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„Гласът“ на България – фактор в глобалната политика? 

I. България и НАТО 
2. Капацитети на България да се справи с новите рискове и 

заплахи за сигурността 
 
За мен, като пълноправен гражданин на свободна Република България, носител 

на български ценности и добродетели, възпитан в патриотизъм и чувство за дълг към 
Родината си, на основополагащо място поставям проблема свързан с бежанската криза. 
Проблем, който за съжаление продължава да засилва влиянието си в Европа.  

България е изправена пред поредното предизвикателство в своята история, а 
именно да се справи със засиления миграционен натиск и интеграцията на мигрантите. 

От изключителна важност и с голям приоритет е въпросът свързан с бежанската 
криза. България има своите отговорности и задължения към успешното справяне с този 
продължителен и тежък миграционен процес. Справянето, и по-точно казано, 
успешното овладяване на обстановката и ситуацията изисква да се погледне 
широкоаспектно, и да се вземат под внимание основни факторни влияния.  
Основните фактори, върху които трябва сериозно да се акцентира са: 

- Финансови ресурси; 
- Възможност за изграждане и осигуряване на убежища за бежанци; 
- Икономическото и финансово състояние на страната; 
- Етнически, религиозни, политически конфликти; 
- Мнения и възгледи на местното население относно пребиваването на бежанци; 
- Екологичен фактор; 
- Здравословен фактор; 
- Социално-икономическо напрежение; 
- Националната сигурност; 

Финансови ресурси са общо понятие, в контекста на което се набляга върху ресурсите, 
които ще са необходими за изграждане на бежански лагер, средства или т.нар.  
бежанска помощ, която подпомага бежанците да посрещат нуждите си. Направените 
проучвания и статистически данни показват, че бeжaнците тъpcят освен спокойна 
cтpaнa зa cвoe yбeжищe, също така пpocпepиpaщa и бoгaтa. Основната им мотивация е 
провокирана от финансовия ресурс, които получават в различните европейски страни, 
например: 
Гъpция - 0 eвpo; 
Бългapия - 33,23 eвpo; 
Итaлия - 0 eвpo; 
Πoлшa - 187,5 eвpo; 
Фpaнция - 330,30 eвpo; 
Гepмaния - 352 eвpo; 
Beлиĸoбpитaния - 232 eвpo; 
Люĸceмбypг - 225 eвpo; 
Бeлгия - мeждy 176 и 276 eвpo; 
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Позовавайки се, на информацията която тече в информационното пространство, 
България не е предпочитана страна от бежанците. Доказателство в подкрепа на 
посоченото твърдение са действията от 24 ноември в град Харманли. Недоволство и 
агресия са думите, с които може точно да се обобщи ситуацията. 

Правейки една кратка ретроспекция на събитията, повода и действията на 
бежанците, определено смятам че, бунтът не е случаен, а напротив – добре обмислен.  
Действия от подобен вандалски характер не трябва да бъдат допускани, или да бъдат 
прекратявани още преди започването им. Задължително и силно належащо е, да се 
вземат стриктни превантивни мерки за справяне с подобен тип действия от страна на 
бежанските представители.  

Първата стъпка за превантивна работеща мярка, противодействаща за 
организиране на бунтове и безредици са строгите санкции и наказания, които да се 
налагат на нарушителите. Позовавайки се на основен нормативен документ, а именно 
Наказателния кодекс на Република България, пресичането на държавни граници е 
престъпление, освен когато се прави с цел получаване на убежище. Съгласно 
горепосоченото, при преминаване нелегално на държавни граници, на нарушителят се 
налагат санкции.  
Наказателния кодекс гласи: 
(1).Който влезе или излезе през границата на страната без разрешение на надлежните 
органи на властта или макар с разрешение, но не през определените за това места, се 
наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от сто до триста лева.  
(2).Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от 
една до шест години и глоба от сто до триста лева. 
(3) В случаите по предходните алинеи съдът вместо глоба може да наложи 
конфискация на част или на цялото имущество на виновния. 
(4) Приготовление към престъпление по ал. 1 и 2 се наказва с лишаване от свобода до 
две години или с пробация. 
(5) Не се наказва онзи, който влезе в страната, за да се ползува от правото на убежище 
съгласно с Конституцията. 

Важно е, да се отправи сериозен поглед към казаното, защото смятам, че ако 
подобни санкции биват налагани, нарушителите ще се редуцират.  
Строгите и крайни мерки не са най-благоприятното и правилно решение за справяне с 
подобен тип проблеми, но не смятам, че е в рамките на допустимото да се организират 
бунтарски дейности на територията на страна, която реално за тях се явява  убежище. 
Територия, осигуряваща им нормален начин на живот.  

Като последващ фактор, които не трябва да бъде пренебрегнат е екологичното 
замърсяване. Замърсяването и унищожаването на природата води до множество 
проблеми. Околната среда като ресурс има стратегическо значение за националните 
държави, които изграждат властта чрез природните ресурси като вода, нефт, природен 
газ, както и различни други минерали. Повишаването на държавния контрол върху 
околната среда и природните ресурси, има странични ефекти, като например 
замърсяване на околната среда, което води до неоправдани катаклизми. Бежанският 
поток води след себе си и други рискове – здравните. Не е изключена възможността за 
евентуалното възникване и развитие на различни заболявания и епидемии, които не са 
познати из нашите ширини, което пък от своя страна ще доведе до множество 
последващи обществени недоволства и сътресения в страната. Рентабилен начин за 
справяне с този вид проблем е, всеки бежанец потърсил убежище у нас, съответно 
регистриран като бежанец в страната ни, да минават през основни медицински 
прегледи, на база които да се прави статистика относно заболяваемостта и 
здравословното състояние на бежанските представители.  
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Бежанската вълна несъмнено води след себе си и заплаха за националната ни сигурност 
и по-конкретно рискове от терористични актове и радикален екстремизъм. Основните 
дейности, върху  които трябва да се акцентира в националната ни позиция по 
отношение на бежанците са несъмнено  хуманност, защита и сигурност. Сигурност, 
която да защитава суверенитета, населението и стабилност на страната.  
България е външна граница на Европейския съюз и транзитна територия за 
преминаване на бежанци. Изброените до тук факти, водят до логичния извод, а именно 
че факторите представляват сериозна заплаха за националната ни сигурност и пред нас 
стой въпросът „Как да се справим с този проблем?“.  Първата стъпка за решаване на 
проблемът е: драстично намаляване приемането на бежанци, търсещи убежище в 
България и преразпределянето им в страните от ЕС. Преразпределението да се 
осъществи на база: бежански капацитет на „приемащата“ държава; нейната територия; 
население, финансово-икономическо й състояние. 

Живеем в един забързан, технологичен, опасен и непредвидим свят. Свят, 
изпълнен с множество препятствия и катаклизми. България е изправена пред сериозния 
сблъсък между разбиранията на народа, отговорностите и задълженията, които 
страната ни има към Европа. Страната ни се намира в трудна икономическа, социална и 
политическа ситуация. Сложната обстановка е провокирана предимно от 
необходимостта за справяне с бежанската криза, криза която връхлетя страна ни през 
2013 година, вследствие на създалата се обстановка в Сирия.   

Въпросът свързан с бежанската вълна неистово търси своето решение на 
локално ниво, но и не само. Европейската политическа сцена също трябва да се 
произнесе с решение, което да доведе до кардинални и положителни резултати.  
Гражданската ми позиция е насочена в подкрепа предложението на Вишеградската 
група, а именно да се води политика за връщане на мигрантите по родните им страни, а 
не за разселването им из Европа.  
 
 


