
Становище 
по проблема: „Националната сигурност и правата на човека в 

контекста на миграционната криза” 

 

 

Към настоящия момент, Европейският съюз и в частност Република 

България, са изправени пред огромния проблем, наречен бежанска криза, 

която продължава с пълна сила и в настоящия момент, и все повече се 

задълбочава. Тя се породи от нестихващите, вече няколко години, боеве и 

борба за надмощие, на територията на Близкия Изток и Северна Африка. 

Бежанската вълна от своя страна, поставя на дневен ред два 

въпроса: за националната сигурност на страните, през които преминава и 

за спазването на човешките права, на бежанците. 

Моето скромно мнение по първият въпрос е, че бежанците 

представляват огромна заплаха за националната сигурност и суверенитета 

на страната и Съюза, не толкова поради факта, че тези хора търсят 

убежище от войната и ще използват средствата на нашата страна и 

Европейския съюз, а защото заедно с тях, влизат и много граждани на 

други страни, на територията, на които няма реални военни действия. Тези 

хора не са бежанци, а икономически емигранти, чиято цел е да се заселят 

на европейска територия и да се възползват в пълна степен от благата, 

които европейските народи са постигнали и изградили. 

Според мен Европа трябва да предприеме решителни действия за 

възпиране на икономическите емигранти, още на границите, а вече 

навлезлите да бъдат депортирани обратно в родните им страни. 

Право на убежище трябва да бъде дадено само на реално бягащите 

от войната хора, от Сирия, Афганистан и Ирак, защото те са истински 

нуждаещите се в този момент.  

Европейският съюз трябва да зададе точни квоти за всяка страна, 

като посочи лимит на хората които може да приюти, а не да приема 

безразборно всички, което рано или късно ще доведе до ескалация на 

напрежението и сблъсъци, както между самите бежанци, така и с местното 

население. 

Другата основна заплаха за сигурността на Републиката и ЕС е, че 

между бежанците се прокрадват незабелязано и радикализирани 



елементи от Ислямска държава и подвластните й групировки, чиято 

основна цел е да сеят смърт, страх и разруха сред населението, както вече 

станахме свидетели след кървавите атентати в Париж. 

Според мен начинът за решаването на този проблем е, чрез 

засилване на ролята на разузнавателните служби, които да елиминират 

заплахата още в зародиш. Трябва да се изгради единна мрежа от 

взаимовръзки между службите и държавите, като взаимно  да си разменят 

информация, нещо което и в момента е факт, но се оказа, че не е развито в 

достатъчна степен. Трябва също така да се изработи и приеме 

необходимото законодателство, което да се използва и прилага при 

залавяне на радикално настроени граждани и терористи. 

Необходимо е да има и широко обществено обсъждане по 

проблема, с който хората трябва да бъдат подробно запознати и да им 

бъдат дадени необходимите насоки, как да бъдат по-бдителни и да  го 

разпознават, като при съмнения своевременно да информират службите. 

По въпроса за правата на човека, смятам, че има още много какво да 

се желае и да се работи за подобряване на условията на живот в лагерите, 

където са настанени бежанците. Изключително важно е да се осъществява 

контрол над органите, които отговарят за сигурността и безопасността на 

мигрантите, като стриктно трябва да се съблюдава за спазването на 

човешките права, а при тяхното явно нарушаване, извършителите да бъдат 

санкционирани с цялата сила на закона. 

 

 

 

 

С уважение:  

/Николай Николов/ 

   

Студент по Национална и регионална сигурност, 

Национален военен университет „Васил Левски” 

гр. Велико Търново 

2015г. 

 

Тел: 0899625146 


