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 „Към многобройните усилия на руския 
президент Владимир Путин да превърне 
страната си отново в глобална сила 
принадлежи също и проектът за създаване на 
военно-политическа противотежест на НАТО. 
Тъй като след края на Студената война и поради 
институционализираното трайно участие на 
Русия в съвещанията на НАТО е изключено 
създаването на съюз по подобие на Варшавския 
договор, след рухването на Съветския съюз се 
образуваха голям брой информативни 
организации. Те биваха закривани, отново 
създавани или оставяни на доизживяване.“ 

     Хорст Клойзер1 

 

УВОД  

Формирането на организации за регионална сигурност дава големи 

гаранции за противопоставяне на асиметричната опасност, като така се 

решават последователно редица проблемни въпроси и се търси взаимно- 

изгодно сътрудничество. Чрез формирането на навременен съюзен 

отговор се гарантира най-вече суверенитета, териториалната цялост и 

решаването на проблемите по много от векторите на съвременното 

противопоставяне и реализирането на различни политически амбиции, 

намерения и бъдещи проекти за развитието на политическата интеграция 

между страните от организациите. 

Изследването на актуалните аспекти на военно-политическата 

интеграция на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС, 

Организацията) е удачно да стартира с изясняването на редица термини и 

с обяснение на техния смисъл за целта на това изследване. Анализите ще 

бъдат направени в перспективата на военно-политическата съставляваща 

                                                           
1
 Кореспондент на Deutsche Welle, Media company, dw.com; цитат по: Руски инструмент за противотежест 

на НАТО, 2006, https://p.dw.com/p/Atm6. Посетен на 18 -05- 2021. 
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същността и реалните дейности на Организацията, защото именно тя е 

важната в този исторически момент при нововъзникващата военно-

политическа обстановка в региона. Предвид заплахите и 

предизвикателствата за страните участници в ОДКС и за съседните страни, 

е необходимо да бъдат определени приоритетите на използването 

именно на военния компонент и способности на Организацията. 

Създаването на ОДКС има за цел да изведе сътрудничеството между 

страните участници в ново ниво във всички области и аспекти и значително 

да развие интеграционните връзки и процеси в постсъветското 

пространство. Това не трябва да бъде самоцел, а трябва да се извършва в 

интерес на по-дълбоката интеграция на коалиционните сили в различни 

стратегически направления, свързани с по-ефективна борба срещу 

тероризма и други предизвикателства и заплахи, оборудване на войските 

и специалните служби със съвременни високотехнологични оръжия и 

военна техника. Всичко това трябва ефективно да се координира в 

политически и дипломатически план и в повечето случаи политическите 

мерки трябва да бъдат първата линия на защита срещу посегателствата 

върху суверенитета и териториалната цялост на съюзните държави и да 

играят водеща роля във всички интеграционни процеси. 

След като вземат решение да създадат и участват във военно-

политическа организация, всички участници трябва да работят за нейния 

авторитет и укрепване на нейните позиции, да направят ОДКС 

привлекателна, известна и защитена. Засега това не се случва пълноценно 

както по вина на съюзниците, така и заради самата Русия и съответните й 

ведомства. В крайна сметка успехът на всяка колективна кауза зависи от 

решителността и политическата воля на нейните участници, които са 
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готови за това да жертват някои вече формирани интереси и обвързвания, 

включително с външни партньори и организации. 

Методологията на изследването по тази тема се стреми да обвърже 

целите, функциите, основните характеристики и перспективите за развитие 

на ОДКС с реалните въпроси и проблеми пред настоящето и бъдещето на 

тази организация. За да се разработи студия по темата, следва да се 

отговори на два въпроса: 

1. Кои са съвременните проблеми на регионалната и глобалната 

сигурност в рамките на ОДКС? Първоначалният отговор е асиметричната 

опасност и глобалното геополитическо противопоставяне. 

2. Как ОДКС подпомага съвместните усилия за противопоставяне на 

регионалните и глобалните рискове и заплахи? Първоначалният отговор е 

чрез интеграция и съвременни подходи по различни вектори на 

сигурността. 

Тезата на изследването може да се формулира така:  

Формирането, ефективното действие и военно-политическата 

интеграция на Организацията дават определено големи гаранции за 

противопоставяне на асиметричната опасност за страните от региона, като 

така се решават последователно редица проблемни въпроси и се търси 

взаимноизгодно сътрудничество. Чрез навременен съюзен отговор се 

гарантира най-вече суверенитета, териториалната цялост и решаването на 

проблемите по много от векторите на съвременното противопоставяне и 

реализирането на различни политически амбиции, намерения и бъдещи 

проекти за развитието на политическата интеграция между страните 

участници. 
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Целта на това изследване е да се направят безпристрастни анализи и 

се дадат ясни и безпристрастни отговори от автора на изследването на 

някои от въпросите и проблемите, свързани с аспектите на военно-

политическата интеграция. Това може да се направи като последователно 

се проследят историческите и политиковоенните цели и потребности, 

преимущества и гаранции от участието в тази организация или да се 

направи моментен анализ на тези аспекти в направление съсредоточаване 

на вниманието и фокусиране на изследването върху конкретен проблем – 

въоръжения конфликт между Армения – страна ,участваща в 

Организацията и нейна съседна страна.  

Актуалността на тази тема се определя от геополитическите и военно-

стратегически размествания, наблюдавани в системата на 

международната сигурност в последните две години. Векторите, по които 

днес ОДКС предприема действия и оказва всестранна помощ, са реални 

направления в сферата на сигурността, засягащи човешката и 

националната сигурност на страните в региона. 

Научният проблем се изразява в неопределеността в отношенията 

между страните участници в ОДКС и невъзможността да се определят ясно 

кои са основните проблеми в тях и как те да бъдат решени. За разкриване 

на наличните възможности и предпоставки за разрешаване на проблема 

следва да се направи изясняване на степента на проблемност. При това 

следва да се определи степента на съответствие между известно и 

неизвестно, на наличната открита и анализирана информация, както и 

перспективните потребности и характерните аспекти на военно-

политическата интеграция между страните в ОДКС. Обосноваването на 

този проблем ще се извърши чрез установяване на съдържателни връзки 

между изследвания и редица други проблеми в тази организация, 
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привеждане на доводи относно реалността на проблема, възражения и 

противоположни мнения, изследвани и анализирани при разработването 

на проблема. Уникалността и отличителните черти на разглеждания 

проблем се състои в различията в оценките и реакциите на 

представителите на страните, участващи в ОДКС, както и в дивергентните 

мнения на редица западни анализатори и наблюдатели. 

Аргументите, които доказват че това е научния проблем и които се 

защитават в разработката, са : 

1. Нарастващото значение на ОДКС за регионалната и глобалната 

сигурност. 

2. Структурираното участие в този съюз, предоставящо гаранции 

за настоящото и бъдещото съвместно развитие на страните в него, както и 

за мира и стабилността в региона.  

3. Военно-политическата интеграция между страните участници в 

на ОКДС следва да се основава на международното право и да се постига 

чрез траен и устойчив подход и механизми за развитие, равноправно 

партньорство и сътрудничество. 

4. Тази Организация не ограничава страните участници в техните 

самостоятелни действия и двустранни отношения и споразумения за 

сътрудничеството с всички останали страни по отношение на 

икономическите, социалните, инфраструктурните и информационните 

политики и взаимодействия. 

Чрез поставяне и изпълнение на определени задачи на това 

изследване (реалните изследователски задачи), които трябва да 
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съответстват на частите на целта, са развити две отделни глави. Тези 

задачи са: 

1. Да се анализира и оцени съвременното състояние на военно-

политическата интеграция между страните участници в ОДКС. 

2. Да се анализират проблемите на регионалната и глобалната 

сигурност, засягащи Организацията и страните участници в нея.  

Обект на изследване е Организацията на договора за колективна 

сигурност. Предметът на изследване е военно-политическата интеграция 

между страните участници в ОДКС. 

Етапите на изследването са: 

1. Изследователски - изследване на известната и наличната открита 

информация чрез работа с информационни ресурси и генериране на 

информационно съдържание.  

2. Оперативен - запознаване с тематичната насоченост на подбраните 

статии и анализи, изясняване на основната терминология, осъществяване 

на подбор и редакция на помощни материали и илюстрован материал, 

обработка на информационните ресурси, както и работа върху тематичния 

раздел. 

Основен, водещ метод на анализ в изследването е системният. Той е 

избран поради факта, че в темата се очертават няколко неразривно 

свързани и взаимно влияещи си системни характеристики и особености. 

Други използвани методи на анализ са структурно-функционалният и 

интердисциплинарният подход. 

Използваните източници на информация засягат факти и изводи от 

официалните сайтове и изказвания на ръководители на различни 
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представители на организацията, на редица анализатори и критици, както 

и ръководни за организацията доктринални и национални документи на 

страните участници. Същите са представени в отделен списък. 

           От автора 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪВРЕМЕННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВОЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ В 

ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДОГОВОРА ЗА КОЛЕКТИВНА СИГУРНОСТ 

 

Интеграцията е процес на сближаване на държавите и в 

икономическата, военната, политическата и културната сфери. За целта на 

това изследване този термин следва да се разбира именно по този начин. 

Военната интеграция е комплексен процес за получаване и достигане 

на двустранно и многостранно взаимодействие, което включва приемливо 

участие и комбинация от различни системи (оборудване, оръжия и 

образци на военно оборудване) за постигане на по-голяма ефективност. За 

целта на това изследване този термин следва да се разбира като процес на 

придобиване на единна военна основа и система за разрешаване на 

проблемни и конкретни въпроси в интерес на интеграцията. 

Политическата интеграция е съвкупността от процеси, водещи към 

координация на дейностите, а в някои случаи и към обединение на 

различните политически единици, структури и сили. Прието е да се 

разглеждат две основни форми на тази интеграция: вътрешнодържавна и 

междудържавна. 

Основата на междудържавната политическа интеграция е 

съвпадението на националните интереси на държавите в икономическата, 

социалната, политическата и културната сфера, взаимозависимостта на 

отделните страни по отношение на развитието и осъзнаването на 

общностните потребности, интереси и ценности. Политическата 

интеграция е тясно свързана с военно-политическата интеграция - 
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сливането на военните структури на участващите страни (например 

Организацията на Северноатлантическия договор (NATO)), за да 

координира политиките на държавите във военната област и въпросите на 

сигурността. За целта на това изследване, този термин следва да се 

разбира като съвкупност от процеси, водещи към координация на 

дейностите и обединение на различните политически единици, структури 

и сили. 

Военно-политическата интеграция е стабилен и относително 

последователен компонент на изграждането на съюзи и организации, 

които се определят основно от общи геостратегически интереси. Чрез тази 

интеграция се осъществява извеждане на ново ниво на сътрудничеството 

във всички области и значително развитие на интеграционните връзки в 

определено геополитическо пространство. Чрез нея се достига до 

разбирането и до необходимостта от създаването на собствена система за 

сигурност, съобразена с международното право и която ефективно да 

реагира на съвременните заплахи като международен тероризъм, 

разпространение на оръжия за масово поражение и регионални 

конфликти. Характерното за тази интеграция е, че последният етап от нея е 

създаването на наднационални политически и военни структури и 

пристъпване към самостоятелно планиране на операции и дейности в 

рамките на определено географско пространство. За целта на това 

изследване този термин следва да се разбира като комплексен компонент 

от дейности за изграждането на съюзи и организации, общи 

геостратегически интереси и извеждане на ново ниво на сътрудничеството 

между страните във всички области, както и значително развитие на 

интеграционните връзки в определено геополитическо пространство. 
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След това въведение в съвременното разбиране за съюзното и 

коалиционно сближаване, както и за основните и принципни причини, 

следва да се направи кратък историко-институционален анализ и да се 

представи какъв е на практика механизмът на действие на тази 

организация. 

ОДКС и съвременната геополитическа ситуация в Централна Азия 
 

Организацията на ДКС представлява международен военен съюз, 

който е създаден през 1992 г. Той обхваща 5 постсъветски държави – 

Русия, Армения, Казахстан, Белорусия и Таджикистан. Главната квартира 

на Организацията е в Москва. В геопространствен и географски аспект 

ОДКС разпростира своите прерогативи над и в обширни територии в 

Източна Европа, Северна и Централна Азия. Населението на страните 

участници в ОДКС е около 184 млн. души, а територията му е около 20 260 

435 км², което го прави един от най-големите по територия военни съюзи. 

Територията му обхваща 14 часови зони. 



 
15 

Карта 1 - Страните от Централна Азия2 

Геополитическият регион на Централна Азия (ЦА) е доста обширна 

територия, разположена в централните части на Евразия, която не 

притежава пряк излаз към световния океан. Независимо от липсата на 

точни географски граници според науката география, този ЦА регион 

обхваща няколко държави – Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, 

Казахстан и Киргизстан. През цялата му известна историко-, политико- и 

социално-икономическа история и процеси - летописи и хроники, 

еволюция и развитие, и до днес регионът има средищно положение 

между Европа, Близкия Изток, Южна и Източна Азия. Тук някога основна 

роля е играл Великият копринен път. Днес през ЦА преминават и се 

предвижда да преминават нови важни икономически коридори, чрез 

които от Азия към Европа и обратно да се транспортират стоки, услуги и 

материали, да се обменят постижения на науката и културата. Но и да се 

осъществява икономическа експанзия, сменена с нова икономическа и 

социална геостратегия. 
                                                           
2
 Political map of the Caucasus and Central Asia (2000) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Asia#/media/File:Caucasus_central_asia_political_map_2000.jpg 



 
16 

Важното геоикономическо положение на региона3
 се предопределя 

от огромните запаси на енергоносители, от важното му транзитно и 

комуникационно-транспортно значение. „Основната цел на екстремисткия 

фактор в Централна Азия е асиметрично противодействие на 

центростремителните геополитически тенденции в региона и изменение 

на цялостната перспектива на развитие на страните и на светския характер 

на тяхното управление“4. В същото време политическите власти в 

държавите от Централна Азия трябва да използват централното 

положение на тези страни на цивилизационната карта на Азия. За да може 

обаче политическата власт в региона да управлява тези природни ресурси 

и транзитно положение е нужно тя да притежава достатъчен 

административно—политически потенциал да се справя с вътрешно-

гражданските кризи, които са иманентна част от развитието на региона. 

Всички тези и редица други фактори обясняват важното 

геополитическо значение на съвременния Централно-Азиатски регион. 

Класическите геополитически теории (Хартленд-теориите) разглеждат 

Евразия и особено нейния център като ключовата ос на глобалната 

история и политика. Поради липсата на пряк достъп до море единственият 

шанс за такъв е само чрез транзитните коридори. По количество на 

енергийните ресурси този регион заема второ място в света, разполагайки 

със солидни запаси на такива редки изкопаеми като злато, мед, уран и 

тежки метали. 

Един от важните фактори, влияещи върху процесите в Централна 

Азия, остава външнополитическа активност на водещите държави. 

Безспорно, усъвършенстването на стратегическото съперничество, 

                                                           
3 Никонов, В. Код цивилизации. Что ждет Россию в мир будущего? М., 2016. С. 518.  

4
 Пак там. 
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елементите на което вече се проявяват в региона, поражда нови 

противоречия, но вече не на идеологическа, а на геополитическа и 

икономическа основа. Освен това, по редица показатели се оценява, че 

има сериозни основания да се счита, че контролирането на централната 

част на Евразия заедно с ресурсния й потенциал и възможностите за 

транспортни връзки имат огромно геоикономическо и геополитическо 

значение не само за региона, но и за редица страни извън него. Сред 

регионалните държави, имащи и търсещи съществено въздействие на 

формирането на геополитическата ситуация в ЦА, са Руската федерация, 

САЩ, Китай, Турция, Иран, Пакистан, Индия и държавите от ЕС5.  

Друг фактор за важното геостратегическо значение на региона е 

фактът, че той свързва по уникален начин няколко ядрени държави. Това 

са Русия, Китай, Индия и Пакистан. Поради своята богата културна и 

етническа палитра обаче този регион е един от най-конфликтните. Това 

предполага висок политически риск за държавите, които са разположени 

там. Именно в този регион се наблюдават едни от най-сериозните 

последици от разпадането на бившата двублокова система на 

международната сигурност. Възникват сериозни геополитически спорове 

между големите сили относно контрола върху ресурсите и държавите от 

региона. В името на геополитиката тук често се разиграва етническата 

карта. Доказателство за това са етническите и гражданските конфликти в 

Киргизстан, Туркменистан и Таджикистан. Последствията от тях са видими 

там и в днешния политически живот.  

Преобразуването на този отделен регион на геополитическата карта 

на света трябва да се обяснява с измененията, които са резултат от 

                                                           
5
 Кисьов, Н., Характеристика на геополитическите реалности в Централна Азия и ролята на конфликтите в 

региона, Сборник доклади от годишна унивеситетска научна конференция , 28-29 май 2020 г., т. 6, стр. 6 
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разпадането на вече споменатата бивша двублокова система. Вероятно, 

ако тези изменения не бяха станали факт, нямаше да говорим за този 

регион като отделен в геополитиката. Той можеше да представлява само 

съставен компонент от политическата география на единна държава и 

нямаше да притежава чертите на обособените днес граници, различия и 

сблъсък на интереси на глобални актьори. Отношенията между някои от 

държавите от Централна Азия със съвременна Русия се характеризират с 

политически вакуум, няма ясна определеност в отношенията дори и в 

рамките на Евразийския икономически съюз. Ето защо може да се смята, 

че интеграционните процеси няма да се динамизират дотогава, докато не 

се изградят ясни стратегически перцепции между отделните държави от 

региона за общите и глобалните заплахи за сигурността6. 

Три са главните извода за бъдещето на геополитиката на Централна 

Азия и те се изразяват в следното: 

1. Наличието на значителен природен потенциал ще поддържа 

глобалното внимание към този регион. 

2. Неразрешеността на конфликтите в региона ще тласка интеграцията 

към задънена улица. 

3. Бъдещето на региона ще зависи все повече от извънрегионалните 

играчи поради увеличаването на политическия риск в страните от него7.  

Eдни от главните условия за стабилност в региона са тенденциите към 

дългосрочна вътрешна и междурегионална интеграция и сътрудничество 

при провеждането на съгласувани политики в областта на транспорта и 

                                                           
6
 Алиасгар Шер’дуст, Характеристика Центральной Азии в геополитических теориях и роль конфликтов, 

https://www.geopolitica.ru/article/harakteristika-centralnoy-azii-v-geopoliticheskih-teoriyah-i-rol-konfliktov 
7
 Кисьов, Н., Фактори за развитието на Евразийския икономически интеграционен процес, Сборник 

доклади от годишна унивеситетска научна конференция на НВУ, 28-29 май 2020 г., т. 6, стр. 126, ISSN 
1314-1937 

https://www.geopolitica.ru/article/harakteristika-centralnoy-azii-v-geopoliticheskih-teoriyah-i-rol-konfliktov
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комуникациите, използването на енергийните и водните ресурси; 

засилване или фокусиране на вниманието към проблемите на религиозно-

нравственото възпитание на населението, към борбата с ислямския 

екстремизъм и др. Това може само да допълни и усили формирането и 

диверсификацията на пълноценни връзки със страните от ЦА, да подкрепи 

възстановяването на „копринения път“. В краткосрочен план 

комплексното прилагане на всички ефекти от тези връзки и проекти в 

региона ще развие комуникационното му значение в рамките на целия 

Евразийски континент. Надеждата е, че именно чрез съгласувани общи 

действия държавите от ЦА ще намерят правилния и нормален подход за 

диалог и разбирателство с всички заинтересовани страни и с регионалните 

лидери в името на своето население и бъдеще8.  

Днес класическите сценарии на войни и нападения, включващи 

използване на колективни отбранителни потенциали върху стабилна 

легитимна основа, ще се реализират все по-малко. Проблемът с 

разрешаването на конфликтните ситуации ще бъде особено остър, след 

като се върна на арената темата за „борбата с международния тероризъм 

в региона на Централна Азия“, който вече „изживя“ времето си, 

включително и поради неефективността и ниската ефективност на 

механизма за международно легитимиране на мироопазването и 

силовите операции.  

Организационна структура и функционални дейности на ОДКС 
 

Организационната структура на ОДКС е силно разклонена по 

отношение на органи, функции, правомощия и институционална 

                                                           
8
 Кисьов, Н., Характеристика на геополитическите реалности в Централна Азия и ролята на конфликтите в 

региона, Сборник доклади от годишна унивеситетска научна конференция , 28-29 май 2020 г., т. 6, стр. 
113, ISSN 1314-1937 
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взаимозависимост. Нейната архитектура е много добре изградена, 

наподобява тази на НАТО като типичен пример за военно-политически 

алианс и се характеризира с висока централизация на управленските 

функции. 

На текущия етап в рамките на Организацията е създадена и 

функционира ефективна система на колективната сигурност, която 

обхваща съвкупността на органите на Организацията, националните 

органи на държавното управление, силите и средствата на страните, които 

осигуряват защитата на колективните интереси, суверенитета и 

териториалната цялост на колективна основа.  

Целта на функционирането на системата се състои в опазването и 

подобряването на военно-политическа интеграция, на мирни и на 

благоприятни условия за устойчиво и всестранно развитие на страните 

участници.  

Съветът за колективна сигурност (СКС) е най-висшият орган на 

организацията. Съветът разглежда основните въпроси на дейността на 

организацията и взема решения, насочени към постигането на нейните 

цели и задачи; осигурява координацията и съвместните действия на 

страните участници за постигането на тези цели. Съветът включва 

ръководителите на страните участници. 

В периода между заседанията на СКС въпросите по координация и 

взаимодействие на държавите и изпълнението на решенията, приети от 

органите на организацията, реализира и контролира Постоянен съвет, 

състоящ от упълномощени от държавите представители. 
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Съветът на министрите на външните работи (СМВнР) е консултативен 

и изпълнителен орган на Организацията за координация на 

взаимодействието на държавите в областта на външната политика. 

Съветът на министрите на отбраната (СМО) е консултативен и 

изпълнителен орган на Организацията за координиране на 

взаимодействието на държавите в областта на военната политика, 

военното строителство и военно-техническото сътрудничество. 

Военният комитет на ОДКС е създаден на 19 декември 2012 г. към 

Съвета на министрите на отбраната на ОДКС с цел незабавно обсъждане 

на въпроси по планирането и използването на силите и средствата на 

колективната система за сигурност и подготовката на необходимите 

предложения към СМО. 

Генералният секретар на ОДКС е най-висшестоящият 

административен служител на организацията, който ръководи 

секретариата на организацията и се назначава с решение на Съвета за 

колективна сигурност (СКС) от граждани-представители на държавите и е 

отговорен пред СКС. 

Секретариатът на ОДКС е постоянен работен орган за осъществяване 

на организационна, информационна, аналитична и консултативна 

подкрепа за дейността на органите на организацията. 

Съветът за колективна сигурност (СКС) има право да създава 

постоянни или временни работни и спомагателни органи към ОДКС. 

Съвместният щаб на ОДКС е постоянен работен орган на 

организацията и на СМО, който отговаря за изготвянето на предложения и 

изпълнението на решения относно военния компонент на ОДКС. 
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Системата за колективна сигурност на ОДКС функционира на няколко 

основни принципа:  

1) има отбранителен характер;  

2) неделимост на колективната сигурност и равно ниво на сигурност 

за всички членове;  

3) равна отговорност на страните за опазването на колективната 

сигурност;  

4) колективност на самоотбраната, което предвижда участие на 

всички страни в отразяването на въоръжено нападение на коалиционна 

или регионална основа;  

5) недопускане на използването на силите и средствата на системата 

за колективна сигурност за целите на разрешаването на спорове между 

страните. 

Силите и средствата на системата за колективна сигурност са 

предназначени за участие при:  

1) предотвратяването на опасности и отразяване на агресия;  

2) планирането и провеждането на мероприятия по защита на 

населението от военни, хуманитарни и технологични опасности;  

3) оказване на хуманитарна помощ;  

4) усилване на охраната на държавните граници и на критически 

важната икономическа и военна инфраструктура;  

5) провеждане на миротворчески операции. 
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В системата на колективната сигурност са включени създадените в 

настоящия момент групировки с комбинирани системи (противовъздушна 

отбрана (ПВО), разузнаване, комуникации, управление и др.) и 

Обединения (съвместен) щаб на ОДКС.  

ОДКС разполага с делегирани сили – Колективните сили за бързо 

развръщане в Централно-Азиатския регион (КСБР в ЦАР) и Колективните 

сили за оперативно реагиране (КСОР). Сложната и разклонена структура на 

Организацията ясно показва наистина сериозната професионална 

подготовка за отразяването на потенциалните опасности за региона. Тя е 

достатъчно мощна структура, която има за своя цел защитата на външните 

граници и задълбочаване на военното сътрудничество с държавите от 

Централна Азия, за които въпросите на сигурността стоят достатъчно остро.  

При неблагоприятно развитие на общата ситуация в Афганистан, 

който се намира на границата със страните от ОДКС, е възможно да се 

образуват неприятни и непредсказуеми последствия за страните. 

Възможно е проникване в Централна Азия и в Русия на разклонения и 

мрежи на международния тероризъм и организираната престъпност. Във 

връзка с това СКС (един от основните органи на ОДКС) разработва и 

приема на текущия етап специални мерки, насочени към намаляване на 

равнището на опасността и негативното влияние на терористичния фактор 

от Афганистан, Пакистан и други държави от Близкия Изток. Намерението 

е тази структура да бъде активно използвана и привличана към 

контролиране изпълнението на поставените задачи на специализираните 

сили на Организацията – КСБР и КСОР. Ако първите са предназначени за 

използване в бойни операции предимно в Централна Азия, то вторите ще 

се използват за по-сложни и широкообхватни задачи – отразяване на 

военна агресия, операции по борба с тероризма и престъпността, 
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наркотрафика, а също и за премахване на последствията от извънредни 

ситуации.  

Споразумението за мироопазваща дейност на ОДКС влиза в сила през 

януари 2009 г. Мироопазващият потенциал на ОДКС трябва да бъде 

използван със съответните санкции на Съвета за сигурност (СС) на ООН 

както на територия на държавите от ОДКС и ОНД, така и извън техните 

граници. Вече установени и създадени, мироопазващи сили (МС) на ОДКС 

наброяват около 3,5 хиляди души, въпреки че все още нито веднъж не се е 

случвало да се проверят и използват на практика и с тях да се проведат 

съвместни учения. 

Сътрудничества и механизми в областта на колективните усилия  
 

Организацията на ДКС може да се счита за тяснопрофилна 

организация спрямо ОНД и Евразийския икономически съюз – другите 

основни международни формирования на територията на постсъветските 

страни. Дейностите на Организацията са насочени приоритетно към 

опазването, защитата и сигурността на региона. В нейния Устав9 сред 

основните цели могат да бъдат посочени следните: 

1. Укрепване на мира. 

2. Защита на колективна основа на независимостта на страните. 

3. Постигане на колективните цели на Организацията с 

използване предимно на политически и дипломатически средства. 

За да се противопостави на съществуващите и възникващите 

предизвикателства и заплахи за сигурността на държавите, в рамките на 

                                                           
9
 Устав Организации Договора о коллективной безопасности, http://kremlin.ru/supplement/3506  
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ОДКС е създадена ефективна система за колективна сигурност, основана 

на три допълващи се области на колективни усилия: политическо, военно 

сътрудничество и сътрудничество за противодействие на 

предизвикателствата и заплахите. 

Най-важната и приоритетна област на дейността на ОДКС е 

сътрудничеството с международни организации и трети държави в 

интерес на обединяването на усилията за поддържане на стабилност и 

укрепване на мира. Сътрудничеството на ОДКС с ООН, ОССЕ, ШОС, ОНД и 

техните специализирани структури се развива постепенно и конструктивно 

въз основа на подходяща правна рамка. Разширява се сътрудничеството с 

трети държави. В рамките на това сътрудничество се координират подходи 

за решаването на толкова важни и от взаимен интерес въпроси като 

противодействието на международния тероризъм и екстремизъм, 

незаконното разпространение на наркотици и осигуряването на гранична 

сигурност. Сътрудничеството с други международни организации се 

развива на работно ниво. Подписани са Меморандуми за сътрудничество с 

ООН, ШОС, ОНД, ЕАИС, съюзните държави, Плана Коломбо10, Регионалната 

антитерористична структура на ШОС, Антитерористичния център и 

Координационната служба на Съвета на командващите граничните войски 

на ОНД. 

Съвпадането на зоната на отговорност, целите и задачите, 

адекватната политическа основа и липсата на технически препятствия за 

сътрудничеството между ШОС и ОДКС формират допълнителните 

преимущества за сътрудничеството и стабилната конкурентоспособност на 

организациите. На базата на международното право между тях са 

разработени принципите на международното сътрудничество. Китайският 
                                                           
10

 Planning Prosperity Together, https://colombo-plan.org/ 
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политолог Ян Лей смята, че липсата на необходимото равнище на 

координация с цел решаване на общите въпроси между КНР и РФ е 

възможно да се реши посредством създаването на постоянни механизми 

за сигурност между двете организации.  

Военното строителство и противодействие на съвременните 

предизвикателства и заплахи са важни аспекти в дейността на ОДКС. 

Въпреки важността и приоритета на колективните политически действия за 

решаване на задачите, пред които е изправена Организацията, 

спецификата на ОДКС е наличието на способен силов потенциал, готов да 

отговори на широк спектър от традиционни и съвременни 

предизвикателства и заплахи в Евразия. Целта на военното сътрудничество 

е осигуряване на колективната и националната сигурност на държавите на 

Организацията чрез поддържане в рамките на необходимата достатъчност 

и наличност на отбранителния капацитет на всяка държава членка. 

Предвижда се това да се прилага чрез силите и средствата на системата за 

колективна сигурност на ОДКС, за да изпълнява предназначението и 

задачите си в съответствие с член 4 и член 6 от Договора за колективна 

сигурност от 15 май 1992 г., както и за своевременно реагиране на 

възможни предизвикателства и заплахи за националната и колективната 

сигурност на страните от ОДКС. 

Друго направление на сътрудничеството между страните от ОДКС, в 

съответствие с Устава на Организацията, е противодействието на 

нелегалната миграция от трети държави. Първата съвместна операция 

„Нелегал“11 е проведена през 2006 г. Под ръководството на 

Координационния съвет на ръководителите на компетентните органи за 

                                                           
11

 Страны ОДКБ проведут совместные операции против незаконной миграции, https://odkb-
csto.org/news/smi/strany_odkb_provedut_sovmestnye_operatsii_protiv_nezakonnoy_migratsii/ 



 
27 

противодействие на нелегалната миграция се осъществяват координирани 

оперативни и превантивни мерки и специални операции и борба с 

нелегалната миграция, които включват съвместни усилия за блокиране на 

каналите за незаконна миграция на граждани на трети страни и 

ограничаване на престъпните дейности на трафикантите и организираните 

незаконни групи. 

В съответствие с член 9 от Устава на ОДКС във формата на 

Организацията функционират механизми за редовни политически 

консултации, в които се обсъждат оценки на ситуацията в зоната на 

отговорност на ОДКС; разработват се общи позиции и се търсят съвместни 

подходи по актуалните въпроси от международния „дневен ред“, както и 

се координират колективните изявления.  

Стратегията за колективна сигурност на ОДКС за периода до 2025 г. 

отбелязва, че един от основните фактори за настоящите 

предизвикателства и заплахи за колективната сигурност на ОДКС е 

желанието за постигане на стратегически цели на сигурността на 

информационното пространство с използване на сила. Това включва 

информационен натиск, използване на информационни и 

комуникационни технологии с цел оказване на разрушително въздействие 

върху социално-политическата и социално-икономическата ситуация, 

манипулиране на общественото съзнание, използване на информационни 

технологии в т. нар. „сложни“ или „хибридни“ технологии. 

ОДКС провежда интензивно информационно-аналитична дейност, 

активно си сътрудничи с медиите и организациите на журналистите и 

пресата, с държавните органи на страните участници за допълване на 

усилията в областта на информационното сътрудничество, в борбата с 
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пропагандата на насилието и с идеологията на расизма и ксенофобията. 

ОДКС издава съюзно периодично информационно и аналитично списание 

„Съюзник”. Съществува седмична телевизионна програма със същото име 

в телевизионната компания „Мир” с наименование „Съюзник”. Радио 

Русия излъчва месечна програма „Международна политика - ОДКС". 

Борбата с тероризма и екстремизма е един от основните компоненти 

на дейността на ОДКС. Още през 2016 г. ръководителите на държавите, 

след като обстойно разглеждат ситуацията в зоната на отговорност на 

Организацията и решават да приложат набор от мерки за противодействие 

на международния тероризъм и екстремизъм, които включват редица 

практически организационни мерки, както и политически и военни мерки, 

насочени към развитие на силен антитерористичен потенциал на ОДКС.  

В обобщение на всичко посочено дотук, могат да бъдат представени 

следните изводи: 

1. От анализа на актуалността и геополитическата значимост на 

Организацията следва извода, че дейността ѝ е насочена към опазване на 

регионалната сигурност. Уникалността й е в нейната многофункционалност 

и в новия тип на вътрешната организация, насочена към съвместяването 

на целия диапазон от общосъюзни задачи. Именно това съчетаване прави 

ОДКС уникален механизъм, способен да изиграе значителна роля при 

формирането и укрепването на новата архитектура за сигурност в Европа и 

Азия. 

2. От анализа на най-важната и приоритетна област на дейността на 

ОДКС - сътрудничеството и на проблемите, свързани с него, следва извода, 

че преобразуването на ОДКС в международна регионална организация 

преди всичко е предизвикано от потребността тя да се адаптира към 
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еволюцията на регионалната и глобалната структура на сигурността и да 

противодейства на новите опасности и предизвикателства на XXI век. 

3. От анализа на същността и организацията на ОДКС, както и на 

възможностите й за противодействие на асиметричната опасност и 

глобалното геополитическо противопоставяне, следва извода, че тя се 

превръща в пълноправна международна организация и в Устава на ООН се 

признава нейната роля в гарантирането на регионалната сигурност. 

Международноправният й статус вече е приравнен с този на НАТО. 

4. Чрез представянето и приоритетното залагане на нови основни 

изисквания, на които трябва да отговарят силите на ОДКС – висока 

мобилност, универсалност, постоянни работни органи на управление, 

стабилна нормативна и законодателна база, може да се посочи, че е 

изпълнена задачата за анализа и оценка съвременното състояние на 

военнополитическата интеграция между страните от този съюз. 

 

ПРОБЛЕМИ НА РЕГИОНАЛНАТА И ГЛОБАЛНАТА СИГУРНОСТ, ЗАСЯГАЩИ 

СТРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА  

Анализът на националните интереси на страните в ОДКС, на 

политиките и на общите декларирани цели в рамките на тази структура 

показват, че участващите страни често стигат до двусмислени и понякога 

противоречиви действия, които създават определени трудности във 

функционирането й. Анализите на адекватността на тълкуването на 

стратегията и тактиката на ОДКС от страните в организацията също са 

другият важен елемент от цялостния анализ на същността и актуалните 

дейности на тази организация. Идентифицирането на основните 
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тенденции в оценката на степента на влияние на ОДКС в постсъветското 

пространство, във фундаменталните насоки на дейността на организацията 

е последният, но не по важност елемент от изпълнението на задачата да се 

посочат проблемните аспекти на регионалната и глобалната сигурност и в 

дейността на организацията. 

Анализът на националните интереси на страните участници в ОДКС 

разкрива следните модели и действия. Националните интереси на 

държавите в ОДКС са до голяма степен сходни. Поради особеностите на 

региона, те са съсредоточени около общи проблеми: запазване на 

суверенитета, целостта и стабилността на държавата, противодействие на 

съвременните предизвикателства и заплахи за международната и 

регионалната сигурност, по-специално международния тероризъм и 

екстремизъм и борбата с наркотрафика. Това опростено и кратко описание 

на направленията за действие и развитие на всяка държава допринася за 

интеграцията в рамките на военно-политическата структура, чиито основни 

области на дейност се формират в съответствие с преките интереси на 

участващите страни. 

Анализ на функционирането на Организацията 

Обсъждането и анализирането на функционалните способности на 

Организацията за реагиране на днешните и бъдещите предизвикателства 

и на разместването на пластовете в геополитически и геопространствен 

план налага да се правят и постоянни анализи на военно-политическата 

интеграция, на позициите и действията на тази важна организация за 

съществуването и развитието на целия регион. Това е всъщност проблемът 

в регионалната и глобалната сигурност, даващ основание да се търсят 

отговори на поставените по-горе въпроси. За да се аргументират тези 
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отговори, следва да се посочат накратко целите, ценностите и проблемите 

в ОДКС, както и да се представят изводи за това. 

Съществуват големи критики по отношение на тази организация. Една 

от критичните позиции гласи, че е изключително „руска”, характеризираща 

се със силна вертикална власт и строга вътрешна йерархия, а също така и 

че тя не е способна ефективно да реагира спрямо постоянно възникващите 

нови предизвикателства и опасности. Изследователката на 

международната сигурност Ю. Никитина12 смята, че ДКС поначало е бил 

подписан, излизайки от желанието да не влизат държавите в западните 

организации, а да има собствена - руска.  

Слаба черта на ОДКС са нейните нормативни постановления за 

ненамеса във вътрешните работи на страните. Те влизат в противоречие с 

потребностите на еволюционно-институционалното развитие на 

Организацията и съвременните предизвикателства. Желанието е да се 

запазят действащите политически системи и режимите в някои от 

страните. Това затруднява развитието на отношенията както вътре в 

Организацията, така и със западните страни. Наблюдава се увеличаване и 

разширяване на функциите на Организацията: към противопоставянето на 

военните опасности се добавя нов кръг от задачи – миротворчество, борба 

с огромен аспект от опасности от хуманитарен характер, а също и 

противодействие на екологични, техногенни и епидемиологични 

проблеми. 

                                                           
12

  Никитина Ю. А. ОДКС : Незападная региональная организация?. в „Индекс безопасности“ №2 (97), том 
17, стр. 47,  
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Според руския изследовател Никитина13, „ОДКС се трансформира от 

военно-политическа структура към универсална и многостепенна 

международна организация, която работи с всички въпроси за опазване на 

сигурността. Ситуацията на международната арена се изменя много бързо, 

задълбочават се старите проблеми като тероризмът, наркотрафикът, и 

възникват нови (природни и техногенни катастрофи). В този план се 

изменят и старите механизми на глобалната сигурност. ОДКС, както и 

преди, предполага, че главното средство за разрешаване на кризи трябва 

да бъдат дипломатическите и политическите мерки. Но Организацията 

трябва да признае, че съвременните международни отношения и промени 

изискват и предизвикват необходимостта от модернизация на военния 

компонент на ОДКС“.  

След приемането през 2006 г. на решението за многофункционалност 

на ОДКС, Организацията увеличава своя принос в противодействието на 

регионалните предизвикателства и заплахи. Създадени са и успешно 

функционират необходимите механизми за координация на националните 

дейности. Основната цел на ОДКС е да се достигне до практическото 

взаимодействие на съответните служби, за да се гарантира възможността 

за ежедневно сътрудничество на служителите, за да се постигне истинска 

възвръщаемост от полаганите усилия. За тази цел под егидата на OКДС 

редовно се провеждат колективни оперативни превантивни операции. 

Към днешна дата14 ОДКС се е превърнала в ефективна международна 

регионална военно-политическа структура, която: 

                                                           
13

 Никитина, Ю. „Механизми на еволюцията и международно-политическите стратегии на ОДКС и ШОС”, 
https://mgimo.ru/files/32782/autoref_Nikitina.pdf  
14 Изявление на генералния секретар на ОДКС Станислав Зась по време на кръглата маса „ОДКС: 

ориентири за стратегическо развитие“, 7 октомври 2020 г. https://odkb-csto.org/news/speech/vystuplenie-

generalnogo-sekretarya-odkb-v-khode-zasedaniya-kruglogo-stola-odkb-orientiry-strategiche/ 
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- е разработила  цялата необходима нормативна правна рамка; 

- създала е уставни и работни структури и са разработени алгоритми 

на техните дейности и е коригирано функционирането им; 

- сформирани са подходящите сили и средства, включително и Силите 

за колективна отбрана; изградена е система за тяхната подготовка и 

осигуряване; 

- създадена е система за координация във външнополитическата 

сфера и в други области, в това число съвместно противодействие на 

съвременните предизвикателства и заплахи на почти постоянна основа 

(операции „Канал“, „Нелегал“ и „Наемник“). 

ОДКС е призната от ООН и други международни организации като 

субект на международната политика. Всичко това са резултатите от 

колосални съвместни усилия. Но дали това е достатъчно? Очевидно не.  

Проблеми, цели, ценности и единство в ОДКС 

Оценката на дейността на всяка организация се основава на анализа 

на нейната ефективност. Въпреки това тези критерии не винаги са 

универсални и не работят за всички типове регионални организации. 

Традиционно основният критерий за ефективност отчита 

функционалността, под която се разбира развитието на правовата база и 

институционалните структури, както и тяхното приложение на практика. 

Заедно с това, за ефективната дейност на всички елементи на 

организацията, са важни общите цели и ценности, които се разглеждат и 

лежат в основата на представата на страните участници за функциите и 

предизвикателствата пред Съюза.  
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Произтичащите в постсъветското пространство процеси често не се 

вписват в съществуващите западни теоретични построения и „изпадат“ от 

закономерностите, които могат да се открият в примерите за западните 

регионални процеси. Политическата интеграция, в повечето свои 

дефиниции, предполага или подразбира делегиране на пълномощия на 

наднационално ниво; достатъчно ясни етапи и стадии на развитие и 

предварително определен резултат (например създаване на единно 

общество); ориентация към ЕС като модел.  

С други думи, основните теории за интеграцията имат определена 

ценностна ориентация и предполагат някакъв краен резултат в процесите 

на военно-политическа интеграция и междудържавното сътрудничество. 

Оценките на ефективността на дейността на една регионална организация 

може кардинално да се различават в зависимост от прилаганата теория. 

Освен това, в настоящия момент ЕС все още се разглежда не в качеството 

на идеален модел, а по-скоро в качеството на изключение, тъй като 

европейската интеграция е явление, по същността си уникално и без 

аналог в други региони на света. 

Интересно е да се сравнят резултатите от изследванията на 

неевропейския регионализъм с практиката на развитието на 

постсъветските организации и по-специално - ОДКС. Сравнителният анализ 

на такива организации като Африканския съюз, Лига на арабските страни, 

АСЕАН, Организация на американските държави и др. показва, че в 

развиващия се свят за регионалните организации не е толкова важна 

необходимостта от съвместни решения на проблема (обща външна 

заплаха, либерализация на търговията и т.н.), а по-скоро разделените и 

почти едностранни подходи спрямо суверенитета, преживяването на 
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режимите, ненамесата и в крайна сметка - военно-политическа 

интеграция. 

При растящата многовекторност и многополярност на политиките на 

всички страни, включително Русия, и особено на страните от Централна 

Азия, общата институционална идентичност става относително по-малко 

значима. В същото време активно се развива и анализира функционалното 

измерение на същността на процесите, интересите и способностите на 

отделните държави извън даден съюз или коалиция. Новите тенденции в 

международните отношения, разрушаването на центровете на влияние и 

сила създават определени нови проблеми за разширението на 

организациите, които ще бъдат разгледани подробно по-нататък. 

Изпреварваща интеграция 

Указаните особености в определена степен са характерни и за ОДКС, 

която в средата на 2000 г. притежава необходимите инструменти  за 

намеса (Колективни сили за бързо развръщане в Централноазиатския 

регион) и желание да действа. Но общата ориентация на страните 

участници в Съюза за ненамеса във вътрешните работи се е оказала в 

определено противоречие с новите задачи в сферата на сигурността. Така, 

през 2005 г., по време на „революцията на лалетата“ в Киргизстан, ОДКС е 

готова да се намеси, но президентът на страната Акаев15 се отказва от 

помощта, като определя възникващите събития като „вътрешни работи“. 

Създава се впечатление, че развитието на структурите и механизмите на 

ОДКС изпреварват готовността на страните участници да използват 

възможностите на Организацията. Тази тенденция се потвърждава от 

последвалите събития и процеси, които на пръв поглед могат да изглеждат 

                                                           
15

 Аскар Акаевич Акаев е киргизски политик, президент на Киргизстан от 1990 до свалянето му от власт 
чрез Революцията на лалетата през 2005 г. 
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парадоксално. От една страна ОДКС, след редица „цветни революции“, 

реагира на промяната на характера на заплахите за сигурността, които 

имат вътрешен характер, адаптирайки сценариите на ежегодните учения 

на Колективните сили за бързо реагиране „Рубеж“. Например, през 2005 г. 

и 2006 г. в сценария на ученията присъства такъв елемент като 

„недоволство на местното население от резултатите от изборите, което 

бърза да използва навлизането на групи от територията на Афганистан, 

които се стремят да създадат в ЦА ислямски халифат“. Припомнянето на 

този факт е, защото в този период Узбекистан се връща в състава на ОДКС 

на фона на рязкото влошаване на отношенията със САЩ след 

андижанските събития от май 2005 г., което е достатъчно показателно. 

Една от причините за връщането на страната може да се счита надеждата 

за помощ от страна на ОДКС в случай на повторен опит за „революция“. 

С отстояването на намеренията на страните, ОДКС излиза на ново 

ниво на взаимодействие, но това води до отслабване на вътрешната 

дисциплина в Организацията при вземането на решения и инициативи от 

страна на участниците. 

„Особените мнения“, проблемът при консенсуса и единството 

Поради нежеланието на ОДКС да огласява вътрешните си проблеми, е 

напълно логично да се замълчава за реалните противоречия между 

страните, което води до обратния ефект. Вместо да е налице пълноценна 

регионална организация, в която се провеждат реални дебати и всяка 

държава има еднакво политическо положение, външните наблюдатели, 

очевидно по аналогия с ролята на САЩ в НАТО, правят изводи за 

„неоимперските амбиции на Русия“16 и ги назовават като нейн собствен 

                                                           
16

: Конрад Шулер, Frankfurter Allgemeine Zeitung, (www.faz.net). Цитат от: А ако Русия тръгне и срещу 
други държави?, https://p.dw.com/p/2UfP7. 
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приоритет. Ако ситуацията е точно такава, то може да се каже, че 

Узбекистан не е успял фактически да блокира някои инициативи при 

развитието на ОДКС. По-конкретно, чуждите експерти следва да имат 

предвид, че именно особената позиция на Ташкент по афганистанския 

въпрос не позволява ОДКС да взема мерки по подготовката за по-

ефективно реагиране на ситуацията, която неизбежно ще бъде променена 

в процеса на извеждането на силите на военната международна коалиция 

от Афганистан. Ако Русия наистина може да спре всяко решение за това в 

Съюза, то не би възниквал въпросът за вътрешната дисциплина.  

Узбекистан често е обвиняван в неконструктивно поведение както в 

двустранните отношения с централноазиатските съседни страни, така и в 

политиката в рамките на регионалните организации. По-специално, в 

качествените приложения на такива поведения е отказът от участието в 

неформалните срещи на ОДКС (декември 2008 г.; май 2010 г.; август 2010 

г.; август 2011 г.) и в някои други официални мероприятия. Ташкент не е 

подписал редица документи за силите и средствата за системата за 

колективна безопасност на ОДКС „Положение за реда на реагиране при 

кризисни ситуации“, документи за КСОР и не участва в миротворческите 

сили. Счита за нецелесъобразни функционирането на КСБР и създаването 

на регионални сили и е срещу установяване на отношения на ОДКС с НАТО, 

не е заинтересован от развитието на отношенията на Организацията с 

ОССЕ и Евразийското икономическо общество (ЕврАзЭС). Изказва „особена 

позиция“ по въпроса за постконфликтното преустройство на Афганистан, 

което фактически възпрепятства формирането на единна линия на ОДКС 

по отношение на Афганистан. 

Необходимо е да се подчертае, че многовекторността на външните 

политики на новите независими държави и „разноскоростната и 
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многоформатна“ интеграция на постсъветското пространство имат своите 

предимства. Ако в това пространство съществува само една регионална 

организация - ОНД, то всеки конфликт в нейните рамки ще се прехвърли от 

едната на всичките сфери на взаимодействие. Нещо подобно стана с 

Грузия: конфликтът й с Русия доведе до политическото решение на Грузия 

за изход от ОНД. В резултат на това се оказаха налице недействащи 

огромно число споразумения, което наруши функционалното 

взаимодействие в неполитическите сфери на Тбилиси с другите страни на 

ОНД по всички направления, а също и с Русия. 

От тази логика следва, че многофункционалността на ОДКС ѝ 

позволява да съхранява и поддържа реда в своите държави, които не се 

заинтересовани от взаимодействието по всички кръгове на въпроси и 

могат да избират най-привлекателните за себе си направления за 

сътрудничество. Тази многофункционалност уравновесява 

разновекторните интереси и противопоставяния от страна на Белорусия, 

Армения и страните от Централна Азия. 

Засега ОДКС не разполага с разбираеми за всички идеология. Това 

отчасти обяснява определеното неразбиране от международното 

общество на това какво иска и към какво се стреми Организацията. 

Целесъобразното сформиране на обща идея трябва да се осъществява по 

такъв начин, че да изпълнява едновременно вътрешна и външна функция 

– сплотяване на страните участници и подобряване на международната 

репутация. 

Дилемата „демокрация–стабилност“  

Както страните от Запада, така и страните от ОДКС разглеждат 

стабилността като качествено приоритетна цел. Въпреки това Русия и 
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постсъветските страни (както и Китай) считат съществуващите в 

постсъветското пространство режими като стабилизиращ фактор, като на 

Запад режимите в повечето страни от ОДКС са оценени като фактор за 

дестабилизация. Западните експерти считат, че централноазиатските 

страни от ОДКС се опасяват от западната политика на демократизация, 

която, по тяхно мнение, е намеса във вътрешните им работи, а също така 

може да способства за нарастване на радикални и ислямистки настроения.  

Политическото влияние на Русия в региона се осигурява с това, че 

Москва, за разлика от западните страни, не обвързва оказваната помощ с 

политически задължения, което е особено ценно за държавите от ЦА. В 

тези именно страни съществуват опасения по повод на китайското 

влияние. Русия е възприемана като по-близък по манталитет партньор. 

Следователно именно Русия (а не Китай и страните извън ЕС) 

преимуществено се възприемат в региона като устойчив и равноправен 

при развитието на отношенията в политическата сфера партньор. 

Проблеми и перспективи на отношенията на ОДКС и НАТО 

Взаимоотношенията с НАТО са едно от най-проблемните направления 

на международното политическо измерение на дейността на ОДКС. От 

гледна точка на международното право, ОДКС се отнася към този тип 

организации, каквато е и НАТО - регионална междудържавна организация 

за сигурност с пълномощия в съответствие с глава 8 на Устава на ООН. И 

двете организации са признати от ООН в това им качество. Съветът за 

колективна сигурност на ОДКС през юни 2004 г. приема „Решение за 
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основни направления на диалога и взаимоотношенията на ОДКС с 

Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)“.17 

Накратко ще бъдат представени някои положения от този документ. 

Първо, констатацията за близост и съвпадение по основни позиции, 

официално заявени от ОДКС и НАТО по въпросите на противодействието 

на съвременните заплахи. Второ, включване в дневния ред на консултации 

и сътрудничество по следните теми: регионална и международна 

сигурност; противодействие на международния тероризъм, незаконния 

оборот на наркотици и оръжия, организираната престъпност и 

незаконната миграция; неразпространение на оръжия за масово 

унищожение и ракетни технологии; укрепване на граничната сигурност; 

предотвратяване и урегулиране на конфликтни ситуации и 

миротворчество; сътрудничество при ликвидиране на последствия от 

извънредни ситуации. В процеса на консултациите между ОДКС–НАТО се 

предлагат качествени допълнения за сътрудничество на държавите от 

НАТО в рамките на програмата „Партньорство за мир“.  

Трето, възможност за използване на такива механизми на развитие на 

отношенията с НАТО, като двустранен формат, формат ОДКС – НАТО, 

обмен на информацията, работни контакти между генералните секретари 

на двете организации и др. По този начин Организацията подава ръка на 

Алианса, предлагайки достатъчно подробен списък от теми за консултации 

и сътрудничество. Но на съответното обръщение към НАТО не последва 

отговор. В следващите години, от обширния списък беше изложена 

особена актуална сфера - борба с трафика на наркотици. Но и на това 

предложение не е имало реакция. 

                                                           
17

 Нормативные правовые документы, подписанные в рамках ОДКБ, https://odkb-
csto.org/documents/documents/normativnye_pravovye_dokumenty_podpisannye_v_ramkakh_odkb/ 
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Алиансът не бърза с институционализация на отношенията, 

предпочита да работи с отделни членове на Организацията в рамките на 

Съвета Русия – НАТО, в Съвета на европейското партньорство (СЕАП) и в 

програмите „Партньорство за мир“. Например, формата за сътрудничество 

със СЕАП предполага само обмен на мнения, а не приемане и реализиране 

на конкретни инициативи, ориентирани към взаимодействие на 

междудържавно ниво и не във формат „организация – организация“. 

Проблемът за това как НАТО се проявява и в отношенията си с Русия, се 

заключава в това, че сближаването - това не е въпрос на предпочитания, а 

въпрос на необходимост за Алианса. Ако във взаимодействието Русия – 

НАТО Брюксел дава съответстващ сигнал, то в ОДКС той не е показан и 

получен. 

В пълна степен е очевидно, че при „претоварването“ в отношенията с 

Русия е нужно да има „презареждане“, което много зависи от Вашингтон. 

НАТО отбелязва, че се стреми да активизира сътрудничеството с Русия, но 

счита „контрапродуктивно взаимодействието с ОДКС“ като 

„организацията, инициираната от Москва за противодействие на 

потенциалното влияние на НАТО и САЩ върху бившето съветско 

пространство“.  

 За разлика от приетата през 2010 г. концепция, по-ранният 

доминиращ подход беше този, че Алиансът трябва да може да решава 

всички проблеми самостоятелно - без особено взаимодействие с други 

държави и организации. Но става дума за друго – по-рано се отбелязваше, 

че при сериозно и динамично изменение на ситуациите по света нараства 

неопределеността и перспективите за развитие за интересите за 

сигурността на държаните на Алианса. Неслучайно документът показва и 

оставя по-широко „поле за маневри“. Не е случайно и това, че особено 
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внимание сега се отделя на взаимоотношенията с ООН и ЕС, а също и с 

Русия - особено в сферата на кризисното урегулиране. 

Следва да се обърне внимание и на положението, че „безопасността 

на Алианса и Русия са преплетени“. В старата концепция за такова 

положение не е имало дори и намерение. Документът от 2010 г. създава 

потенциал за укрепване на отношенията между Русия и Алианса, избягва 

неопределеността в отношенията и преформатиране на взаимодействието 

между тях. За негативните интерпретации трябва да се предприемат 

практически действия и да се повиши прозрачността в отношенията между 

организациите. Колкото са повече и по-добре са определени 

характеристиките и изискванията за консултациите, толкова по-добре 

всяка организация планира своята стратегия и практическа политика. 

Друг комплексен въпрос са характерът и мащабите на потенциални 

резултати от взаимодействията, за които се води сериозен спор, поради 

различните стереотипи и по-новите оценки на геополитическата ситуация, 

свежите идеи и предложения. Между Русия и Алианса има още много 

проблеми - достатъчно е  да се отбележи неурегулираността на въпросите 

в системата за ПРО. Решенията им изискват приоритетно внимание и 

усилия на съответните официални структури. 

Важно е да се добави, че за двете организации, в съответствие с 

техните основни документи ,съществува възможност за развитие на 

гъвкави форми на взаимодействие. Дори ако не е пълноценно 

сътрудничеството, то взаимодействието по конкретен проект и 

съответстващо съгласие (например, по афганистанското урегулиране) 

напълно съответства и отговаря на стратегическите концепции на Алианса. 
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Друг важен фактор са позициите в самата ОДКС. Съхраняват се 

определени разногласия в рамките на Организацията, в това число и по 

географски принцип. Проблем е и недостатъчно ясното и активното 

позициониране на Организацията за по-добро разбиране на нейните 

задачи и планове от Алианса.  

Нещо повече, запазването на курса за развитие на двустранни 

отношения на НАТО с отделни страни на ОДКС подкрепя тезиса за 

„двойната игра“ на някои участници в Организацията. Последните, в 

контактите с НАТО и зад гърба на Русия, поставят акцент върху готовността 

за разширяване на сътрудничеството с Алианса на двустранна основа по 

програмата „Партньорство за мир“. Още повече, че вътре в Организацията 

съществува определена опозиция за намиране на път за сътрудничество.  

Накрая, в качеството на отделен фактор, е „факторът Беларус“. Счита 

се, че критичното отношение на Запада към сегашното ръководство на 

Белорусия е едно от препятствията за сътрудничество с ОДКС. 

Признаването на Организацията като равноправен партньор на НАТО 

среща не само външно, но и вътрешно противодействие. Последното се 

отнася не само до тази организация, но и за позициите на страните от 

ОДКС, включително и Русия. 

Дискусиите за отношенията ОДКС – НАТО в пълна степен могат да 

допринесат и за по-широка и актуална проблематика, например, 

сътрудничество в афганистанското направление. В тази проблематика 

влизат и въпросите и проблемите на европейската енергийна сигурност от 

Ванкувър до Владивосток, въпросите за Договор за европейска 

безопасност и др. 
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Въпроси за формирането на коалиции 

Извеждането на силите на НАТО от Афганистан поставя сложен и 

скъпоструващ проблем за укрепването на таджикско-афганистанската и 

узбекско-афганистанската граници и постоянното дежурство на 

боеспособните елементи на КСБР и КСОР на ОДКС на север от 

афганистанската граница. Сценариите на ученията на КСБР и КСОР и в 

момента отразяват предполагаемите навлизания от юг на отряди 

талибани. За откриване на диалог по темата е необходимо е да се 

проведат серии консултации на ОДКС и НАТО, Русия и НАТО по постепенна 

и съгласувана, разтеглена във времето процедура за намаляване на 

участието на НАТО и на други актьори в афганистанското урегулиране и 

стабилизация. 

За по-активното развиване на потенциала на ОДКС по 

афганистанското направление е необходимо Русия, като водещ член на 

Организацията, да има по-активно участие в конкретното представяне на 

вариантите за развитие на ситуацията в Афганистан и в процеса на 

сближаване на дейностите на международните коалиции. Тези варианти 

трябва да бъдат подкрепени с анализи на възможни руски мерки и тези на 

Организацията. Напълно очевидно е, че това е крайно сложна задача 

предвид съхраняването на високото ниво на неопределеност. Съответно, в 

хода на разработването на адекватни стратегически възгледи, са 

необходими интензивни консултации както със съюзниците в ОДКС, ШОС, 

така и с НАТО и с други международни структури.  

Такава обемна дейност предполага ефективно изпълнение на 

комплекс от действия по външнополитически, военни, икономически и 

други направления. Затова Русия ще се нуждае от сериозни експертни и 

междуведомствени усилия. Един пример за това е извода, че 
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предоставянето на икономическа помощ за постконфликтната 

реконструкция на северните провинции на Афганистан, която да е 

съгласувана с други международни актьори, ще трябва да се извършва 

успоредно с подготовката за отразяване на проникване на талибани в 

централноазиатските страни от ОДКС. 

ОДКС трябва да се готви с дългосрочен програмен план и по 

афганистанското направление за взаимодействие с международните 

организации, които са ангажирани с решаването на проблемите в тази 

страна. 

Развитие на миротворческия потенциал на ОДКС 

Участието на държавите и големите международни организации в 

миротворчеството, урегулиране на конфликтите и постконфликтно 

възстановяване на мирния живот е най-важният показател, по който в 

международната общност се оценява глобалната роля на държавите и 

организациите. Един от ключовите приоритети на ОДКС, който би могъл да 

засили доверието и интереса към нея от световното общество и от 

международните структури, ще повиши нейната роля и ще създаде 

сериозни импулси за взаимодействие с други партньори, е 

миротворческата й дейност. Тя е непосредствено свързана със стратегията 

за съвместното „кризисно реагиране“, получила развитие на срещата на 

ОДКС през декември 2010 г. и на неформалната среща през август 2011 г. 

Разширяването на миротворческия потенциал на ОДКС съответства на 

векторите на общите световни процеси. В дейността на други 

международни организации (например НАТО и ЕС), водещи операции в 

конфликтни зони, ясно се проследява тенденцията към глобализация на 
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зоните на отговорностите. От 13 провеждани операции на Евросъюза само 

две са в Европа, останалите - в Африка и отдалечените райони на Азия. 

Въвеждане на практиките за съвместни наблюдателни мисии и 

специални представители от ОДКС.  

Структурите за безопасност, съществуващи в евроатлантическото 

пространство, са достатъчно нееднородни, но все пак представят 

целесъобразни предложения за стартиране на универсализация на 

съществуващите структури преди всичко чрез създаване на универсален 

механизъм за съвместно неконкурентно наблюдение в зоните на 

регионалните конфликти на основата на общия мандат от страна на ООН. 

По-специално, от шест основни организации в сферата на сигурността, 

представени в евроатлантическото пространство (ООН, ОССЕ, ЕС, НАТО, 

ОДКС и ШОС), в зоната на регионалните конфликти може да действа 

Обединена мисия на наблюдателите при единодушно съгласие и на базата 

на общ мандат на ООН. Така би могло съществено да се намали 

несъгласуваността на усилията на различни субекти по урегулиране на 

конфликти. 

Формирането на миротворческия потенциал на ОДКС следва да 

допълва създаването на системи за наблюдателни мисии на ОДКС в 

конфликтни региони, мисии на ОДКС по установяване на факти, 

посреднически мисии на ОДКС по опита на ООН и ОССЕ. За целите на 

постоянното наблюдение на ситуациите в сферата на сигурността и за по-

добрата координация на позициите на страните участници и с външни 

партньори, е актуална идеята за създаване на института за специалните 

представители на ОДКС. В рамките на ОДКС в 2010 г. е разработен проект 

за дейността на специалния представител на Съвета за колективната 
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сигурност по кризисно реагиране. Целесъобразно е да се продължи този 

проект и да се развие в образователен институт за специалното 

представителство в рамките на ОДКС. Необходимостта от създаване на 

отделен институт на ОДКС е обусловена от редица фактори. „Цветните 

революции“ в постсъветското пространство, събитията в страните на 

Северна Африка и Близкия Изток, активизацията на екстремистите и 

терора едновременно с извеждането на военните сили от 

международната коалиция в Афганистан изискват постоянно наблюдение 

на ситуациите по места.  

Изучаването на практиките на дейностите на международни 

организации (ЕС, НАТО, центъра за предотвратяване на конфликти на ОССЕ 

и др.) показва, че работата на спецпредставителите може да бъде 

организирана по следния принцип: географски (по региони) и 

функционален (по определен проблем, конфликт). 

Векторите на дейностите на спецпредставителите може да се 

различават по следното: спецпредставителят на регионалната организация 

ще бъде готов да докладва на държавите от тази организация за 

ситуациите в региона и състоянието на различни проблеми (което е 

вътрешният вектор), или да представлява координирането на външна 

политика на държавите по отношение на региона и проблемите в него 

(външен вектор). Вътрешните и външните вектори, като функции за 

мониторинг и функции за представяне на координирана позиция на 

организациите, могат да се съчетават. Също така във функциите на 

спецпредставителя може да влиза координация и взаимодействие с 

представители от програми и на други регионални и международни 

организации, работещи в региона. 
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Важна функция на спецпредставителите са контактите с местно 

политическо ръководство, бизнеса, лидерите на различни организации, а 

също и с представители на медиите, гражданското общество, в това число 

и опозицията. Официално спецпредставителя може да подготвят редовни 

отворени доклади за състоянието на дейностите в региона, за определени 

проблеми и за резултатите от дейностите по установяване на факти. 

ОДКС като организация, имаща реални механизми за кризисно 

реагиране, трябва да изпълнява функции за мониторинг и ранно 

предупреждение за конфликти, застрашаващи безопасността на 

Организацията и на нейните страни участници. Освен това възможното 

разширяване на полето на дейност на ОДКС има нужда от мониторинг и 

проучване на кризисните ситуации в зоните на отговорност на 

Организацията. 

В последно време се усъвършенства външнополитическата 

координация в рамките на ОДКС, наблюдава се растеж на готовността и 

интересите на държавите за изразяване и приемане на обща позиция на 

страните от ОДКС с други международни организации по множество 

важни регионални и глобални въпроси. Единната позиция на ОДКС, 

централизирано представена пред регионалните и външните партньори, 

прави Организацията по-силно защитена и ясно видима на 

международната арена и това позволява да се гради имидж на сплотена 

организация с разгърната структура. 

Публикациите в откритите доклади, подготвени от специалните 

представители от ОДКС по определена резонансна ситуация, и в резултат 

на собствени разследвания (fact-finding missions) за установяване на факти 

биха могли да внесат яснота в публичното пространство по отношение на 
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мониторинговите мисии. В зависимост от поставените цели може да се 

препоръча създаването на постове на специални представители по 

следните направления: 

- контакти с международни структури в зоната на отговорност на 

ОДКС; 

- контакти с международни структури в зоните за отговорност на 

ОДКС за взаимодействие с ООН и ОССЕ; 

- взаимодействие с ЕС и НАТО; ОИС, Лигата на арабските държави и 

Африканския съюз; 

- спецпредставител по ситуацията в Афганистан; 

- спецпредставител по региона Южен Кавказ; 

- спецпредставител по взаимодействието с държавите от ОНД, които 

не са в ОДКС (или по взаимодействието с други регионални организации 

на държавите от ОНД). 

Динамиката на промените на световната арена остава висока, а 

степента на взаимозависимост и глобализация на процесите е такава, че 

дори геополитически отдалечени конфликтни ситуации, например в 

арабския свят, могат непосредствено или индиректно да засегнат 

интересите на участниците в Организацията. В този случай Русия не трябва 

сама да решава проблемите с реагирането на кризи. 

Армения - между два геополитически полюса 

Опитът от Нагорни Карабах показа, че системата за колективна 

сигурност в постсъветското пространство на пръв поглед не работи. 

Междуетническите и регионалните конфликти, възникнали на територията 

на бившия Съветски съюз, всъщност се игнорират от ОДКС, която е 
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създадена, за да ги предотвратява и разрешава. Например в Нагорни 

Карабах се разполага руска миротворческа мисия, но войските на ОДКС не 

участват в нея. Защо? Конфликтът около Нагорни Карабах понякога се 

нарича „замразен“, но експертите през последните години смятат, че е 

време да се откажат от това определение.  

Каква е действителността и същността на конфликта? Първото голямо 

нарушение на режима на прекратяване на огъня е през 2016 г. Въпреки 

факта, че примирието между арменската и азербайджанската страна беше 

постигнато за първи път преди повече от 25 години, то многократно бе 

нарушавано. В началото на април 2016 г. в Нагорни Карабах се наблюдава 

поредната ескалация на конфликта между арменски и азербайджански 

части. Страните се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието. 

Според различни източници тогава от двете страни са убити десетки хора.  

Нова ескалация се наблюдава през юли 2020 г., далеч от спорните 

територии на Нагорни Карабах, на международно признатата граница на 

Азербайджан и Армения. Страните се обвиняват взаимно в провокации. От 

двете страни са убити няколко души, включително и цивилни. На 27 

септември 2020 г. започва нова ескалация на конфликта, като 

Азербайджан се опитва да си върне земите на Нагорни Карабах със сила.  

Военните операции са проведени с използване на тежко оръжие. 

Москва играе специална роля, защото Руската федерация е съпредседател 

на Минската група на ОССЕ и доставя оръжия на двете страни в конфликта. 

С участието на Русия, Армения и Азербайджан подписват споразумение за 

пълно прекратяване на военните действия в Нагорни Карабах на 10 

ноември 2020 г. То предвижда значителни отстъпки от страна на Ереван, 

както и разполагането на руски миротворци в региона.  
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Турция е все по-влиятелен играч в региона. Турското ръководство 

открито и активно подкрепя Азербайджан в конфликта му с Армения - 

както чрез дипломатическо, така и чрез военно сътрудничество. В отговор 

на молбата на Баку за помощ, Анкара ще направи „каквото е необходимо“, 

заявява турският външен министър Мевлют Чавушоглу в края на 

септември 2020 г.  

ОДКС няма никаква формална причина да се намеси във влошаването 

на ситуациите в Нагорни Карабах. Една от позициите е, че „ОДКС не се 

намесва днес, тъй като войната е на територията на Азербайджан и 

следователно ОДКС няма официална причина да се намесва в този 

конфликт“. „Ако войната бъде прехвърлена на територията на Армения, 

тогава ОДКС ще има официална причина да се намеси в това“, казва 

азербайджанският посланик в Москва.  

Взаимни са обвиненията за обстрелване и за убийство на цивилни. 

Редица държави, включително Русия и Франция, призовават страните да 

проявяват сдържаност. Турция отново заявява, че ще предостави на 

Азербайджан всякаква подкрепа, която поиска, на фона на ново 

влошаване на ситуацията в Нагорни Карабах.  

През октомври 2020 г., когато войната в Карабах е в разгара си, 

генералният секретар на ОДКС Станислав Зас заявява, че „организацията 

ще предоставя военна помощ на Армения в случай на реална заплаха за 

нейната териториална цялост или пряко военно нападение18“. Но по 

думите му Ереван не е подал молба до ОДКС за такава помощ. На 11 

ноември генералният секретар на ОДКС приветства влизането на руските 

                                                           
18

 Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в 28-ю годовщину подписания Договора о коллективной 
безопасности и 18-летие создания ОДКБ дал интервью РИА "НОВОСТИ": угрозы военного конфликта 
ОДКБ с НАТО нет, https://odkb-csto.org/news/news_odkb/generalnyy-sekretar-odkb-stanislav-zas-dal-
intervyu-ria-novosti-ugrozy-voennogo-konflikta-odkb-s-nat/?sphrase_id=66920 
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миротворци в зоната на конфликта в Карабах. Но по някаква причина той 

не казва нищо за готовността да се направи това и в други държави от 

ОДКС. 

Предполага се, че Ереван не подава молба до ОДКС за помощ, тъй 

като е видно, че подобна молба изглежда като „анахронизъм“. Има такава 

организация - Съветът на тюркоезичните държави, който обединява три 

страни от Централна Азия: Казахстан, Киргизстан и Узбекистан, както и 

Азербайджан и Турция. Така че този съвет, оглавяван от казахстански 

дипломат, от името на целия съвет, подкрепя Азербайджан във войната с 

Армения. Тоест има организация, в която трима членове на ОДКС 

подкрепят държава, която е във война срещу техния член. 

„Не е в интерес нито на Армения, нито на Азербайджан, конфликтът 

да прерасне в регионална война“, каза Станислав Зас. „Следователно не 

виждам такова развитие на събитията.“ Въпреки това той подчертава, че в 

случай на влошаване на ситуацията, в ОДКС се осигуряват подходящи 

механизми и всяка държава членка на Организацията има право да 

разчита на помощ. Ситуациите, когато ОДКС е принудена да се намеси, са 

ясно описани в нормативни документи, главно в Договора за колективна 

сигурност. „Можем да кажем, че има две такива прагови линии. Първата е, 

когато се създават реални заплахи за сигурността, стабилността, 

суверенитета и териториалната цялост на държавата“, отбеляза 

генералният секретар. „Всяка държава-членка на ОДКС има право да 

кандидатства пред ОДКС, задейства се механизма за междудържавни 

консултации, включително, ако е необходимо, спешни консултации и 

необходимата помощ или подкрепа се предоставят на тази държава по 

нейно искане. Втората прагова стойност е в случай на агресия, т.е. военна 

атака. В този случай това ще се счита за агресия срещу всички наши 
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държави. Всички видове помощ, включително военна помощ, се 

предоставят незабавно. В такива случаи стартират всички механизми за 

реакция на ОДКС.“19 

Станислав Зас се обявява против участието на трети сили в ситуацията 

около Нагорни Карабах. „Разширяването на участниците не е добро за 

уреждането на ситуацията“, подчерта той. „Приветстваме участието на 

онези страни, които са членове на Минската група на ОССЕ и в рамките на 

правомощията, дадени на Минската група, и мандата, който съществува. 

Ние считаме, че конфликтът е контрапродуктивен“.20 

Генералният секретар също не изключва появата на чуждестранни 

наемници и бойци в зоната на конфликта в Карабах. „Това не е от полза за 

нормализирането на отношенията, но представлява известно 

предизвикателство не само за участващите страни, но и за останалите“ 

заявява той. „Ние изхождаме от това. Но засега решенията за изграждане 

на някои бариери или вземане на някои допълнителни мерки. Ние не 

обмисляме мерки за противодействие на влизането на бойци от Сирия и 

други страни. Сега трябва да проучим ситуацията, да видим какво 

всъщност се случва там, но отново повтарям: в това има определено 

предизвикателство за всички нас“. 

Освен това Станислав Зас отбеляза, че ОДКС е може би първата от 

международните организации, реагирала на засилването на военните 

действия в Нагорни Карабах. „Ние изразихме нашата сериозна 

загриженост за влошаването на ситуацията и фактът, че прекратяването на 

                                                           
19

 Пак там. 
20

 Пак там. 
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огъня е нарушено, призовахме страните за незабавно прекратяване на 

огъня и връщане към преговорния процес“21, подчертава той. 

Кървавото избухване на насилие в Нагорни Карабах завършва толкова 

неочаквано, както и започва. С участието на Русия страните в конфликта 

постигат примирие, което е обявено на 10 ноември 2020 г. Краят на 

военните действия измества фокуса на вниманието от анализа на техния 

напредък и тактиката на страните към анализите на резултатите от 

войната. На пръв поглед е очевидно, че Азербайджан става победител в 

конфликта, а Турция, която го подкрепя, получава редица предимства. 

Армения губи войната, а Русия укрепва своята позиция в Южен Кавказ като 

миротворец.  

Като цяло това е доста субективно тълкуване на резултатите от 

войната. Няма съмнение, че Азербайджан получава много предимства, 

след като печели много уверена военна победа. Баку успява да си върне 

значителна част от територията, контролирана преди от арменската 

страна. Става дума за седем региона на Азербайджан, както и за 

значителна част от територията на самия Нагорни Карабах с град Шуша. 

Споразуменията, постигнати от конфликтните страни, съдържат 

разпоредби за необходимостта от деблокиране на комуникациите с 

района Нахичеван, откъснат от Азербайджан от територията на Армения. 

Азербайджанските власти също получават значителни политически облаги. 

„Митингът на знамето“ и народното единство изтласкват на второ и дори 

трето място икономическите проблеми, причинени от спада на цените на 

петрола, пандемията на коронавируса и карантините. Вероятно 

позитивното обществено отношение ще осигури политическа стабилност и 

обществен консенсус в Азербайджан за няколко години напред. 
                                                           
21

 Пак там. 
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Изводите за ОДКС са следните. В миротворческите сили на ОДКС 

влизат около 3,6 хиляди души, които в настоящия момент не са 

ангажирани в никакви мисии. Само Русия изпраща миротворци в Нагорни 

Карабах, ОДКС няма никакво отношение към тази мисия. По думите на Зас 

„ръководителите на страните участници в ОДКС са се договорили, че в 

бъдеще ще се прилага схемата на работа на ООН чрез координиращата 

ОДКС държава, която от името на Организацията ще се занимава с 

включването на миротворческите й възможности в операциите на ООН“. 

Изводи 

1. От анализирането на проблемите на регионалната и глобалната 

сигурност (което е втората задача на студията), засягащи Организацията и 

страните участници в нея, може да се обобщи, че преобразуването на 

ОДКС в мощен международен механизъм за реагиране при кризи се 

нуждае от повишаване на реалната ефективност. Това преобразуване сега 

се осъществява трудно заради необходимостта от решаването на два 

взаимосвързани проблема: укрепване на единството и усилване на 

вътрешноорганизационната дисциплина в страните участници, както и 

адаптирането към нуждите на трансрегионалното реагиране. 

2. От изясняването на проблемите в Организацията може да се 

направи заключението, че засега ОДКС не разполага с разбираема за 

всички идеология. Това отчасти обяснява определеното неразбиране от 

международното общество на това какво иска и към какво се стреми 

Организацията. 

3. От краткия анализ на конфликта в Нагорни Карабах може да се 

направи извода, че ОДКС не се намеси в него и така спази своите правни и 

международните правни норми. Така тя показва устойчивост и 
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последователност при изпълнение на съюзните си договорености. Но това 

не работи в интерес на имиджа й пред обществото. 

ПРЕПОРЪКИ 

На основата на направените изводи и общи заключения могат да 

бъдат направени  следните препоръки за прилагане и усъвършенстване на 

организационно - техническите, обществено - политическите, 

информационно-аналитичните, отбранителните и миротворческите силови 

способности на ОДКС. 

При сегашната ситуация и актуалните аспекти на 

военнополитическата интеграция, с оглед на бъдещето на Организацията, 

е препоръчително да се коригира ролята и разширят отговорностите на 

ОДКС. Нейните политически и военнополитически действия се провеждат 

на прага на обективни възможности и в повечето случаи, особено в 

контекста на страните от Централна Азия, могат да се разглеждат не само 

като ефективни, но и успешни. Анализът на основните критики за 

дейностите на ОДКС от страна на експертната общност и определена част 

от политическия елит в държавите от Централна Азия, дава основание да 

се твърди, че тези нападки се дължат на съзнателно или несъзнателно 

желание да се разчита именно на функциите и способностите на 

Организацията. 

Налице е институционално неравенство в областта на стабилността в 

региона и липсата на адекватни политически инструкции за сглобяване на 

системата на регионалната сигурност в новата среда. Във всеки случай е 

необходимо да продължат усилията за увеличаване на значението на 

ОДКС като инструмент за ускоряване на интеграционните процеси в 

постсъветското пространство. 
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В тактическо отношение, като се вземат предвид новите реалности, 

препоръчително е акцентът да се премести върху факта, че дейностите на 

ОДКС сега са насочени не толкова към борбата срещу световния 

тероризъм, колкото към подпомагането на запазването на териториалната 

цялост и вътрешната стабилност на държавите в условията на неясни и 

спонтанни заплахи. Такива заплахи сега са характерни признаци на нашето 

съвремие. 

Развитието на системата за кризисно реагиране на ОДКС срещу широк 

спектър от нови предизвикателства е напълно задължително. КСБР и КСОР 

не са напълно готови, но са бъдещите „полуфабрикатни“ елементи за 

новата макрорегионална система за безопасност. 

ОБЩИ ИЗВОДИ 

От всички анализи на източниците на информация, съобразно 

методите в студията, от изводите за съвременното състояние на 

Организацията и изводите за перспективите за развитието и 

разширяването й, следва да се направят някои общи изводи, които не 

могат да обхванат целия комплекс от информационно-аналитична и 

прогностична дейност: 

1. От анализите на всички действия и изводи може да се каже, че „в 

ерата след 2014 г.“ развитието на страните в Централна Азия ще се 

определя до голяма степен от политиките и интересите на големите 

играчи САЩ, Китай и Русия. 

2. Очевидно, нараства важността от запазване на сигурността и 

вътрешната стабилност на държавните структури в ОДКС на национално 

ниво ще нарасне с използването не само на традиционните, а и с нови 

политически практики, включително и чрез създаването на 
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взаимноизгодно международно сътрудничество на регионално и глобално 

ниво. 

3. От прогнозите и частичните препоръки следва изводът, че 

сформирането на стабилна система за сигурност в Централна Азия ще 

зависи съществено от изграждането на подходящи външнополитически 

перцепции между страните в ОДКС. Изграждането на такива перцепции 

следва да се извършва постепенно и успоредно с развитието и 

поддържането на ефективна военнополитическа интеграция. Така ще се 

достигне до разбирането и до необходимостта ОДКС да създаде собствена 

система за сигурност, която ефективно да реагира на съвременните 

заплахи като международен тероризъм, разпространение на оръжия за 

масово поражение и регионални конфликти. 

4. Навлизането на не-руски геополитически интереси в региона се 

възприема от Русия като потенциална и реална опасност за нейните 

жизнени интереси, поради което ОДКС се стреми по различни начини да 

държи региона в геополитическата си орбита. 

5. Днес класически сценарии на войни и нападения, включващи 

използване на колективни отбранителни потенциали върху стабилна 

легитимна основа, ще се реализират все по-малко. Проблемът с 

разрешаването на конфликтните ситуации ще бъде особено остър и ще 

изисква нов механизъм за международно легитимиране на 

мироопазването и силовите операции. 

6. Като общ извод от препоръките може да се посочи, че 

военнополитическата интеграция и разширяването на ОДКС към нови 

държави биха могли да се осъществят при следните няколко условия: 

отслабването на НАТО като системообразуващ център, установяване на 
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приятелски отношения със западните държави и възстановяване на 

доверието в рамките на постсъветското пространство.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В края на разработката трябва да се посочат общите проблеми, и да 

се завърши с оптимизъм. Очевидно и всеизвестно е, че днешната 

архитектура на глобалната сигурност претърпява дълбоки промени. 

Традиционните и нетрадиционните заплахи се преплитат. Проблемите с 

тероризма, екстремизма и киберпрестъпността стават все по-остри и 

трудно разрешими.  

Регионалните конфликти не намаляват своята интензивност. Мерките 

за предпазването от опитите за въвеждане на определени външни чужди 

правила, култура и нови „демократични“ криворазбрани обществено-

политически насоки за развитие, трябва да се възприемат с разбиране и да 

влияят положително върху единството и сплотеността на страните в Съюза. 

Насърчаването на всеобхватното разрешаване на проблемите и на 

процесите за развитие на ОДКС, както и на военнополитическата 

интеграция чрез проследяване на актуалните аспекти, сверяването на 

часовника по отношение съвременните политически и дипломатически 

методи и възможните съвместни решения на именно тези проблеми, ще 

очертае бъдещето и това как Организацията трябва да се адаптира към 

бъдещи модели на развитие и да действа активно на световната сцена. 

Без съмнение нуждата от запазването и развитието на социално- 

политическата стабилност все повече утвърждава военнополитическата 

интеграция, следването на основните цели и ценности за страните на 

ОДКС. В случай, че направените изводи и препоръки бъдат взети предвид, 



 
60 

то бъдещата ОДКС ще съхрани и развие уникални функции за 

военнополитическа интеграция и за осигуряване на безопасност с 

обединените усилия на държавите. Организацията на ДКС може да бъде 

пълноправен член и ключов елемент на новата многофункционална 

система за колективна сигурност не само в общоевразийски, но и в 

глобален мащаб. 

Именно така ОДКС ще докаже смисъла, съдържанието, ролята, 

правото си на съществуване и своя морал. Дали това ще се изпълни – само 

времето и историците ще кажат.… 

Научният проблем в студията по отношение неопределеността в 

отношенията между страните участници в ОДКС и невъзможността да се 

определят ясно кои са основните проблеми и как те да бъдат решени, е 

анализиран и научно изследван и доказан. 

Потвърждава се тезата, че формирането, ефективното действие и 

военнополитическата интеграция на Организацията дават големи 

гаранции за противопоставяне на асиметричната опасност за страните от 

региона, като така се решават последователно редица проблемни въпроси 

и се търси взаимноизгодно сътрудничество. В резултат на бъдещите 

промени в ОДКС и чрез навременен съюзен отговор ще се гарантира най-

вече суверенитета, териториалната цялост и решаването на проблемите по 

много от векторите на съвременното противопоставяне и реализирането 

на различни политически амбиции, намерения и бъдещи проекти за 

развитието на военнополитическата интеграция между страните 

участници. 

Считам, че с направеното изследване на актуалните аспекти на 

военнополитическата интеграция между държавите в Организацията на 
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договора за колективна сигурност, включващо анализи, изводи, 

обобщения и препоръки, целта на студията е постигната. 

*** 

Вместо послепис 

„…войските ще се намесят, стига дадена страна от ОДКС да отправи съответното запитване. Това 

щяло да става преди всичко в случай на външна заплаха , но също и при вътрешни безредици, например 

ако управляващ режим от държава на ОДКС се сблъска със следващата цветна революция. Под въпрос е 

дали ООН ще се съгласява да предоставя съответния мандат.По скоро ОДКС е замислена като 

инструмент за запазване на статуквото в централноазиатските държави, тъй като Москва не иска 

непременно да вижда пред вратите си още революции като тези в Тбилиси и Киев.“ 

Николай Бордюжа, Генерален секретар на ОДКС (2003 г. —2016 г.)
22

 

  

                                                           
22

 Цитат по: Хорст Клойзер, кореспондент на Deutsche Welle, Media company, dw.com. Руски инструмент 
за противотежест на НАТО, 2006, https://p.dw.com/p/Atm6. Посетен на 18 -05- 2021. 
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КРАТКИ РЕЦЕНЗИИ 

 Рецензент: полк. доц. д-р Стоян Стойчев 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Актуалността на темата се определя от рaзвиващите се процеси в 

съвременната среда за сигурност, които са насочени към интеграцията, с 

основен аспект на военно-политическата интеграция между страните 

членки на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС), 

като и с възможността на страните от ОДКС да се интегрират на основата 

на Устава на ООН (УООН), глава осма „Регионални съглашения“ от същия, а 

на тази основа и от важността на Организацията в желанието и в опитите й 

да бъде регионален и международен фактор в поддържането на 

политическата и военната стабилност и сигурност, както на самите страни 

членки в ОДКС, така и на широкия евроазийски район като цяло. 

Авторът в своята студия е направил опит за един задълбочен анализ и 

дава своята оценка на съвременното състояние на интеграцията между 

страните участващи в ОДКС, като отделя специално внимание на 

геополитическата ситуация в Централна Азия. Анализирани са 

организационната структура и механизмите за функциониране на 

Организацията при постигане на поставените й цели и задачи, насочени 

основно към защита на териториалната цялост, националните интереси и 

суверенитет на страните членуващи в ОДКС. 

Особено внимание се отделя на целите на Организацията, на 

постигането на единство в политиките и решенията на същата, като и на  

вземането на решения в самата ОДКС с консенсус. Авторът прави 

препратки и към желанието на Организацията да формира и да прилага 

един вид изпреварваща интеграция, която да е отнесена прако към 

отношенията й с НАТО.  

На тази основа авторът прави един по-широк анализ и на 

практическите действия на страните участващи в ОДКС, като е анализирал 

различни операции и съвместни учения, провеждани от Организацията в 

последните години. 

2. Обща характеристика и структура на студията. 
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Съдържание на разработката съответства на темата на студията, която 

се състои от увод, изложение в две части, общи изводи, заключение и 

литература с общ обем 68 страници.  

Структурата на студията съответства на изискванията за такъв вид 

научна разработка. 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

студията. Достоверност на материала. 

Научната и научно приложна стойност на студията не подлежат на 

съмнение. 

Разгледани са предпоставките за зараждане и развитие на 

Организацията на Договора за колективна сигурност.  

Извършена е оценка на функционирането на ОДКС, с основен аспект 

на гарантирането на териториалната цялост и сигурност на страните 

членки в условията на кризи и конфликти,  

4. Оценка на научните резултати и приносите на студията. 

Научните резултати и приносите на студията могат да се сведат до 

следните: 

- Извършен е обстоен анализ на механизмите за функциониране на 

ОДКС, като са изведени предизвикателствата  пред организационната 

структура и нормативна уредба на самата Организация; 

- Изследвани и оценени са приложимостта и ефективността на 

участието на страните членки в ОДКС в рамките на съвместни учения и при 

разрешаване на различни по характер кризи и конфликти, възникнали и 

развиващи се в централно-азиатския регион. 

5. Литературна осведоменост и компетентност. 

Считам, че съществуващата литература е оценена по достойнство и 

ползвана с научна добросъвестност.  

Литературните източници използвани от автора са му позволили 

добре да развие съдържанието на студията.  

При написване на труда авторът е използвал впечатляващ брой 

литературни източници, общо 55 източника на български, руски и 

английски език. 
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6. Критични бележки. 

Нямам критични бележки към автора и представения труд.  

Бих препоръчал същият да бъде редактиран и технически оформен 

преди отпечатване. 

7. Заключение. 

Научната и научно-приложната стойност на студията са 

неоспорими. 

8. Оценка на студията. 

Давам „Положителна” оценка на предложената от автора 

Николай Миленов Кисьов студия на тема „Актуални аспекти на военно-

политическата интеграция между държавите в Организацията на 

Договора за колективна сигурност (ОДКС)“. 

   Рецензент: полк. доц. д-р Стоян Стойчев 

01.06.2021 г. 

*** 

 

 Рецензент: полк. доц. д-р Живко Желев: 

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем. 

Актуалността на темата се определя от рaзвиващите се процеси за 

военно-политическа интеграция между страните участващи в 

Организацията на Договора за колективна сигурност и важността на 

организацията за поддържането на регионалната, военната и 

политическата стабилност и сигурност на страните участници. Авторът 

представя анализ и оценка на съвременното състояние на интеграцията 

между страните участващи в организацията на Договора за колективна 

сигурност, като отделя специално внимание на геополитическата ситуация 

в Централна Азия. Анализирани са организационната структура и 

механизмите за функциониране на организацията при постигане на 

поставените и цели за защита на териториалната цялост и суверинитет на 

страните членуващи в договора. 

Особено внимание се отделя на целите, единството и консенсусното 

вземане на решения на фона на изпреварващата интеграция и 
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отношенията с НАТО. На тази основа автора извършва анализ на участието 

на страните от договора в различни операции и съвместни учения. 

2. Обща характеристика и структура на студията. 

Съдържание на разработката съответства на темата на студията, като 

се състои от увод, изложение в две части, изводи, заключение и 

литература с общ обем 68 страници. Структурата на студията съответства 

на изискванията за такъв вид научна разработка. 

3. Характеристика на научните и научно-приложните приноси в 

студията. Достоверност на материала. 

Научната и научно приложна стойност на студията не подлежат 

на съмнение. Разгледани са предпоставките за зараждане и развитие на 

Организацията на Договора за колективна сигурност. Извършена е оценка 

на функционирането на организацията, в условията на кризи и конфликти, 

за гарантиране на териториалната цялост и сигурност на страните от 

Централна Азия. 

4. Оценка на научните резултати и приносите на студията. 

Научните резултати и приносите на студията могат да се сведат до 

следните: 

- представен е обстоен анализ на механизмите за функциониране на 

Организацията на Договора за колективна сигурност, като са изведени 

предимствата и проблемите на съществуващата организационна структура 

и нормативна уредба; 

- изследвани и оценени са приложимостта и ефективността на 

участието на Организацията на Договора за колективна сигурност в 

съвместни учения, кризи и конфликти. 

5. Литературна осведоменост и компетентност. 

Съществуващата литература е оценена по достойнство и ползвана с 

научна добросъвестност. Литературните източници използвани от автора 

са му позволили добре да развие съдържанието на студията. При 

написване на труда авторът е използвал впечатляващ брой литературни 

източници, общо 55 литературни източника на български, руски и 

английски език. 

6. Критични бележки. 



 
72 

Нямам критични бележки към автора и представения труд, но 

препоръчвам същият да бъде редактиран и технически оформен преди 

отпечатване. 

7. Заключение. 

Научната и научно-приложната стойност на студията са 

неоспорими. 

8. Оценка на студията. 

Давам „Положителна” оценка на предложената от автора 

Николай Миленов Кисьов студия на тема „Актуални аспекти на военно-

политическата интеграция между държавите в Организацията на 

Договора за колективна сигурност (ОДКС)“. 

      Рецензент: полк. доц. д-р Живко Желев  

                 27.05.2021 г. 
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