващите терористични мрежи, както и за средствата и 

методите на антитероризма в съответствие с Чл.90 от Споразумението за асоцииране и т.н. 

С Либия и Сирия преговорите се натъкват на трудности и не се увенчават с успех до 

началото Арабската пролет. 

Конкретни успехи антитерористичното сътрудничество между водещите западни 

държави и арабските режими са реализирани в контекста на двустранните отношения и в 

частност чрез преките контакти между разузнавателните служби. При това службите на 

САЩ, Великобритания, Франция и Германия установиха контакти и обмен на 

информация не само с прозападните режими, но и със страни като Алжир, Сирия и Либия. 

Най-любопитен, но и със скандален привкус, е опитът в сътрудничеството между 

британската МI6 и либийското разузнаване.  

Направени са следните най-общи изводи: 
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1. Европа – ЕС и страните-членки – до голяма степен е изненадана от терористичните 

атаки срещу сигурността й след 11 септември 2001 г. и като цяло предприетите 

през последващите десет години правно-институционални реформи имат 

догонващ, а не превантивен характер, нито са част от холистична стратегическа 

рамка, която да е на нивото на предизвикателството. В рамките на европейските 

институции антитероризмът, макар и обявен за приоритетен за сигурността на ЕС, 

остава заложник на липсата на достатъчна синергия между различните институции, 

звена и политики.  

2. Участието на ЕС и страните-членки в американската „война срещу тероризма” в 

периода 2001 г.-2010 г., когато се разгръща първата вълна на глобалния 

джихадистки тероризъм, преминава под знака на евроатлантическата солидарност – 

в първия й епизод – Афганистанската война срещу талибаните и Бен Ладен, и на 

дълбокото противопоставяне – във втория й епизод, т.е. Иракската война. В 

основата на изявените през този период противоречия са диаметрално 

противоположните логики на антитероризма и „смяната на 

режими”/хуманитарните военни интервенции.  

3. Антитерористичното сътрудничество между ЕС и водещи държави-членки, от една 

страна, и страните от Южното Средиземноморие – от друга, осъществяващо се в 

контекста на различните редуващи се формати и политики - Барселонския процес, 

„Южното съседство“ и „Съюза за Средиземноморието“ - както и в двустранните 

контакти, има полезен характер, но периферно значение за по-нататъшното 

развитие на отношенията между двата бряга на Средиземно море. 

 

Във втора глава,  озаглавена „Антитерористичните политики на ЕС в контекста на 

Арабската пролет (2011-2013 г.)“, дисертантът прави уговорката, че именно това е 

периодът, през който все още може да се говори за революционен потенциал на 

протестните движения в няколкото арабски държави, въпреки низходящата тенденция към 

изчерпване на трансформационния им капацитет. С появата на „Ислямска държава“(2013 

г.)  на територията на Ирак и Сирия, със задълбочаването на центробежните тенденции в 

Либия, както и с военния преврат на генерал Сиси в Египет през лятото на същата година, 

се стига до двата естествени резултата от свалянето на авторитарните режими: хаос плюс 
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разширяване на терористичната дейност, от една страна, и/или контрареволюция на 

светските сили и възстановяване на статуквото, от друга. И едното, и другото, обозначава 

края на „Арабската пролет“, представяна в Европа като арабски аналог на „нежните 

революции“ от 1989 г. Единственото изключение от тази тенденция е „жасминовата 

революция“ в Тунис, която според дисертанта, бележи частичен успех единствено поради 

автентичността на протестните движения и безкръвния характер на смяната на властта. 

В първия параграф на втора глава дисертантът разкрива противоречието между 

антитерористичните приоритети на ЕС и „хуманитарната военна интервенция“ в Либия от 

2011 г. Прави се изводът, че за разлика от първата „война срещу тероризма“ на Буш-

младши, когато Франция и Германия не споделяха мотивите, довели до англо-

американската инвазия на Ирак, при второто ѝ издание Франция, наред с Великобритания, 

играеха ролята на „ястребите“ в рамките на „Приятелите на Сирия“, както и в 

„хуманитарната военна интервенция“ срещу режима на Кадафи. 

Либийската операция е успех във военно отношение и провал във всичко останало, 

особено що се отнася до борбата срещу тероризма. Това бе признато от самия Обама в 

интервю с главния редактор на американското списание „Атлантик“ с думите, че 

интервенцията „не е проработила“; макар че американската страна била планирала 

професионално либийската операция и тя била изпълнена според замисъла, в страната 

продължавал да цари хаос . Катастрофалните последици от „революцията“ срещу режима 

на Кадафи, респективно от военната интервенция на западните велики сили и техни 

съюзници от Персийския залив, са добре известни: колапс на държавата на различни нива 

от управленската структура, възникване на две конкуриращи се квазидържави в 

Триполитания и Киренаика, плюс фактически независимия пустинен район, известен като 

Феззан, пълен контрол и произвол от местни милиции, административен хаос, насилие и 

репресии, възникване на терористични анклави и на терористичен „реекспорт“ към други 

съседни държави, както и към прилежащите африкански региони. 

Втората обща констатация е свързана с демонтирането на светската държавност и 

заменянето ѝ с безразделна власт на ислямистки милиции върху големи части на страната. 

Регионално-арабските фактори също са деструктивни, тъй като има най-малко два 

враждуващи лагера с противоположни либийски проекти: от едната страна са Катар и 
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Турция, подкрепящи „Мюсюлманските братя“ в Либия и техния „международно признат 

режим“, а от другата – ОАЕ и Саудитска Арабия плюс Египет, които застават зад генерал 

Хафтар и неговата Либийска национална армия, както и зад базираната в намиращия се в 

близост до египетската граница град Тобрук „законна изпълнителна и законодателна 

власт“.  

В следващия параграф (2.2.) се разглеждат европейските антитерористични политики в 

контекста на сирийската криза. Както е известно, още в нейното начало Европейският 

съюз се присъединява към „твърдата линия“ срещу Дамаск. През май 2011 г., само два 

месеца след началото на бунта в Сирия, ЕС предприема първите си действия срещу 

сирийското правителство. Те включват следните мерки: 1. Прекратяване на двустранните 

програми за сътрудничество между ЕС и сирийското правителство в рамките на 

Европейската политика на сътрудничество. 2. Замразяване проекта за Споразумението за 

асоцииране между ЕС и Сирия. 3. Прекратяване участието на сирийските власти в 

регионалните програми на ЕС, както и на операциите по кредитиране и техническа 

асистенция от Европейската инвестиционна банка за Сирия. 4. Едностранно налагане на 

конкретни рестриктивни мерки/санкции, които в последствие са разширени. На 18 август 

2011 г. едновременно с държавните ръководители на САЩ, Великобритания, Франция и 

Германия Брюксел призовава Асад да се откаже от властта. След началото на сирийската 

война Катрин Аштън – върховен представител на Съюза по въпросите на външната 

политика и политиката на сигурност – потвърждава, че ЕС признава Националната 

коалиция на сирийските революционни и опозиционни сили (официалното наименование 

на Сирийската национална коалиция/СНК) за единствен законен представител на 

сирийския народ. Тази стъпка е съпроводена с отпадането на оръжейното ембарго с цел 

улесняване въоръжаването силите на въпросната коалиция, както и на целия 

антиправителствен спектър. Нещо повече - обявяването на Асад и режима му за „корена 

на злото“ на практика легитимира всички форми на насилие срещу режима от страна на 

джихадистите. Затова множащите се случаи на „вътрешен тероризъм“от страна на 

джихадистите, включително и срещу мирното население, остава без европейски отклик 

или рутинно е приписвано на силите на режима. 

Но при въздържането на САЩ и западноевропейските им съюзници от военна 

интервенция в Сирия в съчетание с привличането от страна на Дамаск на военна помощ от 
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Русия и регионалния му съюзник Иран, „революцията” навлиза в задънена улица. 

Възниква патова ситуация, при която режимът се стреми да удържи под контрол т.нар. 

„полезна Сирия“, докато северозападът около Идлиб, източният бряг на р.Ефрат, както и 

югът в близост до границата с Йордания, се контролират от бунтовниците. Като цяло 

хаосът и насилието превръщат големи части на страната в зона на нестабилност и 

безвластие, което създава идеалните условия за появата и възхода на терористични 

структури. Всичко това предвещава идването на нова вълна тероризъм в Близкия изток, 

този път представляваща и пряка заплаха за Европа. 

Появата на нова терористична „държава“ в рамките на две „провалили се“ или по-

точно провалени от външна намеса държави – Ирак и Сирия, внася коренно нови 

елементи в близкоизточната ситуация. От гледна точка на антитерористичната заплаха 

това е епохално събитие, равносилно на заявения чрез разрушаването на „кулите“ на 11 

септември 2001 г. глобален джихад на Бен Ладен. Включването на ИДИЛ в сирийската 

гражданска война първоначално засилва позициите на „въоръжената опозиция“, макар че 

това е съпроводено от повишаване напрежението в джихадистко-терористичния му 

сегмент. Твърде скоро това напрежение прераства в конфликти преди всичко с „Джебха 

ал-нусра“, тъй като двете структури водят битка и за своята идентичност и амбиции да 

оглавят разнородните салафитски групировки. Много бързо ИДИЛ започва да взема 

превес, не на последно място и поради засиления приток на чуждестранни джихадисти 

през турско-сирийската граница.  

Успоредно с това основното острие на атаките на ИДИЛ е насочено срещу режима, 

както и срещу кюрдските Отряди за народна защита. Целта е постепенното териториално 

разширение. Към средата на 2013 г. сирийската територия на ИДИЛ включва голяма част 

от левия бряг на р.Ефрат, като се врязва дълбоко в централната част на страната чрез 

завземането и частичното разрушаване на град Палмира. Отделни анклави на джихадисти, 

които се присъединяват към ИДИЛ, се обособяват и на „южния фронт“. Докато „Ал-

Нусра“ центрира действията си върху окръг Идлиб в северозападната част на страната. 

Всички тези деструктивни по отношение на сирийския суверенитет и регионалния ред 

в Близкия изток и конкретно в „Благодатния полумесец“ действия, развиващи се в ущърб 

на първоначалните сценарии и задкулисни схеми на участващите външни сили, 
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значително отслабват ролята на Европа като цяло за сметка на регионалните държави 

плюс Русия, която постепенно засилва присъствието си в Сирия. В дипломатическата 

сфера Европа подкрепя започналите сирийско-сирийски преговори, т.нар. Женевски 

процес под егидата на ООН, който обаче скоро губи инерция поради непримиримите 

различия на двете преговарящи страни и твърдото условие, подкрепяно от Запада, за 

слизане на Асад от политическата сцена. 

Направени са следните общи изводи: 

1. Първоначалната еуфория от избухването на протестните движения в няколко 

арабски държави в началото на 2011 г. е използвано от тогавашните лидери на 

Франция и Великобритания, които чрез взаимодействие с външнополитическите 

„ястреби” в американската администрация и с прякото съучастие първоначално на 

Катар, а впоследствие и на Саудитска Арабия и други заливни държави налагат на 

Европейския съюз своята политика на „смяна на режима” по отношение на 

Джамахирията на Кадафи в ущърб на антитерористичната логика, приоритети и 

интереси на Европа. Хуманитарната военна интервенция в Либия, улеснена от 

резолюция №1913 на Съвета за сигурност на ООН, може да се разглежда като 

христоматиен модел на контрапродуктивността на подобни действия, които имат 

трайно негативни последствия за европейската и международната сигурност. 

2. Подобно изместване на фокуса от борбата срещу тероризма върху смяната на 

режими се наблюдава и в контекста на сирийската криза, която се развива 

успоредно с тази в Либия, но продължава и понастоящем. Разликата е, че докато в 

предишния казус Европейският съюз и НАТО пряко участваха в свалянето на 

авторитарния режим, в Сирия намесата беше косвена – политико-дипломатическа и 

финансово- логистична, но с още по-деструктивни за Европа последствия, между 

които и непреднамереното улесняване рекрутирането на европейски джихадисти и 

терористи в „битката за демокрация” в Сирия. 

3. Узурпирането на „Арабската пролет” от ислямистите от двете основни течения – 

„Мюсюлмански братя” и салафити-джихадисти, подкрепяни съответно от Катар на 

първите и Саудитска Арабия и съюзници – на вторите, бележи края на илюзиите за 

арабска революция. Този подпомаган от регионални и световни сили ислямизъм 
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води до два диаметрално противоположни резултата, които обаче нямат нищо 

общо с либералната демокрация. От една страна - мобилизиране на египетските 

светски сили в подкрепа на политическите амбиции на генералитета, довело до 

преврата на Сиси в Египет през лятото на 2013 г., и налагането на ислямисткия 

екстремизъм върху по-умерените ислямистки организации. Резултатът не закъсня 

под формата на „Ислямска държава в Ирак и Леванта”/ИДИЛ през същата година, с 

което се поставя началото на втората вълна на глобалния джихадистки тероризъм. 

С това външната политика на сигурност на ЕС/водещи западноевропейски държави 

достига до своята най-ниска точка и най-плачевен резултат - макар и 

непредумишленото способстване възхода на най-опасния враг на европейската 

сигурност. 

В трета глава, озаглавена „Антитероризмът като европейски приоритет след 

появата на „Ислямска държава“ (2014-2018 г.)“ е анализирана принудителната промяна на 

акцентите в политиките за сигурност на ЕС – от „смяна на режими“ към борба с 

нововъзникналата терористична заплаха в лицето на ИДИЛ. Изправен пред 

предизвикателството на глобалния джихад, Европейският съюз като общност 

съсредоточава усилията си върху антитерористичното сътрудничество със САЩ в 

рамките на Глобалната коалиция срещу ИДИЛ, както и с редица държави от Близкия 

изток и други региони при провеждането на различни програми за борба с тероризма и 

превенция и противодействие на радикализацията. По отношение на Ирак и Сирия ЕС 

допринася за възстановяването на освободените от ИДИЛ територии в Ирак, както и за 

подпомагането на сирийските бежанци. От своя страна НАТО също играе, макар и 

ограничена роля във войната срещу тероризма, предоставяйки логистична подкрепа за 

Глобалната коалиция срещу ИДИЛ, както и чрез оказване съдействие на своите членове, 

партньори и международни организации за отразяване терористичните заплахи.  

Усилията на ЕС обаче в най-добрия случай имат спомагателно значение и допълват 

антитерористичните политики на водещите западни сили в Близкия изток, както и на 

Глобалната коалиция срещу ИДИЛ. На фона на засилването на терористичните атаки, 

особено през периода 2014-2016 г., те по-скоро свидетелстват за ограничения характер на 

европейския отговор на общностно равнище. През разглеждания период антитероризмът 



29 
 

като проблем на националната сигурност си остава преди всичко в компетенциите на 

страните-членки.  

При това, като цяло, Европейският съюз продължава да е вярна на каузата за „смяна на 

режима“ дори в условията на засилваща се терористическа заплаха от 

антиправителствения лагер в Сирия. През май 2013 г. е приета Стратегията на ЕС по 

отношение на Сирия („Към цялостен подход на ЕС по сирийската криза“). Този документ 

е забележителен с пълното си игнориране на ролята на джихадистките и терористичните 

групировки, участващи в битката за свалянето на Асад. Единственото позоваване на 

проблема е в призива към превенция на радикализацията в Европа, както и към 

предприемане мерки срещу европейските наемници в зоната на конфликта. 

Що се отнася до по-конкретните мерки в борбата срещу ИДИЛ, те очертават опита за 

холистичен модел на противодействие, според преобладаващото виждане в ЕС. Целта е 

дефинирана като „изолиране и разгром на ИДИЛ като военна сила и терористична 

организация, както и противодействие на нейното идеологическо влияние“. Отделните 

направления в борбата срещу ИДИЛ включват: 

- Подкрепа и засилване на силите, противодействащи на ИДИЛ. 

В тази връзка се отбелязва, че Съветът на ЕС не е взел никакво решение за 

включване във военните операции на равнище ЕС. Освен това, към ЕС не е било 

отправено искане за координиране или функциониране като координационен 

център на информацията за предоставяне на оръжие или други типове военно 

сътрудничество. 

- Прекратяване достъпа на чуждестранни бойци, финанси и оръжие до ДАИШ. 

ЕС обявява за намерението си да води разговори с Турция, страните от Залива и 

САЩ за предприемане на мерки в тази насока. Става дума за допринасяне за по-

ефективното третиране на „чуждестранните бойци“ от страна на тези регионални 

държави чрез санкции срещу ИДИЛ, контролиране на финансовите преводи в полза 

на тази квазидържава, засилване усилията за превенция на насилствения 

екстремизъм в региона, включително чрез програми за дерадикализация и 

превенция на радикализацията. Ключово значение се отдава на въвеждането на 
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антитерористични закони, но при спазване стандартите на правата на човека. При 

това се прави уговорката, че следва тези държава да правят ясно разграничение 

между ДАИШ и другите терористични организации, от една страна, и групите, 

възприели ненасилствени форми на политическия ислям, от друга.  

Средствата, с които ЕС възнамерява да реализира тези приоритети, включват:   

- Чуждестранни бойци – действия за прекратяване достъпа на този контингент до 

Сирия и Ирак, както и към онези, които се завръщат от Близкия изток. 

- Подкрепа за Турция, Ливан и Йордания в усилията им за засилване на граничния 

контрол. 

- Изграждане на капацитет в региона за реализиране на Резолюция на Съвета за 

сигурност на ООН №2178, както и по въпросите на граничната сигурност. 

- Засилване на международното сътрудничество с правоприлагащите органи при 

разследвания на чуждестранни бойци. 

- Разработването на съвместен подход по въпросите на вътрешната и външната 

сигурност, както и по изграждането на експертни мрежи за противодействие на 

пропагандата на ДАИШ; 

- Сътрудничество с Международния наказателен съд, включително събиране на 

улики, идентифициране на криминални лица и събиране на показания на 

свидетели. 

В сферата на противодействието на насилствения екстремизъм и насърчаване на 

т.нар. контранаративи: 

- Подкрепа на комуникационните кампании на релевантните актьори в Сирия, Ирак 

и региона (включително и в страните на произход на чуждестранните бойци) за 

дискредитиране на идеологията на ДАИШ и заклеймяване нарушенията на правата 

на човека, както и за противодействие на насилствения екстремизъм и озика на 

омразата, свързан с други групи в региона. 

- Подкрепа за проектите за противодействие на насилствения екстремизъм в Ливан и 

Йордания, а възможно и в други страни от региона. 
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- Превенция на радикализацията в затворите чрез интегрирана програма за 

реинтеграция и откъсване на затворниците от техните предишни терористически 

групи както в региона, така и в ЕС. 

- Насърчаване на правителствата и релевантните обществени действащи лица в 

региона за предприемане на мерки за превенция и ограничаване на 

радикализацията в публични места, включително университетите. 

Мерките за противодействие срещу финансирането на тероризма включват: 

- Подкрепа на санкциите на ООН, включително и мерките срещу финансите на 

ДАИШ. 

- Подкрепа за изграждане на капацитет в съседните държави за противодействие на 

финансирането на тероризма и свързаната с това корупция. 

- Насърчаване на отправянето на искания за допълнително включване в списъка на 

санкционния комитет на ООН във връзка с Ал-Каида в съответствие с Резолюцията 

на Съвета за сигурност на ООН №2170. 

- При нужда ЕС може да въведе автономен санкционен режим, с който да допълни 

този на ООН. 

Най-общо може да се каже, че усилията на ЕС през този период са насочени за 

реализирането на две цели: 1. Координиране и допълване на общностно равнище на 

антитерористичните мерки на националните власти в сферата на пресичането и 

наказването на тероризма и радикализма, който води към насилие, третирани като 

криминален проблем; и 2. Провеждане на активна дипломация за реализиране целите на 

антитероризма в международен план, т.е. извън рамките на ЕС (политически диалог по 

проблемите на антитероризма с редица държави и институции, участие в изготвянето на 

антитерористични документи в рамките на международните организации и във формати 

от типа на Глобалния антитерористичен форум, теоретична и практическа помощ при 

изготвяне на регионални и национални стратегии и т.н.) . 

Дори да допуснем, че всички тези дейности са успешни, т.е. че са имали реален 

позитивен ефект, повече от очевидно е, че Европейският съюз няма правно-

институционален потенциал, за да се включи в антитерористичната война като фактор, 
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съизмерим дори с усилията на отделни свои членове като Великобритания и Франция. Те 

очевидно имат спомагателен характер и не оказват решаващо въздействие върху битката 

срещу ИДИЛ. Същото може да се каже и за дейностите в съответствие с приетата през 

юни 2016 г. „Глобална стратегия на Европейския съюз за външна политика и политика за 

сигурност“, където тероризмът отново се разглежда предимно като проблем на 

вътрешната сигурност в рамките на Общността. 

Най-голям успех Европейският съюз и страните членки имат във вътрешната 

сигурност на общностно и национално равнище. Мерките против радикализацията се 

превръщат в централно направление в политиката на сигурност на европейско ниво, чийто 

позитивен ефект е свързан с преодоляване на доскорошната търпимост към 

пропагандирането на крайни салафитски идеи и нагласи сред мюсюлманските общности в 

Европа. 

В институционално отношение Европейският съюз създава на 5 февруари 2015 г. свой 

Център за разузнавателни анализи (EU INTCEN), който предоставя на политиците 

съответни анализи, свързани със сигурността. Неговата дейност се основава върху 

предоставените разузнавателни данни от службите за сигурност и разузнаване на 

страните-членки. 

От своя страна през януари 2016 г. Европол лансира Европейски антитерористичен 

център в съответствие с решение на министрите на правосъдието и вътрешните работи от 

ноември 2015 г. Центърът се превръща в централен хъб за страните-членки, както и за 

оперативните партньори на ЕС и съчетава всичките релевантни бази данни на Европол, 

включително и Звеното на ЕС за интернет референции за борба срещу терористичната 

пропаганда и свързаните с нея екстремистки дейности в интернет. 

През лятото на 2016 г. страните-членки на ЕС създават „Антитерористична група“, 

съставена от служители на национални служби за сигурност плюс тези на Норвегия и 

Швейцария. Целта е бърз обмен на информация, особено по т.нар. „вълци-единаци“, 

включително банкова информация и други частни дейности, които биха предизвестили 

терористични актове. 
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Инициирани са и други структури, звена и механизми в рамките на европейските 

институции, насочени към засилване ефективността на борбата срещу виртуалния джихад. 

Тази трескава институционална и практически насочена дейност несъмнено укрепва 

потенциала на ЕС и допълва сходните мерки на национално равнище. Във всички случаи 

обаче тя не може да компенсира пропуските и контрапродуктивните политики в 

национален и общностен план в рамките на доминиращата дотогава концепция на 

мултикултурализма, която табуира всякаква намеса в религиозните дела на мюсюлманите 

в Европа и игнорира или пренебрегва ролята на външните фактори за радикализацията на 

техните салафитски общности. 

Направени са следните заключения: 

1. Закъснялото завръщане на Европейския съюз и страните-членки към приоритетите 

на антитероризма до голяма степен е продиктувано от преките атаки на 

терористите на Абу Бакр ал-Багдади срещу западни представители и обекти в 

европейски столици. Включването на редица страни-членки в Глобалната коалиция 

срещу ИДИЛ, оглавявана от САЩ, допринася за разгрома на „Ислямска държава”, 

наред с действията на режимите на Ирак и Сирия, както и съюзниците на 

последната – Русия и Иран, към които през последните години гравитира и 

членката на НАТО Турция. 

2. Поради пренасянето на битката на европейска територия от ИДИЛ, тази втора 

„война срещу тероризма” има и вътрешен за ЕС характер, което обуславя 

въвеждането на допълнителни корекции с антитерористичен характер в 

общностните и националните политики на страните-членки. Антитерористичните 

приоритети във вътрешната политика на ЕС/страните-членки са съпътствани с 

частично преосмисляне на европейското отношение към салафизма и ислямизма в 

по-широк смисъл, чието негативно отражение са засилването на ислямофобски 

тенденции, както и разширяване подкрепата за националистически партии и 

организации. Подобен ефект има предизвиканата преди всичко от сирийската 

гражданска война, но също така и от дестабилизацията на страни като Ирак и 

Афганистан, масова имигрантска/бежанска вълна, която заля Европа в периода 

2015-2016 г. 
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3. Въпреки катастрофалните последствия от западните интервенции в Либия и Сирия, 

нито Европейският съюз, нито страните-членки, не подлагат на цялостна ревизия 

логиката и политиката на „смяна на режими”, изразяващо се в продължаваща  

политическа подкрепа за „умерените” бунтовници в Сирия, съюзени със структури 

на локалния джихад от типа на Джебха ал-Нусра, от една страна, и отказ от 

антитерористично сътрудничество със съюзниците на Дамаск, от друга. Тази 

недалновидна линия, която доведе Европа до стратегическа загуба в полза на Русия 

в Близкия изток, ще носи нови негативи за ЕС и за европейските граждани и в 

бъдеще.   

В Заключението дисертантът прави извода, че ако за ефективността на 

антитерористичните политики се съди по резултатите им за даден период от време, 

несъмнено европейският опит е противоречив: за годините на подкрепяната от ЕС 

„Арабска пролет“ терористичните групи завоюват нови територии, а атентатите им 

хвърлят в ужас целия свят. Практиката потвърждава и извода, че дестабилизирането и 

свалянето на светски режими води до възникването на нови и нови провалени държави, 

което е основната предпоставка за този възход на ислямисткия тероризъм.  

Приносите в дисертацията могат да се обобщат по следния начин: 

 

1. За пръв път е предложена цялостна дефиниция на феномена „глобален ислямистки 

тероризъм“, която позволява да бъдат обединени в единно логично-следствено 

цяло причините за неговата поява, вътрешната динамика, отразяваща различните 

съчетания между „локален“ и „глобален джихад“ както и целите на джихадистите. 

На базата на тази дефиниция на заплахата са откроени както рисковете от 

подценяване мащаба на предизвикателството, така и последствията от 

компромисните политики в сферата на сигурността. 

2. Приносно значение има изводът, че както първите два епизода от „войната срещу 

тероризма“  - в Афганистан и Ирак, така и последвалите пряка и косвена военна 

намеса на евроатлантическите партньори респективно в Либия и Сирия, имаха 

катастрофални последствия и преди всичко доведоха до възход и териториална 

експанзия на ислямисткия екстремизъм и тероризъм. Оттук следва и констатацията 
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за несъстоятелността на опита за синергия между антитерористичните 

цели/приоритети и доктрината и политиките на „смяна на режими“. По-конкретно 

за Европейския съюз и страните-членки участието в тези обявени и необявени 

войни се превръща в предпоставка за увеличаване уязвимостта на Европа и 

нейните граждани от джихадисткия тероризъм. 

3. Съгласявайки се с тезата, че използването на военна сила за ликвидирането на 

ИДИЛ бе неизбежна и необходима част от „войната срещу тероризма“ и че Европа 

внесе своя принос в разгрома на „халифата“ на територията на Ирак и частично в 

Сирия, дисертантът същевременно изтъква, че релативизирането опасността от 

„локален екстремизъм и тероризъм“ (представляван например от бившата „Джебха 

ал-нусра“) е неоправдано и съдържа рискове за европейската сигурност. Подобно 

уточнение е важно, за да се избегнат грешките и увлеченията по триумфалистични 

твърдения за ликвидирането на терористичната заплаха. 

4. По подобен начин, приносен е изводът, че макар и на вътрешния фронт на борбата 

срещу тероризма ЕС и страните-членки да постигнаха значителен успех в усилията 

за мобилизиране на правно-институционалния отговор на заплахата от насилствен 

ислямизъм, той може да бъде обезсилен при запазване на двойнственото 

отношение както спрямо местните/европейските представители на политическия 

ислям, така и на съюзнически или близки отношения с петролните монархии, които 

подкрепят респективно салафитските течения и „Мюсюлманските братя“. 

5. Иновативна е и препоръката на дисертанта Европейският съюз да възприеме 

действителен, а не номинален холистичен подход в борбата срещу глобалния 

ислямистки тероризъм; подход, който да постави на първо място сигурността на 

европейските страни и техните граждани. Тази най-обща формулировка съдържа 

две измерения: първото е необходимостта от преодоляване неглижирането на 

„локалния джихадизъм“ в името на политиките на „смяна на режима“, а второто – 

активизиране на усилията за разширяване обхвата и координиране действията на 

всички държави и организации, които на практика допринасят за разгрома на този 

тип тероризъм. В тази връзка, констатацията, че тероризмът възниква и вирее в 

условията на нерешени въоръжени конфликти и техните производни – провалените 

държави, в частност онези от тях, които деградираха след външни военни намеси, 
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би следвало да стимулира усилията към стабилизиране преди всичко на арабско-

ислямския ареал, представляващ основното поле за появата и разпространението на 

терористичните заплахи.  

ПРИЛОЖЕНИЕ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ: 
Резултатите от настоящото изследване са принос към изработването на по-

адекватни стратегии и политики на борба с глобалния ислямистки екстремизъм и 

тероризъм както на национално, така и на общоевропейско равнище; по-конкретно те биха 

били особено полезни за наложителната, според дисертанта, преоценка на важни елементи 

от досегашните антитерористични политики с оглед на някои противоречиви резултати от 

тяхното приложение.  
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