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алканите винаги са били обект на 

геостратегически интерес. И днес 

конкуренцията за оказване на въздействие и 

осигуряване на влияние в този регион не 

намалява. Напротив, Русия, Китай и Турция 

стават все по-активни. Несигурното движение 

на страните от Западните Балкани към 

пълноправно членство в Европейския съюз и 

липсата на яснота дали това членство изобщо е 

възможно в обозримо бъдеще, създават поле за 

тези, които желаят да играят своята игра и да 

разширят  влиянието си в тази част на Европа. 

За разлика от предишни разширявания, 

преговарящите в момента страни не са 

обвързани от политически декларирани 

ангажименти за график и крайни срокове за 

присъединяване. Това създава усещане за 

проточване на преговорите, не дава импулс за 

извършване на необходимите реформи и в 

крайна сметка създава благоприятни условия 

за упражняване на влияние от други 

заинтересовани страни. Нестабилността на 

Западните Балкани би могла да доведе до 

развитието на определени 

социалноикономически и политически 

процеси, да застраши провеждането на 

необходимите реформи и да отложи за 

неопределено време, дори да зачеркне 

членството на страните от Западните Балкани в 

Европейския съюз.  А това означава 
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несигурност и нагнетяване на напрежение не 

само в целия регион, а и в цяла Европа. Ето 

защо е много важно е да се откроят интересите 

и влиянието на основните чуждестранни 

„играчи“, тъй като ролята на Европейския съюз 

за предпазване на страните-кандидатки от 

Западните Балкани от вътрешна нестабилност 

ще бъде решаваща за тяхното бъдеще. 

Русия 

 Основният стремеж на Русия в региона 

на Западните Балкани е да го задържи извън 

НАТО и Европейския съюз чрез провеждане на 

антизападна пропаганда и създаване на  

отрицателни нагласи в обществото към 

западния модел. Не трябва да се забравя, че 

Русия има исторически, културни и религиозни 

връзки със страните от региона. Освен това, тя 

влияе не само чрез своята политика и 

пропаганда, но и чрез зависимостта им от 

руските енергийни доставки.  

Русия е обезпокоена от факта, че НАТО 

вече прие част от държавите от Балканите и не 

би искала това влияние да се разширява и към 

страните, които все още са извън 

организацията. Макар и в по-малка степен 

същото се отнася и за членството на страните 

от Западните Балкани в Европейския съюз – 

Русия приема членството в тези две 

организация като несъвместимо с руските 

геостратегически интереси в региона. Руските 

управляващи успешно се възползват от 

вакуума, който се създава вследствие на 

влачещия се процес на присъединяване на 

страните от Западните Балкани към 

Европейския съюз, за да увеличи своето 

влияние в региона. Въпреки това, руските 

планове започнаха да се провалят с приемането 

на Черна гора в НАТО, както и с избирането на 

проевропейско правителство в Македония. От 

друга страна, Русия не се отказва от 

стремежите си за влияние в страните, които 

вече за част от западните блокове или са в 

процес на присъединяване към тях.  

Не може да се твърди, че Русия има 

дългосрочна визия за политиката си на 

Западните Балкани, но трябва да се признае, че 

тя има завидния усет на тактически играч, 

който взема бързи решения и действа гъвкаво. 

Тази тактика се основава на нагласите на 

руските управляващи, които възприемат 

дейностите и влиянието на Европейския съюз 

и особено на подпомаганите от тях 

неправителствени организации  като „военни 

инструменти“. Тази нагласа води до 

увереността, че руското правителство има 

правото да се защити и да използва подобни 

методи на нелинейната война  за запазване на 

собствените геополитически интереси в 

региона.  
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Ръководени от своите възприятия за 

влиянието на Запада, действията на руските 

управляващи са в две основни посоки: защита 

от външното влияние в самата Русия - тоест да 

се изолират тези, които са отворени за западно 

влияние в Русия  (неправителствени 

организации са заклеймявани като  „чужди 

агенти“) и нападение чрез контрамерки  - да се 

използват нападателни мерки за влияние върху 

общественото мнение в други държави – 

особено в пост-съветските страни, Западните 

Балкани, но и в държавите-членки на 

Европейския съюз.  В същност, руските 

управляващи се оправдават, че използват 

същите средства, които се използват и от 

Европейския съюз, (което наричат „learn 

victory from the victors”- да се научим на победа 

от победителите)  и „да се удари противника с 

неговото собствено оръжие“.  

Експанзията на руски медии в 

Западните Балкани се концентрира върху   

целенасочено посочване на слабостите  на 

западните общества и подкопаване на 

доверието в демократичния модел, чрез 

представянето му като упадъчен и неприемлив.  

Особено силно беше използвана кризата в 

Европейския съюз, за да се изтъкне, че 

европейският модел вече не е и не може да бъде 

привлекателен. В подкрепа на казаното по-горе 

може да се посочи ролята на руската 

новинарска агенция „Спутник“, която има 

сериозно влияние основно в Сърбия, но до 

известна степен и в Черна гора и в Република 

Сръбска в рамките на Босна и Херцеговина. 

„Меката“ сила на руското правителство 

използва „тънките струни“ на нелинейната 

война, които обаче рядко изпълняват 

предварително обявената „благородна“ цел.  

Например, известният „Спутник“ се разви в 

държавно финансирана мрежа от медийни 

платформи, обхващащи социални медии, 

радио, новинарски агенции в 34 държави под 

претекста, че има за основна цел и мисия 

разпространението на руския език по света. 

Тази мисия обаче, на практика често се 

изразява в популяризиране на теориите за 

конспирацията и на клевети срещу Запада. 

„Спутник“ се ползва като източник на 

информация от редица медии в страните от 

Западните Балкани, тъй като тя е една от 

малкото агенции в региона с многобройни 

кореспонденти, за разлика от медиите от 

държавите-членки на ЕС.  

Друг пример за влияние е Руско-

сръбският хуманитарен център в Ниш – 

Сърбия,  създаден на 25 април 2012г. въз 

основа на споразумение между руското и 

сръбското правителство с основна цел 

сътрудничество в областта на подготовка за 

реагиране в извънредни хуманитарни 

ситуации, подпомагане на ликвидиране на 

последствия от технически аварии и природни 
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бедствия. Твърде противоречиво, обаче, е 

мнението за практическата дейност и скритите 

цели на този център, който според редица 

анализи, е институция за стратегическо 

партньорство и политическо влияние на 

руското правителство и за насърчаването на 

антизападни настроения.  

Що се отнася до икономическото 

влияние, основен инструмент за неговото 

осъществяване е  зависимостта на страните от 

Западните Балкани от руските енергийни 

доставки. Русия не е нито по-голям 

инвеститор, нито по-важен търговски партньор 

от Европейския съюз в този регион. По данни 

на Европейската комисия през 2016г. 73 на сто 

от търговията на шестте страни от Западните 

Балкани е с Европейския съюз и само 4,8 на сто 

с Русия,   64,4 на сто от външната търговия на 

Сърбия е с Европейския съюз в сравнение със 

само 6,7 на сто с Русия. Подобна е картината  и 

в другите държави от региона. Над 60 на сто от 

чуждестранните инвестиции в шестте 

балкански страни са от държави-членки на 

Европейския съюз.  Европейският съюз е и най-

големият донор за страните от Западните 

Балкани чрез Инструмента за 

                                                                    

1Данните са от изследването „The UK and the future of the 

Western Balkans“, Published by the Authority of the House 

of Lords, 10 January 2018  

предприсъединителна помощ, разполагащ с 

около 7 млрд. евро за периода 2014-2020 г. 

В този контекст, обаче, е интересно да 

се посочи, какви са нагласите сред гражданите 

на страните от Западните Балкани и особено на 

Сърбия по отношение на мястото на Русия. 

Въпреки че Европейският съюз е най-големият 

донор на средства в региона, социологическите 

проучвания показват, че мнозинството от 

сърбите смятат Русия за най-големия донор.  В 

полза на Русия и на съюз с Русия са 67,5 на сто 

от сърбите (18,8 на сто са против), докато за 

присъединяване към Европейския съюз са 50,9 

на сто  срещу 38,8 на сто против.1  

В заключение може да се каже, че 

мястото и влиянието на Русия в страните от 

Западните Балкани не трябва нито да се 

надценява, нито да се подценява. Липсата на 

реформи, слабостта на институциите, 

колебливостта на демократичните промени, 

неустойчивостта на гражданското общество, 

трудностите в преодоляване на стереотипи и 

нагласи от миналото създават благоприятна 

среда за руското влияние  в страните от 

Западните Балкани. Руските управляващи 
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печелят привърженици главно поради 

вътрешните проблеми в Западните Балкани и 

нерешителното поведение на Европейския 

съюз,  а не заради притегателната сила на 

руския модел.  

Китай 

Китай също преследва свои интереси в 

страните от Западните Балкани, 2  но те се 

различават от руските. Китай  не се 

противопоставя на присъединяването на тези 

държави към ЕС. Дори може да се твърди, че 

Китай има интереси от членството на страните 

от Западните Балкани в ЕС. За Китай този 

регион е свързан преди всичко с нови 

търговски  възможности и регионално 

икономическо влияние за осигуряване на 

достъп до пазарите на държавите от ЕС. 

Основните цели на Китай са разширяване на 

търсенето на китайски стоки и намаляване на 

транспортните разходи за тяхната доставка, 

осигуряване на нови пазари на компаниите, 

произвеждащи строителни материали, както и 

на повече възможности за китайските 

строителни фирми. За Китай Западните 

Балкани са важни поради тяхното географско 

положение и възможността да се използват 

                                                                    
2 В политически план, Китай поддържа дипломатически 

отношения с всички страни от Западните Балкани с 

изключение на Косово. Непризнаването на Косово е 

като транспортен коридор между 

Средиземноморието и Централна Европа. Като 

се има предвид и фактът, че Китай инвестира 

4,3 млрд. долара в модернизиране на  

съоръженията на пристанището в Пирея и 

притежава контролния пакет от акции, то 

осигуряването на бързо транспортиране на 

китайските стоки, пристигащи в Пирея,  към 

Централна Европа е важен приоритет за 

страната.   

Китай инвестира мощно в Западните 

Балкани като част от своята инициатива "Един 

пояс, един път" като предимно предлага евтини 

кредити (средно 20 години и  2% лихва и с 5-6 

години гратисен период) за големи 

инфраструктурни проекти. При 

предоставянето на изгодни заеми,  Китай има 

възможност да постави изисквания за 

използване на част от средствата за закупуване 

на китайско оборудване и използване на 

китайска работна ръка.  

Сърбия е основният партньор на Китай 

в региона на Западните Балкани. Китай вече е 

инвестирал повече от 1 млрд. долара главно 

под формата на заеми за финансиране на 

транспортни и енергийни проекти в страната.  

свързано основно със загрижеността от създаването на 

прецедент по чувствителния въпрос за Тибет и Ксинянг.   
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Един от големите проекти за 260 млн. долара, 

който има и голямо символично значение, е 

изграждането на моста на река Дунав в 

Белград. Най-голямата инвестиция в размер на 

46 млн. евро в Сърбия  през 2016г. също е 

китайска – придобиването на стоманодобивния 

завод в Смедерево от китайската компания 

Chinese Hebel Iron and Steel Company.  Китай и 

Сърбия подписаха  споразумение за 

изграждане на път за високоскоростни влакове 

между Белград и Будапеща.   Големи са 

китайските заеми и за Черна гора – 689 млн. 

долара са предоставени от китайската Ексим 

банк за изграждане на отсечка от пътя 

Подгорица-Коласин. Подобна е ситуацията с 

китайските заеми и в другите страни от 

Западните Балкани – средствата са предимно за 

изграждане на транспортни и енергийни 

проекти.  

 Поради очевидната необходимост от 

изграждане на нова и преустройството и 

модернизирането на съществуващата 

инфраструктура, присъствието на Китай в 

страните от Западните Балкани се приема 

положително и благосклонно от 

правителствата. Стратегически, Китай вижда 

сътрудничеството със Западните Балкани като 

дългосрочна инвестиция в страни, които ще 

бъдат част от Европейския съюз и от сега си 

създават лоби, което в бъдеще ще бъде полезно 

за китайските интереси в европейските 

институции.  

Не трябва обаче, да се пропускат и 

специфичните ефекти на тази китайска 

стратегия.  Условността, с която Европейският 

съюз стимулира осъществяването на реформи 

в управлението в страните от Западните 

Балкани се сблъсква с твърде различния 

китайски подход – Китай предлага евтини 

кредити без да поставя условия за реформи, за 

защита на човешките права, за опазване на 

околната среда, за спазване  на правила, за 

борба с корупцията. Освен това, Китай, както 

вече беше неколкократно подчертано, не 

предоставя безвъзмездни средства (за разлика 

от ЕС), а заеми, което неминуемо води до 

увеличаване на задлъжнялостта на страните от 

Западните Балкани.  

Турция 

Турция също преследва сериозни 

интереси в страните от Западните Балкани и 

има амбицията да увеличи традиционното си 

политическо и икономическо присъствие в 

региона. Геополитическата роля на Турция в 

региона не е еднозначна. Макар, че тя самата  е 

страна кандидатка за членство в ЕС, не може 

със сигурност да се твърди дали категорично 

подкрепя интеграцията на Западните Балкани в 

ЕС.  
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Интересите на Турция произтичат от 

факта, че 35% от населението в страните от 

Западните Балкани е мюсюлманско. В Албания 

мюсюлманите са 57 на сто, в Босна и 

Херцеговина – 51 на сто, в Косово – 96 на сто,  

в Македония – 33 на сто, в Черна гора – 19 на 

сто, в Сърбия – 3 на сто.3 

Един от основните похвати на Турция за 

упражняване на влияние е финансирането на 

строежа на нови и ремонтирането на 

съществуващите джамии в страните от 

Западните Балкани. Например,  джамията в 

Тирана, финансирана от Турция, се очаква да 

бъде най-голямата джамия на Балканите, след 

като бъде завършена. Това засилва 

безпокойството сред християнското население  

за "тиха ислямизация“. Турция разпростира 

своето влияние и чрез предоставяне на 

стипендии за обучение на студенти и 

финансиране на неправителствени 

организации, които развиват дейност в региона 

(основно в Босна и Херцеговина). 

Що се отнася до икономическите 

инвестиции на Турция, те не могат да бъдат 

сравнявани по размер с китайските. Въпреки 

това Турция има сериозни икономически 

интереси в региона и през 2017г. се наблюдават 

                                                                    
3Данните са от: World Factbook Library 

2017: https://www.cia.gov/library/publications/resources/th

e-world-factbook/ 

значителни турски инвестиции в минната 

индустрия в Косово, сътрудничество във 

въздушния транспорт с Албания, ново 

споразумение за свободна търговия с Босна и 

Херцеговина, (подписано през май 2017г).   

В бъдеще може да се очаква 

увеличаване на турското влияние в региона 

основно поради демографските прогнози за 

увеличаване на мюсюлманското население и 

привличането му към турски образователни и 

културни програми. Липсата на ясна 

европейската перспектива за всички държави 

от Западните Балкани може да създаде 

благоприятна среда за нарастване на това 

влияние, особено в страните със значителен 

дял на мюсюлманското население. 

*** 

На фона на тази плетеница от интереси 

и разнообразни стратегии за влияние, 

Европейският съюз трябва много по-

категорично да заяви своите сериозни 

намерения по отношение на страните от 

Западните Балкани  и да демонстрира 

необходимата политическа воля да ги изпълни, 

а не само да следва стратегия на предпазливи 

обещания. Българското ротационно 

председателство има определена заслуга за 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
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извеждането на темата за Западните Балкани на 

преден план. Положителен е и фактът, че 

следващото председателство от „тройката“ в 

лицето на Австрия също има намерения да 

продължи работата по европейската 

перспектива на региона. Вероятно това ще 

направи и румънското председателство през 

2019г.  Тези усилия, разбира се, е необходимо 

да бъдат споделени и от самите страни от 

Западните Балкани, които в отговор трябва да 

положат максимално усърдие и мобилизация 

за реформи и за подготовка за членство в 

Европейския съюз.  

Необходима е и много по-активна и 

целенасочена комуникационна политика на 

Европейския съюз, която да съответства на  

ясната перспектива за бъдещето на страните от 

Западните Балкани като част от европейското 

семейство. Дезинформацията ще работи до 

тогава, докато има хора, готови да й вярват.  

В този смисъл е важен натискът, който 

информираното общество може да окаже 

върху властите за ускоряване на реформите и 

на подготовката за членство в Европейския 

съюз. Освен внимателното анализиране на 

действията на останалите „играчи“ в полето на 

Западните Балкани, е необходима цялостна 

стратегия за  гражданско участие в 

предприсъединителната подготовка. 

Насърчаването на човешките контакти чрез 

осъществяване на общи проекти и споделяне 

на опит на граждански организации, 

академични среди, училища, младежки 

сдружения, е предпоставка за приобщаване на 

цялото общество към подготовката за членство, 

преодоляване на наслоени предразсъдъци и 

споделяне на европейските ценности за мир, 

разбирателство и сътрудничество.  

  

 

  


