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На пресконференцията след преизбирането му за втори президентски мандат Георги 
Първанов декларира, че ще работи за създаването на закони за двете му подопечни 
специални служби - НРС и НСО. Това изявление тогава предизвиква не само 
скептицизъм, но и известни опасения за някакъв "скрит дневен ред" зад думите на 
президента. За всеки що-годе запознат с реформата в сектора за сигурност са добре 
известни безплодието на Стратегическия преглед на отбраната (СПО) през 2002 г., 
недоносената Стратегия за сигурност от 2004-2005 г., останалият само "на книга" Закон 
за управление при кризи (приет от НС през 2005 г.), както и многократните шумни и 
кухи декларации за наложителното регламентиране на дейността на специалните 
служби. 

Днес ситуацията не се различава особено. Продължава да отсъства публичен дебат за 
трансформацията на системата за сигурност. За проблемите на сигурността се говори 
само в специализираните академични среди. В средите на обществото се обсъжда 
главно тежката криминогенна обстановка в България. На фона на това привидно 
затишие все повече се прокрадва усещането,, че ще станем свидетели на налагането на 
източен тип контрол над системата за сигурност, който условно може да бъде наречен 
"олигархичен контрол". 

В демократичните общества народът суверен със своите граждански организации и 
демократично избраните си представители контролира държавните органи, 
включително и силовите структури. У нас обаче, подобно на повечето балкански 
страни, тенденцията през 2006 г. показва, че олигархията изземва функцията и засилва 
контрола си над системата за национална сигурност. Най-ярките примери за подобен 
източен тип контрол са Турция, където военната номенклатура контролира системата за 
сигурност и държавата като цяло, и Русия, където политико-икономическата олигархия 
и специалните служби осъществяват този контрол. 

Демократичният контрол над системата за сигурност е "тънка червена линия", 
пронизваща целия процес на геополитическа трансформация в Централна и Източна 
Европа след края на Студената война. Особено през първите години на прехода за 
страните победителки в Студената война е по-лесно да осъществят контрол над 
политическите елити в "новите демокрации", отколкото над техните силови структури. 
Ето защо изискването за ефективен демократичен контрол над системата за сигурност 
става важно изрично изискване за членството в НАТО и неформално изискване за 
членството в ЕС. От друга страна, закърнелите системи за сигурност на бившите 
комунистически страни изискват спешни реформи, които не може да се извършат от 
техните военизирани професионални ръководства. В този смисъл чрез налагането на 
демократичен контрол се съчетават интересите на страните, кандидати за членство в 
НАТО и ЕС, и на демократичните западни общества. 

В годините на прехода, особено след 1997 г. България постига определен напредък в 
установяването на демократичен граждански контрол над важни сектори от системата 
за национална сигурност. Този напредък е по-осезаем във въоръжените сили и по-слаб 



в структурите на МВР и специалните служби. Редица експерти смятат, че страната 
успешно е завършила т.нар. "първо поколение" реформи в системата за сигурност и 
уверено работи по "второто поколение" реформи, свързани с конкретизиране и 
детайлизиране на процедурите на демократичен контрол. Този напредък се очертава 
ярко на фона на почти пълната липса на демократичен контрол, отчетност и 
прозрачност в повечето страни в Югоизточна Европа и особено в района на Западните 
Балкани. 

След официалното приемане на България в НАТО набраната положителна инерция 
обаче вече е изчезнала. Външният натиск за осъществяване на реформи намалява, което 
позволява засилване на позициите на консервативните сили в системата за сигурност. 
Противниците на промяната и на демократичния контрол в армията, полицията и 
специалните служби успяват да защитят позициите и привилегиите си, прикривайки се 
зад удобните клишета "защита на националната сигурност" и "защита на 
класифицираната информация". Всичко това допълва очевидно отслабващите 
способности на държавата да защити националната сигурност и да реагира адекватно 
при всякакъв вид кризи. "Защитниците" на държавата печелят тактическата битка за 
своите постове, но пропускат стратегическата битка за неутрализиране на ключови 
заплахи за националната сигурност. 

Така през последните години в България се налага един крайно изкривен модел на 
контрол над системата за сигурност. Икономико-политическата олигархия затвърждава 
позициите си и здравия контрол над силовите структури, а професионалното 
ръководство на тези структури запазва постовете си и се превръща във верен "щит и 
меч" на олигархията. Тази опасна симбиоза е изгодна за двете страни, но най-често е за 
сметка на гражданския контрол и на националните интереси като цяло. "Олигархичният 
модел" е тясно свързан и с острата криза на представителната демокрация у нас през 
последните години. Той силно наподобява здравия партиен контрол над системата за 
сигурност от времето на социализма.  

Пълноправното членство на България в ЕС от началото на 2007 г. стартира въпреки 
"олигархичния модел" и главно заради геополитическия интерес на Брюксел да постави 
ясен контролно-граничен пункт на Черно море срещу надигащата се от Изток заплаха 
от ислямски тероризъм и нелегална имиграция. Така че външният натиск срещу 
"олигархичния модел" засега няма да бъде силен. Вътрешните заплахи обаче се 
очертават като доста сериозни, тъй като огромната пропаст между олигархията (с 
нейния "щит и меч") и населението се запълва от неконтролируеми субекти. Дори да 
бъдат поставени под контрол за известно време, антисистемните сили са предвестник 
на сериозни земетръси. А историята (включително българската след 1923 г.) показва, че 
често след олигархични режими по обективна закономерност и с външна намеса идват 
революционни режими. А при прехода от олигархично към революционно управление 
силовите структури играят активна репресивна роля. Така че демократичният контрол 
над системата за сигурност тепърва ще става актуална тема в България. 

 


