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УВОД 

 

 Прозрачността със сигурност не е първата асоциация, която идва на ум, когато 

стане дума за международна политика. В общоприетата представа дипломацията 

обикновено е тиха, международните дела са далечни и сложни, а външата политика е 

тема за елита.  

Светът обаче се променя, макар и неусетно. В последните години много повече 

се говори за публична, отколкото за тиха дипломация. Елитистките теории постепенно 

отстъпват на теориите за демокрацията на участието и делиберативната демокрация. 

Прозрачността също идва „на мода” в сфери, които винаги са били доста отдалечени от 

нея като националната сигурност и международните отношения. В ООН например се 

обсъжда дали принципите на откритото управление да бъдат включени в целите на 

устойчивото развитие и впоследствие – в Дневния ред за развитие след 2015 г. 

Прозрачността в управлението беше и основен ангажимент на президента Барак Обама 

през първия му мандат. Почти няма голяма международна организация, която да не 

застава зад каузата „прозрачност”. Инициативите за откритост, за обмен на 

информация, за създаване на световни публични бази данни по един или друг въпрос са 

в силен разцвет. 

Всички тези нови процеси обаче успешно съжителстват със старите маниери на 

потайност на управлението, на стремеж за контрол върху информацията, на инерцията 

в правенето на международна политика. Сякаш за да потвърди тази констатация, в 

дните на привършване на настоящия дисертационен труд Министерството на отбраната 

(МО) на Р България предостави достъп до разсекретения на 20 януари 2014 г. „Доклад 

на Комисията за изясняване на инцидента с българския пехотен батальон от състава на 

многонационалната бригада в Ирак на 27.12.2003 г.” (по-известен като „Доклада за 

Кербала”). Вместо да демонстрира повишена отговорност към достъпа до информация 

обаче с този акт МО всъщност доказа, че българската администрация безнаказано 

извършва незаконни пропуски на терена на защитата на информацията. При 

създаването му на 9 февруари 2004 г. документът е бил класифициран като служебна 

тайна (с гриф „За служебно ползване”), която към онзи момент е била със срок на 

защита две години (по настоящия закон е шест месеца). Тоест документът е трябвало да 

бъде разсекретен на 9 февруари 2006 г., което означава, че той незаконно е бил пазен в 

тайна в продължение на осем години. Очевидно е, че тази разлика във времето има 

сериозно отношение към въпроса за търсенето на политическа, морална, 
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професионална, административна или наказателна отговорност за „инцидента” от 2003 

г. Още по-смущаващи са неофициалните признания на запознати с казуса висши 

длъжностни лица, че документът, представен пред обществеността, всъщност не е 

оригиналният доклад по случая „Кербала”, а негова редактирана версия.  

Тази странна амалгама между старото и новото (от една страна, разбирането за 

необходимост от повече прозрачност, но от друга – силната инерция на стремежа към 

потайност) ражда доста объркващи на пръв поглед събития, които сериозно могат да 

затруднят всеки, който разсъждава по въпроса колко прозрачна трябва да бъде 

международната политика. Едва ли някой е допускал, че е възможно на бял свят да 

бъдат разпространени 250 000 грами на Държавния департамент на САЩ и това да не 

нанесе трайни вреди на външната политика на страната. Същото важи и за 

публикуваните от ‘Al Jazeera’ през 2011 г. над 1600 секретни дипломатически 

документи от израело-палестинските преговори за мир в периода 1999 – 2010 г. Още 

по-трудно е да се повярва, че през ноември 2013 г. Иран (а не някоя западна 

демокрация) ще бъде държавата, която първа разпространи пред света пълния текст на 

временното споразумение от Женева по отношение на ядрената й програма. За някои 

може да е странно също, че Китай е сред държавите в света с най-силна публична 

дипломация. Интересен е и фактът, че министерствата на отбраната в демократичните 

държави, които боравят с на пръв поглед най-чувствителните въпроси на националната 

сигурност като въоръжени сили, оръжие, способности и т. н., са в пъти по-прозрачни от 

куп други министерства, особено тези на външните работи. В този хаос от 

свръхинформация и пълна секретност може би е разбираема дезориентираната позиция 

на българското Министерство на външните работи, което публикува поименния списък 

на контингента на България в Афганистан, но в същото време по пълнота на 

информацията интернет страницата му се нарежда до тези на държавите от третия свят.  

От научна гледна точка терминът „прозрачност” първоначално звучи 

смущаващо, а някои изследователи дори са готови директно да го обявят за „ненаучен”. 

Това до голяма степен е разбираемо, защото макар да засяга вечни теми, които 

философите
1
 ще открият още у Платон, терминът получава актуален научен контекст 

едва в последните две-три десетилетия. В същото време понятието крие огромен 

изследователски потенциал, който тепърва ще се разкрива. Едно от доказателствата за 

                                                 
1
 Вж. BIBARD, Laurent. On Transparency and the Common Good: a Temperate Approach. A paper, presented 

at the Third Clobal Conference on Transparency Research, October 2013. Available from: 
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това са зараждащите се в световен план изследвания на прозрачността като 

самостоятелен предмет на изследване. До момента са проведени едва три глобални 

годишни конференции по тази тема – в Нюарк (САЩ), Утрехт (Холандия) и Париж 

(Франция), като авторът участва в третата от тях. Четвъртата конференция по 

изследванията на прозрачността ще се състои през 2014 г. в Лозана (Швейцария). На 

практика няма наука, пред която да не стои въпросът коя информация следва да е 

публична и коя – не. Например трябва ли изследванията на специалистите по ядрена 

физика да са достъпни за всички с оглед на развитието на науката, но и на усилията за 

неразпространение на ядрено оръжие? Коя информация от клиничните изпитвания на 

лекарствата трябва да се съобщава на пациентите и коя – не? Трябва ли държавите да 

обявяват честно пред света състоянието на публичните си финанси или не, така че хем 

да не отблъснат инвеститорите си, хем да не причинят световна или регионална криза? 

Актуалността на настоящото изследване произтича от факта, че досега нито 

комуникационната наука, нито науката за международните отношения са дали отговор 

на въпроса коя информация за международната политика трябва да бъде публична и 

коя – не, така че, от една страна, да не се пречи на нейната ефективност, а от друга – да 

се изпълняват целите за демократичен контрол и обществено участие.  

Макар и да се среща в трудовете за международните отношения през 80-те години 

на ХХ век, прозрачността става самостоятелен обект на изследване и започва да се 

появява в заглавия на статии през 90-те години на ХХ век. Според най-разпространеното 

днес виждане за прозрачността в международната политика тя е една от мерките за 

изграждане на доверие. В друга интерпретация прозрачността се разглежда като фактор 

за мира от гледна точка на теорията за демократичния мир. Една от сравнително новите 

хипотези разглежда прозрачността като елемент на меката сила. Според друга актуална 

теза прозрачността е външнополитически инструмент за лидерство в международната 

политика.  

В литературата прозрачността в международната политика изобщо не се 

разглежда като безпроблемна категория и доказана ценност. Напротив – въпреки че се 

признава, че тя е присъща на демократичното управление, се твърди, че в 

международните отношения прозрачността има редица ограничения. Тя се разглежда 

например като пречка пред ефективността на международните преговори. Отчита се като 

проблем асиметрията на информация в отношенията между демократичните и 

                                                                                                                                                         
http://campus.hec.fr/global-transparency/wp-content/uploads/2013/10/Bibard-Transparency-Paper-2013-

2014.pdf  [cited 8 February 2014]. 

http://campus.hec.fr/global-transparency/wp-content/uploads/2013/10/Bibard-Transparency-Paper-2013-2014.pdf
http://campus.hec.fr/global-transparency/wp-content/uploads/2013/10/Bibard-Transparency-Paper-2013-2014.pdf
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недемократичните държави. Особен акцент се поставя върху въпроса за прозрачността 

като фактор или пречка за мира.  

В проучванията до този момент липсва подходът за разглеждането на 

прозрачността в международен план като контролен механизъм с цел добро управление 

и като средство за обществено участие. Намерението на настоящата дисертация е да 

компенсира този пропуск и да обоснове, че въпреки специфичните характеристики на 

функционирането на международната система, тя не бива да бъде изключвана от 

механизмите на обществен контрол и участие. 

Работата по темата допълнително се усложнява от факта, че международните 

договори и националните законодателни актове, които по принцип защитават правото 

на информация, посочват международните отношения и националната сигурност като 

сфери, в които е позволено ограничаването на това право. Условията на въпросното 

ограничаване обаче са твърде общи и дават „зелена светлина” на комуникаторите да се 

възползват от него при всеки случай, при който трябва да се задържи съществена за 

обществото информация. 

Обектът на настоящото изследване е сферата на международната политика. 

Ясно е, че изясняването на подобен ключов термин в теорията е обект на редица 

дебати, но в случая авторът няма за цел да описва теоретичните спорове и да влиза в 

ролята на техен арбитър, доколкото това няма пряко отношение към поставената цел на 

изследването. 

Под международна политика в проучването се разбира подсистемата на 

международните политически отношения. Доколкото политиката прониква във всяка 

една сфера на отношенията между държавите, то е възприето разширителното 

тълкуване на термина, така че в него да се включват и най-важните отношения от 

останалите секторни подсистеми. Това означава, че преговорите за ядрената програма 

на Иран, валутните спорове между САЩ и Китай, договарянето на проектите за 

газопроводите „Набуко” и „Южен поток” например биха влезли в обекта на 

изследването, т. е. могат да се определят като международна политика, независимо че 

са част и от други секторни подсистеми – съответно военностратегическата и 

икономическата. 

По-сложният въпрос в случая е не толкова кои теми влизат в понятието 

международна политика, а кои са нейните субекти. Няма съмнение, че международната 

политика е подсистемата на международните отношения, в която водещите субекти в 

най-голяма степен са държавите и техните организации (т. е. международните 
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правителствени организации). Макар да е спорно, има аргументи в подкрепа на това, че 

международните неправителствени организации и движения, борещите се за 

независимост народи и др. могат също да се причислят към субектите на 

международната политика, когато имат политически искания.  

Независимо от този дебат терминът „международна политика” е предпочетен в 

настоящия дисертационен труд, за да се стесни обектът на изследване до отношенията 

между държавите и техните организации. Терминът „международни отношения” в 

разширителното му разбиране се отнася до всички отношения, пресичащи държавни 

граници, и в този смисъл би разширил изключително сериозно обекта на изследване, 

защото би включил в него дейността на международните неправителствени 

организации, на транснационалните корпорации, на местните власти, дори на 

физическите лица. Въпреки че не е предпочетен в заглавието, използването му в текста 

не бива да смущава, доколкото понятията „международни отношения” и 

„международна политика” често имат общи характеристики и в този смисъл на места 

могат да бъдат взаимозаменяеми. 

Макар външната политика да отразява поведението на един субект на 

международните отношения, тя има силно отношение към изследвания обект, 

доколкото международната политика в крайна сметка не е нищо друго освен 

взаимодействащи си външни политики. Затова външната политика на държавите 

косвено влиза в обекта на изследване и е засегната в дисертационния труд. В същото 

време бе предпочетено обектът на изследване да не се ограничи само до външната 

политика, защото би се загубил цялостният поглед върху взаимодействието на 

държавите например в рамките на международните преговори, на дейността в 

международните организации и инициативи и т. н.  

Предметът на настоящото изследване са ефектите на прозрачността – 

реализирана чрез посредничеството на медиите – върху международната политика. 

Поради широкия предмет на изследване е важно да се уточни кои въпроси не 

влизат в него (или се засягат съвсем периферно) с цел изследването да не загуби 

основния си фокус: 

- проблемът с достъпа до информация по време на активната фаза на 

международен конфликт, особено в състояние на война. Дисертационното изследване е 

насочено основно към проблема с прозрачността в мирните отношения между 

държавите, доколкото разкриването на информация в извънредно положение, военно 
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положение или състояние на война има своите допълнителни особености. Случаите на 

участие в мироопазващи мисии частично са засегнати в изследването; 

- въпросите на разузнаването (включително използването на методи като 

шпионаж); 

- проблемът със защитата на личните данни; 

- проблемите на информационната сигурност и кибервойните. 

Целта на изследването е да отговори на въпроса трябва ли медиите и 

обществеността да получават повече информация (в сравнение с настоящата) от 

държавите и техните организации по въпросите на международната политика. 

Целта определя и конкретните задачи, които си поставя дисертационният труд: 

- да се изясни ролята на медиите в международната политика и значението на 

достъпа до информация за тази роля; 

- да се представят теоретичните и практическите аспекти на дебата за 

прозрачността в международната политика, така че да се претеглят аргументите „за” и 

„против”; 

- да се изследва текущото ниво на прозрачност на субектите на международната 

политика чрез създаване на емпиричен модел, за да се изясни каква информация липсва 

към този момент. 

Изпълнението на задачите е реализирано във всяка една от трите глави на 

изследването. Първата глава се опитва да постави в подходящ теоретичен контекст 

сложния въпрос за мястото на медиите на световната сцена. Проблемът се изяснява 

отдалече, изхождайки от основните постановки за структурата и динамиката на 

международната система, с цел да се подчертае колко важно е разграничението между 

ролята на медиите в държавата и в международната среда. На световната сцена няма 

единен център на власт, който медиите биха могли да контролират по подобие на 

традиционните си функции в една демократична държава с ясна законодателна, 

изпълнителна и съдебна власт. В световен план няма и глобално гражданско общество, 

от което медиите биха били част. Затова анализът е силно скептичен към понятия като 

„глобални медии”, „регионални медии” или „глобална журналистика”.  

Извън макрокартината в структурно отношение анализът има силен акцент и 

върху динамиката на отношенията между медиите и международната политика, 

разглеждана на това ниво като взаимодействащи си външни политики. Направен е 

сериозен преглед на богатия набор от изследвания по този въпрос в теорията на 

комуникацията, който дава възможност да се направи изводът, че медиите като цяло 
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имат слаб ефект върху международната политика, но при определени условия той може 

значително да се засили. Едно от тези условия е достъпът до информация. 

Втората глава изхожда от въпроса кои са причините достъпът до информация за 

международните дела да е силно ограничен и контролиран от правителствата и дали 

това състояние на нещата не трябва да се промени. Направено е сериозно 

интердисциплинарно усилие да се контекстуализира в теоретичен план проблемът за 

прозрачността в международната политика. Въпросът е изучен основно от гледна точка 

на теорията на международните отношения, но са ползвани наготово и постановки от 

други науки – политология, социология, философия, история. В крайна сметка в 

теоретичен и практически план са обсъдени някои от най-спорните въпроси, свързани с 

темата – влиянието на прозрачността върху международните преговори, за 

изграждането на доверие между държавите, за прозрачността като фактор или пречка за 

мира, като предизвикателство пред извършването на тайни операции, но също така като 

фактор за отчетност в международната политика, за формиране на рационално 

обществено мнение, за демократичен контрол върху сектора за сигурност, за 

реализиране на демокрацията на участието и делиберативната демокрация във 

външната политика. Разгледан е също и въпросът за прозрачността като проекция на 

силата в международната политика, а в комуникационен план – като реакция на 

проблема с изтичането на информация. 

Извън теоретичните аспекти втора глава отделя внимание на причините и 

хронологията на процеса на увеличаване на прозрачността в международната политика 

след Първата световна война. Специален акцент е поставен върху правния анализ на 

въпроса, като са проучени основните международни договори по темата, първичното и 

вторичното законодателство на ЕС, както и препоръчителните актове на 

международните организации като Съвета на Европа (СЕ). Проучена е и практиката на 

Съда на ЕС по отделни случаи. Разгледано е например дело T-93/11 по жалба на 

холандската неправителствена организация ‘Stichting Corporate Europe Observatory’, 

чиято цел е да изобличава привилегирования достъп и влияние на корпорациите и 

техните лобисти при правенето на политика в ЕС, срещу Европейската комисия. 

Жалбата е заради отказ на ЕК през 2010 г. да предостави пълен достъп до документи 

относно преговорите между ЕС и Република Индия за сключването на споразумение за 

свободна търговия.  

Специално внимание в правния анализ е обърнато на достиженията на 

международните неправителствени организации в тази сфера. През 1995 г. те 
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изработват т. нар. Йоханесбургски принципи, доразвити в Глобални принципи за 

националната сигурност и правото на информация, финализирани в Претория през юни 

2013 г. Този документ, разработен от над 500 експерти от 70 държави, е подкрепен в 

резолюция на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 2 октомври 2013 г., 

която призовава те да бъдат взети предвид в законодателството на държавите членки на 

организацията.  

Третата глава е с основен акцент върху емпиричното изследване в 

дисертационния труд. На базата на теоретичните заключения са създадени два модела 

за емпирично изследване на нивото на прозрачност съответно на държавите и на 

международните организации. За да се провери тяхната ефективност, те са тествани 

чрез изследване на прозрачността във външната политика на шест държави – Норвегия, 

САЩ, Китайска народна република (КНР), Азербайджан, Кения и България, както и на 

дейността на пет междуправителствени организации и формати – ООН, НАТО, 

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), Международната агенция 

за атомна енергия (МААЕ) и Групата на двадесетте (Г20). В допълнение в третата глава 

се прави фокусиран анализ на един от елементите в модела на прозрачността на 

държавите, а именно военната прозрачност. В тази връзка са изследвани 

многостранните механизми за деклариране на въоръженията и военните разходи, 

предимно регистрите на ООН за конвенционалните оръжия и военните разходи, но 

също така и други бази данни, поддържани от неправителствени организации. 

Изпълнението на поставените задачи дава възможност да се защити основната 

теза в изследването. Според нея увеличаването на прозрачността в международната 

политика е в интерес на демократичните държави, защото тя е основен фактор за 

демократичен контрол и обществено участие, но също така и важен 

външнополитически инструмент. 

Един от най-сложните въпроси в дисертационния труд е този за 

изследователските методи. Видно е, че няма един единствен метод, който може да 

реши всички поставени задачи в изследването, поради което е избран комплекс от 

допълващи се методи.  

В теоретичната част на изследването, т. е. в първа и във втора глава, основно се 

разчита на методите анализ и синтез. Благодарение на синтетичния метод във втора 

глава се правят обосновани предположения за ефектите на прозрачността върху 

международната политика. Възниква въпросът защо тези ефекти не са изследвани с 

помощта на емпирични методи като например измерване, експеримент, наблюдение 



 12 

или други, които биха дали доста по-точни резултати. Отговорът е, че подобно 

емпирично изследване, в което въпросът за прозрачността се разглежда на всеки етап 

от комуникационния процес, е изключително трудно и на практика почти невъзможно 

за реализиране. Например трудно би могло да се измери какви биха били ефектите от 

по-голяма прозрачност на определени междудържавни преговори, в които България 

участва, при положение че възникват проблеми от следното естество – документацията 

изцяло или частично обикновено е класифицирана както в България, така и в другите 

договарящи се страни; участниците в преговорите са на високо правителствено 

равнище и имат слаба склонност да дават информация; често медийният 

информационен поток не е лесно достъпен във всички договарящи се страни по 

езикови и други причини; труден е достъпът до информация за поведението на трети 

страни във връзка с разпространената или неразпространената информация за 

преговорите; трудно е също да се определи кои са третите страни, в които се търси 

ефект; обикновено липсват представителни изследвания на общественото мнение по 

въпроса, за да се прецени ефектът на прозрачността върху обществото и т. н.   

За да се компенсира частично превесът на теоретичен инструментариум в 

първите две глави от дисертационния труд, в него е заложено на множество 

изследвания на отделни случаи („кейс стъдис”), които показват проявленията в 

практиката на някои от теоретичните изводи. По-конкретно в дисертацията са 

включени следните изследвания на случаи: 1. Прозрачност на преговорите по 

споразумението за Транстихоокеанско партньорство; 2. Решение на Съда на ЕС по 

повод отказан достъп до информация за това кои държави членки са автори на 

предложения за изменение на регламент; 3. Казусът „Иракски дълг”; 4. Участието на 

Азербайджан в „Инициативата за прозрачност на добивната промишленост”; 5. 

Споровете между САЩ и Китай относно военната прозрачност. Изброените 

изследвания на конкретни случаи (отделени в приложения) са и едни от най-

интересните моменти в дисертационния труд. Някои от тях се базират основно на 

резултати от емпирични проучвания на чужди изследователи, докато други като 

например „Казусът „Иракски дълг” са обект на изцяло самостоятелни емпирични 

изследвания на автора. 

Системният подход е използван в тази част от теоретичното изследване, в която 

се търси мястото на медиите в системата на международните отношения. Исторически 

методи се използват в отделни части от изследването, например по отношение на 

хронологията на процеса на увеличаване на прозрачността след Първата световна 
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война. Юридически анализ е приложен при изследването на националната и 

международноправната нормативна база по въпроса за правото на информация. 

Сравнителният метод е използван на няколко места в дисертационния труд, основно в 

третата глава – при сравняването на нивото на прозрачност на няколко държави и 

международни организации, а също и при сравняването на многостранните механизми 

за разкриване на военноотбранителна информация. Моделиране е приложено на две 

места в дисертацията – при създаването на теоретичния модел на взаимодействие 

медии–международна политика и при създаването на емпиричния модел за оценка на 

прозрачността на държавите и международните организации, който е всъщност и една 

от основните задачи на изследването. При посочването на методите на изследване не 

бива да се пропуска и въздействието на метода наблюдение, реализиран на базата на 

десетгодишния опит на автора като действащ репортер в български печатни медии. 

Всъщност именно наблюдението е в основата на извода, че проблемите с достъпа до 

информация са едни от най-сериозните практически проблеми пред реализирането на 

обществените функции на журналистиката като цяло, и на международната 

журналистика в частност, което бе и основният импулс за разработването на 

настоящото изследване. 

Дисертационният труд стъпва върху проучената чужда и българска литература 

по темата. При прегледа на написаното до момента не бе открито изследване, което да 

разглежда прозрачността в международната политика от медийна перспектива. В 

чуждата литература въпросът за прозрачността в международната политика се 

разглежда, макар и в твърде ограничен брой изследвания, като фокусът е върху 

изследването на различните ефекти на прозрачността върху международните 

отношения. Повечето проучени източници не са цялостни изследвания върху 

прозрачността от един автор или екип от изследователи, а по-скоро своеобразни 

сборници със статии на различни автори, чиито предмет на изследване е в различни 

сфери, но има връзка с въпроса за прозрачността. В това отношение следва да се 

отбележи сборника на Бърнард Финел и Кристин Лорд „Силата и конфликтите в ерата 

на прозрачността”
2
, който разглежда прозрачността в международната политика 

основно като фактор или пречка за мира. Кристин Лорд е автор и на едно от малкото 

самостоятелни изследвания на прозрачността в международната политика – „Рисковете 

                                                 
2
 FINEL, Bernard, Kristin Lord. Power and Conflict in the Age of Transparency. New York: Palgrave 

Macmillan, 2002. 
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и перспективите на глобалната прозрачност”
3
, чийто основен фокус отново са ефектите 

върху сигурността и мира. Лорд е по-скоро скептична по отношение на възможностите 

на прозрачността да се окаже позитивен фактор за мир. Едно от по-новите 

самостоятелни изследвания на прозрачността, което разглежда явлението предимно от 

перспективата на реализма и вижда в него външнополитически инструмент за 

лидерство в международната политика, е „Прозрачността и американското 

превъзходство в световната политика” на Джеймс Маркуард
4
 от 2011 г. Една от 

пробиващите си път изследователски ниши – за общественото участие във външната 

политика, е във фокуса на едноименния сборник на Джеймс Хедли, Андреас Райциг и 

Джо Бъртън
5
 от 2012 г. Един от авторите, който последователно работи върху темата за 

прозрачността и има сериозен принос за изясняването и концептуализирането на 

понятието, е Ан Флорини
6
. Върху същността на термина важни публикации има и 

Каролин Бол
7
. Повечето от останалите цитирани чужди автори или имат епизодични 

публикации в сферата на прозрачността, или работят по теми, които имат отношение 

към прозрачността, но тя не е централна тема в тях. 

В българската литература не бе открито изследване с основен фокус върху 

прозрачността в международната политика, нито пък върху медийните й аспекти. 

Въпреки това отделни автори имат публикации, свързани с важни аспекти на темата. 

Като фокусирани изследвания с важна приложна стойност в сферата на прозрачността в 

отбранителната политика могат да се посочат публикациите „Прозрачност при 

управлението на отбранителните доставки” (под редакцията на Тодор Тагарев)
8
 и 

„Прозрачност при управлението на ресурсите за отбрана”
9
, издадени от сдружение 

„Джордж С. Маршал - България”. Проблемът с източниците на информация в 

международната журналистика е засегнат в изследването „Пресечна точка” на Мария 

Нейкова
10

. Въпросът за ролята на медиите в съвременната система на международните 

                                                 
3
 LORD, Kristin. The Perils and Promise of Global Transparency: Why the Information Revolution May Not 

Lead to Security, Democracy, or Peace. New York: State University of New York Press, 2006.  
4
 MARQUARDT, James. Transparency and American Primacy in World Politics. Ashgate, 2011. 

5
 HEADLEY, James, Andreas Reitzig, Joe Burton. Public Participation in Foreign Policy. Palgrave Macmillan, 

2012. 
6
 FLORINI, Ann. The End of Secrecy. In: Power and Conflict In the Age of Transparency, (Ed. by Bernard Finel 

and Kristin Lord), New York: Palgrave Macmillan, 2002. 
7
 BALL, Carolyn. What Is Transparency. Public Integrity, Fall 2009, Vol. 11, №4, 293–307. 

8
 ТАГАРЕВ, Тодор, Георги Пенчев и др. Прозрачност при управлението на отбранителните доставки. 

София: Сдружение „Джордж С. Маршал - България”, 2003. 
9
 ТОТЕВ, Добромир. Тилчо Иванов и др. Прозрачност при управлението на ресурсите за отбрана. София: 

Сдружение „Джордж С. Маршал - България”, 2003. 
10

 НЕЙКОВА, Мария. Пресечна точка. София: Гея, 2003. 
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отношения е застъпен и в „Глобализация и медии” на Петранка Филева
11

. Темата за 

прозрачността като елемент от демократичния контрол върху сектора за сигурност е 

изследван в „Гражданско-военни отношения и демократичен контрол върху сектора за 

сигурност” на Пламен Пантев, Валери Рачев, Тодор Тагарев и Вяра Запрянова
12

. За 

изясняване на въпроса за информационната надпревара по време на международни 

преговори е важно изследването „Международните преговори в сферата на 

сигурността” на Пламен Пантев
13

. Връзката между прозрачност, власт, демокрация и 

доверие в управлението е изследвана в публикацията на Иван Кръстев „Заблудата 

прозрачност”
14

. Проблемите на достъпа до информация, включително в сферата на 

сигурността, са застъпени не толкова в академични изследвания, колкото в публикации 

на неправителствени организации като например „Програма Достъп до информация”
15

 

и „Отворено общество”
16

. 

Основните приноси на настоящия дисертационен труд могат да се обобщят 

както следва: 

- създаване на модел на взаимодействие медии–международна политика; 

- поставяне в подходящ теоретичен контекст на проблема за прозрачността в 

международната политика; 

- разглеждането на прозрачността като фактор за демократичен контрол и 

обществено участие в международната политика; 

- създаване и тестване на емпиричен модел за оценка на прозрачността на 

държавите във външната политика и на международните организации.  

 

 

 

 

 

                                                 
11

 ФИЛЕВА, Петранка. Глобализация и медии. София: Военно издателство, 2003. 
12

 PANTEV, Plamen, etc. Civil – Military Relations and Democratic Control of the Security Sector. Sofia: 

ProCon, 2005. 
13

 ПАНТЕВ, Пламен. Международните преговори в областта на сигурността, София: Софи-Р, 2006. 
14

 KRASTEV, Ivan. The Transparency Delusion. Excerpt from: “In Mistrust We Trust: Can Democracy Survive 

When We Don’t Trust Our Leaders?”, TED Books, 2013. Available from: 

http://www.eurozine.com/articles/2013-02-01-krastev-en.html [cited 11 August 2013]. 
15

 КАШЪМОВ, Александър. Глобални принципи за националната сигурност и правото на информация – 

кое е принцип и кое – изключение. Информационен бюлетин на „Програма Достъп до информация”, бр. 

6 (114), 2013. 
16

 Прозрачност & Мълчание – Проучване на законите и практиките за достъп до информация в 14 страни, 

„Отворено общество”, „Правна инициатива”, 2007. 

http://www.eurozine.com/articles/2013-02-01-krastev-en.html
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ГЛАВА ПЪРВА. 

Медиите в международната политика 

 

 1. Мястото на медиите в структурата на международната система 

 

 Смисълът на журналистиката в рамките на държавата е много по-различен от 

ролята на медиите в международните отношения. Става дума за отличаващи се 

социални функции, дължащи се на разликите в естеството на самите социални системи. 

В рамките на държавата медиите могат да бъдат окачествени метафорично като 

символна власт („четвъртата власт”) заради обществената си контролна функция 

спрямо останалите три власти. Колкото и да е спорна легитимността на медийната 

„власт”, доколкото тя не произтича от суверена по силата на формално изразената 

негова воля, както се случва с останалите три власти, журналистиката е част от 

гражданския контрол върху упражняването на формалната власт в обществото и в това 

отношение се вписва в теорията за обществения договор.  

 Тази схема обаче изобщо не важи, когато журналистиката трябва да се 

позиционира в системата на международните отношения. Най-важната особеност на 

международната система от гледна точка на настоящия анализ е отсъствието на единен 

властови център. Международните отношения се определят от статиката и динамиката 

на взаимодействията между суверени, равноправни субекти, които не са подчинени 

един на друг по силата на формални властови отношения. Следователно в 

международните отношения не е налице централна власт, която медиите следва да 

контролират. Затова изясняването на позицията на средствата за масова информация в 

анархистичната международна система, на тяхната отправна точка е централен въпрос 

на международната журналистика. 

 

 1. 1. Държавата като основен субект на международните отношения 

 

Основополагащ за разбирането на ролята на медиите в международната 

политика е въпросът за запазването или загубата на позицията на държавата като 

водещ субект на системата на международните отношения.  

70-те, 80-те, 90-те години на ХХ век, когато са в разцвет либералните идеи за 

развитието на икономиката, и особено краят на Студената война, който провокира 
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оценките за триумф на капитализма и на либералната демокрация
17

, за край на 

историята, допринасят за разсъждения в полза на минималната държава както във 

вътрешнополитически, така и в международен план. Тогава са особено актуални 

теориите за оттеглянето и залязващата власт на държавата
18

, за невъзможността тя 

оттук нататък да се смята за първостепенната аналитична единица по отношение на 

международната политика. „Не става дума за това, че държавата вече няма да бъде 

обект на анализ, държавните решения все още влияят върху резултатите. Но поемането 

от страна на транснационални структури на правомощия, преди това асоциирани с 

държавите, означава, че държавата вече дели своята роля с други – държави или 

недържавни властови субекти. Държавата все още може да повлияе върху резултатите – 

макар че тази й способност става все по-асиметрична, но вече не може да ги определя, 

дори в рамките на собствените си граници”.
19

 Икономическата криза в Югоизточна 

Азия, Русия и Латинска Америка в края на 90-те години и особено настоящата световна 

финансова и икономическа криза обаче, ако не заглушиха, то поне свалиха сляпото 

доверие от твърденията, обявили поражението на държавата пред невидимата ръка на 

пазара и транснационалните корпорации. Възраждане изживява позицията, че 

държавата ни най-малко не е отстъпила ролята си на основен актьор в международните 

отношения. „Глобализацията трябваше да означава глобален триумф на пазарната 

икономика. Въпреки това обаче се оказва, че част от най-влиятелните актьори са 

държави, а не частни играчи”, твърди колумнистът на ‘The Financial Times’ Мартин 

Улф
20

.  

 Различното днес е, че тази нова-стара роля на държавата е адаптирана към новия 

инструментариум на международните отношения. Правителствата вече са надскочили 

традиционните си регулаторни правомощия и все повече се насочват към възраждане 

на участието си на пазара чрез квазипазарни субекти като например държавни нефтени 

и газови компании, държавни суверенни фондове и др. Или както по-прецизно се 

изразява Гизел Дац
21

, държавата не е точно нов актьор, но нейната роля непрекъснато 

се преоформя според присъщата й хетерогенност на задачите, инструментите и 

                                                 
17

 LITTLE, Richard. International relations and the triumph of capitalism. In: International relations theory today 

(Ed. by Ken Booth and Steve Smith), Cambridge, 1995, 62-63.  
18

 STRANGE, Susan. The Retreat of the state: the diffusion of power in the world economy, Cambridge 

University Press, 1996, p. 3. 
19

 STRANGE, Susan. Political economy and international relations. In: International relations theory today (Ed. 

by Ken Booth and Steve Smith), Cambridge, 1995, 161-162. 
20

 WOLF, Martin. The brave new world of state capitalism”. The Financial Times, 16 October 2007.   
21

 DATZ, Giselle. Governments as market players: State innovation in the global economy. Journal of 

International Relations, Fall/Winter 2008, p. 46. 
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отговорностите. Фундаменталните причини за „одържавяването” на част от 

международните отношения, или както някои изследователи го наричат – 

неовестфалския световен ред, са две: първо, разбирането, че импулсите на 

самоуправление на системата чрез пазара не са достатъчни, за да я предпазят от крах, и 

второ, засилващото се влияние в системата на държави с недемократични политически 

режими и със силна държавна намеса в икономиката.
22

  

 В областта на медиите тази нова държавна роля се проявява в създаването 

на държавни телевизионни канали с външна насоченост по модела на CNN (независимо 

че той е собственост на частна компания).
23

 През 1993 г. например се появява Euronews 

с претенцията да представя паневропейска перспектива на новините, а през 1996 г. 

стартира катарската Al Jazeera Arabic, която след големия си успех в региона пуска и 

версия на английски език. Периодът 2005 – 2007 г. маркира тенденция към рязко 

увеличаване на националните канали, ориентирани към международна аудитория. През 

2005 г. стартира например базираният във Венецуела Telesur, като първоначалната му 

идея е да стимулира латиноамериканската интеграция. Руският Russia Today стартира 

през декември 2005 г., Al Jazeera English – през 2006 г., France 24 – през декември 2006 

г., като ясно декларира целта си да представя международните събития от френска 

перспектива. Иранският канал Press TV пък започва излъчвания през 2007 г. със 

задачата да представи различен поглед спрямо западния към политиката на Иран и 

региона.
24

  

Разпространението на нови, незападни телевизионни канали по света може да се 

разглежда като саморегулиране на системата, чрез което се стига до смекчаване на 

проблема с небалансирания световен информационен поток, поставен още по времето 

на Студената война. През 70-те и 80-те години на ХХ век страните от третия свят се 

обединяват около концепцията за Новия световен информационен и комуникационен 

ред (New World Information and Communication Order - NWICO), защото стигат до 

извода, че съществуващият тогава „свободен” информационен поток е всъщност твърде 

еднопосочен, че е израз на западната доминация и че всъщност пречи на тяхното 

развитие. Въпреки силно променената международна среда и днес най-често появата на 

                                                 
22

 ЙОРДАНОВА, Цветелина. Съвременният дебат за реформа на световната валутно-финансова система 

и амбицията на ЕС за глобална роля в международните отношения. Магистърска теза, Юридически 

факултет, СУ, 2010. 
23

 Проблем, който в България е изследван от доц. д-р Мария Нейкова, например в статията „Незавършен 

портрет”, Годишник на ФЖМК, т. 14/2007 г., с. 93 – 108.  
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новите телевизии се интерпретира като опит за контрабалансиране на доминиращата 

западна (и преди всичко американска) перспектива в световния новинарски поток. 

„Някои от тези канали могат да бъдат определени като „контра-хегемонистични”: тоест 

те са създадени с ясното намерение да отправят предизвикателство към подхода 

„ВВС/CNN” към световните събития. Това предизвикателство може да бъде 

сравнително заглушено (France 24), а може да бъде и по-конфронтационно (Telesur)”, 

твърди Джеймс Пейнтър
25

.  

В същото време обаче се пропуска фактът, че бумът на новите новинарски 

канали се определя и от куп ситуационни, регионални и дори вътрешнополитически 

фактори, които често имат по-значим ефект върху промяната, отколкото глобалните 

процеси. Самият факт, че Al Jazeera например стартира в средата на 90-те години на 

ХХ век първоначално само с версия на арабски език означава, че тя е замислена 

предимно като инструмент за политическо влияние в арабския свят, а не като 

контрабалансьор на CNN. Казусът първоначално дори изглежда толкова объркващ, че 

докато в САЩ каналът се възприема като „говорител на терористи” заради това, че 

през него се предават посланията на „Ал Кайда”, то в арабския свят започват да се 

появяват съмнения, че той всъщност е „създаден от американската администрация с цел 

да овладее враждебността на хората в Близкия Изток срещу американската 

хегемония”
26

.  

Подобен е изводът и за други, заподозряни в контрахегемонистичен уклон 

телевизии като например китайската CCTV News. Въпреки че твърди, че целта й е да 

представя световните събития през китайска перспектива, функцията на CCTV 

всъщност е да бъде част от публичната дипломация на КНР и по този начин да 

изпълнява една от основните й цели - разкриването пред света на политиката на Китай 

за „мирен възход”. Тоест CCTV е един от инструментите на Китай да убеди света, че 

нарастването на неговата сила не минава през военен конфликт. Неслучайно контент 

анализът
27

 на новините на CCTV показва категорична доминация на информациите за 

                                                                                                                                                         
24

 ЙОРДАНОВА, Цветелина. Хипотезата за контрахегемонистичните новини – значение на източниците 

на информация. Годишник на Факултета по журналистика и масова комуникация, Т. 20, 2013. Под 

печат. 
25

 PAINTER, James. Counter-Hegemonic News – A Case Study of Al-Jazeera English and Telesur. In: 

Challenges, Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford, 2008, p. 1. 
26

 EL OIFI, M. Influence without power: Al Jazeera and the Arab public sphere. In ZAYANI Mohamed (Ed.), 

The Al Jazeera Phenomenon: Critical Perspectives on New Arab Media, Pluto Press, p. 68. 
27

 Извършен от автора по проект „Монолог или диалог – светът в обектива на глобалните телевизии” с 

ръководител доц. д-р Мария Нейкова. Проектът е реализиран в рамките на научна програма №4 

„Национални, европейски и цивилизационни измерения на диалога култура – език – медии” на 
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Китай, което означава, че основният стремеж на CCTV е да представи Китай пред света 

(т. е. потвърждава тезата за „обърнатост на Китай към самия себе си”), а придаването 

на китайска перспектива на международните новини е второстепенна задача. 

По отношение на базираната във Венецуела Telesur антиамериканската 

перспектива е неоспорима. Заедно с търговското обединение ALBA и Bancosur 

телевизията е част от по-широкообхватните усилия на починалия президент Уго Чавес 

за стимулиране на интеграционните процеси в Латинска Америка в противовес на 

влиянието на САЩ в региона и на повлияната от тях Организация на американските 

държави. Насочеността на Telesur обаче е изцяло регионална и неслучайно телевизията 

няма английска версия. Дори официално обявената цел при старта на телевизията през 

2005 г. е тъкмо стимулирането на интеграцията на Латинска Америка, а 

антиамериканската, контрахегемонистична перспектива на новините e вторичен ефект. 

В този смисъл дори Telesur трудно може да бъде квалифицирана като автентична 

контрахегемонистична телевизия.
28

     

Анализът на причините за появата на 24-часовите новинарски канали с 

международна насоченост показва, че водещата цел на голяма част от тях е да бъдат 

инструмент на външната политика на финансиращите ги държави. Това означава, че 

дори по отношение на медиите е трудно да се говори за залязваща роля на държавата в 

международната политика. 

 

 1.2. Медиите като част от недържавните субекти в международните 

отношения 

 

 Медиите са част от т. нар. недържавни субекти (non-state actors) на 

международните отношения. Нарастването на броя и значението на недържавните 

субекти е една от основните характеристики на системата от началото на втората 

половина на ХХ век насам.
29

 Споровете между авторите, твърдящи, че този феномен е 

довел до фундаментални промени в международната политика, и онези, които смятат, 

че структуроопределящите отношения в системата продължават да бъдат тези между 

държавите, засега не са довели до окончателен отговор.  

                                                                                                                                                         
Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер”, финансиран по договор с фонд „Научни 

изследвания” към МОМН. 
28

ЙОРДАНОВА, Цветелина. Хипотезата за контрахегемонистичните новини. 
29

 GEERAERTS, Gustaaf, Anne Mellentin, etc. Analyzing Non-State Actors in World Politics – a Conceptual 

Approach, Brusselq 1994. 
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Разбирането, че държавите са основните и най-важните субекти на 

международната политика, е в основата на реалистката теория за международните 

отношения, която е преобладаващата концепция за системата след края на Втората 

световна война. Тя представя процесите на международната сцена като анархистични, 

движени от стремежа за силово надмощие в името на националните интереси. Като 

субекти държавите са рационални и единни.  

Постепенно с разцвета на либерализма, с улесняването на транспорта и 

комуникациите и с появата на все повече недържавни субекти на международната 

сцена – международни организации, мултинационални корпорации, транснационални 

движения и т. н. – надделява виждането, че отношенията в системата са доста по-

сложни. Либералите критикуват държавоцентричния поглед върху международните 

отношения и подчертават значението на нарастващата взаимозависимост в системата. 

Според основателите на неолиберализма в международните отношения Джоузеф Най и 

Робърт Кеохейн например държавата не е единственият важен актьор в 

международната политика. Те развиват модела, наречен „сложна взаимозависимост” 

(complex interdependence), който определят като набор от множество канали, които 

свързват обществата – включително междудържавни, междуправителствени и 

транснационални. Така те оспорват твърденията на реализма, посочвайки, че: 1. 

държавите не са единствените играчи в световната политика, нито пък са непременно 

единни субекти, предвид факта, че са съставени от съперничещи си бюрокрации; 2. 

силата е неефективен инструмент за политика; 3. традиционната йерархия на 

международните въпроси, в която темите за сигурността и отбраната доминират над 

икономическите и социалните, е заменена от дневен ред, в който няма ясна йерархия.
30

  

Концепцията на неореализма, въплътена например в изследванията на Кенет 

Уолц, не се отказва от виждането на реализма за държавоцентричната международна 

система, макар че отчита нарастващата роля и на недържавните актьори.  

Концепцията за смесените актьори (the mixed actor concept) на Оран Янг пък 

твърди, че субектите на международната система са много и различни по характер, без 

ясни отношения на йерархия помежду им. По този начин държавата остава важен, но не 

и доминиращ играч на международната сцена.  

Джеймс Розенау предлага интегриран модел за анализ на международната 

система, в който недържавните актьори са директни субекти. Според Розенау след 

                                                 
30

 Ibid. 
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Втората световна война светът бавно навлиза в постиндустриалната епоха, 

характеризираща се с висока политическа турбулентност и сложност, в която 

едновременно текат процеси на последователност и промяна. Нарастващата 

взаимозависимост в международната система води до раздвояването на световната 

политика в това, което авторът нарича „два свята на световната политика”. В 

системата съжителстват новият полицентричен свят със стария държавоцентричен. 

Актьорите в новия свят са тези, които имат способност да инициират собствени 

действия на международната сцена, а не онези, които по силата на юридическия си 

статус или на притежавания суверенитет се числят към тази група. Въпреки че попадат 

под юрисдикцията на държавите, тези нови актьори, свободни от суверенитет 

(sovereignty-free), са извън държавните ограничения и преследват собствени цели. 

Двата свята не са взаимоизключващи се, напротив – съществуват паралелно и си 

взаимодействат. От анализа на концепцията на Розенау излиза, че новите недържавни 

актьори са равнопоставени в международните отношения с държавите.  

Някои изследователи критикуват самия дебат за доминирането на света на 

държавата или света на обществото в международните отношения. Много по-важно е 

да се разбере какви са взаимодействията между тези два свята, тяхното значение и 

тяхното взаимно влияние.
31

 Без да се проследят тези взаимодействия е невъзможно 

медиите като специфични недържавни субекти да бъдат позиционирани правилно в 

международната система.  

 

1.2.1. Спорната концепция за медиите като част от предполагаемо 

глобално гражданско общество  

 

Все повече анализи, наречени „изследвания на третия сектор” (third sector 

studies), сочат, че между държавата и пазара в международната система стои трети 

сектор, който обикновено се обозначава с твърде спорното наименование „глобално 

гражданско общество” (ГГО). Твърди се, че медиите и като цяло гражданският фактор 

в международните отношения са част от него.  

Идеята за глобалното гражданско общество възниква през първата половина на 

ХХ век като утопия на идеалистите, т. е. на привържениците на теорията за превеса на 

сътрудничеството в международните отношения, но бързо бива разколебана от 

                                                 
31

 WILLIS, Catherine. Transnational Theory, Institut de Recherche et Debat Sur La Gouvernance. Available 

from: www.institut-gouvernance.org [cited 10 February 2012]. 

http://www.institut-gouvernance.org/
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последвалите събития. В съвременен контекст концепцията става модерна през 90-те 

години и е задвижена от паралелното протичане на редица процеси и събития в 

международната система: възраждането на вярата в гражданското общество покрай 

появата на „кадифените” революции в Централна и Източна Европа; технологичния 

напредък, улесняващ свързаността на протичащите социални, икономически, културни, 

политически процеси, сполучливо описана от Маклуън с понятието „глобално село”; 

разцвета на екологични и други движения, породен от засилената социална 

чувствителност към новите глобални проблеми; възприятието, че крахът на съветската 

система е създал нов политически световен ред; победата на пазарната икономика и 

разцвета на неолибералните идеи за икономическия ред; разочарованието сред 

обществата в постколониалните държави; страховете, породени от последиците от 

новите конфликти след края на Студената война.
32

  

 “Днес има твърде много приказки за глобалното гражданско общество, но 

твърде малко се мисли по тази тема, защото фразата „глобално гражданско общество” 

трябва да се използва внимателно. Като всички останали думи с политически ефект 

нейното значение не е нито очевидно от самосебе си, нито автоматично освободено от 

предразсъдъци”, смята Джон Кийн. Той се спира на различните възможни употреби на 

понятието. Аналитично-описателната употреба (analytic-descriptive usage) на термина 

„глобално гражданско общество” цели да намери обяснение за сложните социално-

политически реалности в света. Възможно е също понятието да се използва със 

стратегически политически цели (strategic-political calculation), свързани със стремежа 

за преразпределение на властта в системата. Понятието може да се разглежда и като 

нормативен идеал, който е съсредоточен около идеята, че по принцип глобалното 

гражданско общество е нещо хубаво.  

Факт е, че според емпиричните данни през ХХ век се наблюдава невиждано 

увеличение на броя на действащите граждански организации със световен обхват. 

Смята се, че съществуват около 50 000 неправителствени организации с нетърговска 

цел на световно ниво, като 70% от тях са се появили след 1970 г., а над 1/3 са с 

централи в ЕС и Швейцария. МНПО (международните неправителствени организации) 

днес боравят с повече пари отколкото ООН; над 2/3 от помощите на ЕС се разпределят 

чрез тях; в много части на света редица държавни ресурси се разпределят чрез 

МНПО.
33
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Характерни за предполагаемото глобално гражданско общество са 

непрекъснатата динамика и липсата на ясни очертания или както Улрих Бек много 

точно се е изразил: появяващото се глобално гражданско общество не само се 

характеризира с „не-интеграция” (non-integration) и „множественост без единство” 

(multiplicity without unity), но и неговите актьори го смятат за „възприето или 

рефлексивно” (perceived or reflexive). Глобалното гражданско общество, разглеждано в 

идеализиран вариант, според Джон Кийн представлява: „динамична неправителствена 

система от взаимосвързани социално-икономически институции, които са се 

разпрострели по целия свят и които имат сложни ефекти, усещащи се и в четирите му 

краища. Глобалното гражданско общество не е нито статичен обект, нито нещо 

завършено. То е незавършен проект, който се състои от понякога дебели, понякога 

тънки опънати мрежи, пирамиди и струпвания от социално-икономически институции 

и актьори, които се организират през границите със съзнателната цел да съберат света 

заедно по нови начини. Тези неправителствени институции и актьори плурализират 

силата и проблематизират насилието; в резултат техните мирни и „граждански” ефекти 

се усещат навсякъде, тук и там, надалече и нашироко, към и от местните райони, през 

по-големи региони и на самото планетарно равнище”
34

. В това понятие Джон Кийн 

включва изрично и независимите медии като дава пример с Al Jazeera. Изследователят 

подчертава, че ако терминът „глобално гражданско общество” не се дефинира 

правилно, той ще означава всичко и нищо. Според Кийн глобалното гражданско 

общество не е просто алтер его-то на държавата. То включва трансграничната дейност 

на неправителствените структури, но това не е достатъчно, защото ГГО е на първо 

място общество. Тоест, необходима е взаимосвързаност на социалните процеси, защото 

не всяка презгранична дейност поражда гражданско общество според Кийн, който 

изключва например от това понятие международната организирана престъпност, която 

по дефиниция има деструктивна роля спрямо обществото.  

Освен отсъствието на зависимост от държавата и взаимосвързаност на 

социалните процеси, третата черта на глобалното гражданско общество според Кийн е 

цивилизоваността (civility), тоест уважението към другите и ненасилието. Четвъртата са 

плурализмът и силният конфликтен потенциал. Кийн подчертава, че глобалното 

гражданско общество не трябва да се разбира като глобална общност (global 

community), напротив – то включва осъзнаване на сложността на света. 
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Хетерогенността на глобалното гражданско общество работи срещу налаганото 

единство. Според Кийн петата черта на ГГО е, че то е глобално, т. е. става дума за 

социални отношения, поставени в политически рамки, които се разпростират през 

държавните граници; това е макрообщество (macro-society) или общество на 

взаимодействащите си общества (society of interlocking societies). Според Кийн ГГО 

произвежда глобални ефекти.   

 Някои изследователи разглеждат глобалното гражданско общество като все още 

зараждащо се (nascent), докато други смятат, че „ние вече живеем в триполярен свят на 

едър бизнес, мощни правителства и глобално гражданско общество”
35

. В политическия 

речник глобалното гражданско общество се явява под формата на редица понятия – 

транснационално или международно гражданско общество, независим/трети сектор или 

сектор с нетърговска цел, транснационални социални движения, недържавни актьори. 

„Въпреки че е все по-модерна, за фразата „глобално гражданско общество” няма общо 

разбиране и тя продължава да означава различни неща на различните хора в зависимост 

от различните обстоятелства и от контекста, в който се използва”
36

.  

Мария Омеличева обобщава преобладаващия дискурс по отношение на визията 

за ГГО: „това е арена, пространство, реалност или контекст на организиран социален 

живот или гражданска активност на различни индивидуални или колективни актьори, 

които са се разпрострели по цялото земно кълбо в преследване на различни 

политически или неполитически цели и чиито действия са преобладаващо на 

доброволни начала и произлизат, поддържат се, регулират се и се ограничават от 

самите актьори”
37

. Много изследователи разглеждат ГГО като модерен феномен, който 

е възникнал през последните две десетилетия на ХХ век в отговор на дълбоките 

структурни промени, причинени от икономическата глобализация. Според други ГГО е 

толкова старо явление, колкото е и международната система. Също толкова полярен е и 

дебатът за позицията на ГГО спрямо другите два домейна на колективно съществуване 

– системата от държави и глобалния пазар. Обикновено ГГО се разглежда като 

междинно пространство между тези два домейна – на държавата и икономиката, и 

представлява „обществото минус държавата плюс икономиката”. Извън 

пространствените концепции са по-критичните хипотези, които поставят под въпрос 

независимостта на ГГО от системата от държава и корпоративен сектор. По принцип 
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ГГО се разглежда като независимо от държавата, доколкото субектите му не са 

сформирани и спонсорирани от държавни органи, а също и като отделно от глобалния 

корпоративен сектор, доколкото печалбата не е основната му функция. В този смисъл в 

ГГО влизат и медиите.  

 Един от проблемите на концепцията за ГГО според критиците й е, че тя пренася 

много от характеристиките на „домашното” гражданско общество в международната 

среда. В нея липсва единна държавна инстанция, която да ограничава 

неправителствения сектор в случаите, когато влиянието му е контрапродуктивно. 

„Държавата е овластена да наблюдава сферата на гражданското общество и, когато е 

необходимо, да санкционира членовете на неправителствения сектор, отговорни за 

извършването на несправедливости”
38

. Според Брет Баудън, както гражданското 

общество не е панацея за „болестите” на местната общност, така и глобалното 

гражданско общество не е панацея за „болестите” на глобалната общност. Друг 

проблем на концепцията е, че тя е твърде много обвързана със западния 

модернизационен проект
39

, т. е. тя е твърде западна и много малко глобална. Друг 

проблем с глобалното гражданско общество е, че му липсва достатъчно 

представителност, а оттам – и легитимност.  

Кори
40

 обобщава критиките към концепцията за ГГО в три основни посоки – 

заради двусмислеността на термина; заради обяснението на концепцията чрез 

държавата (statism – възгледът, че държавата е единственият ефективен начин за 

организиране на легитимната власт) и недемократичните ефекти в мисленето в рамките 

на термина „глобално гражданско общество”. Някои автори смятат, че определението 

„глобално” в съчетание с „гражданско общество” е твърде неточно и преждевременно и 

затова предпочитат термина „транснационално гражданско общество”. Има големи 

противоречия и около въпроса кои субекти включва понятието ГГО, защото някои 

автори смятат, че в него не трябва да влизат международните правителствени 

организации като например ООН, СТО; квазиавтономни НПО (quangos), проектирани и 

финансирани по един или друг начин от държавата, а също и корпоративният сектор.  

Освен това гражданското общество винаги е било разглеждано през неговата 

връзка с държавата – то се възприема като част от правовата основа на държавата и 
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като механизъм за контрол върху държавните институции, които по презумпция са 

предразположени към злоупотреба с власт. Затова при липсата на „глобална държава” 

глобалното гражданско общество става спорна концепция.  

Налице е и проблем с демократичността на ГГО, доколкото държавите и техните 

организации са единствените актьори на международната сцена, за които може да се 

твърди, че имат някаква демократична легитимност. На субектите на ГГО им липсва 

тъкмо представителност и легитимност, което поставя под въпрос основателността на 

предизвикателството, което те представят пред демократичния суверенитет, въплътен в 

либералната демократична държава. Както твърдят авторите Андерсон и Рийф, 

цитирани от Кори
41

, „домашното” гражданско общество няма нито представителни, 

нито посреднически функции, защото между гражданите и властта стои изборната 

урна. В международен план изборна урна обаче няма, нито пък има глобална власт, 

което поставя директно под въпрос ролята на гражданското общество в глобален 

контекст.  

Очевидно концепцията за глобалното гражданско общество не е подходяща за 

изясняване на ролята на медиите в международната система, доколкото самото 

съществуване на подобна глобална общност, от която медиите биха могли да бъдат 

част, е спорно и недоказано. 

 

1.2.2. Дебатът за глобалната журналистика 

 

 Концепцията за глобалната журналистика е сравнително нова и много прилича 

на ситуацията с глобалното гражданско общество. Тя се опитва да надскочи 

ограниченията на националната перспектива на международните и чуждестранните 

новини и се стреми да представи глобална гледна точка към новините. Неслучайно 

приложението на тази концепция засега е твърде ограничено основно до т. нар. 

глобални проблеми, които обаче все още нямат глобални решения – климатичните 

промени, пандемиите, въпросите на социалната справедливост, на финансите и 

икономиката и т. н. Виждането на изследователите на глобалната журналистика е, че тя 

изследва как животът на хората в различните части на света е взаимно свързан, като се 

създава усещане за близост, а не за раздалечаване, какъвто обикновено е ефектът на 
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чуждестранните и международните новини. Всъщност според някои автори крайната 

цел на глобалната журналистика е постигането на глобално гражданство.  

 Петранка Филева
42

 например смята, че медиите са агенти на зараждащото се 

глобално гражданско общество. Според авторката заради „трансграничните прояви на 

ролята на „четвърта власт” медиите изпреварват другите три власти на демократичното 

управление на глобално равнище, като поставят на дневен ред глобални проблеми – за 

глада, бедността, болестите. „Благодарение на медиите се развива световно гражданско 

общество. Без тяхното активно съучастие и посредничество неправителствените 

организации не биха могли да се появят на световната сцена в ролята на защитник на 

околната среда или на наемния труд”, посочва Филева
43

. Според нея, „когато обхващат 

по-бързо от всякога много по-масова аудитория и я информират за събитията в света, 

медиите правят света единен, т. е. еднакво засегнат от съобщаваните новини”. Освен 

това медиите могат да подпомагат създаването на глобални публични блага като мир, 

права на човека, сигурност, съхранена околна среда и културно разнообразие.   

 Според Петер Берглец
44

 има два основни подхода към разбирането на 

глобалната журналистика. Според възгледа на детерминистите глобалните новини са 

естествена последица от икономическата, политическата, културната и технологичната 

глобализация. Волунтаристите обаче смятат, че глобализацията не води непременно до 

глобални новини. Напротив – често въпреки глобализацията националната парадигма 

на новините остава водеща. „Да разпространяваш новини от всички възможни краища 

на света е нещо доста различно от това да представящ света като единно 

пространство”
45

. Тоест според волунтаристите има нарастваща социална и политическа 

необходимост от глобална перспектива на новините, особено по въпроси като например 

климатични проблеми, пандемии, хуманитарни катастрофи, тероризъм и т. н.  

Петър Берглец твърди, че домашните медии трябва да станат по-глобални, за да 

запазят демократичната си легитимност, без да обяснява ясно защо. „За много домашни 

медии голямо предизвикателство е да съчетаят продължаващото изискване на 

потребителите на медии за традиционни домашни новини и демократичния подтик за 

повече глобални новини. Целта на глобалната журналистика не би трябвало да е само 

да запознае публиката с ефектите на глобализацията, но и да насърчи възникването на 

транснационален политически ангажимент сред публиката, както и да упражни натиск 
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върху политическите партии, организации и групи да станат по-транснационално 

ориентирани”
46

.  

Според Берглец обаче глобалната журналистика не е надарена с някаква 

вътрешна способност да създаде по-добър и хармоничен свят. По същия начин 

сегашната чуждестранна журналистика не е изначално нито добра, нито лоша за 

обществото. Не става дума за глобална етика, каквато например носи журналистиката 

на мира. По-скоро целта е да се провокира съзнателност за глобалните измерения на 

живота, за нарастващата взаимозависимост, която при определени обстоятелства и след 

време може да създаде транснационална солидарност.  

Берглец посочва три основни критерия, за да се причисли даден 

журналистически подход към представянето на новини от глобална перспектива 

(глобалното новинарство). Това са: 1. пространството да се представя като география с 

много измерения, с процеси, които едновременно протичат в различни части на света; 

2. силата и борбата за власт да се представят като смесица на домашни, чуждестранни и 

глобални интереси и играчи; 3. политическата идентичност да се представя чрез 

транснационални и трансконтинентални групирания (социалисти, природозащитници и 

т. н.)
47

.  

Самият Берглец обаче си дава сметка, че глобалната журналистика няма как на 

този етап да измести традиционното представяне на новините от чужбина: „Наивно е да 

се смята, че глобалните новини могат по някакъв начин да колонизират или заместят 

местните, националните и чуждите новини. Затова трябва да смятаме глобалния 

новинарски стил като стъпващ върху съществуващата медийна логика, т. е. като 

интегриран с новинарството, фокусирано върху местните, домашните и чуждите 

новини”
48

. Затова според изследователя местната, националната, чуждестранната и 

глобалната перспектива трябва да се смесят в една и съща новинарска история. Ако 

новината има само глобална перспектива, тя би звучала твърде абстрактно и 

отдалечено, докато по-ефективният начин за утвърждаване на глобалното новинарство 

е чрез интегрирането му в утвърдените новинарски подходи, обединени около 

етноцентризма. За да насърчи утвърждаването на глобалното новинарство в 

практиката, Петер Берглец и негови колеги създават портала Global Journalism Network 
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(www.gjnet.org), който, когато бъде завършен, ще се стреми да бъде от полза на 

журналистите практици при представянето на новините през глобална перспектива. 

Очевидно концепцията за глобалната журналистика също се оказва 

неприложима, когато трябва да се изясни ролята на медиите в международната 

политика. В съвремениия свят журналистиката, занимаваща се с международни 

отношения, си остава с национална перспектива и продължава да се характеризира с 

етноцентризъм. И това е съвсем нормално предвид очертаната структура на 

международната система с водеща роля на държавата, с липса на единен център на 

власт и отсъствие на единен социален субект – глобално общество. От тази гледна 

точка за глобални новинарски канали или глобални медии в съвременния свят трудно 

може да се говори. Съществуващите международни медии са в най-добрия случай 

национални медии с глобален обхват или национални медии с претенции за регионална 

или глобална перспектива. 

   

2. Модел на взаимодействие медии – международна политика 

 

Дотук стана ясно, че в международната система текат паралелни процеси на 

приемственост и промяна, при които съществуващата държавоцентрична парадигма 

трябва да интегрира позицията на новите актьори на международната сцена. Новата 

роля на гражданския и на корпоративния фактор е предпоставка не само за изменена 

структура на системата, но още по-важното – за нова динамика, която трябва да 

проследи и обясни взаимодействията между старите и новите субекти на системата. 

Със сигурност може да се твърди, че съществуващият международен режим е 

все още жизнен и международната политика продължава да означава отношения преди 

всичко между държави. Статуквото обаче трябва да реагира на новите импулси, които 

идват от новите актьори на международната сцена, притежаващи сила от 

нетрадиционен порядък. Засега няма никакви доказателства в полза на хипотезата, че 

въпросните импулси ще доведат до революционна промяна в системата, до смяна на 

международния режим, т. е. до система, в която международната политика ще се 

определя от субекти, равнопоставени или дори по-висши от държавите. 

Видно е, че теорията на международните отношения не предлага най-

подходящия инструментариум за изясняване на ролята на медиите в международната 

система. Тя все пак помага да се разбере, че средствата за масова информация с 

транснационален обхват са недържавни субекти и като такива имат второстепенна 

http://www.gjnet.org/
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позиция в системата спрямо националните държави. За да бъде изяснена спецификата 

на медиите като субект, боравещ със символни ресурси, както и механизмите на 

взаимодействие между медиите и държавите в международната политика, е необходим 

по-комплексен модел. Такъв е предложеният „модел на взаимодействие медии–

международна политика” (заглавието е по подобие на заглавието на „модела за 

взаимодействие между политиката и медиите” на Пиърс Робинсън, разгледан в т. 

1.3.3. от изследването, но съдържателно моделите са съвсем различни, б. а.), който 

има три измерения – функционално, статично и динамично. 

 

2.1. Функционално измерение 

 

Съществуват най-различни комуникационни теории за функциите на медиите в 

международната система, които са обобщени в изследване на Лъки Мадикиза и Елиреа 

Борнман
49

.  

Едни от по-старите теории са тези за свободния поток на информация и 

свободния пазар на идеи (free marketplace of ideas). Това са западни концепции, 

произтичащи от основните демократични принципи и са израз на разпространението по 

света на западните ценности и модели по времето на Студената война.  

През 70-те и 80-те години обаче страните от третия свят се обединяват около 

споменатата концепция за Новия световен информационен и комуникационен ред 

(НСИКР), защото стигат до извода, че съществуващият тогава „свободен” 

информационен поток е всъщност твърде еднопосочен. Развиващите се страни смятат, 

че небалансираният поток на информация, даващ преимущество на негативните 

новини, представящи западната гледна точка, пречи на тяхното развитие, като поставя 

под въпрос техния суверенитет и самостоятелно и независимо политическо развитие. 

Концепцията за НСИКР през този период трябва да се разглежда в контекста на 

деколонизацията и на Студената война, доколкото това виждане се ползва и с 

подкрепата на СССР. Освен това през този период преобладаващата част от медиите с 

трансграничен обхват са притежание на западни правителства или частни акционери и 

се използват за разпространение на призивите за премахване на търговските бариери, за 

рекламиране на западни стоки, услуги, а чрез развлекателната индустрия – на западния 

начин на живот. В този смисъл медиите се превръщат на практика в инструмент на 
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външната политика на западните правителства, основно на правителството на САЩ, 

особено по отношение на идеологическата война със СССР.  

В резултат на призивите на НСИКР се създават комисиите „Бранд” и 

„Макбрайд”. Докладът на Комисията „Макбрайд” е озаглавен „Много гласове, един 

свят” (“Many Voices, One World”) и е публикуван през 1980 г. от Международната 

комисия за изследване на проблемите на комуникацията към ЮНЕСКО. Неговите 

препоръки са 82, като основната идея е да се демократизира международната 

комуникация, като се постигне по-балансирана и равнопоставена международна 

комуникационна среда. Заради критиките в доклада към частната собственост на 

медиите и към социалните проблеми, които пораждат рекламите, западните държави 

въприемат НСИКР като опит за държавна регулация на медиите и оттам – за цензура, 

което тотално противоречи на западната концепция за свободния поток на информация. 

Като демонстрация на несъгласието си с НСИКР САЩ първо оттеглят помощта си от 

подкрепяната от ЮНЕСКО Международна програма за развитие на комуникацията, а 

впоследствие – и от самата ЮНЕСКО – ход, който по-късно е последван и от 

Великобритания. 

След края на Студената война американската концепция за свободния пазар, 

либерализацията, дерегулацията печели пълна победа, което води до безпрепятствено 

навлизане на частния сектор в медийната и телекомуникационната индустрия в много 

държави по света. Разглеждането на информацията единствено в смисъл на 

разпространение на новини става архаично, както твърди изследователят Мохамед Айш 

(Muhammad Ayish), и според страните от третия свят възможните негативни ефекти за 

тяхното социално-икономическо и политическо развитие заради неравенството в 

притежанието на нови информационни и комуникационни технологии са дори по-

големи от ефектите на разпространението на новини. Затова те пледират и за 

преодоляване на дисбалансите по отношение на телекомуникационната 

инфраструктура.
50

 

 Допълнение към концепцията за свободния поток на информация е 

модернизационната теория, в центъра на която стои разбирането, че международната 

комуникация може да допринесе за модернизацията и развитието на обществата от 

третия свят и да пренесе в тях западния политически, икономически и социален модел. 

Ролята на медиите в този модел е видяна като чисто инструментална – като носители и 
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пропагандатори на западните ценности. Теорията, разбираемо, се оказва неработеща, 

модернизацията на страните от третия свят се проваля, социалните неравенства и 

бедността там се увеличават, а медиите се превръщат в легитимиращ фактор по 

отношение на властовите елити. Всичко това води до преосмисляне на теорията за 

модернизацията, до нови хипотези като тази за „участие в развитието ” (participatory 

development). Очакванията към масмедиите, които трябва да пренесат модернизацията 

в развиващите се общества, се пренасочват към информационните и комуникационните 

технологии, които би трябвало да увеличат заетостта, производителността на труда, да 

задълбочат демократичните процеси. Но слабите практически резултати от всички тези 

теоретични концепции водят до разочарование и до критични теории по отношение на 

международната комуникация в развиващия се свят.
51

 

 В отговор на модернизационната теория през 60-те–70-те години в Латинска 

Америка се появява теорията за зависимостта в международната комуникация (the 

dependency theory). Това разбиране, също както и предходните, носи отпечатъка на 

Студената война. Теорията се гради върху схващането, че страните от третия свят 

продължават да са ограничени от структурите на предишните колониални сили
52

. 

Равнището на анализ се прехвърля от държавата към международната система – светът 

е разделен на център, който се състои от САЩ и другите западни държави, и 

периферия, в която влизат бедните страни, например от Африка, които все още са 

зависими от бившите си колонизатори. Затова апологетите на тази концепция използват 

термини като „зависимо развитие” (dependent development) или „развитие на 

неразвитието” (the development of underdevelopment), докато истинското развитие може 

да се постигне само по независим, самостоятелен път. Ролята на медиите в тези 

процеси подобно на модернизационната теория е видяна също като контрапродуктивна 

и е описана с термина „медиен империализъм”. Медиите са възприемани като 

проводници на западния начин на живот и като разрушаващи местните ценности.
53

 

Като разширение и подобрение на теорията за зависимостта може да се 

разглежда структурната теория на империализма на Галтунг от 1971 г. Тази 

концепция също стъпва върху виждането за съществуващите неравенства между 

регионите и нациите, но Галтунг подчертава, че подобни неравенства съществуват и 

вътре в самите национални държави. Така елитите на държавите от периферията са 
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много по-близки до елитите на държавите в центъра, отколкото до собствения си народ. 

Комуникационният империализъм има познатите характеристики от предишните 

теории – еднопосочен поток на информацията от Север на Юг, налагане на ценности и 

модели от Запада и т. н.
54

  

  Медиите са проводници на неравенството и според теорията за световната 

система (world system theory). Привържениците на теорията допускат, че в 

международните отношения има йерархия и неравенство, но то не е непременно от 

центъра към периферията. Възможно е неравенство да съществува и между държави от 

един и същ порядък.
55

  

Според теорията за хегемонията медиите, наред с училището, църквата и 

всички останали социални институции, се възприемат като инструмент за влияние на 

доминиращата класа в обществото върху подчинената. Международните медии са 

ключови участници в пропагандирането и поддържането на идеологията на 

доминиращите сили в глобалната система. Дори да не са поставени под директен 

правителствен контрол, медиите пак легитимират доминиращата идеология.  

 Марксическата концепция за политическата икономия също има своя 

интерпретация в теориите за международната комуникация. Според тази концепция 

след американската хегемония в поствоенния период светът е преминал в състояние на 

нов глобален ред, в който световната комуникация е жертва на доминирането на 

транснационални и мултинационални корпорации, притежавани от съответните 

национални правителства. Медиите са разглеждани като част от комуникационната 

индустрия и се акцентира върху тяхната собственост – държавна или частна.
56

  

 Според привържениците на критическата теория централни проблеми в 

международната комуникация са стандартизацията и унификацията на културните 

произведения, превръщането им в обикновени стоки за забавление в условията на 

пазарно стопанство и т. н. Смята се, че това води до пасивно поведение на гражданите 

и до подчинение на масите на управляващите елити. Според критическите теоретици 

международната културна индустрия става все по-корпоративна, включва предимно 

западна продукция и маргинализира послания, които са встрани от традиционните 

стоки за забавление, характерни за масовата култура.
57
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 Теориите за информационното общество („третата вълна” на Алвин Тофлър, 

„мрежовото общество” на Мануел Кастелс) са една от най-новите парадигми, която се 

опитва да обясни функциите на медиите в световен план. Според тези разбирания 

новите възможности, създадени от разцвета на информационните и комуникационните 

технологии (ИКТ), провокират появата на международно информационно общество, 

което в крайна сметка ще свърже всеки дом и офис чрез интернет в една „мрежа на 

мрежите” (the network of all networks). Тъкмо мрежите са информационните 

магистрали, представляващи инфраструктурата на информационното общество. 

Виждането е, че информацията е стратегически ресурс в международната икономика. 

Силата и нивото на развитие на държавите, организациите и дори отделните индивиди 

са зависими от достъпа до и от способността им да контролират информационните 

магистрали. Икономическият растеж се възприема като функция от разпространението 

на информационни технологии. Нарастващата информатизация и свързаност 

(interconnectedness) на икономиките допринася за интеграцията им и в резултат – за 

създаването на глобална икономика. По този начин информацията създава нов 

социален и икономически ред. Повечето последователи на тази концепция смятат, че 

информационното общество ще има позитивни социални и икономически ефекти – че 

ще повиши производителността, ще повиши образоваността, ще насърчи 

демократизацията на обществата и оттам – качеството на живот. Според критиците 

обаче неравномерното разпределение на ИКТ създава информационни пропасти и води 

до допълнително изоставане на някои общества. Стига се до т. нар. „цифрово 

разделение” (digital divide) и противопоставяне на информационно богатите срещу 

информационно бедните. Неслучайно това неравенство е основен фокус на дебатите в 

международната комуникация.
58

  

 Ролята на медиите в международен план намира обяснение и през теорията за 

глобализацията, в която водещ продължава да бъде въпросът за достъпа във всичките 

му аспекти до новите информационни и комуникационни технологии и медиите.  

Интересна концепция за функциите на медиите в международен план предлага 

Мажид Техраниан
59

. Според него медийните ефекти са сложни и затова трябва да се 

направи разграничение между макромедиите, мезомедиите и микромедиите. 

„Макромедиите – сателити, интернет, компютърни системи – действат като агенти на 
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глобализацията. Чрез компютърните мрежи и транснационалните потоци от данни 

макромедиите подкрепят глобализацията на националните пазари, общества и култури. 

Мезомедиите – вестници, кино, телевизии – са предимно под контрола на националните 

правителства и групи за натиск и затова функционират предимно като агенти на 

националната интеграция и социална мобилизация. Микромедиите – телефон, ксерокс, 

видеокасетофон, персонален компютър – овластяват основно центробежните сили на 

несъгласието в периферията. Всички тези три типа медии обаче са тясно свързани. Без 

поставянето в съответния исторически и културен контекст на техните социални и 

политически функции, медийните ефекти биха останали объркващи и неразбираеми”
60

, 

твърди изследователят. 

 Преимуществото на всички споменати концепции от сферата на международната 

комуникация е, че те утвърждават функционалния подход към медийните изследвания. 

Той разглежда медиите като агенти със свои специфични функции в системата на 

международните отношения и в този смисъл е много по-продуктивен в сравнение с 

инструменталния подход, който разглежда медиите като специфична реалност сама за 

себе си. Въпреки това обаче е видно, че комуникационната наука все още е далеч от 

формиране на една всеобхватна теория за ролята на медиите на международната сцена. 

Повечето от изброените по-горе концепции са силно повлияни от текущите събития и 

процеси в международните отношения и не са приложими нито за миналото, нито за 

бъдещето. Те не изхождат от презумпцията, че международните отношения 

представляват стабилна система, където медиите имат постоянна роля и функции, 

изменящи се само когато структурата или динамиката на международната система се 

промени. Освен това горните концепции се придържат твърде много към политическата 

теория, което ги прави пристрастни и едностранчиви. Подобни политически концепции 

са трудно съвместими с медийното разнообразие. Отдавна медиите не са само западни 

и тяхната роля не може да бъде ограничена в рамките на дихотомии от рода на „Изток-

Запад”, „Север-Юг”, „бедни-богати”, „център-периферия” и др. Поради тези причини 

функционалното измерение е важно, но не достатъчно изчерпателно, за да обясни 

фундамента на медийната роля в международната система.  
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2.2. Статично измерение 

 

За да се изясни как наистина медиите работят, трябва да се установи тяхното 

постоянно разположение по отношение на международната система. По-горе беше 

споменато, че медиите са част от недържавните субекти на международните 

отношения. Този статус обаче не е безусловен и зависи от функциите, които медията 

изпълнява с конкретния журналистически материал. Така медиите могат да бъдат както 

част от системата на международните отношения, така и част от надсистемата.  

В преобладаващата част от функциите, които изпълняват с материалите си – 

информационна, аналитична, образователна, развлекателна, медиите са извън 

международната система. В този случай те са част от голямата система на социалните 

отношения, от външната среда, от общия фон на сцената, на която се разгръща 

международната политика. В други случаи обаче медиите действат като субекти на 

международните отношения, т. е. те се превръщат в актьор, наред с неправителствените 

организации, транснационалните групи по интереси и т. н. 

В теорията под субект на международната система се разбира участник в 

отношения, пресичащи държавни граници, независимо дали това става реално, 

виртуално или само юридически. Това би означавало, че дори най-малката регионална 

радиостанция в Румъния например, която съобщи за убити войници на НАТО в Кабул 

или която е достъпна зад граница, би следвало да се смята за участник в 

международните отношения. Очевидно това широко тълкуване на понятието не дава 

достатъчни гаранции за правилното разбиране на международната система.  

Затова далеч по-рационално е медиите да се смятат за недържавни актьори в 

международната система не по принцип, а само когато оказват въздействие върху 

функционирането й. Например ако българска телевизия излъчи репортаж за това как 

български войници горят Корана в Кабул и в резултат зачестят нападенията срещу 

българския контингент в Афганистан, то в този случай телевизията е участник в 

международните отношения, защото оказва въздействие върху функционирането им. 

Същото важи и когато медиите отразяват последователно граждански конфликти, 

случаи на масово нарушаване на правата на човека и по този начин провокират 

намесата на международната общност, както например в случаите със Сомалия, с Босна 

и т. н. 
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Медиите влияят върху функционирането на международната система при 

няколко условия: 1. когато успеят да променят дневния ред на външната политика или 

на международните отношения; 2. когато провокират действия или реакции на 

участници във външнополитическия процес или на други субекти на международните 

отношения; 3. когато инициират отчетлива промяна в общественото мнение за 

решение, събитие или процес в международните отношения или външната политика. 

Динамичното измерение на модела обаче показва, че подобно влияние по-често се 

дължи не на самостоятелни медийни ефекти, а на влиянието на политическия процес 

върху медиите.  

 

2.3. Динамично измерение 

 

Динамичното измерение на модела се фокусира върху двупосочното 

взаимодействие между медиите и международната политика.  

Влиянието на медиите върху световната политика не е нито прекалено могъщо, 

подобно на митичния „магически” куршум от първата половина на XX век или на т. 

нар. „CNN ефект” от 90-те години, нито пък е пренебрежимо слабо и незначително. 

Най-точно казано, силата на медийното влияние е в пряка зависимост от куп 

ситуационни фактори, които могат да се окажат както катализатори, така и инхибитори 

на въпросното въздействие.  В това отношение много точно определение за ролята на 

медиите дава Мажид Техраниан: „Медиите не бива да бъдат смятани нито за всесилни, 

нито за безсилни, а за свързани със силата”
61

. Както ще стане ясно от последващия 

анализ, конкретните условия за по-значим медиен ефект са: 1. липсата на консенсус 

сред политическия елит по стратегически въпроси и политики; 2. непоследователна и 

колебаеща се политика на правителството или на международна организация; 3. слаб 

политически контрол върху ситуацията; 4. ситуация, при която резултатите от 

външната политика са видими и те са негативни; 5. лоша комуникация към публиката; 

6. високо ниво на свободен достъп до информация. Когато тези фактори липсват, 

влиянието на медиите върху политиката е слабо, а на политиката върху медиите – 

значително.  

Литературата по въпроса за влиянието на медиите върху международната 

политика е неизчерпаема. Въпреки това обаче науката все още не се е приближила до 
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цялостна концепция за това дали и как медиите влияят върху външнополитическия 

процес. Проблемът на много от публикациите по темата е пренебрегването на 

системния подход за сметка на изследванията на конкретни случаи. Освен това 

емпиричните проучвания са твърде еднопосочни – обикновено се ограничават до 

американската външна политика по отношение на международни кризи или войни: 

Виетнамската война, войната в Залива, интервенциите в Сомалия, Босна и 

Херцеговина, геноцида в Руанда. Много рядко се срещат изследвания например за 

влиянието на медиите при водене на преговори, каквото е направил Гади Уолсфелд, 

или пък при отразяването на международните икономически отношения.    

  Обичайно влиянието на медиите върху международните отношения и външната 

политика се разглежда по скалата между двете крайности – 1. за хегемонията на 

медиите и общественото мнение – т. нар. CNN ефект (CNN effect, CNN curve, CNN 

factor), или 2. за „производството на съгласие” („manufacturing consent”, по израза на 

Уолтър Липман).  

 Един от ранните и същевременно от най-известните изследователи на връзката 

между медиите и външната политика – Бърнард Коен, е привърженик на тезата за 

мощните медийни ефекти върху външнополитическия процес. Той може да се смята и 

за откривател на теорията за медиите като определящи дневния ред, макар че тя е 

формулирана от Маккомбс и Шоу. Неговият най-известен цитат гласи: „Пресата е 

много повече от доставчик на информация и мнение. През повечето време тя може да 

няма голям успех в това да казва на хората какво да мислят, но е поразително успешна 

в това да казва на читателите си за какво да мислят”
62

. Тези редове са написани през 

далечната 1963 г., но тридесет години по-късно той не спира да вярва в могъщата роля 

на медиите, този път в лицето на телевизията. „Чрез ежедневно фокусиране върху 

гладуващите деца в Сомалия – разтърсваща картина, сякаш изработена по поръчка за 

телевизията, тя мобилизира съзнанието на държавните институции и накара 

правителството да поеме курс към хуманитарна интервенция”
63

, пише той през 1994 г. 

 Според концепцията за т. нар. CNN ефект създаването на денонощните 

новинарски мрежи с 24-часови емисии 7 дни в седмицата има много сериозно 

въздействие върху процеса на вземане на решения за външната политика и 

международните отношения в и между либералните демокрации. Като една от 
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основните причини за CNN ефекта се изтъква краят на Студената война, който води до 

сложна и неясна за широката публика картина на международните отношения и 

външната политика и който изисква изработването на нови медийни шаблони и рамки, 

през които да бъде интерпретиран новият световен ред. Другата причина е разцветът на 

информационните технологии. „Това, което различава CNN ефекта от по-ранните 

медийни ефекти върху външната политика, е глобалната характеристика на 

съвременните медии, излъчването в реално време”
64

.  

Всъщност за новото медийно явление започва да се говори във връзка с Първата 

война в Залива, за която е прието да се говори като за първата война, която се излъчва 

на живо по телевизията. Според Ливингстън CNN ефектът може да се разглежда в поне 

три интерпретации – въздействие чрез ускоряване на процеса на вземане на решения, 

чрез поставянето на пречки пред постигането на конкретни цели или чрез задаване на 

дневния ред
65

. В първия случай новата медийна среда изисква политиците да вземат 

решения моментално, без да са имали възможност детайлно да обмислят ситуацията. 

Ливингстън нарича този ефект „дипломация в реално време”. Натискът от страна на 

медиите за мигновени коментари, в реално време, докато събитията все още се случват, 

оказва въздействие върху политическите процеси, като ги ускорява. Това в известен 

смисъл води до снижаване на качеството и ефективността на взетите решения.  

Важно е да се отбележи обаче, че в случай на необходимост от бърза медийна 

реакция липсата на информация и мълчанието могат да се окажат дори по-опасни от 

непремислените коментари, защото медийната действителност не допуска 

информационни празноти. Те неизбежно биват запълнени, като при липсата на 

сравнително адекватна официална информация това става със странична информация, 

която обикновено е със значително по-висока степен на недостоверност и 

неадекватност. „Разузнавателните служби днес трябва да се състезават с новинарските 

агенции и да ускорят представянето на докладите си. Трябва също да бъдат готови да 

защитят оценките си на фона на доказателствата, представяни по телевизията или чрез 

другите медии в реално време – например интернет или телефоните”
66

. От друга страна, 

излъчването в реално време дава възможност политическите послания да достигат до 

                                                                                                                                                         
63

 COHEN, Bernard. A View From the Academy. In: Taken By Storm: The Media, Public Opinion, and U. S. 

Foreign Policy in the Gulf War (Ed. By W. Lance Bennett and David Paletz), The University of Chicago, 1994, 

9-10. 
64

 LIVINGSTON, Steven. Clarifying the CNN Effect: An Examination of Media Effects Accoding to Type of 

Military Intervention, Research Paper R-18, Harvard University, 1997, Available from: http://www.genocide-

watch.org/images/1997ClarifyingtheCNNEffect-Livingston.pdf [cited October 2012]. 
65

 Ibid, p. 2 

http://www.genocide-watch.org/images/1997ClarifyingtheCNNEffect-Livingston.pdf
http://www.genocide-watch.org/images/1997ClarifyingtheCNNEffect-Livingston.pdf


 42 

масовата публика и до другите политически субекти мигновено. Това означава, че за 

дипломатите медиите в реално време могат да бъдат както допълнително 

предизвикателство, така и извънреден ресурс.  

Според Ливингстън медиите могат да бъдат и пречка пред реализирането на 

определени политики, предизвиквайки емоционални реакции у публиката например 

срещу военни операции в чужбина по подобие на т. нар. виетнамски синдром или 

компроментирайки оперативната сигурност чрез изнасяне на светло на твърде много 

детайли за военните действия зад граница. Виждането е, че медиите имат способността 

да подкопават обществената и политическата подкрепа за военни действия зад граница, 

особено ако те са свързани с даването на жертви от страна на американските 

въоръжени сили. Именно за да се предотврати повторение на виетнамския синдром, 

американските власти хвърлят сериозни усилия и чрез редица механизми (разгледани в 

т. 2 от настоящата глава) успяват да поемат контрола върху отразяването на Първата 

война в Залива.  

Другият аспект на CNN ефекта, разглеждан като пречка за водените политики, е 

евентуалната заплаха, която медийното отразяване може да представлява, за 

оперативната сигурност при воденето на различни типове военни операции. Според 

Ливингстън съвременната комуникационна техника дава възможност на новинарските 

агенции да разпространят информация, която да доведе до ненужни жертви или 

направо до провала на цяла операция.  

Според третата интерпретация CNN ефектът представлява силно медийно 

въздействие върху оформянето на дневния ред на външната политика. „Повечето 

интервенции след края на Студената война – Сомалия, Хаити, Босна – бяха извършени 

в името на хуманитаризма. Майкъл Манделбаум нарича това „външната политика на 

Майка Тереза” или „външна политика на социалните грижи”
67

. Според гледната точка 

за медиите като „господари” на дневния ред на външната политика съществува огромен 

риск политическите решения и действия да бъдат насочени към региони и конфликти, 

които се излъчват на живо в новините, но за които няма сигурни доказателства, че са 

приоритетни от гледна точка на интересите на държавата. Това означава, че няма 

никаква гаранция, че т. нар. новинарски ценности
68

, т. е. критериите за избор на 
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новините, които се излъчват, ще съвпаднат с логиката на външната политика, която се 

движи по последователността „потребност – интерес – цел – прогноза – решение – 

действие”.     

 В крайна сметка обаче емпиричните изследвания и практиката оборват 

вижданията за мащабното влияние на CNN ефекта. Доказано е, че във външната 

политика и международните отношения медиите обикновено не реагират първи, а 

следват официалната политика или поне част от политическия елит. „Голяма част от 

материалите за Сомалия по-скоро последваха, а не предшестваха официалните 

действия. Медиите правеха това, което са правили открай време – следваха войските”
69

. 

Изследванията на Стивън Ливингстън категорично показват, че американските 

медии отразяват доста неравномерно хуманитарните кризи в периода януари 1995 г. – 

май 1996 г. „В Афганистан и Судан гражданите, изложени на риск, са значително 

повече в сравнение с Босна, но двете държави взети заедно получават едва 12% от 

медийното отразяване, посветено на Босна”
70

. Другият важен фактор, който кара 

изследователите да смятат, че CNN ефектът не бива да се преувеличава, е, че за всяка 

от хуманитарните интервенции след края на Студената война има ясни геополитически 

причини и е трудно те да бъдат обяснени с наивни политически реакции на 

телевизионни картини, показващи бедстващи хора от отдалечени краища на света. 

„Третата причина, поради която CNN ефектът се надценява, са въведените след 

Сомалия формални изисквания [на които трябва да бъде отговорено, за да се стигне до 

военна намеса на американски войски, б. а.]”
71

. Условията включват например ясно 

изразени американски интереси в операцията, одобрение от Конгреса, достъпно 

финансиране, фиксирана дата на оттегляне на американските войски и т. н.  

Много важен е и друг извод на Стивън Ливингстън – въпреки сполучливото 

обобщение на медийните ефекти върху външната политика в атрактивния израз “CNN 

ефект”, той не е достатъчно точен, за да обхване целия спектър от особености на това 

взаимодействие. Медийните ефекти зависят от много променливи, например вида на 

военната операция, нейните цели, нейната цена, медийния интерес към нея и т. н. Това 

означава, че сам по себе си фактът на появата на 24-часови новинарски канали, 

излъчващи международните събития на живо, в реално време, не е достатъчен, за да се 
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предполагат едва ли не неограничени медийни ефекти върху провеждането на 

външната политика на държавите или пък върху хода на международните отношения.   

 Същата грешка се допуска и с модерната разновидност на CNN ефекта – т. нар. 

„Al Jazeera ефект”. Терминът придоби популярност с книгата на Филип Сейб 

„Ефектът „Al Jazeera” – как новите глобални медии трансформират световната 

политика”
72

. Идеята е, че възходът на сателитната телевизия и интернет създава 

виртуални общества, посредничи на тероризма и дори насърчава демокрацията, което 

може значително да повлияе върху политиката в арабския свят. Ал Кайда и Кюрдистан 

са цитирани като примери за такива „виртуални държави”, които съществуват не само 

по политическа воля, но и благодарение на комуникацията. Смята се, че медиите са 

способни да преразпределят политическата власт. Основният недостатък на подобна 

хипотеза е, че медиите в арабския свят са представени като независими от политиката 

субекти, докато те реално са инструменти на властовите елити в определени държави. 

Затова не са медиите тези, които преоформят политиката в арабския свят, а 

политическите интереси.  

„Множеството арабски сателитни канали не послужиха преимуществено за 

информация и просвещение на потиснатите арабски граждани заради няколко причини: 

1. фрагментирането на арабските медии, при което сателитните канали на всяка 

държава служат преимуществено на нейните собствени политически усилия; 2. слабата 

икономическа база и концентрацията на богатство в ръцете на управляващите родове в 

Залива, които не дават възможност на чисто частни предприемачи да създадат медийни 

компании; 3. правителствения контрол върху медиите и отсъствието на свобода на 

словото; 4. липсата на професионални медийни практики, с малко изключения... Дори 

Al Jazeera, първата новинарска телевизия, която широко се смята за независима, е 

преди всичко инструмент в ръцете на катарското правителство, за да консолидира 

своето съществуване и да води медийните си войни със Саудитска Арабия, 

провокирайки гняв в арабския и западния свят”, твърди Раша Ел-Ибиари
73

. 

Следователно, няма доказателства до момента, че социалните и политическите процеси 

в арабския свят могат да бъдат приписани на някакво силно, автономно медийно 

въздействие, наречено „Al Jazeera ефект”. 
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 Другата крайна хипотеза за отношенията медии-власт датира от времето на 

Уолтър Липман и може да се обобщи с неговия прочут израз „производство на 

съгласие”. Според това виждане обществените процеси са структурирани така, че 

общественото мнение и медийните публикации не са нищо друго освен преносители на 

политическите послания на доминиращите властови елити. От една страна, обществото 

е неспособно да произведе свое мнение, което да е устойчиво, последователно и 

адекватно, а от друга – чрез механизмите на фината манипулация „производителите на 

съгласие”
74

 успяват да насочат мисленето на народа в желаната от тях посока, като по 

този начин на практика „развалят” демокрацията. По-късно хипотезата за 

производството на съгласие е доразвита от Едуард Хърман и Ноам Чомски в тяхното 

едноименно изследване
75

. Те изхождат от модела на пропагандата, според който 

медиите са най-силно зависими от корпоративните си интереси, а не от обществените – 

факт, който ги кара да влизат в симбиотични връзки с властта и по този начин да бъдат 

крепители на статуквото.  

 По-специфично е виждането на Николас Бери, който смята, че медиите, по-

конкретно пресата, не са нито активен участник в процеса на вземане на решения по 

въпросите на външната политика, нито пък са толкова силно манипулируеми от страна 

на правителството. Неговата теза е, че самостоятелната роля на пресата във външната 

политика е минимална и следователно манипулируемостта й от страна на властта също 

е минимална
76

. Според Бери медиите са най-малко критични и най-безпрепятствено 

транслират посланията на управляващите през първите етапи от външнополитическия 

процес – формулирането на външнополитическата цел и предприемането на действия 

за формулирането й. Факторите, които обуславят тази първоначална безкритичност, са 

много – спецификите на журналистическия процес, изискващ бързина при 

представянето на новините и липсата на време за осмислянето им; ниското образование 

на журналистите; необходимостта да се запазят източниците на информация, които 

най-често са официални; влиянието на етноцентризма и т. н. Критичността 

обикновено се засилва в последните етапи на външнополитическия процес, когато 

резултатът е видим и той отива към провал. Тогава са най-силни, но често пъти и най-

неуспешни опитите за контрол на медийното съдържание от страна на управляващите. 
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„Уви, пресата става значима, когато политиката се провали, независимо колко 

администрацията във Вашингтон се опитва да я манипулира. Пресата е неспособна да 

инициира дебат или да провери погрешна посока на външната политика, докато тя все 

още се формулира и изпълнява. Пресата действа, след като всичко вече е факт”, твърди 

Бери
77

.  

Той формулира няколко важни извода за ролята на медиите във 

външнополитическия процес: 1. пресата има етноцентричен уклон при отразяването на 

външната политика, но трябва да изоставим митовете, че тя е силен политически 

участник, който моделира общественото мнение и разстройва водената политика или 

пък, че е безучастна попивателна за посланията на представителите на официалната 

власт; 2. въпреки че медиите не са „четвъртият клон на правителството във външната 

политика”, те имат значима роля при описанието на това какво се случва; 3. ако 

правителството иска публичен дебат по външнополитическите цели, то трябва да го 

инициира. Журналистите не са аристотелианци, образоващи публиката за външната 

политика; 4. ако правителството не дебатира външната политика, това трябва да се 

прави във вестниците от учени, конгресмени и други анализатори; 5. властта трябва да 

приеме, че няма как да прикрие лошата външна политика. Ако тя се провали, всеки ще 

го види. По-добре е такава политика да бъде променена или изоставена. Това, че 

журналистите в такива моменти са критични, не означава, че участват в заговор за 

подкопаване на американската мощ на световната сцена. В такива случаи не могат да 

помогнат дори пиар специалистите; 6. отразяването на външната политика е доста по-

слабо аналитично и критично в сравнение с отразяването на вътрешната политика
78

.  

 Други изследователи – например Даниел Халин и Ланс Бенет, имат по-

комплексен и до известна степен по-балансиран подход, макар също да стигат до 

заключението, че ако медиите изобщо имат някакво въздействие върху дебатите за 

външната политика, то е незначително. Всъщност двамата задочно дават обяснение на 

заключенията на Бери. Халин и впоследствие Бенет са известни с тезата си за 

„индексираното (indexed)” (привързаното, водещото се по) към доминиращите 

политически послания медийно съдържание. Тя отново стъпва на виждането, че 

медиите са проводници на тезите на властта, но се отчита огромното значение на 

политическия консенсус за плавното функциониране на този процес. Когато е налице 

консенсус между елитите по даден въпрос, това преобладаващо мнение не се поставя 
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под въпрос от страна на медиите. Когато обаче е налице разногласие, медиите са 

склонни да представят гледната точка на опонентите.   

 В прочутото си изследване за поведението на медиите през Виетнамската война 

– „Нецензурираната война – медиите и Виетнам”
79

, Халин прави изключително важен 

извод. През първата половина на войната, до към офанзивата „Тет” през 1998 г., 

медиите като цяло подкрепят правителствената политика и войната. До този момент 

обаче е налице и политически консенсус в полза на войната. Когато обаче този 

консенсус изчезва около 1968 г., медиите придобиват доста по-критичен подход към 

политиката на президентската администрация. Казано накратко, изводът на Халин е, че 

медиите следват консенсуса. Халин е категоричен и за друго: „Сред нарастващото 

множество от хора, които систематично са изследвали ролята на медиите във войната, 

има впечатляващ консенсус, отхвърлящ идеите, че медиите са противници на 

американската политика във Виетнам или че са решаващ фактор за изхода на 

войната”
80

.    

 Сред различните хипотези особен интерес представляват опитите на 

изследователи като например Пиърс Робинсън
81

 да стигнат до комплексна теория за 

връзката медии-държава, която да отчита двупосочния характер на това 

взаимодействие. Според Робинсън докато хипотезата за производството на съгласие е 

спорна, то за привързаното медийно съдържание има значителни емпирични 

свидетелства. Той дели парадигмата за производството на съгласие на две версии – 

изпълнителска и елитарна. Първата отразява закономерността, според която медиите са 

твърде конформистки към действията конкретно на изпълнителната власт, т. е. на 

управляващите, и затова няма как тяхното влияние върху нея да е значимо. Според 

елитарната версия медиите се съобразяват с политическите елити като цяло, т. е. не 

само с изпълнителната власт, но и с парламента, с опозицията и т. н. В тези случаи 

критичните медийни публикации са просто отражение на разногласията сред елита.  

В тази връзка Халин разграничава три сфери – на консенсуса, на легитимното 

разногласие (legitimate controversy) и на тоталното отклонение (deviance), като медиите 

се движат главно в първите две и почти никога не се осмеляват да излязат извън 

рамките на политически приемливото, като заемат тотално отклоняващите се от 

общоприетото гледни точки. Ланс Бенет изяснява тази хипотеза, като заявява, че 
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„масмедиите са безрезервно привързани (индексирани) към динамиката на 

правителствения дебат”, т. е. те трудно излизат извън рамките на т. нар. „официален 

дебат”. „… Пресата е отишла твърде близо до източниците на власт в тази държава 

[САЩ, б. а.], превръщайки се в комуникационен механизъм на правителството, а не на 

хората… Журналистика, която толкова стриктно следва представителите на 

официалната власт, води до поразително еднакви резултати сред по-голямата част от 

медиите. Това е странна ситуация за това, което трябва да бъде най-свободната 

медийна среда в целия свят”
82

, твърди Бенет.  

Според Пиърс Робинсън и Халин, и Бенет отричат възможността новинарските 

медии да имат свой независим ефект върху формулирането на политиките. Робинсън 

твърди, че един от недостатъците на парадигмата за производството на съгласие е 

обяснението на прекалената зависимост на медиите от официалните власти с факта, че 

официалната комуникация е основният източник на информация за медиите. Според 

Робинсън тази ситуация не може да обясни разликата в поведението на медиите по 

отношение на гражданската война в Сомалия и на геноцида в Руанда в началото на 90-

те години, като в първия случай американските медии изглежда, че провокират 

хуманитарна интервенция от страна на САЩ, а във втория – не. Вторият недостатък на 

хипотезата според Робинсън е възприемането на журналистите като тотално пасивни 

реципиенти на властовия натиск, неспособни да имат своя независима роля в дебатите 

на елита, което според изследователя е нереалистично допускане. Освен това той 

изтъква, че са налице значителни емпирични доказателства, че медийното въздействие 

върху вземането на решения във външната политика и международните отношения не е 

чак толкова слабо. Доказателството са признанията на редица политически лидери, 

които твърдят, че са се повлияли от картините по телевизията – Джордж Буш-старши, 

политически и военни лидери по време на войната във Виетнам и т. н. Специалният 

пратеник на САЩ за Босна и Херцеговина Ричард Холбрук например признава: „Нека 

да сме наясно – причината, поради която най-накрая Западът се намеси [в Босна, б. а.], 

беше в голяма степен свързана с медийното отразяване. Причината, поради която 

Руанда не получи същото внимание, беше силно свързана с медийното отразяване, или 

по-точно – с липсата на такова”
83

.  
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Разбирайки недостатъците на хипотезата за производството на съгласие, Пиърс 

Робинсън предлага свой модел, чиято цел е да надгради над тази хипотеза и да обясни 

как и защо в определени случаи медиите наистина успяват да окажат сериозно 

въздействие върху процесите на вземане на решение във външната политика и 

международните отношения. Първо, Робинсън стъпва на тезата на Халин, че е много 

слабо вероятно да се появят значими медийни ефекти по въпрос, по който съществува 

консенсус сред елита. Ако обаче е налице разногласие, медийното съдържание по 

въпроса се разнообразява – от подкрепящо до критично, и възниква реалната 

възможност медиите да заемат страна в дебата, като например представят въпроса през 

рамката на опонентите на правителството.  

Кои обаче са конкретните условия, при които медиите могат да повлияят дебата 

сред елита при състояние на диссенсус или легитимно разногласие, както го нарича 

Халин? На централно място според Робинсън това е нестабилността на водената 

политика. Когато управляващите имат ясна, последователна и стабилна политика по 

даден външнополитически въпрос, подкрепена от силни и ясни аргументи, 

възможностите за медийно въздействие са много слаби. При хаотична и 

неаргументирана политика обаче това не е така. А нестабилността на политиката 

произтича от сложните механизми на договаряне между различните участници в 

процеса на вземане на решение, т. е. тя зависи от координацията и консенсуса в 

подсистемите на изпълнителната власт. Така, според модела на Робинсън (който той 

нарича „модел за взаимодействие между политиката и медиите” – policy-media 

interaction model) при наличието на разногласие сред елита, съчетано с липсата на 

стабилна и последователна правителствена политика по даден въпрос, негативното 

медийно рамкиране на въпроса може да повлияе върху процеса на вземане на решения 

и върху хода на събитията. Според него този модел е работещ и доказателството за това 

е, че може да се приложи например по отношение на войната във Виетнам. Както беше 

вече посочено, през първия етап на войната – докъм 1967-1968 г., т. е. до офанзивата 

Тет, е налице консенсус сред политическия елит в САЩ и рядко се срещат медийни 

публикации, критикуващи интервенцията. След това настъпва разногласие сред 

политическите лидери, което е свидетелство и за проблеми при формулирането на 

стабилна и решителна политика по отношение на конфликта. В резултат медийната 

критичност се засилва, появяват се все повече публикации, взимащи страната на 

опонентите на официалната политика, т. е. призоваващи най-общо към преговори и 

оттегляне вместо към засилване на участието на САЩ в конфликта. „Накратко, Халин 
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най-вероятно е прав, като твърди, че критичните медийни публикации по-скоро 

следват, отколкото са причина за появилото се разногласие сред елита за Виетнам. Но 

Кулберт вероятно също е прав, защото тези публикации всъщност взимат страна в 

дебата и по този начин подпомагат пренасочването на американската политика към 

оттегляне. Чрез теоретизиране на условията, при които медиите влияят върху 

политиката и чрез надграждане на теорията за производството на съгласие, моделът на 

взаимодействието медии-политика ни позволява да съчетаем логически и двата 

аргумента”
84

, заключава Робинсън.  

 Друг модел, разглеждащ по-комплексно взаимодействието между медиите и 

правителството, е представен от Уорън Стробел
85

. Той разглежда поведението на 

медиите в четири случая на международни мироопазващи операции с участието на 

американски въоръжени сили – Югославия, Сомалия, Руанда и Хаити. Според Стробел 

бързината и новият обхват на средствата за комуникация са повлияли по-скоро самия 

процес на правене на външна политика, отколкото са се отразили по същество върху 

съдържанието му. Стробел твърди, че не е открил нито един случай, в който медиите с 

цялата мощ на драматичните образи и натрапчивите въпроси да са били единственият 

фактор за промяна на посоката на външната политика, да са инициирали или 

прекратили военна операция зад граница. Тоест той отрича т. нар. от него „push effect” 

(ефект на тласъка) и „pull effect” (ефект на изтеглянето). Според него политиците си 

запазват властта да контролират външнополитическия дневен ред, а медиите влияят 

само ако самите политици го позволят – например ако не успеят да формулират и 

провеждат ясно и последователно политиката си, или ако се провалят при 

комуникирането и при мобилизирането на подкрепа за нея. Стробел изследва 

мироопазващи операции, които за разлика от конвенционалната война изискват 

значително повече усилия от страна на властите за мобилизиране на подкрепа в 

обществото и за обяснение за жертвите, тъй като при тях липсва ясен враг, а пък и не са 

провокирани от жизненоважни интереси. Освен това мироопазващите операции 

обикновено са продукт на многостранна дипломация с много актьори и следователно 

много повече източници на информация и гледни точки. Въпреки тези благоприятни 

условия за упражняване на по-значимо медийно влияние според Стробел дори при 

мироопазващите операции медийните ефекти са слаби. При вземането на решения за 
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интервенции зад граница медиите имат само допълваща роля в подкрепа на 

стратегически политически съображения. Стробел изтъква, че например решението за 

намеса в Босна през 1995 г. е след дълъг период на изчакване и в резултат на 

съображения за бъдещето на американското лидерство в света и във връзка с 

отношенията с ЕС. Изследователят смята още, че няма доказателства медиите да са 

били единствената причина и за прекратяване на мисия на американските въоръжени 

сили. Медиите по-скоро ускоряват политически промени, които вече са в ход – 

примерът е оттеглянето от Сомалия. Според Стробел телевизията с драматичните 

образи, които представя, има слаб ефект върху преценката на обществото за баланса 

между цената за дадено външнополитическо действие и защитените национални 

интереси.
86

  

 Кога точно медиите упражняват автономно влияние във външната политика е 

централна тема и на проучванията на Гади Уолсфелд
87

. Той разглежда 

взаимодействието между новинарските медии, социалните групи, които поставят 

предизвикателства пред властта, и политическата промяна. Централното му твърдение 

е, че медиите обикновено възпроизвеждат доминиращите възгледи в обществото, но 

има и случаи, в които те изразяват интересите на маргинализирани социални групи. 

Според Уолсфелд степента на контрол на властите върху политическата среда е 

основната ситуационна променлива, която определя дали медиите ще играят 

самостоятелна роля в даден политически конфликт. Основният акцент в неговата 

разработка обаче е върху обяснението за това кога и как определени социални групи в 

обществото могат да повлияят върху медийния дневен ред. В случая той работи 

основно върху примера с палестинската интифада през 1987 г., когато според него 

палестинците като маргинализирана социална група успяват да провокират 

благоприятно към тях медийно отразяване.  

 Уолсфелд развива значително по-комплексен модел в изследването си „Media 

and Political Conflict”. Той, подобно на Стробел, също е на мнение, че политическата 

власт може лесно да се превърне във власт над медиите и че по-скоро политиката влияе 

върху медиите, отколкото обратното. При определени случаи обаче е възможно 

медиите да упражняват и самостоятелен, автономен ефект върху политическите 

конфликти. Той се спира върху т. нар. от него „неравностойни конфликти” (unequal 

conflicts), в които едната страна има значително преимущество над другата по 
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отношение на силовите ресурси – например неравностойни войни между държави, 

социални бунтове, революции, терористични актове и др. Теоретичният модел на 

Уолсфелд е известен като модел на политическото състезание („political contest model”), 

в което надпреварата между враждуващите страни за достъпа до медии и за посоката на 

медийните интерпретации може да се разглежда като част от по-голямата борба за 

политическия контрол. Отношението между медиите и антагонистите е описано като 

„конкурентна симбиоза” (competitive symbiosis), защото става дума за обмяна на 

новини срещу публичност. По-големите ресурси и по-високият статус на едната от 

враждуващите страни, обикновено групата, притежаваща официалната или 

неофициалната власт, има по-лесен достъп до медиите в сравнение с по-слабата страна. 

Тя трябва да прибегне до нетипично поведение, за да спечели медийното внимание. 

Най-значимият фактор за степента на достъп на опонентите до медиите е нивото на 

контрола върху политическата среда от страна на управляващите. Колкото по-голям е 

той, толкова по-слаба е вероятността опонентите на властта да имат лесен достъп до 

медиите. Журналистите избират рамката, през която да представят дадена новина, но 

това каква рамка ще изберат зависи от отговорите на следните три въпроса, поставени 

от Уолсфелд: „1. как отразявахме конфликта в миналото; 2. коя е най-ценната от 

новинарска гледна точка част от конфликта; 3. кои са добрите момчета”
88

.  

Уолсфелд очертава два вида влияние, което медиите могат да упражнят върху 

резултата от политическите конфликти. От една страна, медиите могат да повлияят 

върху тактиката и стратегията на страните, а от друга – могат да издигнат политическия 

статус на опозицията и така да променят съотношението на силите между страните. 

Тоест ролята на медиите може да варира от „доверен слуга на властите” (faithful servant 

to the authorities) до адвокат на по-слабата страна (advocate of the underdog). 

Пространството между двете крайности той нарича „continuum of media influence”
89

 

(„пространство на медийното влияние”). Уолсфелд разглежда три различни случая на 

медийно въздействие, които съответстват на различни нива от неговата скала. Според 

него Палестинската интифада е пример, в който медиите действат като адвокати на по-

слабата страна, по време на Първата война в Залива са като служители на властите, а по 

отношение на протестите на десни израелски активисти срещу мирните преговори в 

Осло са по средата, т. е. представят ситуацията според версията на официалните власти, 
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но разкриват и вижданията на протестиращите. Според Уолфсфелд три фактора 

определят ролята на автономното влияние на медиите по време на интифадата в 

сравнение с войната в Залива – 1. Израел няма контрол върху събитията; 2. Израел не 

може да контролира информационния поток, защото журналистите имат достъп до 

мястото на събитието и не разчитат на информация основно от официални 

източници; 3. липсва консенсус между политическите елити в Израел и в чужбина.
90

   

 За да изясни още по-добре своята концепция, през 2011 г. Уолфсфелд представи 

пет принципа
91

, върху които се основава връзката медии-политика. Според първия 

принцип, който гласи: „политическата власт може да бъде превърната във власт върху 

медиите”, посланията на „силните на деня” имат много по-лесен и ефективен достъп до 

медиите и оттам – до дневния ред на обществото. Маргиналните социални групи могат 

да получат такъв достъп само при нетипично поведение. Според втория принцип, 

„когато властите загубят контрол върху политическата среда, те губят контрол и върху 

новините”. Третият принцип обобщава, че „няма такова нещо като обективна 

журналистика” и причината е, че дори самият подбор на новините е форма на 

отношение. Според четвъртия принцип „медиите са посветени повече от всичко друго 

на разказването на интересна новина” и това често има значително влияние върху 

политическия процес. Заради този акцент върху драмата медиите могат да бъдат силен 

инструмент за мобилизиране на хората например за война или пък за разпалване на 

конфликт, но са слаб инструмент за омиротворяване. Според петия принцип „най-

важните ефекти на медиите върху гражданите са неумишлени и незабележими”. В този 

смисъл Уолсфелд разглежда най-вече три типа влияние – 1. фрейминг (т. е. 

представянето на събитията през едни и същи типични схеми или рамки като например 

„военните операции са лоши, неучастието в тях е правилно” и т. н.), 2. формиране на 

дневния ред и 3. прайминг (излизането на преден план на определени аспекти на даден 

проблем, върху които медиите са акцентирали, което намалява вниманието на 

аудиторията към останалите аспекти). Например според един от най-известните 

изследователи на фрейминга – Робърт Ентман, той „е свързан с избор и акцентиране 

върху аспекти от събитията или въпросите и създаване на връзки между тях, така че да 

се насърчи определена интерпретация, оценка или решение”
92

. Проблемът с фрейминга 
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е, че доколкото създадените веднъж рамки са много устойчиви, те утвърждават 

схематичното мислене у аудиторията и често са причина за погрешни възприятия.  

Наред с политическия фактор при изследването на медийните ефекти трябва да 

се отчита и влиянието на комуникационните фактори. Известно е, че медийните ефекти 

върху обществото като цяло не са твърде силни, нито пък еднакви по отношение на 

аудиторията в цялост. Напротив – те са зависими от твърде много фактори. Такъв 

фактор е например двустепенният поток на комуникация. Според тази концепция на 

Елиу Катц и Пол Лазарсфелд медийните послания не достигат директно до 

аудиторията, а преминават през междинни звена – лидерите на мнение. Често лидерите 

на мнение имат по-голямо влияние върху аудиторията, отколкото самите медии. Но 

разграничението между различните нива на комуникация понякога е трудно, доколкото 

самите медии често поддържат определени лидери на мнение. Влиянието на медиите 

върху общественото мнение зависи също от характеристиките на посланието – колкото 

по-опростено е то, толкова по-лесно се възприема, запомня и съответно въздействието 

му е по-силно. Друг ключов фактор са характеристиките на аудиторията – колкото по-

образована е публиката, толкова по-критично се възприемат медийните послания и 

съответно медийното въздействие е по-комплексно, а в определени случаи – по-слабо. 

Медийното въздействие върху общественото мнение е обратно пропорционално на 

достъпа на аудиторията до алтернативни източници на информация
93

. Всичко това 

означава, че комуникационният поток политици – медии – лидери на мнение – 

аудитория е по-скоро комплексен и небезпрепятствен. Тоест, винаги трябва да се има 

предвид, че в демократичната публична сфера е трудно да се случи така, че 

политическите или пък медийните послания да достигат безпрепятствено до 

аудиторията. 

Моделът на взаимодействие медии – международна политика следва да се 

разглежда като първоначален опит да се изясни мястото на медиите в международната 

политика както на макро, така и на микро равнище. Неслучайно той включва три 

измерения, които предлагат различен подход към решаването на тази задача. 

Функционалното измерение изяснява какви функции изпълняват медиите от гледна 

точка на протичащите макропроцеси в глобалната система на международните 

отношения. Статичното измерение изяснява, че колкото и да са различни функциите им 
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в различните исторически периоди, медиите все пак имат сравнително постоянна 

позиция в системата и тя е на един от многото недържавни актьори в нея. При това 

медиите са актьори само когато влияят върху функционирането на системата, т. е. 

когато успеят да променят дневния ред, да провокират реакция от актьорите или когато 

реално повлияват върху общественото мнение. Третото, динамичното, измерение на 

модела показва, че в ролята си на актьор на международната сцена медиите са твърде 

силно зависими от политиката и държавата, независимо дали собствеността им частна 

или държавна.  

Обединявайки трите измерения на модела, става ясно, че в международната 

политика медиите са проекция на държавата и само при строго определени 

обстоятелства могат да имат автономен ефект: липса на консенсус сред политическия 

елит; непоследователна политика; слаб политически контрол върху ситуацията; когато 

резултатите от провежданата външна политика са видими и са негативни; при лоша 

комуникация към публиката; при високо ниво на свободен достъп до информация. 

Списъкът от обстоятелства може да бъде разширен, но във всеки случай той не е твърде 

дълъг. 

 

3. Достъпът до информация като фактор за силни медийни ефекти 

  

Както стана ясно от анализа, достъпът до информация е един от факторите за 

силни медийни ефекти по отношение на външната и международната политика. В 

допълнение, доколкото самото съществуване на медиите е силно зависимо от достъпа 

до информация, при липсата на благоприятстващи свободата на данните законови 

механизми за достъп журналистите се ориентират към неформални отношения с 

властта, при които заменят информация срещу благоприятно отношение към 

източниците си. Разбирайки логиката на тези процеси, властта се опитва да ограничава 

свободата на информацията за външната политика, включително в демократични 

държави, чрез необятни като брой и изобретателност методи. 

Доказателство за дълбочината на проблема с неписаната сделка между медиите 

и властта, според която благосклонността се търгува срещу информация (и обратното), 

е въведеното от медийните критици понятие ‘access journalism’ („достъпна 

журналистика”). То няма научна стойност, но се употребява от неправителствени 

организации и експерти в смисъл на „близост и добри отношения с богат, властен или 
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важен по друга причина субект с цел да се публикува история”
94

 или „компромисите, 

които журналистите трябва да направят, за да получат достъп до източници и места, 

които биха им били отказани, ако засегнат този, който контролира достъпа”
95

. Счита се, 

че „достъпната журналистика” включва автоцензура, при която журналистите 

доброволно избягват да говорят по въпроси, които биха притеснили техния източник. В 

тази връзка често се цитират признанията на бившия ръководител на новинаската 

секция на CNN Иисън Джордън (Eason Jordan)
96

, който през 2003 г. признава, че дълги 

години е задържал информация за нередности, извършвани от режима на Саддам 

Хюсеин в Ирак, за да осигури присъствието на телевизионния канал в страната и 

излъчването на информация оттам, а и за да спаси живота на работещите тогава за 

американската телевизия иракски граждани. 

В литературата проблемът със силната зависимост на медиите от 

правителствени източници е очертан отдавна. Изследователите обаче смятат, че 

причина за него е удобството при директното придобиване на информация от 

официални лица, както и високата информационна стойност на получените данни, а не 

толкова трудният достъп до правителствени и други официални документи. През 1993 

г. например в изследване на източниците на информация на репортерите в сферата на 

националната сигурност Даниел Халин и негови колеги подчертават, че „защото са 

лесно достъпни за журналистите и защото изказванията им се определят от 

политическата култура като авторитетни и с информационна важност, 

правителствените източници доминират в информационното отразяване на 

националните и международните работи”
97

. Робърт Ентман също посочва, че „най-

евтиният начин за задоволяване на масовата аудитория е да се разчита на легитимните 

политически елити за повечето информация. Освен максимизирането на печалбата и 

минимизирането на разходите, други причини за зависимостта от източници от елита 

включват културната легитимност на елитите и на „фактите”, които те предоставят”
98

. 

Разбирайки зависимостта на медиите от придобиването на информация, дори в 

демократичните държави са утвърдени най-различни практики на замяна на достъпа до 
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информация срещу една или друга форма на въздействие върху съдържанието на 

журналистическия продукт. Обикновено въздействието не се изразява в директен 

предварителен контрол, а в създаването на условия за автоцензура от страна на 

журналистите. Най-често срещаните практики са директната неформална комуникация 

между лицата на висши държавни длъжности (или техни представители), и 

журналистите. Това става или по индивидуална инициатива на двете страни, или 

организирано от държавните институции.  

По-редки са случаите на опити за директен контрол върху работата на медиите и 

обикновено те са свързани със ситуациите на военни конфликти. Един от по-ранните 

примери за подобни подходи след края на Студената война е подписаната през 1992 г., 

т. е. след края на Първата война в Залива, „Декларация за принципите: Информационно 

отразяване на бойни действия”
99

 между представители на големите американски медии 

и на Пентагона. В нея са посочени принципите, които следва да се спазват при 

отразяването на военни операции с участието на въоръжени сили на САЩ. Едната от 

точките, по които двете страни не могат да постигнат съгласие, е дали военните имат 

правото предварително да преглеждат журналистическите материали като проверка за 

спазване на принципите. Според Мария Нейкова
100

 именно декларацията от 1992 г. е 

основата за използването на т. нар. embedded journalists (внедрени във войските 

журналисти) по време на Втората война в Залива през 2003 г. „Декларацията оставя 

сериозни съмнения за възможностите военните да контролират медийното 

съдържание”
101

, посочва Нейкова. 

Явлението „внедрени журналисти” става практика в отношенията между 

медиите и военните в САЩ именно по време на войната в Ирак през 2003 г. Твърди се, 

че още в самото начало на военните действия 775 репортери, фотографи и оператори се 

отправят към Ирак заедно с американската армия. От една страна, внедряването е в 

отговор на желанието на медиите да им бъде осигурен по-добър достъп до отразяване 

на военните действия в сравнение с операция „Пустинна буря”, а от друга – то е част от 

стратегията на президентската администрация на САЩ за спечелване на общественото 

мнение в полза на намесата. „Внедрената журналистика” и до ден днешен остава много 

спорна практика, доколкото създава предпоставки за едностранчиво отразяване на 

военните действия, а също и за различни форми на цензура или автоцензура.  
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От друга страна, без съмнение възможността за внедряване в армията е един от 

малкото реалистични варианти за отразяване на съвременни военни действия, особено 

в ескалационната фаза на военен конфликт, когато възможностите за гарантиране на 

поне на минимално ниво на сигурност на журналистите са силно ограничени. Наивно е 

да се смята, че при все по-бързото навлизане на високите технологии във военното дело 

отразяването на войните в медиите може да става единствено чрез изпращането на 

журналисти и оператори, разполагащи с камера и предавател. Журналистът от 

Washington Post Дейвид Игнациус, който е отразявал войната в Ирак като „невнедрен” 

журналист, споделя, че опитът го е научил на две неща: „Първо, в повечето случаи е 

прекалено опасно да се отразява модерна война без защитата на армия. Второ, въпреки 

че визитите ми бяха кратки, имах възможност да видя неща, които внедрените 

журналисти не биха могли”
102

. Все пак алтернативи на внедряването съществуват и 

това е например използването на частни военни компании за осигуряване на сигурност 

на журналистите и достъп до мястото на събитието. Това обаче си остава скъпа опция, 

която малко медийни компании могат да си позволят, макар че тя в голяма степен би 

решила проблема с директната зависимост от правителството и армията. 

Дебатът за внедрената журналистика е част от големия въпрос за ролята на 

медиите в условията на международен конфликт. Доколкото в увода бе отбелязано, че 

този въпрос е изключен от предмета на изследване на настоящия дисертационен труд 

заради силните си специфики, тук може да се отбележи само, че достъпът до 

информация по време на въоръжен конфликт е въпрос с много аспекти. Първо, той не 

бива да се разглежда само като достъп до мястото на военните действия, но също и като 

достъп до целия процес на анализ, планиране и вземане на решения. Второ, ролята на 

медиите в условията на въоръжени конфликти не е еднозначна и зависи от много 

фактори
103

 – вид, причини, фаза на конфликта, вид на медията и т. н. В този смисъл на 

въпроса трябва да се гледа отговорно и с оглед на търсене на баланса между свободата 

на работа на медиите и нужните ограничения при провеждането на военни действия. 

Пример за това, че проблемите с достъпа до информация при отразяването на 

военни операции надхвърлят това да се намери начин да се предават на живо 

бомбардировките, е провалът на американската журналистика да изясни и дебатира 
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истинските мотиви за провеждането на операцията в Ирак през 2003 г. „Мисля, че една 

от причините за неадекватното проучване от страна на медиите на обосновката за 

войната в края на 2002 г. и през 2003 г. беше това, че ние знаехме, че президентът Буш 

вече е взел решението – все пак армията беше вече в пустинята – и повечето редактори 

се фокусираха върху това да измислят как най-добре да я предават”, посочва 

журналистът Дейвид Игнациус
104

.  

Затова не по-маловажен казус от внедрената журналистика на бойното поле е 

„внедряването” на журналистите в президентската администрация във Вашингтон, 

както би могла да се нарече целенасочената медийна кампания, инициирана от 

администрацията на президента Джордж Буш-младши с цел подкрепа на войната в 

Ирак през 2003 г. „Стратегията на президента Буш за справяне с това, което той 

възприемаше като силно враждебна преса ... беше да се среща с малки групи от 

влиятелни консервативни колумнисти, знаейки че те ще представят възгледите на 

администрацията към широка аудитория”
105

, посочва Ол Холсти. Оказва се, че 

стратегията е ефективна, защото 110-минутната среща на 13 юли 2007 г. с 9 

колумнисти – Дейвид Брукс, Уилям Кристол, Майкъл Бароун, Фред Барнс, Рич Лоури и 

др., води до благоприятни за Буш публикации от всички тях. В същото време 

отношенията между администрацията на Буш и колумнистите дълго време остават 

скрити за американското общество и за света. Неслучайно Ол Холсти
106

 критикува 

пасивната позиция на повечето американски медии преди интервенцията за това, че не 

са положили необходимите усилия да проверят верността на твърденията на 

администрацията за това, че режимът на Саддам Хюсеин наистина разполага с оръжия 

за масово унищожаване и че има връзки с „Ал Кайда”. 

Като част от замисъла на президентската администрация може да се разглежда 

проактивната стратегия на Пентагона за „култивиране на военни анализатори” 

(Pentagon Military Analyst Program), която стартира през 2002 г. и дълго време не е 

известна на обществото. Става дума за използването на пенсионирани служители на 

департамента от най-висок ранг, които в своите телевизионни изяви, където са 

представяни като „независими анализатори”, разкриват блестяща картина за 

политиката на президента Буш за действията в Ирак, за условията в затвора Гуантанамо 
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и т. н. под предлог, че по този начин информират обществото. Освен щедри стипендии 

програмата на Пентагона предвижда и „частни брифинги” за анализаторите, 

информацията от които не бива да се разкрива, а също и пътувания до Гуантанамо и 

Ирак, неоторизиран достъп до класифицирана разузнавателна информация и др. В 

крайна сметка програмата е прекратена през 2008 г. след публикация във в. „Ню Йорк 

Таймс”, последвана от разследвания, включително одит на Сметната палата на САЩ.  

Журналистът Дейвид Барстоу от в. „Ню Йорк Таймс” прави разкритието си 

благодарение на прегледа на 8000 имейла, разпечатки и записи, които получава, след 

като печели 2-годишно съдебно дело срещу Пентагона на основание на Закона за 

свобода на информацията. В резултат става ясно, че от 2002 г. до 2008 г. програмата е 

организирала 147 събития за 74 военни анализатори, в т. ч. 22 срещи в Пентагона, 114 

конферентни разговори с висши служители на Пентагона, 11 спонсорирани от 

департамента пътувания до Ирак и Гуантанамо. Държавният секретар Доналд 

Ръмсфелд е участвал лично в 20 от събитията, а за периода на действие на програмата 

четирима анализатори са отстранени от нея заради критични публични бележки по 

отношение на Департамента по отбрана. През 2009 г. „Ню Йорк Таймс” и Дейвид 

Барстоу получават наградата „Пулицър” за разследваща журналистика.  

Неформалните отношения между медиите и властта във връзка с борбата за 

информация до такава степен доминират комуникацията между двете страни, че 

политиците си позволяват дори директно да използват журналистите за своите цели. 

Свидетелство за това е въведеният още през 1982 г. от Дзоузеф Монтвил (Joseph 

Montville) термин ‘track two diplomacy’ или ‘second track diplomacy’ (дипломация на 

втора писта). Става дума за неофициален канал за междудържавни отношения чрез 

неофициални контакти и взаимодействия между частни индивиди или групи. Андрю 

Бътчър
107

 посочва, че обичайно неофициалните срещи са между учени, журналисти, по-

рядко политици, както и държавни служители и военни лица, действащи в лично 

качество. Целта е неофициалният статут на срещите да разреши да се дебатират 

въпроси, които са прекалено спорни или чувствителни за официални преговори. 

 Всички посочени примери показват, че задържането или селективното 

предоставяне на информация са един от най-мощните механизми на властта в 

демократичните държави да моделира отношенията си с медиите. Разбира се, достъпът 
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до информация не зависи изцяло от властта, а в по-малка степен и от други фактори – 

финансов ресурс (например за изпращане на кореспонденти в чужбина), образованост 

на медийните професионалисти и др., но те в случая са второстепенна тема. Затова 

регламентираният съобразно демократичните принципи достъп до информация си 

остава един от най-сериозните инструменти за противодействие на опитите на властта 

за контрол и оттам – за силни медийни ефекти. 
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ГЛАВА ВТОРА. 

Прозрачността в международната политика 

  

Достъпът до информация, който е в сърцевината на по-широката тема за 

прозрачността, е един от малкото механизми за автономно влияние на медиите в 

международната система и по този начин за осъществяване на демократичен контрол 

върху нея. Досега международните отношения, външната политика и сигурността 

винаги са се смятали за сфера, в която има най-силни аргументи за минимум 

прозрачност. В настоящата глава е направен опит да се докаже, че това разбирание вече 

е остаряло от гледна точка на еволюцията на социалните отношения в началото на XXI 

век. 

 

1. Същност на понятието прозрачност 

 

В хуманитарните науки понятието „прозрачност” най-общо обозначава видимост, 

откритост, свободна информация. Тъй като в този смисъл тя е универсално приложима 

категория, с течение на времето в академичния и обществения дебат прозрачността 

постепенно бива натоварена с допълнителна контекстуалност в куп приложни полета и в 

резултат за много кратко време, едва няколко десетилетия, се превръща в 

псевдоуниверсалия (категория с универсално приложение, но с неизяснена 

интерпретация, в резултат на което всеки влага различен смисъл при употребата й, б. 

а.). 

Исторически, първото значение на прозрачността е борба с корупцията. В 

обществено-политическия дебат терминът се появява в началото на 90-те години и се 

свързва с появата на ЕС, СТО и особено на неправителствената организация 

“Transparency International” (1993). Първоначалната идея, която стои зад “Transparency 

International”, е противодействие на корупцията, изследване на ефектите й върху 

обществото и измерване на мащабите й в обществено-политическия живот. Постепенно 

терминът навлиза в употреба чрез възприемането му от редица междуправителствени 

организации – Световната банка, Международния валутен фонд, Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие. Те започват да включват в документите си 

препоръки към държавите да осигурят прозрачност чрез предприемане на мерки срещу 

корупцията, адресиране на проблема с конфликта на интереси, осигуряване на свобода 

на информацията и т. н. Впоследствие “Transparency International” въвежда индекс за 
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измерване на корупцията в държавите по света, а също и системи за оценка, които 

измерват антикорупционната защита на куп обществени институции – трите власти, 

Сметната палата, медиите, обществените организации, бизнеса и т. н. В обобщение, 

първоначалната идея, която стои зад термина прозрачност в обществено-политическия 

дебат, е противодействие на корупцията.
108

 

В академичния дебат значението на прозрачността варира широко в зависимост 

от това дали става дума за изследвания на публични политики, на международни 

отношения, на неправителствен сектор и т. н.  

Много разпространено е използването на категорията прозрачност в изследването 

на публичните политики например. Виждането е, че прозрачните публични политики са 

много по-ефективни от тези, забулени в тайнственост, защото съдържат елементи на 

отчетност. Прозрачните политики предоставят информация на гражданите и по този 

начин им помагат да направят информиран избор по отношение на публичните услуги. 

Ако например образователна агенция предостави информация за качеството на 

училищата чрез измерване на представянето им и родителите изберат училище за детето 

си на базата на тази информация, то съответната образователна политика ще бъде по-

ефективна, защото ще насърчава качественото образование.
109

 От гледна точка на 

ефективността на икономическите политики прозрачността е ключов инструмент за 

преодоляването на проблема с асиметрията на информация. Според Жан Либич
110

 

прозрачността на паричната политика например води до по-добри резултати от гледна 

точка на постигането на нейната цел – просперитет чрез ниска инфлация и ниска 

безработица. Затова Либич говори за необходимостта от пет вида прозрачност на 

паричната политика – прозрачност на целите (т. е. на това, което централната банка 

желае да постигне), икономическа прозрачност (т. е. на това, което централната банка 

знае за икономиката), процедурна прозрачност (на това, което централната банка прави 

вътрешноинституционално), прозрачност на политиката (оповестяване и обяснение на 

взетите решения) и оперативна прозрачност (за това как централната банка оценява 

собствените си действия). И Либич разглежда прозрачността като средство за 

увеличаване на отчетността на вземащите решения. Други автори
111

 добавят идеята за 

прозрачност не само на целите, но и на въздействието на дадена политика (impact 
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transparency). Общото виждане е, че прозрачността се свързва с ефективността на 

публичните политики.  

Прозрачността е категория, която се отнася не само до публичния, но и до 

корпоративния, а също и до т. нар. трети сектор, в който влизат НПО, медиите и др. От 

една страна, третият сектор се разглежда в много изследвания като източник на 

допълнителна прозрачност чрез информацията, която той предоставя за управлението 

чрез свои анализи, доклади или придобити от него данни. По този начин третият сектор 

се възприема като граждански механизъм за контрол на официалните власти. От друга 

страна, самият трети сектор често се определя като непрозрачен от гледна точка на 

собственост и финансиране, което подрива неговата легитимност. Според Каролин 

Бол,
112

 доколкото официалната власт с цел да преодолее този проблем въвежда 

регулации за деклариране на собствеността и финансирането на третия сектор, 

прозрачността в този случай се разбира и като синоним на регулации.  

В опит да обобщи употребите на прозрачността Каролин Бол
113

 посочва, че 

прозрачността съдържа в себе си три метафори – тя е обществен инструмент за борба с 

корупцията, за насърчаване на откритостта при вземането на решения и трето, тя е 

механизъм за добро управление.
114

 Според изследователката, когато прозрачността се 

разглежда като средство за борба с корупцията, тя е силно преплетена с отчетността. В 

този случай откритото вземане на решения е елемент на прозрачността. Във втората 

метафора откритото вземане на решения е синоним на прозрачност. В този случай 

прозрачността е безпрепятствеността на достъпа и използването на правителствена 

информация и данни от НПО. Колкото по-лесно е за обществото да се сдобие с 

информация, толкова по-голяма е прозрачността. Според Бол парадоксалното е, че 

прозрачността води със себе си засилена тревога за неприкосновеността на личната 

информация и тайните. В този смисъл много учени признават, че новите технологии – 

глобалната мрежа, огромните бази данни и компютъризацията, правят необходима 

защитата на конфиденциална лична информация. В третата метафора на Бол 

прозрачността е компонент на доброто управление. Прозрачността е сложен континуум 

и не адресира конкретен проблем като корупцията или тайнствеността, смята 

изследователката.  
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През 1999 г. Бърнард Финел и Кристин Лорд дават следната дефиниция за 

прозрачност: „Прозрачността включва правните, политическите и институционалните 

структури, които правят информацията за специфичните характеристики на едно 

правителство и общество достъпни както за вътрешнополитическата система, така и за 

външния свят. Прозрачността се увеличава чрез всеки механизъм, който води до 

публично разкриване на информация, независимо дали това са свободни медии, открито 

правителство, изслушвания или съществуването на неправителствени организации, 

които разпространяват обективна информация за правителството”
115

. Роналд Мичел 

прави уточнението, че прозрачността не е еднопосочен процес, т. е. тя изисква не само 

правителството да разкрива информация, но и гражданите да я използват, т. е. изисква 

активно гражданско участие, за да се случи.  

Друг опит за обобщение на употребите на прозрачността е този на една от най-

известните изследователки на категорията – Ан Флорини. Тя смята, че в света се 

утвърждава нов стандарт за поведение, налаган не чрез надзор и сила, а чрез доброволно 

разкриване, което тя нарича „регулация чрез разкриване” (regulation by revelation)
116

. 

Именно това според нея е същността на прозрачността. Според Флорини няма консенсус 

за дефиницията на прозрачността и една от причините за това е, че терминът се използва 

в много различни области
117

. В политиката например под прозрачност се разбира 

способността на гражданите да събират информация за политиките и поведението на 

техните правителства. В икономиката Работната група за прозрачност и отчетност на Г22 

я е дефинирала като процес, чрез който информацията за съществуващите условия, 

решения и действия е направена достъпна, видима и разбираема.
118

 Флорини твърди, че 

според ООН в сигурността под прозрачност се разбира систематичното предоставяне на 

информация за специфични аспекти на военни дейности по силата на неформални или 

формални международни споразумения.  

 Сред новаторските разбирания за прозрачността е това на професора по 

интелектуална собственост от САЩ Дейвид Левин. Според него смисълът на 

прозрачността е не само да разкрива информация пред публиката, но и да дава 

възможност обществеността да участва в изработването на публичните политики. 

Левин посочва, че това, което липсва в повечето дефиниции на прозрачността до 
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момента, е, че те не отчитат възможността обществеността да има принос към 

управлението благодарение на разкриването на информация.
119

 Друго разбиране в 

сферата на политологията е, че в идеалния вариант прозрачността е механизъм за 

управление чрез консенсус, доколкото позволява на гражданите да разбират смисъла на 

управленските решения. Според трета интерпретация прозрачността може да се 

разглежда като продукт на глобализацията, доколкото е резултат от прехвърлянето на 

вземането на решения от национално към международно ниво. 

В сферата на сигурността пряко свързана с прозрачността концепция е тази за 

демократичния контрол над сектора за сигурност. Теоретиците на тази концепция 

подчертават значението на по-голямата информираност, която се осигурява чрез 

прозрачност на бюджетните разходи, оперативната дейност и процеса на вземане на 

решения в сектора сигурност, за постигането на по-ефективен граждански контрол над 

дейността на различните структури на публичната власт,  притежаващи законов мандат 

за легитимна употреба на сила. В този аспект прозрачността, като част от гражданско-

военните отношения и елемент от демократичния контрол над сектора за сигурност, се 

разглежда като фактор, гарантиращ, че органите, разполагащи с легитимни силови 

средства за реализиране на политики в сферата на сигурността, няма да излязат от 

очертаната в законите сфера на легитимност на силата и да я използват за репресия и 

нарушаване на правата на човека.   

Дотук стана ясно, че прозрачността е средство за борба с корупцията, средство за 

отчетност, за ефективни публични политики и добро управление, за контрол на 

публичната власт, инструмент за регулация, елемент от демократичния контрол над 

сектора за сигурност, механизъм за обществено участие в управлението. Общите 

елементи във всички тези разбирания за прозрачността са: 1. нейната контролна 

функция, 2. нейната цел – доброто управление и 3. нейното средство – разкриването на 

информация. Тоест прозрачността представлява разкриване на информация като 

контролен механизъм с цел добро управление. Важно е да се подчертае, че прозрачността 

се ограничава до разкриването на информация и нищо повече. Тя не разполага със 

собствени механизми за налагане на санкции и нейната ефективност е изцяло зависима 

от наличните механизми за налагане на санкции в обществото. Въпреки че има пряка 
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връзка между демократичното управление и прозрачността, тя намира приложение и не е 

отречена като ценност и в някои от държавите с недемократични режими. В този смисъл 

може да се твърди, че тя е универсален инструмент за добро управление. 

За да се изясни същността на прозрачността, е необходимо тя да се отличи от 

други близки на пръв поглед понятия – откритост, публичност, отчетност, достъп до 

информация. 

Откритостта е термин, който най-често се използва като синоним на 

прозрачност. Въпреки това смисълът, който изследователите влагат при ползването на 

понятието, е за откритостта като инструмент за постигане на прозрачност. Затова и 

откритостта се разглежда като комплекс от „мерки, взети, за да се направят 

управленските въпроси толкова прозрачни и предполагащи участие на общността, 

колкото е възможно, а също и за да се засили общото доверие в публичните 

институции”
120

. Джеймс Лебовиц също разглежда отритостта като един от 

механизмите, които допринасят за прозрачността. За него тя представлява осигуряване 

на външен достъп до механизмите за вземане и изпълнение на решения от страна на 

властта. Това включва разрешаване на пряк мониторинг на обсъжданията и 

поведението на правителството и достъп на външни лица до вътрешни документи.    

Доколкото откритостта се разглежда от изследователите като инструмент за 

прозрачност, не е случайно, че крайните цели на откритостта и прозрачността се 

припокриват – постигане на ефективни публични политики и институции и в крайна 

сметка – на добро управление. Върху ценностите на откритостта е фокусирано т. нар. 

открито управление. Терминът “open” освен „открит” на английски език означава и 

„отворен” и често се свързва с понятия като „отворено общество” и „отворена 

икономика”, но техният смисъл е доста по-различен от идеята за откритост и затова не 

е обект на изследване в настоящата разработка.  

Според Датския институт за правата на човека откритостта включва четири вида 

мерки, които трябва да са налице, за да се постигне прозрачност на публичните 

отношения. Това са осигуряване на достъп до информация по собствена инициатива на 

публичните институции; осигуряване на достъп до информация по заявка; включване на 

обществеността чрез изслушвания, открити срещи и кампании; включване на 
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обществеността при формулирането и изпълнението на политиките чрез участие в 

съответните комитети, бордове и т. н
121

. 

Наред с откритостта достъпът до информация е друг важен механизъм, който е 

необходим, но не е достатъчен за постигане на прозрачност. Докато прозрачността е 

политическа, нормативна категория, достъпът до информация е понятие от областта на 

правото. Често се използва и категорията свобода на информацията, но юридически по-

точното понятие е достъп до информация. Под този термин се разбират правно закрепени 

процедури за предоставяне на информация по заявление на гражданите за дейността 

на публичната власт. Неслучайно правото на достъп до информация е фундаментално 

право на човека, закрепено в ключови международни актове в областта на правата на 

човека.  

Даниел Норин дава свой отговор на въпроса каква е разликата между 

прозрачността, публичността и отчетността. „Концепцията за прозрачността 

обхваща достъпността на информацията. Прозрачността буквално означава възможност 

да се погледне в нещо, да се види какво се случва. Прозрачна организация, политическа 

система, прозрачен юридически процес или пазар означава възможност за хората отвън 

да придобият информация, от която се нуждаят, за да си формират мнение за действията 

и процесите в тези институции”, посочва Даниел Норин
122

. Публичността е следваща 

стъпка, при която информацията е не просто достъпна, но тя бива използвана и 

достига до широк кръг от хора. „По отношение на избирателите прозрачността 

предполага, че документите за действията на представителната власт са достъпни, 

докато публичността означава, че съдържанието на тази информация е известно сред 

избирателите. Прозрачността обикновено увеличава шансовете за публичност. Но няма 

да има публичност, т. е. никакво представяне на действия пред аудиторията, независимо 

колко прозрачен е даден процес или институция, ако достъпната информация за тези 

действия е оставена без внимание”, твърди Норин
123

. Според него има различни причини 

прозрачната информация да не достигне до публиката, като една от тях е липсата на 

медиатори като например масмедии. Тоест авторът вижда медиите като важен агент в 

механизма „прозрачност – публичност – отчетност”. За да се случи отчетността обаче, 

необходимо, но недостатъчно условие е публичността. Според Норин отчетността 

изисква и специален механизъм за налагане на санкции. „Вероятността за отчетност е 
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функция на вероятността за публичност и съществуването на механизъм за налагане на 

санкции”
124

. 

Важно е да се отбележи, че има изследователи, които смятат, че прозрачността 

и секретността не са противоположни понятия. Според Дейвид Левин например 

тайнствеността не е опозиция на прозрачността, а елемент от нея. Ефективният режим 

на прозрачност изисква определена тайнственост с цел да поддържа ефективността и 

легитимността си, смята изследователят.
125

 Според него прозрачността е моментът от 

живота на информацията, в който тя от секретна става достъпна.  

 Настоящото изследване не се интересува от прозрачността по принцип, а 

конкретно от прозрачността в международната политика. Макар и да се среща в 

изследванията на международните отношения още през 80-те години на ХХ век,  

прозрачността става самостоятелен обект на изследване и започва да се появява в 

заглавия на статии през 90-те години на ХХ век, като характерно е, че тя се разглежда 

като ценност, норма на поведение и средство за отчетност на държавите и 

неправителствените организации (НПО).
126

 Прозрачността се разглежда като средство, 

сигнализиращо за доверие към участник в международни преговори. В други 

публикации тя се утвърждава като цел, която трябва да бъде наложена на 

недемократичните държави. Увеличаването на степента на прозрачност при взимането 

на решения от правителствата повишава и вероятността за демокрация и гражданско 

участие.   

Според най-разпространеното виждане за прозрачността в международните 

отношения тя е една от мерките за изграждане на доверие и сигурност (confidence and 

security building measures – CSBMs) наред с консултациите, нотификациите, мерките за 

сдържане и за достъп. В друга интерпретация прозрачността се разглежда като фактор 

за мира от гледна точка на теорията за демократичния мир. В този контекст се смята, че 

комуникацията между демократичните държави има самостоятелен сдържащ ефект 

върху влизането в конфликт помежду им. Важна отлика между виждането за 

прозрачността в национален и в международен контекст е, че в първия случай тя се 

възприема като разкриване на информация, а във втория – преди всичко като обмен на 

информация, т. е. като двустранен процес. Освен това според някои автори като Джеймс 
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Лебовиц
127

 например разкриването на информация от правителствата не е достатъчно, за 

да е налице прозрачност в международните отношения, защото нейната истинност 

остава подозрителна за реципиентите, ако не са налице механизми за валидирането й от 

тях.  

Една от сравнително новите интерпретации за прозрачността в международните 

отношения е разглеждането й като елемент на меката сила. В този случай 

прозрачността представлява разкриване на информация, която представя дадена държава 

в привлекателна светлина. Друга съвременна интерпретация пък разглежда 

прозрачността като външнополитически инструмент за лидерство в международната 

политика. Според автора на тезата Джеймс Маркуард
128

, има ясна връзка между 

прозрачността и силата и това е причината за последователните усилия на САЩ да 

насърчават прозрачността в международните отношения от края на Втората световна 

война насам, особено във военната сфера. „От известно време насам САЩ са 

доминиращата държава в международната система. Те следват стратегия на 

превъзходство в международната политика от 40-те години насам и политиката на 

прозрачност е част от тяхната дългосрочна цел да насърчават и поддържат благоприятен 

международен ред. На практика стремежът, който стои зад подкрепата на САЩ за по-

голяма международна прозрачност в чужбина, е за поддържането на неравномерното 

разпределение на силата между държавите, с Америка на върха”, твърди Маркуард. 

За разлика от изследванията на прозрачността по отношение на държавата в 

публикациите за международните отношения тя изобщо не се разглежда като 

безпроблемна категория и доказана ценност. Напротив – въпреки че се признава, че тя е 

присъща на демократичното управление, се твърди, че в международните отношения 

прозрачността има редица ограничения. Според някои автори например тя е пречка пред 

ефективността на международните преговори. Други автори отчитат като проблем 

асиметрията на информация в отношенията между демократичните и 

недемократичните държави. Особен акцент се поставя върху въпроса за прозрачността 

като фактор или пречка за мира. Прави впечатление, че в изследването на прозрачността 

в международен план като цяло липсва подходът за разглеждането й като контролен 

механизъм с цел добро управление.  
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За целите на настоящата разработка под прозрачност се разбира навременното 

разкриване на информация от даден субект на международната политика, така че да 

може да се придобие ясна, честна и пълна представа за дейността му. Това означава, 

че за да се нарече даден субект прозрачен, той трябва да разпространява не какви да е 

данни, а такива, които позволяват да се състави разбираема, изчерпателна и истинна 

картина за неговите действия или бездействия. В този смисъл разпространяването на 

огромни количества пропагандна или безсъдържателна информация не би могло да се 

нарече прозрачност. В същото време субектът не е необходимо да разпространява 

всичката информация, с която разполага, а само онази, която е достатъчна, за да се 

придобие ясна, честна и пълна представя за дейността му. Важно е информацията да е 

разпространена навреме, а не в момент, когато тя вече е ненужна или неизползваема. 

Интерес за настоящото изследване представлява прозрачността, 

контекстуализирана само в сферата на външната политика и международната политика. 

Тоест разбирането на прозрачността като средство за борба с корупцията, като 

инструмент за регулация в случая представлява само вторичен интерес. Важна е обаче 

контролната функция на прозрачността по отношение на публичната власт и 

разглеждането й като елемент на отчетността, като средство за ефективни публични 

политики, добро управление и обществено участие. Прозрачността се изследва само от 

гледна точка на двата основни субекта на международната политика – държавите и 

международните правителствени организации.     

За да бъде правилно разбрана функцията на прозрачността в международната 

политика, категорията трябва да бъде структурирана. На първо място, трябва да се 

разграничат два вида прозрачност по отношение на международната политика – 

междудържавна (interstate) и обществена (societal). В повечето случаи, когато се говори 

за прозрачност в международната политика, се визира междудържавната прозрачност, т. 

е. обменът на информация между държавите, без изобщо да се дискутира възможността 

тази информация да стане обществено достъпна. Макар междудържавната прозрачност 

да попада в обхвата на настоящото изследване, неговият основен фокус е върху 

обществената прозрачност, т. е. върху разкриването на информацията пред цялото 

общество. И тъй като информацията е особен компонент на силата в международните 

отношения и няма механизъм, при който обществено достъпна информация в една 

държава да бъде скрита от другите участници в международната политика, то 

обществената прозрачност означава на практика разкриване на информация пред 

всички останали участници в международните отношения.  
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Друго важно разграничение с оглед на изясняването на понятието е на активна и 

пасивна прозрачност в зависимост от това дали държавните и международните 

институции активно по своя инициатива разпространяват периодично и неизбирателно 

информация за дейността си или изискват тази информация изрично да бъде потърсена 

по силата на специални процедури за достъп до информация. Пасивната прозрачност 

говори със сигурност за по-ниска степен на прозрачност и следователно има по-ниска 

ефективност. Не може да се очаква заинтересованите страни да полагат за неопределено 

време ежедневни усилия за участие в процедури по достъп до информация, за да си 

изяснят дейността на даден субект в областта на външната политика и международните 

отношения. Освен това участието в подобни процедури изисква наличието на 

предшестваща информация, на базата на която да се оформят съответните въпроси. 

Тоест прозрачност не може да бъде гарантирана единствено чрез процедури за достъп до 

информация. За да има прозрачност, е необходимо публичната власт по своя инициатива 

периодично и неизбирателно да разкрива информация.   

Пълното изясняване на категорията прозрачност е невъзможно без 

контекстуализирането му в съответната тематична област. Под военна прозрачност 

(military transparency) например се разбира обмен на информация между държавите за 

качеството и количеството на военните способности като средство за изграждане на 

доверие. Ядрената прозрачност (nuclear transparency) представлява разкриване на 

информация за ядрените способности на държавите като средство за ядрено 

разоръжаване и верификация. Финансовата прозрачност, т. е. прозрачността на 

паричните и финансовите политики в международен план, се разглежда като инструмент 

за отчетност, за предотвратяване на кризи, а също и за преодоляване на асиметрията на 

информация, която е пречка пред правилното функциониране на пазара. Прозрачността 

в екологията (еnvironmental transparency) пък е инструмент за верификация в сферата на 

околната среда.  

 В обобщение може да се каже, че основното разбиране за прозрачността сред 

академичната общност е, че тя представлява разкриване на информация като контролен 

механизъм с цел добро управление. В международните отношения обаче перспективата, 

през която се разглежда прозрачността, е съвсем различна. Тя се възприема преди всичко 

като една от мерките за изграждане на доверие, като фактор за мира от гледна точка на 

теорията за демократичния мир, като елемент на меката сила, а също и като 

външнополитически инструмент за лидерство в международната политика. В 

международните отношения прозрачността не е безпроблемна категория и доказана 
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ценност. Има твърдения, че прозрачността е пречка за мира, че води до асиметрия на 

информацията в отношенията между демократичните и недемократичните държави и т. 

н. В контекста на разработката под прозрачност се разбира разкриването на информация 

от даден субект на международната политика, така че да може да се придобие ясна, 

честна и пълна представа за дейността му. Прозрачността може да бъде междудържавна 

и обществена, активна и пасивна и да има специфичен контекст в зависимост от 

отношенията, за които се отнася – военни, ядрени, финансови, екологични.  

 

2. Концепцията за прозрачност в теорията на международните отношения  

  

 Прозрачността не е нова концепция в теорията на международните отношения. 

С известни условности произходът на това виждане може да се търси още в 

Античността, но през Просвещението реално се утвърждават идеите за публичността и 

общественото мнение като механизми за рационален дебат в обществото.  

Джереми Бентам (1748-1832 г.), прочут със своя Паноптикум, например 

предлага идеята за „публичния поглед” (public gaze) като легитимен инструмент за 

наблюдение на властите в една либерална демокрация с цел да се предотвратят 

злоупотреби. Недоверието към тези, които упражняват властта, е в основата на 

публичността, а общественото мнение е по-висша сила, която държи непрекъснато под 

контрол законодателната власт. Според Бентам погледът на публиката прави 

държавниците добродетелни. Освен като средство за контрол, прозрачността е важна и 

от гледна точка на легитимността на законодателната власт. Необходимостта от 

публичното одобрение може да създава впечатление за политическа нестабилност, но 

общество, което го практикува, е уверено, че законите, приети от законодателя, са 

успешни само защото хората са участвали в тяхното създаване. Според Бентам 

обществата, управлявани чрез публичност, възнаграждават своите управници, като 

гледат неблагоприятно на бунтовете като средство за постигане на политическа 

промяна. Бентам прилага своя закон за публичността и към международните 

отношения. Той предлага „План за всеобщ и вечен мир” (‘A Plan for an Universal and 

Perpetual Peace’). Допускането му е, че войната е продукт на аспирациите на 

политиците за власт и богатство, а също и на неразбиране между народите. 

Следователно, чрез прозрачност, която да контролира аспирациите на политиците, и 

чрез комуникация между народите може да се постигне стабилен мир. Бентам предлага 

две конкретни идеи за премахване на секретността над британската външна политика 



 74 

по негово време – изпълнителната власт да информира парламента и обществото за 

това, което прави във външните отношения, и всички международни договори, по 

които е страна Великобритания, да бъдат публични. Бентам дори предлага обща 

законодателна и съдебна международна институция (Common Legislature and Common 

Court of Judicature), които биха вземали решенията си чрез открит дебат и по този начин 

биха допринесли за международния мир.
129

 

Интересна интерпретация на идеите на Бентам прави Мишел Фуко. Той 

интерпретира Паноптикума на Бентам като система за „власт чрез прозрачност”, но 

Фуко критикува Бентам, като твърди, че контролът на Паноптикума всъщност не е 

демократичен. Според Фуко публичният поглед, т. е. прозрачният Паноптикум винаги 

служи на интересите на най-силните в обществото и от неговата власт не могат да се 

ползват всички равномерно. Тоест според Фуко Паноптикумът не е инструмент за 

доброто на обществото, а инструмент, използван за съмнителните цели на тези, които 

контролират публичния поглед.
130

 

Доста по-късно, през ХХ век, Юрген Хабермас развива доста по-комплексната 

теория за публичната сфера, според която публичната сфера, неизменна част от която 

е прозрачността, е механизъм за формиране на критичен дебат в обществото и по този 

начин – за засилване на демокрацията. Публичността помага на елита да взема разумни, 

стабилни решения и да избегне изкушението на демагогията.
131

 В своята едноименна 

статия
132

 Хабермас нееднократно изтъква, че достъпът до информация е ключов 

елемент от неговата концепция за публичната сфера. „Само когато упражняването на 

политическия контрол е ефективно подчинено на демократичното изискване 

информацията да бъде достъпна за публиката, политическата публична сфера печели 

институционализирано влияние върху правителството чрез законодателните органи”, 

посочва философът. Разсъждавайки в европейски мащаб, Хабермас смята, че 

комуникацията играе централна роля в процеса на европейска интеграция. За да се 

създаде европейска публична сфера, основана върху култура, ценяща свободата, е 

необходимо публичната комуникация да превъзмогне националните граници. Въпреки 

това Хабермас предсказва, че ще възникне не толкова общоевропейско обществено 

средство за масова информация, колкото че ще възникне европейска публична сфера от 
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съществуващите национални сфери, които ще се отворят една към друга. Важна стъпка 

към това ще бъде националните телевизии да покриват спорни въпроси в други 

държави, така че различните национални публични мнения да се концентрират върху 

един и същ набор от въпроси. 

Удроу Уилсън пък е първият американски президент, който лансира 

прозрачността в дипломацията като държавна политика. Първата от неговите 

прословути „Четиринадесет точки” призовава за „открити и публично сключвани 

мирни договори, след които няма да има никакви частни международни споразумения 

от какъвто и да било род, а дипломацията ще действа винаги искрено и пред очите на 

всички”. Уилсън е против старата дипломация на тайните и реалполитик, защото 

тайните договорки разделят регионите съгласно геополитическите интереси на 

водещите сили за сметка на интересите на народите от окупираните региони, което сее 

семената на бъдещи конфликти. До голяма степен принципите в мисленето на Уилсън 

за външната политика и международните отношения произтичат от неговата програма 

за вътрешнополитически реформи. Уилсън вярва, че прозрачността ще промени и 

помири световната политика, като допринесе за намаляване на взаимната 

подозрителност между държавите и замяната на системата на баланса на силите със 

система на световен мир чрез колективна сигурност. Тези виждания, разбира се, са 

част от неговата по-голяма идея за обединението на нациите под американско 

лидерство.
133

  

 Споменаването на Бентам и Уилсън, чиито идеи се възприемат като близки до 

либерализма, прави прозрачността да изглежда като концепция, свързана с идеализма и 

либерализма. Подобна интерпретация обаче не е достатъчно точна. Първо, Бентам 

например трудно може да бъде определен като привърженик на либерализма или 

идеализма. „Той не е нито идеалист, нито реалист. Неговата работа има свое уникално 

място в историята на теорията на международните отношения. Неговите идеи се 

издигат над категоризацията на теоретичните традиции, защото разкриват различни 

разногласия с принципите, които теоретичните традиции за международните 

отношения се опитват да наложат”, твърди Гънхилд Хуугенсен
134

. Второ, 

прозрачността е идея точно толкова на либерализма, колкото на реализма или на 
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конструктивизма. Тоест виждането, че международните отношения трябва да бъдат 

прозрачни, може да се обоснове с аргументи от всяка една от теоретичните школи. 

В рамките на реализма например може да се твърди, че прозрачността сама по 

себе си може да бъде външнополитически инструмент в борбата за сигурност. Както 

беше споменато, идеята за прозрачността като част от силовата политика е основна теза 

в изследването на Джеймс Маркуард „Прозрачността и американското превъзходство в 

световната политика”
135

. Доколкото прозрачността се възприема като инструмент за 

обществено участие при конструирането на външната политика, тя може да се 

разглежда и като концепция, свързана с конструктивизма. 

Следователно може да се обобщи, че различните теоретични школи са еднакво 

обещаващи, но също така и еднакво ограничаващи в обяснението на ролята на 

прозрачността в международните отношения.  

 

3. Аргументи за ограничаване на прозрачността в международната 

политика 

 

Големият проблем пред прозрачността в международната политика е, че наред 

със субективния стремеж на представителите на държавите и международните 

организации да прикриват информация, за да бъдат по-слабо отчетни, съществуват и 

обективни агрументи, поради които прозрачността в международната политика е 

проблематична. Сериозен аргумент е например исторически оформената традиция на 

конфиденциалност в международната среда. Предвид присъщата на международната 

политика инертност, свързана например с позоваването в практиката на установените 

обичаи, изненадващото и едностранно разкриване на информация за двустранни 

отношения например би могло да се възприеме от другата страна като неприятелски 

акт. От друга страна обаче, веднъж придобила характера на прецедент, прозрачността 

не би следвало да произвежда негативните ефекти на първия опит.  

Проблем пред прозрачността е също, че международната и външната политика 

засягат въпроси, които често се отнасят до жизнено важни национални интереси, т. е. 

до интереси от най-висш порядък, поради което трябва да е напълно сигурно, че 

евентуално разкриване на информация няма да им навреди.  
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Обективен проблем е и замърсената медийна среда. Ако посредникът в процеса 

на създаване на прозрачност – медиите, преследват партикуларни интереси, а не 

следват професионалните стандарти или отдават първостепенно значение на 

новинарски ценности като драматичност и сензационност, разпространената 

информация ще стане жертва на изкривена интерпретация, което като краен резултат 

ще създаде проблеми вместо демократична отчетност.  

Като резултат от тези концептуални проблеми възникват и конкретни тревоги, 

които ще бъдат разгледани в настощата глава. Например някои автори твърдят, че 

прозрачността е пречка пред ефективността на международните преговори. Други 

отчитат като проблем асиметрията на информация в отношенията между 

демократичните и недемократичните държави. Трети пък смятат, че прозрачността 

може да бъде пречка за мира.  

 

 3.1. Влияние върху международните преговори 

 

Един от най-спорните въпроси в дебата за прозрачността е влиянието й върху 

информационната надпревара по време на преговори.  

Джефри Ритър
136

 твърди, че по време на преговори между либерални 

демокрации вероятността за война е ниска заради високото ниво на информираност 

на страните преди началото на преговорите, което им дава възможност да 

идентифицират най-доброто възможно уреждане на въпроса, което всяка от тях би 

предпочела пред въоръжен конфликт. При преговори между демокрация и автокрация 

обаче ситуацията е различна, защото информацията е едностранна. Демократичният 

режим е в по-слаба ситуация, защото в сравнение с автокрацията не може да използва 

блъфиране и други подобни преговорни техники, базирани на тайнственост.  

Друг автор – Кенет Шулц
137

, също приема, че заради особеностите на 

демократичната политическа система демократичната държава не би могла да прибегне 

до блъфиране и не би могла да се възползва от неговите преимущества за разлика от 

едно недемократично правителство. Шулц обаче отчита, че намалената възможност да 

се прибегне до заблуждаваща информация върви ръка за ръка с нарасналата способност 
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да се изпращат сигнали, към които би следвало да има висока степен на доверие. Една 

заплаха, отправена от демократично правителство, е много по-ефективна в 

сравнение със заплаха, отправена от недемократичен режим. „В резултат 

демокрациите е много по-вероятно да постигнат целта си, без да влизат в битки, и е 

много по-малко вероятно да влязат в нежелани войни”, посочва Шулц
138

.  

За разлика от Ритър и Шулц все пак частично допуска, че лъжите, блъфирането 

и други подобни преговорни техники, базирани на подвеждането и некоректната 

информация, могат да се окажат и по-неефективни от използването на истинска 

информация при преговори. Тъй като блъфирането се е превърнало в редовна практика 

на деспотичните режими при водене на преговори, то тя е очаквана от демократичните 

държави и в този смисъл до голяма степен е изгубила ефективността си. Освен това, 

няма емпирично доказателство, което да показва, че либералните демокрации в 

повечето случаи са губеща страна в международните преговори. Дори самият Ритър 

признава, че демокрациите като цяло се справят сравнително добре в 

международната дипломация; че те рядко влизат във война една с друга и обикновено 

печелят войните, с които се захващат
139

. „Аз със сигурност нямам предвид, че има 

убедителни доказателства, че демократичният мир е всъщност „информационен” мир, а 

само че е възможно демократичната прозрачност да подпомага значително 

поведението, което наблюдаваме”
140

, признава Ритър. Фактът, че позициите на 

демократичната държава ще бъдат предварително известни на другите страни в 

преговорите, нерядко е предимство, отколкото недостатък, защото в тази ситуация ще е 

ясно, че демократичните преговарящи не могат твърде много да маневрират от 

първоначалните си позиции и няма да могат да приемат положения, които тотално 

противоречат на общественото мнение или демократичните традиции.  

Друг въпрос, който притеснява част от изследователите на прозрачността в 

международната политика, е съществуването на асиметрия на информацията при 

водене на преговори между демократични и автократични държави. Твърди се, че 

недемократичните държави разполагат с информационно предимство и на практика 

започват преговорите от по-силна позиция, доколкото техните първоначални претенции 

не са известни на обществеността, докато демократичният процес води до това, че 

голяма част от информацията, която преговарящите могат да използват, вече е известна 
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на обществеността, и съответно – на другата страна в преговорите. От друга страна 

обаче, практиката показва, че въпреки че недемократичните режими по презумпция не 

са прозрачни, техните преговорни позиции не са непредвидими. Преговорният процес, 

ако не се отнася до съвсем нов факт или проблем в международните отношения, 

обикновено не стартира на празна основа, а има история и инертност, които правят 

преговорните позиции на недемократичните държави в голяма степен прогнозируеми. 

Причината е, че в крайна сметка международните преговори са подчинени на логиката 

на външнополитическите интереси на държавите, а също и на развитието на 

вътрешнополитическите процеси в тях. Това означава, че успехът или неуспехът на 

преговорния процес в много по-голяма степен се определя от интересите на страните и 

тяхната БАТНА
141

 (BATNA – best alternative to negotiated agreement – най-добрата 

алтернатива на постигането на споразумение), отколкото от тези преговорни практики, 

които са базирани на тайнственост и блъфиране. „Роджър Фишър, разработил първи и 

най-пълно разглеждания проблем, смята, че при преговорния анализ трябва да се 

постави недвусмислено въпросът: каква е твоята най-добра алтернатива на 

споразумение, постигнато чрез преговори (БАТНА). Според него БАТНА е 

„стандартът, спрямо който следва да се претегля всяко споразумение”... Ето защо 

доброто познаване на собствената БАТНА, факторите, съдействащи за 

усъвършенстването й, както и тези на другата страна по преговорите, е ключ към по-

съзнателно и рационално участие в преговорния процес ”, посочва Пламен Пантев
142

.  

Друг важен въпрос, отнасящ се до прозрачността при водене на преговори, е 

въздействието върху общественото мнение и вътрешната политика на обявяването на 

направените отстъпки от страните. Обикновено отстъпките предизвикват негативна 

реакция в публиката, особено в демократичните държави (където тя поне разбира, че 

преговори все пак са водени), и по този начин намалява вероятността за разрешаване на 

съществуващия между страните спор чрез преговори. До този резултат обаче се стига 

не заради самото изнасяне на информацията за направените отстъпки, а заради 

некоректната й интерпретация, която се дължи на проблеми във функционирането на 

националната публична сфера – например злоупотреба с интерпретации, национални 

стереотипи, популизъм от страна на политическата опозиция; слабо доверие, 
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недостатъчна чуваемост или липса на независима експертна общност по въпросите на 

международната политика; замърсена медийна среда; липса в обществото на традиция 

на информираност, образованост и дебат по въпросите на международната политика. 

Логиката, че текущата информация за правени отстъпки по време на международни 

преговори трябва да се задържа заради проблеми във функционирането на 

националната публична сфера, създава омагьосан кръг на нерационалността. Така 

колкото повече информацията за реалностите в международната политика се прикрива 

от обществото, толкова повече проблемите на националната публична сфера – 

стереотипи, популизъм и т. н., се възпроизвеждат и утвърждават. В демократичните 

държави това в крайна сметка няма как да не рефлектира негативно и върху качеството 

на самата външна политика, която в по-малка или по-голяма степен също зависи от 

електоралните нагласи. Един от най-реалистичните варианти за разкъсване на 

омагьосания кръг на нерационалността е тъкмо информацията за реалностите при 

воденето на преговори.  

Вторият аргумент за прозрачност при воденето на преговорите е неизменно 

контролната функция. В крайна сметка в международната политика няма аксиома, 

според която ефективността на преговорите, разбирана като постигане на договореност 

на всяка цена, да е цел №1 на страните. Преговорите са ефективни само когато 

надвишават БАТНА на всяка една от тях. Правенето на отстъпки по време на 

преговори, които са по-ниски от БАТНА или противоречат на националното или 

международното право, не отговаря на националния интерес и в този смисъл 

опорочаването им чрез обществена реакция, базирана на достъпна информация, 

отговаря на обществения интерес.  

Идеята, че информацията, отнасяща се до всички междудържавни преговори по 

всички въпроси, трябва да бъде държана в тайна най-малкото до приключването на 

преговорите и постигането на споразумение до голяма степен изключва възможността 

за обществено участие в международната политика (виж приложение №2 – Решение 

на Съда на ЕС относно отказан достъп до информация заради преговори по текущ 

законодателен процес и приложение №3 – Казусът „Иракски дълг”). Това е така, 

защото основната форма, чрез която се реализира международната политика в 

съвременния свят, са тъкмо преговорите. Например според чл. 13, ал. 2, т. 2 от 

българския Закон за достъп до обществена информация достъпът до служебна 

обществена информация може да бъде ограничен, когато тя съдържа „мнения и 

позиции, свързани с настоящи или предстоящи преговори”. Ако обществото не 
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разполага с информация за водещи се преговори, то всъщност е държано настрани от 

по-голямата част от събитията и процесите на международната сцена.  

В същото време ако тази информация се представи след края на преговорите, 

шансът функциите на прозрачността да се реализират в голяма степен е загубен. Факт 

е, че има случаи, в които информация за водени преговори, трябва да се представя 

постфактум, но това не може да бъде абсолютно правило. Най-новите изследвания на 

прозрачността сочат, че тя съдържа времева компонента, която следва да бъде 

съобразена, за да се реализират съответните ефекти. Според Дейвид Левин
143

 това, 

което е необходимо, е разкриването на определена информация пред дадена публика в 

точното време. Той е автор на идеята за „temporal transparency” – прозрачността като 

функция на времето. Тоест за да е налице прозрачност, е необходимо информацията да 

бъде налична в точното време и това ясно се вижда в случая с продължаващите 

преговори по споразумението „Транстихоокеанско партньорство” (виж приложение 

№1). 

Очевидно е, че е необходим комплексен подход към въпроса за разкриването на 

информация за текущи преговори. Сегашният автоматизъм в много от законите за 

достъп до информация, според който преговорите (особено международните) по 

презумпция са основание за отказ от достъп до информация, не е работещ от гледна 

точка на стандартите за демократично общество през XXI век. Необходим е факторен 

анализ, който да доведе до формирането на конкретни условия, при които достъпът до 

информация трябва да е ограничен, защото има основания да се смята, че може да 

причини вреди.  

 

3.2. Влияние върху изграждането на доверие 

 

Прозрачността често е критикувана за неефективността й при смекчаване на 

напрежение и преодоляване на погрешните възприятия. Всъщност мерките за 

прозрачност са част от т. нар. „мерки за изграждане на доверие и сигурност” (confidence 

and security building measures – CBSMs) наред с консултациите, нотификациите, 

мерките за сдържане и за достъп. Това е всъщност една от най-устойчивите и 

проверени във времето „употреби” на прозрачността, доколкото мерки за изграждане 

на доверие чрез прозрачност например във въоръженията се прилагат още дори преди 
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Втората световна война, но особено активно в периода на Студената война (виж трета 

глава). „Прозрачността във въоръженията може да помогне да се установи дали е 

налице извънредно или дестабилизиращо натрупване на оръжие. Откритостта за 

въоръженията може да насърчи въздържането от търговия или производство на оръжие 

и по този начин да допринесе за превантивната дипломация”, се посочва в Регистъра на 

конвенционалните оръжия на ООН
144

. 

Някои изследователи
145

 все пак твърдят, че подобни мерки не постигат 

устойчиви резултати. Техните аргументи се основават на допускането, че в условията 

на борба за надмощие държавите по презумпция са склонни към лъжи и отчитане на 

относителните печалби, поради което прозрачността би била твърде скромна, а всяка 

форма на сътрудничество в сферата на сигурността – безплодна. Всъщност 

ефективността на мерките за изграждане на доверие наистина е ограничена. Тя не може 

да предотврати възникването на конфликт или избухването на война, когато базовите 

интереси на държавите го изискват. В същото време обаче CBSMs се оказват доста 

добър инструмент за предотвратяване на насилие, породено от взаимно неразбиране, 

тактически маневри или на съображения, свързани с дилемата на сигурността. А такива 

ситуации в отношенията между държавите възникват много по-често в сравнение със 

случаите, когато войната е неизбежна. 

 

3.3. Прозрачността като пречка или фактор за  мира 

 

Може би най-спорният въпрос в теорията по отношение на прозрачността в 

международната политика е дали тя е фактор или пречка за мира. Този проблем рядко е 

изследван самостоятелно и обикновено е елемент от проучвания в по-широк контекст. 

Освен това той е разглеждан в най-различни аспекти, поради което е трудна 

сравнимостта на изследванията и поставянето им на една обща плоскост. Анализът 

допълнително се затруднява от използването от авторите на едно и също понятие – 

„прозрачност”, когато говорят за два процеса със съществени разлики – 1. 

междудържавната комуникация и обмен на данни и 2. разкриването на информация 

пред обществото.  

                                                 
144

 UN Register of Conventional Arms, Available from: http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/ 

[cited 30 January 2014]. 
145

 MARQUARDT, James. Цит. съч. 

http://www.un.org/disarmament/convarms/Register/


 83 

 Едно от изследванията, които разглеждат проблема на системно ниво, е „От 

баланс към концерт: Изследване на международното сътрудничество в сферата на 

сигурността”
146

 на Робърт Джервис. Той проучва вероятността за сътрудничество в 

сферата на сигурността в условията на международна анархия и сравнява два различни 

режима на сигурност – баланс и концерт на силите. Основното му заключение е, че 

сътрудничеството в сферата на сигурността в възможно дори в анархия, ако е налице 

концерт на силите, макар че практически такава система се появява много рядко. 

Според Джервис високото ниво на комуникация и прозрачност в системата на 

концерта увеличава шансовете за сътрудничество в сферата на сигурността. Такъв 

пряк ефект обаче не се наблюдава в системата на баланса на силите. „След 1815 г. 

държавниците осъзнават, че относително високото ниво на пълна и честна 

комуникация може да увеличи шансовете за поддържане на сътрудничеството. За тази 

цел те често се отказват от преимуществата на изненадата и информират другите за 

плановете си дори да знаят, че те няма да одобрят действията им. Това е една от 

функциите на честите срещи между великите сили. Ако всяка държава е наясно с 

плановете на другите, всички могат да избегнат капана на преувеличаването на 

заплахата, която те смятат, че другите представляват. Освен това може да се окаже в 

интерес на държавата да отправи предупреждение и да научи какъв би бил отговорът на 

другите, ако тя действа според намеренията си. По този начин участниците могат да 

погледнат няколко крачки напред. Ако резултатът е по-лош от взаимното 

сътрудничество, държавата може да реши да се въздържи от разрушителните си 

действия. Такива действия не са толкова безопасни, разбира се. Държавата не само губи 

възможността да изненада другите, но носи и риска другите да се възползват от 

блъфиране или да поемат нежелан ангажимент”, твърди Джервис
147

. 

Тази логика, отнасяща се до системата на концерт на силите, може до голяма 

степен да се приложи и към съвременната система на колективна сигурност. За да 

функционира правилно, тя също изисква определено ниво на комуникация и обмен на 

данни, които имат по-скоро благоприятен, отколкото негативен ефект върху 

сътрудничеството в сферата на сигурността. Всъщност редица автори
148

 твърдят, че 

европейският концерт на силите след 1815 г. е тъкмо вид система за колективна 

сигурност, доколкото и в двата случая трябва да съществува консенсус за 
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необходимостта от поддържане на мира чрез налагане на колективни норми и 

прибягване до колективни действия. Този консенсус трябва да стъпва върху разбиране 

за съгласуваност на интересите, а не върху търсене само на индивидуалните печалби на 

участващите държави. Концертът на силите, както и съвременната система за 

колективна сигурност не изискват равномерно разпределение на силата в системата. 

Тоест по силата на аналогията може да се твърди, че изводът на Джервис, 

според който комуникацията и прозрачността допринасят за засилване на 

сътрудничеството, може да се приложи и за съвременната система за колективна 

сигурност в света. В тази посока е и заключението на Бърнард Финел и Кристин 

Лорд
149

, които посочват, че според логиката на Робърт Джервис в съвременната 

международна система прозрачността е източник на стабилност, защото основните 

центрове на сила са или привърженици на статуквото, или имат ограничени цели. 

САЩ, повечето европейски държави и Япония са сили на статуквото, Русия и 

Индонезия са фокусирани основно върху вътрешни реформи, а Китай и Индия са 

заинтересовани преди всичко от регионално превъзходство, отколкото от глобално 

лидерство. „Доколкото няма фундаментални, взаимно изключващи се цели измежду 

великите сили, прозрачността би трябвало да им помогне да осъзнаят и дори да им 

позволи да развият де факто система на концерт на силите”
150

, твърдят Финел и Лорд. 

Дори междудържавната прозрачност при определени условия да е полезна за 

сигурността, това не означава, че същият ефект е налице, ако прозрачността се 

разпростре върху цялото общество в съответните държави.  

Изследователите най-общо смятат, че прозрачността може да съдейства, но и 

да пречи на мира, като всичко зависи от конкретните обстоятелства, при които това 

се случва. Тези обстоятелства обаче не са прецизно дефинирани. „Ключовият въпрос в 

изследването на прозрачността е да се прецени как и при какви условия тя съдейства на 

мира или на конфликта. В обобщение на моя принос към тези усилия, аз показвам, че 

по време на форуми прозрачността има благоприятен ефект върху твърдия пазарлък, но 

пък кризите могат да бъдат влошени от прозрачността, преди да бъдат подобрени. В 

контекста на мироподдържащите операции прозрачността работи най-добре, когато 

режимът доминира информационния поток и конкурентите, като например други 

медии или разузнавания, са ограничени. За да работи, прозрачността се нуждае от една 
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предварителна несигурност, непълна информация и погрешни възприятия, иначе тя е 

иррелевантна. Но прозрачността среща редица препятствия, когато пристрастието и 

погрешните възприятия са толкова дълбоки, че новата информация не може да 

подейства на позициите или да разсее слуховете. Затова прозрачността действа най-

добре в златната среда, в която има малко информационни конкуренти и някакви, но 

не прекалено много пристрастия, погрешни възприятия и непълна информация. 

Златната среда може да бъде обобщена като усилия, подобни на публичната 

дипломация, която активно се опитва да моделира информационната среда”
151

 според 

Дан Линдли. Накратко, изследователят твърди, че прозрачността може да има 

благоприятен ефект върху усилията за омиротворение в ситуация на средно ниво на 

несигурност и погрешни възприятия. В противен случай тя е иррелевантна. При кризи 

обаче прозрачността може да има краткосрочен негативен ефект. Видно е обаче, че 

Линдли разбира прозрачността не толкова като разкриване на обективна информация, 

колкото като моделиране на информационната среда. 

Други автори
152

 също смятат, че прозрачността чрез медиите може да има 

негативно влияние върху мирния процес. Според статичния модел на Гади Уолфсфелд 

новинарските ценности, които медиите прилагат в ежедневната си практика, обясняват 

защо медийното отразяване и публичният поглед (“the public gaze”) върху мирните 

преговори например могат да бъдат контрапродуктивни. Медиите предпочитат 

драматични събития, които се развиват бързо, имат елементарен сценарий и 

етноцентрична перспектива. От друга страна, мирните преговори обикновено са бавен, 

сложен и деликатен процес, рядко са драматични, което обикновено ги прави доста 

неподходящи за медийно отразяване. Уолсфелд смята, че тъкмо поради 

фундаменталното противоречие между същността на мирния процес и новинарските 

ценности медиите обикновено играят деструктивна роля в усилията за мироизграждане. 

Според динамичния модел на Уолсфсфелд обаче медиите могат да играят и 

конструктивна роля в зависимост от политическата и медийната среда. Изследването на 

Уолфсфелд на мирните преговори в Осло например показва, че има по-голяма 

вероятност медиите да играят позитивна роля, когато има по-високо ниво на 

политическа подкрепа за мирния процес, когато интензивността на конфликта е ниска и 

когато медиите разчитат по-малко на сензацията и повече на отговорното новинарство. 
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Уолфсфелд говори за цикъл „политика – медии – политика”, според който 

политическият консенсус е ключов за посоката на медийното отразяване на мирния 

процес, но и медийното представяне също може да има влияние върху политическата 

атмосфера около мирния процес, върху публичния дебат по темата, тактиката на 

политическите актьори и върху обществения образ и легитимността на страните. Затова 

Уолсфелд смята, че има какво да се направи, за да се увеличат шансовете за успех на 

политическия процес. Неговите препоръки
153

 включват: 1. към политиците: 

осигуряване на политическа подкрепа за мира; обясняване на медиите на 

дългосрочната стратегия и отправяне на предупреждение, че могат да се появят 

проблеми; 2. към медиите – налагане в практиката на концепцията за мирната 

журналистика; прилагане на отговорна и отричане на сензационната журналистика; 

обучение, насочено към конструктивната роля на медиите в ситуация на конфликт; 

обмен на медийни специалисти между страните в конфликта. 

Изследванията и на Дан Линдли, и на Гади Уолфсфелд показват, че условията за 

това прозрачността да съдейства на мира при военен конфликт (във фазата на 

ексалация или след сключване на примирие, но преди постигането на окончателен мир) 

са функция изцяло на поведението на субектите в публичната сфера, а не на 

произтичащи от самата прозрачност проблеми.  

Важна насока на анализа дава и проучването на Дъглас Ван Беле
154

 за 

взаимодействието между медиите и мира. На базата на количествени изследвания той е 

стигнал до извода, че споделената свобода на медиите се свързва не само с по-малко 

международни конфликти, но също с намалена вероятност конфликтите да ескалират 

до война. „Казано по-просто, изглежда, че свободата на медиите е мощен инструмент 

за мир”
155

, твърди Ван Беле. Според данни, цитирани от него, в продължение на 45 

години – между 1948 г. и 1992 г., държави със свободни медии не са водили войни 

срещу други държави със свободни медии. Освен това в този период страните със 

свободна преса са насочили само 19% от техните случаи на използване на сила като 

блокади, предислоциране на войски и т. н. срещу други държави със свободни медии. 

Обяснението на тези факти според Ван Беле е сдържащата роля върху 

демократичните лидери, която оказва пресата. Тя е един от основните механизми за 
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участие на обществото, от чийто глас зависи бъдещето на лидерите, в политическия 

процес. Освен това демократичните лидери нямат изгода да ескалират конфликти, 

защото не могат да контролират медийното отразяване на конфликтите и по този начин 

да извличат вътрешнополитически дивиденти от конфликта. Ван Беле специално 

обръща внимание на факта, че свободата на медиите има самостоятелно влияние върху 

мира извън демократичните механизми, независимо че в 85% от случаите държавите 

със свобода на медиите са също и демокрации. Авторът дори отива още по-далеч, като 

посочва, че свободата на медиите е дори по-силен индикатор за мир между 

държавите, отколкото демократичните политически структури.
156

 Макар Ван Беле 

да изследва свободата на медиите, а не прозрачността, неговите изводи са релевантни в 

настоящия анализ, доколкото по-високата степен на свобода на медиите е измерител и 

за по-висока степен на прозрачност в публичната сфера. 

Прозрачността е и част от обяснението за теорията на демократичния мир, 

според която либералните демокрации рядко или изобщо не влизат във война една с 

друга. Доколкото демократичният мир изобщо съществува, в науката не е напълно 

изяснен въпросът какви институции, процеси и норми стоят зад него. Една от 

основните хипотези е за т. нар. „съвременен модел на съгласието” (contemporary consent 

model)
157

, който обяснява тази зависимост по следния начин – демократичните лидери, 

страхувайки се от обществените последствия при загуба, инициират само войни, които 

могат да спечелят, и търсят бързи победи, защото са наясно, че обществената подкрепа 

за подобни инициативи спада с времето. Тоест демократичната външна политика е 

движена от очакванията на публиката, а не от фундаментален пацифизъм.  

Сред останалите обяснения за демократичния мир е и прозрачността. Според 

това виждане демократичните държави е по-вероятно да бъдат прозрачни в тяхната 

външна политика и да разкриват стратегическите си мотиви и намерения. Това 

увеличава вероятността те да влизат в преговори, вместо да предприемат военни 

действия, и намалява вероятността другите държави да се страхуват от тях. Дори 

реалистите, които по принцип се съмняват, че демокрацията може да преодолее 

фундаменталните причини за война, все пак смятат, че механизмът на прозрачността 

намалява вероятността една демокрация да започне война. „Предвид акцента на 

реалистката школа върху намеренията и целите, принципната полза от лансирането на 
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демокрацията от страна на САЩ е увеличаването на прозрачността на мотивацията на 

държавите... Казано по-общо, в свят на несигурност за мотивациите на останалите, 

търсещите сигурност ценят прозрачността, защото искат да знаят истинските 

намерения на останалите и, не на по-заден план, искат другите да признаят техните 

собствени мирни намерения. Сред търсещите сигурност прозрачността увеличава 

шансовете за избягване на конфликтите и за успокояване на ситуацията”
158

, твърди 

Рандал Швелер.  

От изследванията на влиянието на прозрачността по отношение на сигурността 

става ясно, че на системно ниво тя е фактор за сътрудничество в сферата на 

сигурността и за избягване на конфликт, особено при съвременното състояние на 

международната система. На конкретно ситуационно ниво обаче, в етапа на ексалация 

на граждански или регионален въоръжен конфликт, е възможно да се стигне до 

негативни последствия от прозрачността заради проблеми във функционирането на 

публичната сфера. Затова единствено в състояние на ескалирал въоръжен конфликт и 

мирни преговори може да се допуснат органичения във връзка с прозрачността, и то 

защото поради независещи от прозрачността причини вредите от нея могат да 

надхвърлят ползите. От друга страна обаче, липсата на прозрачност по време на мирни 

преговори не гарантира, че обществото няма да бъде обект на въздействие чрез 

погрешни интерпретации или факти, които не подлежат на проверка. 

Накрая следва да се отбележи, че прозрачността има слаб автономен ефект 

върху международните отношения. Тя не бива да се разглежда като магически 

инструмент, който сам по себе си може да преразпредели силата в международната 

система, да донесе мир или да провокира конфликт. Нейните ефекти следва да се 

търсят предимно в дългосрочен план и, както се вижда от следващия раздел, са 

свързани с възпитаване на рационални публични възгледи по отношение на 

международните отношения, което би било предпоставка за по-успешно 

сътрудничество и по-малко конфликти в международните отношения.  
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4. Аргументи за увеличаване на прозрачността в международната политика 

 

 4.1. Осъществяването на отчетност в международната политика 

 

Демократичното разбиране за политика дори в международната система означава, 

че властта трябва да бъде подотчетна, иначе тя би била неограничена и с нея би могло да 

се злоупотребява. При положение че международната система не е демократична и няма 

единен властови център, въпросът с отчетността е много проблематичен на 

международно равнище.  

„Отчетността предполага, че едни актьори имат правото да придържат други 

актьори към набор от стандарти, да съдят дали те са изпълнили отговорностите си 

спрямо тези стандарти и да налагат санкции, ако установят, че тези отговорности не са 

били изпълнени”, твърдят Рут Грант и Робърт Кеохейн
159

. Авторите разграничават 

отчетността от механизма на проверките и баланса (“checks and balances”), доколкото 

неговата функция е превантивна, докато отчетността е контролен механизъм “ex post” 

(последващ).  

Грант и Кеохейн разглеждат две концепции за отчетност на международно 

равнище – модела на участието (participation model of accountability) и модела на 

делегирането (delegation model of accountability). Според модела на участието 

представянето на хората или организациите, които притежават властовия ресурс, трябва 

да се оценява от тези, върху които се прилагат техните действия. Според модела на 

делегирането изпълнението се оценява от онези, които овластяват, т. е. делегират власт 

на властимащите. Това означава, че в първия случай Световната банка например трябва 

да се отчита пред гражданите, особено в бедните страни, които са зависими от нейните 

политики, докато във втория случай трябва да се отчита пред държавите, от чиято воля 

произтича нейната вторична правосубектност.  

Тъй като, както вече беше споменато по-рано, в света не съществува глобално 

общество, т. е. глобална публика, която да верифицира действията на притежаващите 

власт в международната система, според Грант и Кеохейн са необходими други нови и 

прагматични подходи към ефективна отчетност на глобално ниво, които не изискват 

съществуването на глобална публика. „Подобрените механизми за участие могат да 

варират от процеси, близки до коментарите в административното право, до повишена 
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прозрачност, необходима за публично, критично разглеждане в медиите. Повишената 

вътрешнодържавна демократичност може да бъде важна форма на участие в глобалната 

политика, когато държави са основните участници в международни организации или 

когато глобалните политики трябва да се изпълнят чрез действия на държави. Разбира се, 

националната демокрация може да подобри отчетността пред гражданите и в същото 

време да работи срещу интересите на хората, засегнати от правителствените политики 

извън държавните граници. Всъщност съществува опасност пропастта между бедните и 

богатите държави да се разшири чрез националната демократична отчетност, защото 

като цяло богатите държави са по-демократични от бедните”
160

.  

В крайна сметка Грант и Кеохейн предлагат седем прагматични механизма за 

отчетност в международната система, като част от тях се основават на модела на 

делегирането, а друга част – на модела на участието. Йерархичната отчетност според 

тях е приложима в международни организации като ООН и Световната банка. 

Надзорната отчетност е тази на държавите спрямо създадените от тях международни 

организации, които имат строго определени правомощия. При фискалната отчетност 

финансиращите органи могат да изискват доклади от реципиентите на средствата. 

Юридическата отчетност е свързана най-вече с възможността за съдебно преследване 

на незаконосъобразни действия. Пазарната отчетност е оценката на инвеститорите и 

потребителите за даден субект на международните отношение – от държава до 

транснационална корпорация. Партньорската отчетност  (peer accountability) включва 

взаимната оценъчност на еднотипни субекти на международните отношения – държави, 

международни неправителствени организации и т. н. Отчетността на публичната 

репутация (public reputational accountability) се взема под внимание при прилагането на 

всички други видове отчетност и е приложение на меката сила, разбирана от Джоузеф 

Най като „способност за оформяне на предпочитанията на останалите”. Този вид 

отчетност е приложим дори при липсата на други механизми за отчетност. Тъкмо в тази 

категория може да се причисли ролята на медиите в процеса на отчетност.  

Грант и Кеохейн стигат до извода, че най-силна отчетност всъщност имат 

субектите на международните отношения, които са най-често критикувани за липсата й – 

междуправителствените организации – Световната банка, МВФ, ООН. Несравнимо по-

слаба е отчетността на държавите като най-важните субекти на международните 

отношения. Също много слабо отчетни са и международните неправителствени 
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организации, които обикновено изискват отчетност от другите субекти в системата. Това 

важи и за медиите, които обаче са обект поне на отчетността на публичната репутация. 

Авторите смятат, че има три типа държави според тяхната податливост на механизмите 

на отчетност: 1. слаби, зависими държави; 2. независими държави, които обаче не са 

велики сили; 3. велики сили, особено държави – хегемони. Слабите държави например са 

податливи на фискална и надзорна отчетност заради тяхната зависимост от външна 

финансова помощ. Отчетността на независимите държави се определя от техните 

вътрешни режими. Например режимът на Саддам Хюсеин в Ирак не е податлив на 

отчетност по отношение на притежанието на оръжия за масово унищожение. 

Демократичните независими държави са по-податливи на отчетност, защото са зависими 

от сътрудничеството с други държави. Изключително труден обаче е въпросът с 

демократичните държави хегемони като САЩ. Те се отчитат пред собствените си 

граждани и институции, но не и пред чужденците и външни институции. Често те 

избягват дори международната юридическа отчетност. Според Грант и Кеохейн 

единствените форми на външна отчетност, на която се подлагат хегемоните, са 

отчетността между субектите и на публичната репутация. Ето защо медиите могат да са 

особено полезни при осигуряване на отчетността на държавите демократични хегемони.  

Изводите на авторите за степента на отчетност на различните субекти на 

международните отношения потвърждават, че прозрачността е неизменна част от 

механизма за отчетност. „Достъпността на информацията е от съществена важност за 

всички форми на отчетност, но прозрачността е от изключително голямо значение за 

пазарната, репутационната и партньорската отчетност… Репутационната отчетност 

например разчита преимуществено на прозрачността. Но прозрачността не е 

достатъчна за ефективност. Без стандарти за поведение и санкции – и конфигурация на 

силата, която позволява тези санкции да бъдат наложени относително последователно 

към всички нарушители – отчетност, която е едновременно ефективна и легитимна, не 

би била възможна”
161

, смятат Грант и Кеохейн. Всички тези аргументи изясняват защо 

медиите не могат да изпълняват пълноценно своята роля в механизма на отчетността в 

международната политика, ако не е налице прозрачност.  

Към отчетността в международната политика обаче може да се погледне и от 

друга гледна точка – в зависимост от това дали тя се осъществява пряко или непряко. И 

в този случай се изхожда от липсата на глобално гражданско общество или 
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„транснационален демос” (както го наричат Джеймс Хедли и Джо-Анси Ван Вик
162

), 

който да подкрепи транснационалната демократизация. Според Уил Кимлика
163

 най-

ефективният отговор на натиска на глобализацията върху демокрацията е да се 

демократизира външната политика на държавите. „Ако международните институции 

стават все по-могъщи, те трябва да бъдат държани подотчетни. Но защо да не ги 

държим отчетни непряко, чрез дебатиране на национално ниво как нашето национално 

правителство би следвало да действа в междуправителствен контекст”, посочва 

Кимлика. Джеймс Хедли и Джо-Анси Ван Вик също смятат, че увеличеното вземане на 

решения на международно ниво би трябвало да е стимул за повишаване на 

демократизацията на външната политика на национално ниво. „Това изисква повече 

дебат, повече информация и медийно отразяване на международните отношения, а 

също и стимулиране на повече обратна връзка на представителите (в правителството 

или парламента) към обществото, а също и увеличаване на общественото участие във 

вземането и дебатирането на външнополитическите решения”, твърдят Джеймс Хедли 

и Джо-Анси Ван Вик
164

. Изглежда, че според тях прозрачността е продукт на 

глобализацията. 

 От изследванията по въпроса за отчетността в международната политика е 

видно, че при липсата на глобално гражданско общество, транснационален демос или 

транснационална публична сфера единственият ефективен начин тя да се реализира си 

остава националният дебат, т. е. общественият контрол върху външната политика. 

Това следва и от модела на участието на Грант и Кеохейн. Това е много важен извод, 

който дава ясен отговор на един от въпросите, поставени пред настоящото изследване, 

а именно каква следва да бъде отправната точка на медиите, отразяващи 

международната политика. Очевидно, за да изпълняват ефективно функцията си на 

елемент от механизма на отчетност в международната политика, медиите би следвало 

да осъществяват контрол върху външната политика на националните държави.  
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 4.2. Формиране на рационално обществено мнение за външната политика и 

международните отношения 

 

Под „рационалност” в случая се разбира идеята за публичния разум така, както е 

детайлно обоснована от философа Джон Ролс
165

. „Ролс ни предлага една концепция за 

публичния разум, която с право бива определяна от изследователите като гледище 

относно вида основания, на които гражданите на едно добре устроено демократично 

общество трябва да основават решенията си, засягащи най-важните политически 

въпроси. Идеята за публичен разум налага дисциплината, която принуждава 

гореспоменатите граждани да се въздържат от апелиране към чисто религиозни, 

философски или морални възгледи, относно които разумните членове на политическата 

общност не са в състояние да постигнат съгласие. Публичният разум се основава на 

общосподелената между гражданите на демократичния конституционен режим идея за 

благоразумието да приемаш справедливи условия за социално сътрудничество, което се 

превръща в базата за извеждането по легитимен за всички начин на справедливи 

политически принципи и закони, които определят базовата структура на 

обществото”.
166

  

Влиянието на прозрачността върху формирането на рационално обществено 

мнение е проблем, около който са налице доста теоретични спорове. Логиката на 

изследователите, които твърдят, че е налице подобна причинно-следствена връзка, е, че 

колкото по-прозрачна е провежданата политика, толкова по-адекватно е информирано 

обществото. А едно добре информирано общество има по-голям шанс да мисли и 

действа рационално и съответно да подкрепя политици, които вземат адекватни на 

реалностите полезни за обществото решения (виж приложение №4 – Прозрачност и 

финанси). Такова рационално общество би било по-добре защитено срещу въздействие 

върху него със средствата на популизма, манипулацията, неадекватните политически 

аргументи и изкривените интерпретации. А това са проблеми, които създават повече 

напрежение в сферата на външната политика в сравнение с вътрешната, доколкото 
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обществото има по-малко емпирична информация за външната политика и в мнението си 

за нея разчита повече на привнесена информация и мнение. 

Опонентите на прозрачността и нейните позитивни ефекти върху 

функционирането на демократичните общества обаче посочват, че това, че 

правителствата разкриват информация, не означава, че хората знаят повече или че 

разбират ситуацията по-добре. В публикацията си “The Transparency Delusion”
167

 Иван 

Кръстев твърди, че краят на правителствената тайнственост изобщо не означава 

раждането на информирания гражданин. „Например когато американските избиратели 

научиха, че войната срещу Ирак е стартирана без доказателства за наличието на оръжия 

за масово унищожение, те въпреки това преизбраха президента, който беше предприел 

този ход. А когато италианците държаха на власт Силвио Берлускони повече от 

десетилетие, те бяха пренаситени с новини за всички злоупотреби, които активистите 

„Анти-Берлускони” смятаха, че ще са достатъчни, за да се оттърват от него”, твърди 

Кръстев
168

. Според него политиката на пълно разкриване на информация не подобрява 

качеството на публичния дебат, а го усложнява и премества фокуса от моралната 

компетенция на гражданина към неговото експертно знание в една или друга сфера. 

„Противно на очакването на движението за прозрачност, че пълното разкриване на 

информация от правителствата ще направи публичния дискурс по-рационален и по-

малко параноичен, моят аргумент е, че един фокус върху прозрачността само ще засили 

конспиративните теории. Няма нищо по-подозрително от твърденията за абсолютна 

прозрачност”, посочва Кръстев. Той твърди още, че тоталитарната утопия за народа, 

шпиониращ за правителството, е заменена от прогресивната утопия за народа, 

шпиониращ правителството. Но „шпионирането си е шпиониране”, твърди политологът, 

и докато обещанието на прозрачността е било да възстанови доверието в публичните 

институции, тя всъщност разпространява недоверие в частния живот (доколкото 

разкриването на правителствени документи няма как да не доведе и до разкриването на 

данни за граждани, които правителството съхранява).  

Аргументи за най-важното заключение на Кръстев от гледна точка на настоящата 

разработка – че прозрачността не подобрява качеството и рационалността на публичния 
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дебат – частично могат да се открият в статията “Against Transparency”
169

 на Лорънс 

Лесиг. Според него най-големият проблем на прозрачността е с продължителността на 

вниманието (the attention-span problem), според който гражданите, водени от 

рационалното разпределение на собственото си време, не могат да отделят достатъчно 

време, за да разберат правилно даден проблем и в резултат се получава каскада от 

погрешни възприятия.   

С едни или други аргументи други автори също изразяват скептицизъм по 

отношение на реалните ефекти от прозрачността. Според Лорент Байбард
170

 истинската 

прозрачност може да застраши възможността за какъвто и да е личен, свободен живот. 

Сандрин Баум
171

 пък изследва връзката между прозрачността и доверието във властта и 

установява, че увеличената прозрачност не само може да не увеличи доверието на 

обществото към управляващите, но даже често го намалява, защото медиите 

обикновено използват достъпа до информация, за да изобличават управляващите и по 

този начин създават системно усещане за недоверие към тях.  

Не може да се отрече, че критиките към реалните ефекти на прозрачността имат 

частични основания. Първо, извън всякакво съмнение е, че проблемът с 

продължителността на вниманието е налице и при липсата на добър посредник между 

комуникатора, който разпространява суровата информация, и широката публика целите 

на прозрачността трудно могат да бъдат постигнати.  В същото време нищо не налага 

директният ползвател на разпространената първична информация да бъде непременно 

масовата публика. Ясно е, че не може да се очаква всеки гражданин ежедневно и 

детайлно да се информира от правителствените бази данни по всеки въпрос на 

държавното управление. В същото време обаче разкриването на информация от 

правителството е полето за работа на посредниците в обществения дебат – медиите, 

които вместо гражданите би следвало да подбират и обработват информацията 

съобразно журналистическите стандарти и нуждите на обществения дебат. Обективната 

правителствена информация допринася и за точността на анализите на лидерите на 

мнение в дебата – експерти, неправителствени организации и всякакви други групи по 

интереси. Това не може да избави дебата от погрешни интерпретации на политическите 
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опоненти, но поне го задържа в рамките на определена фактологична рамка, докато без 

наличието на прозрачност полето за интерпретации би било неограничено.  

Второ, именно фактологичната рамка, която предоставя периодичната и 

неизбирателна правителствена прозрачност, би била основа за опровергаването на куп 

митове и конспиративни хипотези, особено на полето на външната политика и 

международните отношения, където те са силно разпространени. Това е точно обратната 

логика на твърдението на Кръстев, че прозрачността подхранва конспиративното 

мислене. В допълнение – не прозрачността, а актовете на псевдопрозрачност 

(инцидентно разкриване на информация, представена извън контекста и при липсата на 

възможност за сравнимост на данните заради отсъствие на периодична официална 

информация по въпроса) активират конспиративното мислене, създават усещането у 

масовата публика за „скандалност” и снижават рационалността на публичния дебат. 

Трето, качеството на дебата във всички случаи е по-високо, когато в него се 

сблъскват интерпретации, а не факти, защото във втория случай публиката губи всякаква 

възможност да се ориентира.  

Четвърто, каквито и да са пречките за това масовата публика да възприеме и 

оцени прозрачността – психологически, политически, културни, социални, религиозни, 

няма друг обективно обусловен обществен механизъм, който би могъл поне на теория да 

направи дебата по-рационален освен внасянето в него на необходимата фактологическа 

информация.    

Що се отнася до наблюдението на Кръстев, че дори обществото да знае, че е 

лъгано по въпроси на външната политика, това не го спира да избира управляващите, 

които са го лъгали, твърдението в настоящата разработка е, че ефектът от прозрачността 

– а именно отчетността, зависи изцяло от наличните в самото общество механизми за 

налагане на санкции. Възможностите на прозрачността се простират единствено до 

съдействие за разкриване на истината по определени въпроси от обществен интерес. 

Тоест прозрачността може единствено да покаже, че обществото е лъгано за 

провежданата външна политика на страната, но вероятността за реализиране на 

политическа или съдебна отговорност по този повод би следвало да се обясни със 

средствата на политическата теория, а не да се приписва като недостатък на 

прозрачността и като доказателство за нейната неефективност. 
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Кръстев твърди още, че прозрачността не подобрява качеството на публичния 

дебат, защото го усложнява и премества фокуса от моралната компетентност на 

гражданина към неговото експертно знание. Това наблюдение всъщност е най-силното 

доказателство, че прозрачността рационализира публичния дебат, защото изважда 

разсъжденията от морално-етичните категории, които са естествена компетентност на 

всеки човек, и ги вкарва в експертната рамка. Това е особено полезно по отношение на 

публичните дебати за международната политика, които заради липсата на достатъчно 

информация и експертиза у публиката обикновено се водят на полето на морала и 

етиката, а в същото време реалните международни отношения работят на принципите на 

експертността и прагматиката. Такъв е случаят с разглеждането на едно или друго 

външнополитическо решение през призмата „про- или антиамериканизъм”, „за и против 

хуманитарните интервенции”, през призмата на историческото минало на двустранните 

отношения и т. н. 

В крайна сметка усещането, че прозрачността не рационализира публичния дебат 

и не формира рационално общественото мнение, произтича преди всичко от факта, че 

ефектите й не са нито бързи, нито масови, доколкото зависят от лидерите на мнение и 

медиите. Те трябва да се изследват в средносрочен и дългосрочен план, например в 

рамките на едно или няколко десетилетия, за да се проследят в пълнота. Това, че заради 

съществуващите проблеми във функционирането на публичната сфера прозрачността все 

още не води бързо до по-рационален масов обществен дебат, не означава, че има по-

добър начин за постигането на тази цел. В този смисъл, това, което трябва да се направи, 

е да се търси решение на проблемите на публичната сфера, а не да се блокират усилията 

за увеличаване на правителствената прозрачност.   

Всъщност проблемът във въпроса дали прозрачността може да рационализира 

публичния дебат тръгва оттам, че учените се съмняват, че общественото мнение 

изначално може да бъде рационално.  

Има дълга либерална традиция, водеща началото си поне от Джеръми Бентам, 

според която общественото мнение е в центъра на легитимната и ефективна публична 

политика.172 Бентам говори за „трибунала на общественото мнение” като единственото 

лекарство срещу много проблеми на управлението. Неговият план за „универсален 

вечен мир” предлага премахването на булото на тайната от осъществяването на 
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външните отношения. Подобни са позициите на Джеймс Мил, Жан-Жак Русо, Имануел 

Кант, Уилям Гладстон. В основата на либералната идея е допускането, че 

миролюбивото по презумпция обществено мнение ще сдържа управляващите, които 

иначе с лекота биха обявили война, независимо че понякога няма обективни причини за 

това. Тоест общественото мнение се възприема като бариера пред войната. „Все още 

не е имало война, която, ако фактите са поставени спокойно пред обикновените хора, 

да не може да бъде предотвратена. Обикновеният човек е най-голямата защита пред 

войната”, твърди например британският външен министър Ърнест Бевин през 1945 г.  

На противоположната позиция са реалистите, които са далеч по-скептични за 

приноса на общественото мнение към просветената и ефективна дипломация. 

Реализмът се основава на песимистичната теория за човешката същност и разчита на 

баланса на силите, който трудно може да бъде оправдан пред обществените 

настроения, особено когато в негово име е необходимо да се осъществяват съюзи с 

диктаторски режими. Според реалистите общественото мнение би било бариера пред 

една цялостна и последователна външна политика, основана върху националните 

интереси, а не върху настроенията и страстите на момента. Алексис дьо Токвил също 

смята, че демокрациите са вътрешноприсъщ недостатък по отношение на воденето 

на външна политика. Основната критика срещу общественото мнение във външната 

политика винаги се е градяла върху възгледа за прекаленото невежество и 

емоционалност, присъщи на публиката. В потвърждение на подобни хипотези са и 

трудовете на някои от социалните психолози от началото на ХХ век. В „Психология на 

тълпите”
173

 например Густав льо Бон разсъждава около трансформацията, която 

настъпва в поведението на индивида, когато той стане част от тълпата. Сред масата 

индивидът изпада в състояние на понижена критичност, синхронизира действията си с 

тези на останалите, склонен е към необмислени действия, първични реакции и т. н.  

Един от най-известните скептици по отношение на функцията на общественото 

мнение в международната политика е журналистът и политолог Уолтър Липман
174

. 

Според либералната теория, ако знае фактите, обществото може и ще вземе рационално 

решение. Но според Липман е точно обратното. Той поставя под съмнение факта, че 

средният гражданин може да има някакъв конструктивен принос към световната 

политика: „Той живее в свят, който не може да види, не разбира и е неспособен да 

направлява”, смята политологът. Информираният и ангажиран гражданин, както е в 
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класическата демократична представа, според него е на практика непостижима 

реалност. Спасението на демократичното общество е в по-силното разчитане на 

експертите.  

Трите пионерски изследвания на връзката между общественото мнение и 

външната политика са “Man in the street” на Томас Бейли (1948), “Public opinion and 

foreign policy” на Лестер Маркел (1949) и “The American people and foreign policy” на 

Габриел Алмонд (1950), които като цяло са скептични към гражданите. През първите 

две десетилетия след Втората световна война, до Виетнамската война, се оформя 

консенсус, че общественото мнение е не просто невежо за международните 

реалности, но също така и твърде променливо и колебливо, отразяващо нестабилните 

настроения на момента, без необходимата структурираност и последователност. Става 

ясно, че хората са като цяло доста невежи и неинформирани за международните 

отношения, независимо от важните събития, променили живота им през тези години. 

На публичните позиции по международните въпроси до такава степен им липсва 

структурираност и последователност и завършеност, че могат да се окачествят като 

„немнение”. Но все пак негативните ефекти на общественото мнение не са толкова 

големи, защото то има минимално въздействие върху реализирането на външната 

политика. Затова много изследователи, сред които и Липман, започват да се съмняват, 

че изобщо демокрациите са способни на ефективна външна политика. Негов е изразът 

„излишество на демокрация”. През 50-те години той вече вижда общественото мнение 

като безотговорен и катастрофичен фактор за външната политкика. 

Виетнамската война се явява като катализатор на сериозно преосмисляне на 

следвоенния консенсус. Въпреки че изследванията продължават да потвърждават, че 

обществото като цяло е слабо информирано за международните отношения, новите 

доказателства опровергават тезата, че общественото мнение по външнополитическите 

въпроси е непостоянно, неструктурирано и без съществено влияние върху процеса на 

вземане на решения. Постепенно изследователите започват да преосмислят позицията 

си, че управляващите, освободени от капризите на общественото мнение, служат най-

добре на националните интереси и глобалната стабилност. Отчаяният от тиранията на 

лекомисленото обществено мнение Уолтър Липман, само десетилетие по-късно застава 

сред най-големите критици на виетнамската политика на Джонсън и дори започва да 

смята, че протестиращите срещу войната са по-просветени от самата администрация. 

Уилиям Каспари опровергава тезата на Габриел Алмонд за променливостта на 

общественото мнение и разкрива точно обратното – че то всъщност се характеризира 
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със силно и стабилно толерантно отношение, а не с безумна колебливост по отношение 

на международната ангажираност на САЩ.  

Редица изследвания по време на Студената война и дори до атентатите през 2001 

г. показват, че всъщност в САЩ е налице устойчиво обществено мнение в полза на 

ангажираност на САЩ в международните отношения. Дори след атентатите от 11 

септември хората в САЩ продължават да вярват, че страната трябва да се ангажира с 

международната политика. През целия изследван период не е имало случай 

привържениците на изолационизма да надхвърлят 40%. Има и други доказателства, че 

общественото мнение не е колебливо, а напротив – е доста стабилно
175

. А когато 

обществените позиции наистина се променят, това е адекватно на международните 

реалности и зад тази промяна стои разумна причина. Тоест доста проучвания 

опровергават тезата за нестабилното и нерационално обществено мнение по 

международната тематика. Изследването на Никич
176

 показва още повече, че публиката 

е източник на умереност и последователност във външната политика, а не на 

нестабилност и непредсказуемост. Така например, по времето на агресивния Рейган тя 

е за по-компромисна политика към СССР, а по времето на примирения Картър е за по-

решителна политика към СССР. Важно е да се отбележи обаче, че никое от тези 

изследвания не показва, че публиката е станала по-информирана за международните 

отношения. Напротив – тя продължава да има ниско фактологично знание за 

случващото се на международната сцена. 

Въпреки че обществото е слабо информирано фактологически за 

международните отношения, изследванията показват, че позициите по външните 

въпроси са структурирани по сравнително последователен начин. Оказва се, че въпреки 

ниската си образованост гражданите ползват някои опростени когнитивни връзки, за да 

си обяснят все по-сложно устроения свят и в крайна сметка масовата публика успява да 

организира политическото си мислене по международните въпроси. Освен Холсти до 

този извод достигат и Макс Каазе и Кенет Нютън в изследването им „Доверия в 

управлението”
177

, в което е използван огромен набор от социологически изследвания с 

фокус върху ЕС, провеждани през целия следвоенен период, а част от тях – и след края 

на Студената война. Въпреки липсата на подробна фактическа информация за 

Европейския парламент например, повечето хора смятат, че той страда от 
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демократичен дефицит. Гражданите могат да нямат високо равнище на информираност 

за политиката, но все пак те могат да правят смислени, дори рационални политически 

преценки, сочи например изследване на Грейбър от 1994 г. „В този смисъл данните от 

изследванията показват, че тези, които изразяват мнение, имат обща и достатъчно 

реалистична преценка за международните въпроси, макар и да им липсва достатъчно 

фактическа информация”, твърдят Каазе и Нютън
178

. Става дума за това, което 

изследователите наричат „low information rationality” (рационалност при слаба 

информация). 

Освен че е рационално и последователно общественото мнение не е толкова 

безвластно, както се смяташе преди и влияе върху вземането на външнополитически 

решения. През 60-те години на ХХ век се смята, че обществото е безсилно да 

въздейства във външнополитическия процес. Дори там, където има съвпадение на 

общественото мнение и политическите решения, то се дължи на манипулации от страна 

на политиците, които са повлияли върху обществото, а не обратното. По-новите 

изследвания от 90-те години обаче сочат, че публиката вече започва да изразява 

мнения, които не съвпадат с тези на политиците или на лидерите на мнение. Известен е 

фактът, че след създаването на „Галъп” през 30-те години на ХХ век, т. е. от Франклин 

Делано Рузвелт нататък американските президенти започват масово да се интересуват 

от изследванията на общественото мнение и често в мемоарите си споменават, че се 

влияят от тях. Не че мнението на обществото е от централно значение за президентите, 

но е факт, че то е взимано предвид при провеждането на политиките.  

Изследванията през последните години също започват да хвърлят сянка на 

съмнение върху по-раншната теза, че обществото е безсилно да влияе върху 

политиците по въпросите на външната политика и международните отношения. 

Обикновено се смята, че подобно въздействие съществува по вътрешнополитическите 

въпроси, тъй като международните отношения са твърде далечна тематика за 

обикновения гражданин. Но редица автори опровергават и тази теза.
179

 Изследвания 

доказват, че в 5 от 9-те изборни кампании между 1952 г. и 1984 г. в САЩ 

външнополитическите въпроси имат огромен ефект върху изборните резултати. Друго 

проучване показва, че в 2/3 от 222 изследвани казуса между 1960 и 1974 г. резултатите 

от съответните политики съответстват на обществените предпочитания. 
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Съответствието е особено високо – в 92% от случаите, по отношение на 

външнополитическите въпроси.  

Изводът на Ол Холсти е, че по-скоро няма прост и еднопосочен модел на 

връзката „обществено мнение – външна политика”, а има различни по-сложни 

алтернативи. За целта трябва да се вземат предвид много променливи величини на 

политическия процес – ролята на партиите в представянето на външнополитически 

въпроси, влиянието на групите по интереси, ролята на медиите, начинът, по който 

мненията циркулират, нивото на конкуренция сред политическия елит. Изследвайки 

четири случая от американската история, Дорис Грейбър разкрива, че общественото 

мнение е важен фактор при взимането на решения, но в никакъв случай не е най-

важният и единствен фактор. Робърт Хилдербранд пък не разкрива такава връзка и 

напротив стига до заключението, че ако общественото мнение изобщо влиза в 

дискусиите на властта, то това става едва след като решението вече е взето.  

Очевидно няма безспорни доказателства за нито една от двете крайни тези – че 

общественото мнение има силно, решаващо влияние във външнополитическия процес 

или че то няма никакво влияние върху вземането на решения. Общ е изводът, че 

общественото мнение е един от факторите при вземането на решение. Затова най-

важният въпрос е да се открият обстоятелствата, при които общественото мнение влияе 

по-силно върху политиците при вземането на решение и съответно условията, при 

които то има по-слаб ефект. Някои изследвания например показват, че общественото 

мнение влияе върху по-нисшите и средните чиновници в администрацията, но не 

толкова върху президента. Други твърдят, че мнението на публиката подсъзнателно 

влияе върху мислите на президента, без да има нужда да се обсъжда публично и затова 

няма преки доказателства, че то е повлияло. Едни от най-сериозните изследвания на 

връзката обществено мнение – политика (Шапиро, Якобс)
180

 пък стигат до 

заключението, че ефектите на общественото мнение се интензифицират през 

последните десетилетия.  

По-важен от гледна точка на настоящото изследване е въпросът дали 

информираността за международната политика влияе върху общественото мнение. 

Според Ол Холсти има сериозни доказателства в подкрепа на тезата, че възгледите за 

международните отношения са силно свързани с нивото на образование. Установено е, 

че най-слабо образованите е най-вероятно да бъдат изолационисти, шовинисти, 
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подозрителни към другите нации и противници на международното сътрудничество. 

Обратното – най-образованите са и сред най-големите поддръжници на т. нар. 

поствоенна революция във външната политика на САЩ. Правените през годините 

изследвания показват, че наистина лидерите на мнение, за които се предполага, че са 

по-образовани, продължават да са по-интернационалистки настроени в сравнение с 

общата публика, но масовата публика няма залитания към изолационализма или 

унилатерализма.  

По въпроса за военната интервенция в чужбина например американското 

обществено мнение не е априори за или против и неговото одобрение или неодобрение 

не е свързано само с въпроса за жертвите. Ако целта на интервенцията е сдържане на 

агресивна държава, то е по-склонно да я одобри, но ако целта е налагане на вътрешни 

политически промени, склонността за одобрение е далеч по-слаба. Американското 

общество предпочита действия в сътрудничество с НАТО и ООН, въпреки че това е по-

малко ефективно в сравнение с едностранните действия. Дори при най-спорните 

интервенции в чужбина след края на Студената война публиката е по-скоро 

избирателно подкрепяща, отколкото противопоставяща се. Подкрепата е за 

традиционните сфери на интереси като например Европа и с цел да се накаже 

агресията, докато опозицията е по-скоро срещу опитите да се налагат американските 

ценности навън и да се сменят политически режими в други държави. Операциите в 

Афганистан и Ирак обаче като цяло се подкрепят от общественото мнение. В сравнение 

с лидерите на мнение обществото като цяло изпитва по-малък ентусиазъм за някои 

важни аспекти на външната политика на САЩ като търговската либерализация, 

имиграцията, чуждата помощ и разполагането на войски извън зоните на традиционни 

американски интереси. С изключение на моментите непосредствено след кризи 

общественото мнение в САЩ може да се опише като „апатичен интернационализъм”. 

Според Ол Холсти влияние върху познанията за международната политика 

оказва и видът на използваните медии. Например веднага след началото на войната в 

Ирак 41% от американското общество смятат, че в Ирак действително са намерени 

оръжия за масово унищожаване, а 22% са на мнение, че те дори вече са използвани 

срещу САЩ. Погрешните възприятия на хората за ситуацията до голяма степен са се 

оказали зависими от използваните медии. Гледащите Fox News са били много по-зле 

информирани в сравнение с гледащите другите телевизии, а най-добре запознати със 

ситуацията са били хората, използвали печатни медии. 
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 Информираността и образоваността за международната политика, разбира се, си 

взаимодействат с други фактори, които имат силно влияние върху общественото 

мнение по тези въпроси, например партийните и идеологически пристрастия на 

гражданите. В САЩ  дълго време по-голямо влияние върху позициите за 

международната политика оказва разделението на републиканци и демократи в 

сравнение с фактори като пол, поколение, регион, образование и раса. Референдумите 

по въпроси, свързани с външната политика, пък показват, че значително влияние върху 

общественото мнение има обстоятелството дали то се търси по повод провеждането на 

необвързваща социологическа анкета или по повод вземането на задължително 

решение, какъвто е случаят с референдумите (виж приложение №5 – Общественото 

мнение за външната политика в Швейцария). 

Изводът на Холсти е, че все по-голямото размиване на границите между 

външната и вътрешната политика може да промени тази ситуация и 

социалнодемографските фактори да придобиват все по-сериозно значение при 

определянето на външнополитическите възгледи. Например по линия на търговските 

отношения банкерите и финансистите в САЩ са за либерализация на световната 

търговия, но не и работещите в индустрията, които се страхуват от външната 

конкуренция. Ол Холсти твърди още, че общественото мнение ще играе по-значима 

роля в бъдещето, отколкото е играло в миналото, като подчертава, че това е по-скоро 

хипотеза, отколкото твърдо установен факт.  

Основният извод от изследванията е, че макар да е лошо информирана за 

международната политика, масовата публика все пак разполага с опростени когнитивни 

модели, които й позволяват да се ориентира в сложната реалност. Именно това е в 

основата на рационалното и последователно обществено мнение по въпросите на 

международната политика, за което говорят повечето изследователи. От една страна, 

това е добра новина за тези, които твърдят, че трябва да се гласува доверие на 

публиката дори по сложни теми като международната политика. От друга страна, 

наличието на опростени когнитивни схеми, на базата на които се съди за световните 

дела, не е толкова положителен факт, доколкото води до формирането на 

митологизирани и клиширани представи у гражданите, които е много трудно да бъдат 

преодолени. В същото време информираността и образоваността определено са сред 

факторите, които оказват влияние върху общественото мнение и го доближават до 

разсъжденията на лидерите на мнение. В изследванията се вижда, че с масовизирането 

на образованието и с увеличеното потребление на медии през втората половина на ХХ 
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век в САЩ общественото мнение излиза от клишираното противопоставяне 

„изолационизъм – интернационализъм” и е далеч по-нюансирано по тези въпроси в 

сравнение с очакванията на изследователите. Това означава, че макар и бавно, 

еволюцията по схемата “прозрачност – информираност – образованост” дава 

положителни резултати.  

Неслучайно според Холсти въпреки че обществото често е лошо информирано 

за специфичните аспекти на международните отношения, по-опасни са политиките, 

които сляпо пренебрегват чувствата на гражданите, отколкото онези, които се опитват 

да ангажират обществото в дискусии по подобни въпроси. По този повод Холсти 

цитира консерватора Елиу Рут: „Начинът да предотвратиш формирането на погрешни 

представи у хората е да дадеш на целия народ, като част от неговото образование, 

точната информация за неговите отношения с другите народи, за границите на неговите 

права, за неговото задължение да уважава правата на другите, за това какво се случва в 

международните отношения, за ефектите върху националния живот от случващото се 

на световната сцена, така че самите хора да получат средствата сами да преценяват и да 

усещат подвеждащата информация, предразсъдъците и страстите, базирани на 

погрешна основа” (1922 г.)
181

. 

 

4. 3.  От „president knows best” към „collective wisdom” – демокрация на 

участието и делиберативна демокрация 

 

Споровете за необходимото ниво на прозрачност на международната политика 

чрез медиите са в известен смисъл и отражение на актуалните дебати в теорията на 

демокрацията. По-конкретно, те могат да бъдат разклеждани на първо място като 

елемент от дебатите между теориите за елита и концепциите за плурализма и 

демокрацията.  

По принцип теориите за елита имат специфично обяснение за властовата 

структура на обществото, според която определено малцинство притежава най-много 

власт, която се реализира независимо от съществуването на демократични избори. В 

тази обща концепция могат да се открият специфични конструкции, свързани с 

влиянието на комуникацията и информацията върху процесите на упражняването на 

властта. Според един от привържениците на теориите за елита Райт Милс
182

 влиянието 
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на елитите е отражение на западането на политиката като арена за дебат и свеждането й 

до формално ниво на дискурса. Друг от изследователите – Робърт Путнам, разглежда 

значението на техническото и специализираното знание, което е притежание на 

администрацията и специалистите, като механизъм, чрез който властта се отдалечава от 

демократичния процес и се пренася върху съветниците и специалистите, които влияят 

върху процеса на вземане на решения. „Ако доминиращите фигури в последните 100 

години бяха предприемачът, бизнесменът и индустриалният ръководител, „новите 

хора” са учените, математиците, икономистите и инженерите на новата интелектуална 

технология”
183

, посочва Путнам.  

„Илюзия е, че управлението трябва да се осъществява от експерти, а не от 

политици. Тази теза, отдавна критикувана под името „експертокрация”, днес отново е 

водеща при много дебати. Редица западни социолози и политолози говорят, че през 

последните две-три десетилетия се е извършил преход от представителна към 

„мениджърска” демокрация, при която политическата легитимност е подменена от 

легитимността на експертите. Това означава, че политиката като колективно обсъждане 

и избор между различни варианти за развитие на обществото се обезценява, че 

политиците се превръщат във фасадни фигури, че социалната критика е напълно 

безсмислена. Експертите претендират, че разполагат със сигурно знание за тенденциите 

на социално-икономическото развитие. Подобни претенции обаче лесно могат да бъдат 

опровергани с примера на настоящата финансова криза”
184

, твърди и Боян Знеполски.  

 Изследванията в областта на теориите за елита очевидно показват, че има връзка 

между познанието, което се базира преди всичко на информация, и властта. Тоест 

освен в традиционните елити властта все повече се съсредоточава и в тези, които 

разполагат с информация. Това означава, че ако обществото се откаже от битката за 

информация в която и да е сфера (например международната политика) и доброволно я 

преотстъпи на експертите и политиците, то реално започва да губи и битката за властта 

в нея. Това е и обяснението защо утвърждаваният в продължение на десетилетия 

принцип в сферата на международната политика, зароден в САЩ - „president knows 

best” („президентът знае най-добре”), постепенно бива отхвърлен, доколкото 

обществото иска да има реално участие във властта.  
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 Това, че този принцип няма как да продължи да бъде валиден в американското 

общество, става ясно още през 70-те години след Виетнамската война и два от най-

големите „скандали на столетието” – “Pentagon Papers” и “Watergate”. В своята статия 

„Сбогом на принципа „президентът знае най-добре” във “Foreign Affairs” през 1978 г. 

Даниел Янкелович
185

 стига точно до това заключение: „В продължение на много 

години обществените настроения към лидерството във външната политика в САЩ 

можеха да бъдат обобщени като „президентът знае най-добре”. Предполагаше се, че 

президентът, който и да е президент, притежава ключова информация, недостъпна за 

останалите, и затова е в най-добра позиция да отсъди кои действия са в национален 

интерес. Преди няколко години, преди “Watergate”, изчислих, че съществува факторът 

„50-процентова автоматична подкрепа” за президентските решения във външната 

политика... Непосредствено след Виетнам и “Watergate” тези „стари правила” на 

толерантност към президента се сринаха, жертва на злоупотребите по време на т. нар. 

императорско президентство... Все повече президентът ще трябва да оправдава 

инициативите си пред критична, отхвърляща публика с малко граждани, съгласяващи 

се само защото се предполага, че президентът знае най-добре”.  

 Новият принцип, който би трябвало да замени “president knows best” във 

външната политика и поне на декларативно ниво си пробива път, е принципът за 

„колективната мъдрост” (collective wisdom). Всъщност идеята не е нова и под една 

или друга форма (колективно съзнание, колективна интелигентност и т. н.) може да 

бъде открита в разсъжденията на редица автори от Античността и Просвещението – 

Платон, Конфуций, Томас Джеферсон, Томас Хобс, Емил Дюркейм и др. Съвременните 

изследвания в тази посока също не са малко, но са съсредоточени върху 

психологически, когнитивни и др. аспекти (например, че групите вземат по-добри 

решения от индивидите, дори от най-добрите експерти), които разглеждат темата в 

един доста широк контекст. Той обаче излиза извън рамките на въпроса за 

демокрацията, гражданското участие при вземането на решения и прозрачността, което 

е фокусът на дисертацията.  

За целите на настоящото изследване под „колективна мъдрост” се разбира 

виждането, че знанието не е непременно концентрирано в управляващите, а е 

неравномерно разпределено в цялото общество и в този смисъл не бива да се смята, че 

управляващите са тези, които по презумпция имат познанието да вземат най-добрите 
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решения. Тоест правителствената информация трябва да достига до обществото не само 

с цел отчетност и контрол срещу злоупотреби на властта, но и защото при условие на 

равнопоставен достъп до информация някои от гражданите могат да имат по-добри 

идеи за разрешаването на обществените проблеми от управляващите. Идеята за 

колективната мъдрост в подобен аспект е формулирана в Националния план за 

действие на САЩ
186

 към инициативата „Партньорство за открито управление”: „В 

много сфери правителството трябва да развива политики, правила и планове в близка 

връзка със знанието, експертизата и перспективите на различните членове на 

обществото. Както президентът е казвал, „знанието е широко разпръснато в обществото 

и държавните служители имат полза от достъпа до това разпръснато знание и оттам до 

колективната експертиза и мъдрост”. Подобно разбиране у администрацията на 

президента Барак Обама е едно от доказателствата, че хипотезата за просветената 

власт и невежата масова публика, която заради незнанието си не бива да участва в 

държавното управление, е безвъзвратно остаряла за демократичното разбиране за 

политиката в XXI век.    

 Именно разбирането за новата роля на гражданите в управлението стои в 

основата на еволюиращата и на теория, и на практика демокрация – от 

представителна към демокрация на участието (participatory democracy) и 

делиберативна/съвещателна демокрация (deliberative democracy). Това не означава 

отнемане на функцията на правителството да бъде основният механизъм за решаване на 

проблемите на обществото, но все пак е стъпка в посока на ограничаване на 

дискреционната власт на политиците.  

Във фундамента на тези нови форми на взаимодействие между управляващи и 

управлявани стоят комуникацията и информацията.  Макар да няма общо разбиране 

относно термина, под демокрация на участието в най-общ план се разбира по-

интензивното ангажиране на гражданите и техните организации в ежедневния 

политически процес чрез най-различни механизми вместо свеждането на демокрацията 

единствено до избори веднъж на 4-5 години. Смята се, че новите технологии и 

улесненият благодарение на тях достъп до знание и комуникация подпомагат 

демокрацията на участието.  
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Делиберативната демокрация, която според някои автори е вид демокрация на 

участието, а според други следващ етап в еволюцията на демокрацията, отразява 

виждането, че общественото обсъждане на проблемите е ключово за разрешаването им. 

Има и автори
187

, които твърдят, че разликата между демокрацията на участието и 

делиберативната демокрация, особено на международно ниво, е, че първата е по-скоро 

противовес на „представителния елитизъм” и включва широко обществено участие на 

всички засегнати от дадено решение, включително отвъд държавните граници, докато 

делиберативната демокрация си остава по-елитистко понятие, при което се достига до 

рационален дебат между информирани участници, които са или представители на по-

широки групи, или експерти.  

Така или иначе, делиберацията произтича от увереността в колективната 

мъдрост, а именно че всеки участник в дебата има част от отговора на даден проблем и 

без широко публично участие няма как той да бъде разрешен в своята цялост. Освен 

това се разчита и на възможността при обсъждането на даден въпрос между опоненти 

да се постигне сближаване на позициите им. „Враждебните политически процеси често 

се възползват и интензифицират недостатъците на човешката природа като 

селективното слушане и присъщата склонност да се предпочитат прости схеми като 

„добро срещу зло” вместо да се правят трудни избори. Делиберативната перспектива, 

от друга страна, се стреми да преодолее тези недостатъци и да възпита позитивен 

демократичен потенциал у гражданите”
188

. 

Според Никола Атанасов
189

 с „делиберативния обрат” (по израза на Джон 

Дризек), който настъпва в теорията на демокрацията около 1990 г., „същността на 

демократичната легитимност става правото или способността на свободните и равни 

граждани (или техните представители) да участват в публични дебати, в които след 

критично изследване и размяна на аргументи се приемат колективни обвързващи 

политически решения, които ще определят съвместния им живот за определен бъдещ 

период”. „С други думи, един закон или политика е легитимен, когато е резултат от 

публична делиберация, разбирана като механизъм за колективно вземане на 

обвързващи решения между всички засегнати индивиди или техните представители. 

Важен момент за повечето теоретици е това, че в хода на дебатите мненията и 

                                                 
187

 HEADLEY, James. Цит. съч., 6-7. 
188

 CARCASSON, Martin, Leah Sprain. Key Aspects of the Deliberative Democracy Movement. Public Sector 

Digest, Summer 2010, Available from:  http://www.cpd.colostate.edu/keyaspects.pdf [cited 15 August 2013]. 
189

 АТАНАСОВ, Никола. Глобализация и делиберативна демокрация. Презентация, изнесена по време на 

курс „Псевдоуниверсалиите в хуманитарните и социалните науки”, 2013, с. 16. 

http://www.cpd.colostate.edu/keyaspects.pdf


 110 

предпочитанията се променят. Промяната на убежденията не е резултат от насилие, 

принуда, манипулация, а се дължи на обмена на мнения, взаимна критика и „на силата 

на по-добрия аргумент”, посочва Атанасов. Юрген Хабермас е сред основните фигури 

във философската мисъл, които обосновават идеята за делиберативната демокрация и 

неслучайно е наричан философският й „баща”. Според него политическият дебат не 

бива да се ограничава до политическите елити, а той трябва да обхване цялата 

публична сфера, така че чрез рационална дискусия да се постигне съгласие по 

разрешаването на обществените проблеми.  

Очевидно е, че делиберативната демокрация е по-скоро нормативен идеал, който 

вероятно никога няма да бъде осъществен в пълната си форма. „Идеал е това 

публичните решения да се взимат от представителна група на информирани, 

ангажирани хора, които се събират, използвайки добра информация, дискутирайки 

различията си, правещи трудни избори, разкриващи общите си основания и стигащи до 

рационално публично решение за широко сътрудничество”
190

, твърдят Мартин 

Каркасон и Лея Спрейн. Те добавят обаче, че според защитниците на делиберативната 

перспектива стремежът към делиберативния идеал определено си струва.  

Ролята на медиите в делиберативната концепция е видяна не само в 

традиционната им функция на „кучета-пазачи” по отношение на властта и доставчици 

на информация, но и като „делиберативни медии”, т. е. разкриващи ценностните 

дилеми и трудните избори, съпътстващи публичните въпроси, така че да дадат 

възможност на публиката по-ясно да разбере съответните факти и компромисите, 

свързани с решаването на обществените проблеми. „Такива медии ще изместят фокуса 

от конфликтите и политиката като спектакъл и ще поемат по-голяма отговорност за 

подобряването на качеството на публичния дебат”
191

, смятат Мартин Каркасон и Лея 

Спрейн. Правителствената прозрачност би била неизменна необходимост за 

реализирането на подобна делиберативна функция на медиите, включително по 

въпросите на международната политика. Идеята за делиберативната функция на 

медиите на практика е голямо откритие. Може да се твърди, че в чисто еволюционен 

план функциите на демократичните медии би следвало да преминат от етапа „контрол 

на властта”, развиван през последните поне три века, към етапа „делиберативност”, в 

който медиите имат по-сложна задача – в действията на властта да разграничават 

доброто от лошото и ясно да показват тази разлика на публиката си.  
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Въпросът е обаче дали подобна прозрачност няма да е преждевременна, при 

положение че масовите съвременни медии са като цяло доста далеч от делиберативния 

идеал и значително по-близо до разглеждането на „политиката като спектакъл” по 

израза на Мартин Каркасон и Лея Спрейн. В най-общ план медиите все още не са 

преодолели огромния проблем в себе си (фокусирането върху ролята си на 

икономически продукт, а не на инструмент за политическо и социално действие), който 

води до „отслабването на публичната сфера” по израза на Хабермас. Затова е 

логично да се допусне, че едни „развалени” медии биха могли да опорочат търсените 

положителни ефекти от прозрачността и дори да ги насочат срещу нея самата. 

Истината е, че към момента този проблем не е намерил окончателното си 

решение. Никой не може да спре медиите и останалите участници в публичната сфера 

да се опитват да злоупотребяват и да се възползват от нейния универсален достъп (за 

който пледира и Хабермас). Смисълът на делиберацията, която все пак постепенно си 

проправя път в медиите и публичната сфера, обаче е тъкмо в способността да отсява 

агентите на нерационалност и злонамереност и да ги превръща в аутсайдери. Това, 

разбира се, не е лесен процес, но самият факт, че традиционните медии като цяло се 

движат в сферите на консенсуса и легитимното разногласие по обществените проблеми 

и рядко изпадат в сферата на тоталното отклонение (по изразите на Даниел Халин), все 

пак доказва способността на публичната сфера да се самоочиства от послания, които са 

на границата на рационалността. Заради сложността на обществените проблеми на този 

етап орбитата на самоочистване е твърде далеч от ядрото на предполагаемото 

рационално решение, но с утвърждаването на делиберативната демокрация този процес 

ще се подобрява и все по-сложни, но нерационални аргументи ще бъдат отхвърляни.    

Необходимостта от по-сериозно обществено участие във външната политика е 

обект и на самостоятелни изследвания като например ‘Public Participation in Foreign 

Policy’
192

. То стъпва на виждането, че дори да се допусне, че обществото е лошо 

информирано и в резултат възгледите му са неструктурирани и лесно променливи 

(твърдение, което се опровергава от изследванията на общественото мнение, както 

стана ясно), то това би било по-скоро обвинение към начина, по който общественото 

участие се структурира в съвременните демокрации, отколкото аргумент срещу самото 

обществено участие
193

. Изследването изхожда от различни теоретични постановки, 
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включително от сферата на конструктивизма: „...Принципната позиция на Моргентау 

срещу общественото участие в правенето на външна политика (заради предполагаемата 

неспособност на обществото да оцени националния интерес) се базира на идеята, че 

националният интерес е нещо, което съществува независимо от социалния контекст, в 

който хората говорят за националните цели и приоритети. Емпиричните изследвания са 

показали, че лидерите често се разминават помежду си по въпроса какви са 

националните интереси на тяхната държава... Затова конструирането на външната 

политика може да се разглежда като политически и състезателен процес, при който 

политиката се оформя чрез взаимодействието на гражданите с вземащите решенията. 

Това изисква отново да погледнем към идеята за „обществено участие”
194

. Крайната цел 

на общественото участие е да се демократизира външната политика.   

Изследването ‘Public Participation in Foreign Policy’ показва още, че неучастието 

на обществото в правенето на външната политика и неотчитането на неговото мнение 

водят до загуба на доверие в политиците и в крайна сметка вредят на външната 

политика. Проучване на Ол Холсти
195

 на американското обществено мнение за войната 

в Ирак например показва, че администрацията на президента Джордж Буш с всички 

усилия и чрез най-различни кампании и инициативи се е опитвала по-скоро да оформи 

общественото мнение в желаната от нея посока, отколкото да отговори на вижданията 

на гражданите за войната. „Ако демократичните правителства се вслушваха повече във 

вижданията на обществото за външната политика вместо просто да ги игнорират или да 

се опитват да ги направляват, това ще бъде стъпка към обръщане на тенденцията [към 

нарастване на скептицизма към политиците, бел. Ц. Й.]”, посочват Джеймс Хедли и 

Джо-Анси Ван Вик
196

.  

Изводът от проучването е, че по света има примери за консултативни органи с 

гражданско участие във външнополитическия процес (например Обществения 

консултативен комитет по разоръжаване и контрол върху въоръженията в Нова 

Зеландия – Public Advisory Committee on Disarmament and Arms Control), но като цяло 

по-широката идея за демократично участие във външната политика липсва. „Изглежда, 

че обществото не е непременно апатично и невежо и не е задължително да вярва, че 

външната политика е нерелевантна или прекалено сложна. Въпреки това, както Ван 

Вик наблюдава по отношение на Южна Африка, ежедневието затруднява голяма част 
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от хората да се включат, и може би затова няма търсене отдолу. Но ако политиката не е 

запазена за привилегирован елит, който изпълнява политики, които смята, че са добри 

за страната, то не само че трябва да се заемем с проблемите на подобно социално 

изключване, но арената на политическите действия трябва да се отвори. Освен това, 

образованието и подобреното медийно отразяване могат да положат основите за по-

активно гражданско участие”
197

, посочват авторите.  

 

4. 4. Осъществяване на демократичен контрол върху сектора за сигурност. 

Казусът „тайни операции” (‘covert operations’) 

 

Националната сигурност, защитавана от външната политика, е една от сферите, 

за които е най-важно да подлежат на демократичен контрол и отчетност, доколкото 

представлява жизнено важен национален интерес. Няма аргумент, според който 

външната политика и националната сигурност да бъдат изключени от сферата на 

демократичен контрол. Според концепцията за демократичния контрол върху сектора 

за сигурност прозрачността е фактор, гарантиращ, че ще бъдат вземани рационални 

външнополитически решения и че органите, разполагащи с легитимни силови средства 

за реализиране на политики в сферата на сигурността, няма да излязат от очертаната в 

законите сфера на легитимност на силата и да я използват за репресия, нарушаване на 

правата на човека и друг вид злоупотреби. Следователно сигурността също би следвало 

да бъде подложена на стандартите за прозрачност, без да се нарушава принципът на 

нейната ефективна защита. 

Липсата на прозрачност в отбранителната политика например не само може да 

доведе до пропуснати ползи за обществото, но сериозно да навреди на интересите на 

държавите в сферата на сигурността и дори да създаде рискове за нея. Значението на 

прозрачността за модернизирането на сектора за сигурност в България е основен акцент 

в изследването „Прозрачност при управлението на отбранителните доставки”
198

. 

„Прозрачността на процеса на управление на отбранителните доставки е основно 

средство за гарантиране на отчетност за решенията и действията на управляващите и 

важен инструмент за демократичен граждански контрол над въоръжените сили”, се 
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посочва в публикацията
199

. Според авторите й прозрачността трябва да е налице на 

всеки етап от процеса по извършването на доставките за нуждите на въоръжените сили 

– от определянето на задачите на отбранителната политика и планирането на 

необходимите способности, през дефинирането на изискванията към всеки отделен 

проект до при възлагането и контрола на изпълнението на конкретните обществени 

поръчки.  

В публикацията е направен фокусиран анализ на прозрачността, съпътстваща 

проекта за възстановяване на летателната годност и модернизация на самолетите МиГ-

29, въпреки че той не попада в първата група приоритети според Плана за 

модернизация на въоръжените сили на Р България 2002 – 2015 г. и въпреки че не е 

необходим за целите на партньорството с НАТО. Изводът на авторите е, че 

„отсъствието на прозрачност се дължи не толкова на реална потребност да се ограничи 

достъпа до класифицирана информация, колкото на стремежа да се предотврати 

достъпа до информация, която би послужила като индикатор за неправомерни или 

некомпетентни действия на военната администрация при подготовката, организацията 

на търга, възлагането и изпълнението на договора за модернизация на самолетите МиГ-

29... Като цяло примерът може да послужи като доказателство на тезата на Мойнихън, 

че секретността е за губещите”
200

. 

Върху ефективността на отбранителната политика влияе и прозрачността при 

планиране и управление на бюджета за отбрана. „Повишаването на ефективността на 

управление на разходите за отбрана и свързаните с това по-висока степен на 

прозрачност и граждански контрол са важни елементи от качествените преобразования 

в областта на сигурността и отбраната”, се посочва в изследването „Прозрачност при 

управление на ресурсите за отбрана”
201

. В него е анализиран процесът на планиране и 

изпълнение на бюджета за отбрана за 2004 г., в който са регистрирани редица 

нарушения на прозрачността и на концепцията за програмно бюджетиране – наличието 

на стари плащания в началото на бюджетната година, корекции на бюджета в рамките 

на годината, подписването на дългосрочни договори без съгласуване с планиращите 

органи, стартиране на проекти за модернизация, за които няма планирани средства и т. 

н. 
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От подобни съображения фактът, че дадена служба се нарича „разузнаване” или 

пък, че дейността й е пряко свързана със защита на националната сигурност, не й 

създава автоматично правото да работи под пълна информационна завеса и по този 

начин да бъде изключена от механизмите на демократична отчетност. Дилемата на 

демократичния контрол върху разузнаването е, че без разузнаване националната 

сигурност на държавата се поставя в риск, но когато то е прекомерно или се извършва 

по определен начин, то може да наруши конституционните норми и гражданските 

свободи, посочва Пламен Пантев
202

. Според него законодателната власт би следвало да 

реализира активно и отговорно своята функция по отношение на контрола върху 

дейността на разузнавателните служби. Според проф. Пантев в България например това 

може да стане чрез създаване на избиран от парламента надзорен орган върху 

дейността на службите за сигурност. Разузнаването би трябвало също да дава 

обяснения относно целите, които си поставя, при приемането на държавния бюджет. 

„Прякото ангажиране на парламента на страната в демократичния контрол на 

разузнаването ще подобри шансовете на неправителствения експертен сектор да развие 

независима информационна и аналитична база в сферата на разузнаването и ще въвлече 

в дискусията по образован начин широката публика”
203

, посочва изследователят.  

Именно в този формат на демократичния контрол е и ролята на медиите. Без да е 

необходимо да разполагат с пълната информация за работата на разузнаването, което 

би застрашило функционирането му, чрез отразяването на контролната функция на 

парламента медиите биха могли да допринесат за по-информиран дебат в обществото 

по въпроса и за засилване на ефекта на самия контрол. За да изпълняват ефективно 

функциите си в процеса на отчетност на сектора за сигурност, медиите трябва да 

засилят експертизата си и да го правят по един по-образован начин
204

, твърди още 

Пламен Пантев.  

 Извършването на т. нар. „тайни операции” (covert operations) е един добър 

повод за разсъждение по въпроса дали изобщо е възможен демократичният контрол 

върху сектора за сигурност. Явлението „тайни операции” е и една прекрасна 

илюстрация за това колко сложен може да бъде дебатът “прозрачност – сигурност”.  

За разлика от останалите пречки пред прозрачността в международната 

политика, които се отнасят преди всичко до обществената реакция към едно или друго 
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решение в сферата на външната политика и международните отношения, при тайните 

операции основният проблем е не толкова обществената реакция, колкото фактът, че 

ако бъдат официално обявени и признати от държавата-извършител, това би 

представлявало нарушение на някои от основните принципи на международното 

право – ненамеса във вътрешните работи, забрана за нелегитимно упражняване на сила 

и т. н., което влече след себе си съответните санкции съобразно Устава на ООН и други 

международни и национални актове. 

 Връзката между извършването на тайни операции от държавата като част от 

дейността на разузнавателните служби и принципите на демократичното управление 

далеч не е сред най-изследваните въпроси в науката. Концентрация на публикации по 

темата има преди всичко в американската литература в края на 80-те и началото на 90-

те години на ХХ век, след т. нар. афера „Иран - контри”. Тя се разразява през 1986 г., 

когато става ясно, че американското разузнаване и президентът Роналд Рейгън 

спомагат за продажбата на оръжия за Иран, който по това време се намира в оръжейно 

ембарго. Целта на операцията е да се освободят американски заложници, а парите, 

спечелени от сделката, разузнаването насочва към финансиране на никарагуанските 

антикомунистически бунтовници, наречени контри. Проведените след скандала 

разследвания така и не доказват, че президентът Рейгън е знаел за операциите.  

 Под „тайни операции” се разбира преследването на външнополитически цели 

чрез необявена намеса във вътрешните работи на други държави, без инициаторът им 

да може да бъде идентифициран. Тайните операции се различават както от специалните 

военни операции, така и от шпионажа и дипломацията, макар границите между тях да 

са тънки
205

. Лох Джонсън смята, че например дипломацията на Кисинджър по 

отношение на Северен Виетнам, а също и на противоречията за Синай между Израел и 

Египет са на практика на границата между дипломация и тайни операции. Дефиницията 

се затруднява и поради създалата се практика на „приватизация на тайните операции”, 

при която те се финансират формално не от правителството, а от частни лица, 

организации, компании или други държави, които са подпомагани неофициално от 

президента и разузнаването.  

Според Лох Джонсън тайните операции на американското разузнаване са четири 

вида – пропаганда (през годините са прилагани най-различни програми на ЦРУ, 
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Пентагона и др. институции за финансиране и друг вид подпомагане на експерти, 

репортери, медии, организации и т. н. с цел разпространение на определени послания, 

включително представената в първа глава, т. 2 ‘Pentagon Military Analyst Program’ – 

„Програма на Пентагона за военни анализатори”); политически операции (подкупване 

на чужди политически лидери и др.); икономически операции (подриване на чужди 

икономики. Например за да влоши икономическите отношения между СССР и Куба 

през 60-те години ЦРУ добавя безвкусна, макар и безвредна, химична съставка в 

натоварена от Хавана за Москва пратка захар. След като научава, президентът Кенеди 

прекратява операцията); паравоенни операции (подпомагане на бунтовници в чужди 

държави, извършване на убийства на терористи, чужди политически лидери и др.). Към 

днешна дата могат да се добавят и други видове операции, свъзани например с 

подриване на информационни и други технически системи и т. н. В проучената 

литература няма данни за нехуманни тайни операции, свързани например с 

експерименти върху човешкото здраве, екосистемите и др. 

 Провеждането на тайни операции създава редица изследователски проблеми, 

много от които имат отношение към прозрачността. От една страна, извършването на 

тайни паравоенни операции в ситуация на сложни въоръжени конфликти или при 

борбата с тероризма има своите тактически преимущества с оглед ограничаване на броя 

на жертвите сред цивилното население, който би бил много по-висок при провеждането 

на традиционна война или военна операция. Освен това ако се наруши тайната на тези 

операции и техният инициатор в лицето на дадена държава, първо те най-вероятно ще 

бъдат провалени, и второ, това би съставлявало сериозно нарушение на 

международното право със съответните последствия. От друга страна, ако 

извършването на подобни операции дори от страна на демократична държава бъде 

оставено без контрол и за тях знае само този, който ги извършва, то със сигурност с тях 

ще има сериозни злоупотреби. 

 Ако се приеме, че започването на подобни операции от страна на САЩ съвпада 

с началото на Студената война, то според изследователите в периода 1947 г. – 1974 г. те 

се извършват в условия на ниска отчетност.
206

 Интересното е, че в САЩ извършването 

на тайните операции е законодателно регламентирано. През 1974 г. се правят поправки 

в закона (т. нар. Hughes-Ryan Act), с които президентът задължително трябва да одобри 

всяка операция преди извършването й и да информира в спешен порядък съответните 
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комитети в Конгреса. Причината е, че до средата на 70-те години в САЩ се е следвала 

т. нар. „доктрина на правдоподобното опровержение” (doctrine of plausible denial). 

Целта е била президентът да бъде защитен от отговорност за извършването на 

операциите, като не се оставят доказателства, че той е знаел за тях и ги е разпоредил, и 

по този начин, ако операцията бъде разкрита, президентът и държавата да могат да 

запазят лицето си пред света, без да лъжат.
207

 Има данни, че след въвеждането на 

своеобразния мълчалив надзор от страна на Конгреса операциите в известна степен са 

се затруднили. На базата на свой разговор с представител на ЦРУ
208

 Лох Джонсън дава 

пример с отвлечен от терористи самолет, при който съюзник от НАТО моли САЩ за 

екип от командоси, който да влезе в самолета, без да пострадат пътниците – умение, 

което американските части към този момент са имали. След изчакване на решение от 

САЩ в продължение на два дни съюзническата държава е намерила друга партньорска 

служба, която да реши задачата. 

След скандала „Иран - контри”, който показва, че законовите разпоредби 

понякога не се спазват, контролът се засилва още повече до 1980 г., когато се приема т. 

нар. Intelligence Oversight Act (Закон за контрол на разузнаването). Според него 

комитетите, които разузнаването трябва да информира за тайните си операции, се 

намаляват от 6-8 на два, но в замяна се въвеждат правила за пълно, детайлно и 

навременно информиране. През годините обаче става ясно, че нищо не може да спре 

това правилата да бъдат нарушавани, особено от по-нисшите служители в 

разузнаването, които работят на терен и трудно подлежат на пълен контрол. 

Никой няма съмнение, че тайни операции се провеждат редовно и че понякога с 

тях се злоупотребява най-малкото защото те стават все по-малко тайни. „Това, което 

беше учудващо преди година относно най-големите американски „тайни” операции – 

от Никарагуа до Ангола и Камбоджа, бе колко малко беше тайното около тях”, посочва 

Грегъри Тревертън
209

 още през далечната 1987 г. Факт е, че някои дейности, които в 

миналото са извършвани като тайни операции, още преди 1989 г. вече са се правели 

открито - например излъчването на западни радиостанции в страни от Източна Европа, 

финансирането на неправителствени организации като инструменти на външната 

политика и т. н. Това обаче не означава, че тайните операции могат да бъдат заменени 
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изцяло с открити действия.
210

 Причината е, че, както вече бе споменато, това би 

попречило на ефективността им и би подвело извършилата ги държава под 

международноправна отговорност. Това са много силни аргументи, които трудно могат 

да бъдат оборени дори с аргумента, че евентуалната публичност на операциите (дори и 

постфактум) би могла да изобличи например двуличната политика, която водят 

западните лидери към диктаторските режими, или пък да доведе до формулирането на 

по-добро външнополитическо решение. 

Според Лох Джонсън, а и според най-рационалния анализ на ситуацията, 

решението не е забрана на тайните операции, а вместването им все повече в 

демократичната рамка. Това означава да има отчетност на всяко ниво по веригата 

чрез ясни правила, редовни доклади, честни изпълнители и отговорни надзорници, 

които да провеждат съответните изслушвания, одити, инспекции и т. н. 

Би следвало да се добави, че ролята на медиите, експертите и 

неправителствените организации в този процес не би трябвало да се забравя. Вярно е, 

както твърди Закари Потър
211

, че „медиите могат както да допринесат, така и да 

накърнят благополучието на страната във връзка с тайните операции в зависимост от 

курса, който изберат да поемат”. По думите му медиите за добро са изиграли ключова 

роля в процеса по търсене на отговорност, когато разследващият журналист Сиймор 

Хърш е разкрил операция „Хаос” през 1974 г. (тайна операция за шпионаж на ЦРУ за 

чуждо влияние върху студентското антивоенно движение, б. а.). Според Потър медиите 

трябва да бъдат образовани за отговорността си чрез образователни инициативи на 

разузнавателните служби. 

С други думи, в подобни случаи медиите трябва да изпълняват отговорно 

делиберативните си функции. Тайните операции би следвало да останат тайни, но 

когато законодателната власт в своята надзорна функция засече груби нарушения от 

представители на изпълнителната власт, например злоупотреба с власт при 

извършването на подобни операции, би следвало те да придобият публичност и на 

виновните лица да бъде търсена наказателна отговорност. Тоест медиите би следвало 

да бъдат въвлечени в контролния процес, в отчетността ex post на базата на 

определен обем публична информация, която не застрашава ефективността на 
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извършваните операции, живота на въвлечените в тях лица и не поставя държавата в 

ситуация, която би се сметнала за нарушение на международното право.  

 В тази посока са не само разсъжденията на академичната общност, но и 

препоръките на някои международни организации като например Съвета на Европа. 

Според резолюция на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) 

„Злоупотреби с държавна тайна и национална сигурност: пречки пред 

парламентарното и съдебно разследване на нарушения на правата на човека”
212

 от 6 

октомври 2011 г. престъпления като убийства, мъчения и отвличания, извършени от 

държавни агенти, не заслужават защитата, с която се ползва държавната тайна. В 

документа се подчертава, че съдебният и парламентарен контрол на „специалните 

операции” на службите за сигурност и разузнаване, които обикновено се пазят в тайна, 

е много важен за върховенството на закона и демокрацията. Според документа те не 

могат да бъдат изключени от принципа на отчетност, защото подобна стъпка би довела 

до „опасна култура на безнаказаност, която подкопава самите основи на 

демократичните институции”.  

В резолюцията на ПАСЕ се посочва, че в САЩ например държавната тайна се 

използва, за да покровителства агенти на службите, извършили сериозни престъпления 

като отвличания, мъчения и т. н. Дава се пример с това, че САЩ са отказали да 

сътрудничат на съдебните власти в Германия, Литва и Полша за преследване на 

престъпления, извършени в тези държави, свързани с отвличания, тайни задържания, 

незаконен трансфер на задържани и т. н. ПАСЕ смята, че информацията за подобни 

нарушения на правата на човека не може да бъде защитена чрез института на тайната, 

защото това би попречило на парламентарни или съдебни разследвания.  

В резолюцията се подчертава изключително важната роля на медиите за 

разследване на незаконни действия на служителите на „тайните служби”, като се 

отправя призив за защита на журналистите и техните източници, т. нар. 

„whistleblowers”. В резолюцията ПАСЕ приветства публикуваните от Wikileaks 

дипломатически документи, потвърждаващи, че са истина обвиненията за тайни 

задържания и нелегални трансфери на задържани, публикувани от Асамблеята през 

2006 г. и 2007 г. Подчертава се, че появата на подобни сайтове е последица от 

недостатъчната достъпна информация и от тревожната липса на прозрачност на 
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правителствата. В резолюцията се призовава държавите членки или наблюдатели в СЕ 

да установят парламентарен механизъм за контрол на службите за сигурност, който да 

позволява достъп до всичката необходима информация, а също и да създадат 

процедура, при която определен орган да решава дали да публикува съответната 

информация, за която правителството настоява да остане тайна.     

 

 4. 5. Изтичане на информация 

  

 Огромно предизвикателство пред традиционната дипломация в края на ХХ век и 

особено през XXI век е т. нар. изтичане на информация (leaks). В преобладаващата част 

от случаите става дума за незаконна дейност по разкриване на информация (най-често 

пред журналисти, опозиционни политици, неправителствени организации или в 

интернет) от страна на служители на държавата, които по закон са длъжни да не я 

разпространяват. Следва да се прави разлика между т. нар. whistleblowing (алармиране 

за нередности) от страна на държавни служители, което в най-развитите страни като 

САЩ например е защитено от закона, и незаконното разпространение на 

класифицирана информация, което е престъпление. В първия случай обикновено има 

предвидени процедури, по които се извършва алармирането – редът е първо 

информацията да се представи пред независим контролен орган (например парламента) 

и едва ако той не вземе мерки – пред медиите и обществеността. Ако тази 

последователност не се спазва, става дума за престъпление. В някои национални 

законодателства има забрана дори за външни лица, получили по някакъв начин достъп 

до класифицирана информация, да я разпространяват.  

 Големият проблем пред изтичането на информация обаче не е само юридически, 

а в голяма степен - политически и комуникационен. Според една често използвана 

фраза – когато всичко е тайно, нищо не е тайно. Колкото по-големи тайни се опитва 

да пази властта, толкова по-голям е рискът те да станат обществено достояние, защото 

очакваният политически ефект от тях е голям и винаги има политически играчи, които 

биха имали интерес от него. Освен това фактът, че руските служби за сигурност 

например се връщат към пишещите машини, както съобщиха руските медии през юли 

2013 г., е доказателство, че в ерата на информационните и комуникационните 

технологии информационната сигурност (и съответно технологичните възможности да 

се пазят тайни) е толкова голяма, колкото и информационната несигурност. В тази 

ситуация от политическа и комуникационна гледна точка е по-добре важната 
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информация да се съобщава изпреварващо пред обществото по официален ред със 

съответното послание и аргументация, защото ефектите за властта от неофициалното й 

разпространение с контравнушения би й донесло повече негативни последствия. 

Известно е, че медийната технология фаворизира неофициалната информация пред 

официалната и в този смисъл самият факт, че нещо е било крито, го прави интересно за 

журналистите.  

 Всъщност причината най-големите изтичания на информация в света в сферата 

на международната политика да се смятат за изключително значими не е толкова в 

съдържанието на информацията, която разкриват, а в самия факт, че тя е била крита в 

тайна и, макар обществото да е предполагало за нея, официално е била отричана. Това 

важи както за Pentagon Papers („Документите на Пентагона”) от 1971 г., така и за 

Wikileaks от 2010 г., а също и за Palestine Papers („Документите за Палестина”) от 2011 

г. Разкритията от 2013 г. на американския компютърен специалист, работил за ЦРУ и 

Агенцията за национална сигурност на САЩ, Едуард Сноудън, свързани с програмите 

за глобално следене на САЩ, не са обект на настоящото изследване, доколкото то не 

засяга темите за шпионажа и защитата на личните данни. 

Фактологията около изброените три големи теча на информация е важна, за да се 

направят няколко извода, свързани с тях. 

Pentagon Papers е мащабно изследване на Департамента по отбрана на САЩ 

(Пентагона) на отношенията между САЩ и Виетнам в периода 1945 – 1967 г. То е 

възложено на работна група от 36 експерта от министъра на отбраната през 1967 г. 

Робърт Макнамара с цел да се оставят писмени сведения относно историята на 

Виетнамската война. Изследването е финализирано в началото на 1969 г., като то 

включва 3000 страници исторически анализ и още 4000 страници официални 

правителствени документи, обединени в 47 тома с гриф “Строго секретно”. Някои от 

най-важните изводи от анализа и документите са, че: 1. истинската цел на 

Виентамската война не е била да се помогне на Южен Виетнам (както е твърдял 

официално президентът Линдън Джонсън), а да се сдържа комунистически Китай; 2. 

пряката американска намеса във вътрешните работи на Виетнам е била налице още 

преди Тонкинския инцидент през август 1964 г. (който става „официалният” повод за 

започването на Виетнамската война); 3. САЩ имат ключов принос за поддържането на 

режима на Нго Дин Дием в Южен Виетнам; 4. САЩ са провокирали Северен Виетнам, 

за да оправдаят по-мащабна намеса в конфликта; 5. извършвани са атаки, без да са 

съобщавани на обществеността в САЩ; 6. не са оповестявани истинските числа за 
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изпратените военни. С други думи, „документите показват, че администрацията на 

президента Линдън Джонсън системно е лъгала обществото и Конгреса за войната във 

Виентам”, е оценката на „Ню Йорк Таймс”
213

. 

Документите са разкрити от военния анализатор Даниел Елсбърг, работил за 

кратко по изследването. Той ги предава на в. “Ню Йорк Таймс”, който започва 

публикуването им през юни 1971 г. Следва дело във Върховния съд срещу “Ню Йорк 

Таймс” и други медии, които започват да публикуват документите, с цел да бъдат 

спрени техните публикации. Съдът обаче решава, че изпълнителната власт не е успяла 

да докаже необходимостта от предварителна цензура върху материалите и затова 

тяхното разпространение не е прекратено. В крайна сметка документите на Пентагона 

предизвикват дебат и протести в САЩ, но не променят хода на войната. През юни 2011 

г. националният архив на САЩ декласифицира окончателно целия набор от документи, 

които в момента са достъпни в интернет.  

Wikileaks е международна неправителствена организация, която през своя 

уебсайт разпространява секретни документи, предоставени от анонимни източници и 

свързани главно със САЩ. Най-големите разкрития на сайта, който работи още от 2006 

г., бяха направени през 2010 г. Тогава той придоби популярност с разпространение на 

видео (заснето от хеликоптер на Военновъздушните сили на САЩ - ВВС), на което се 

вижда как мирни граждани в Ирак, за които се разбра, че са журналисти от „Ройтерс”, 

са убити от военнослужещите в хеликоптера. През същата година Wikileaks 

разпространи огромни обеми документи по няколко теми – войната в Афганистан (76 

900 документа), войната в Ирак (към 400 000 документа) и започна разпространението 

на над 250 000 грами на Държавния департамент на САЩ със съдействието на пет 

традиционни медии – El Pais, Le Monde, Der Spiegel, The Guardian и The New York 

Times. Основните разкрития за войните в Афганистан и Ирак са свързани със сериозни 

нарушения на правата на човека от страна на американските военни, с прикриване на 

броя на цивилните жертви на войните, който реално е много по-висок от официално 

обявеното, и др. Например според Дейвид Лий и Люк Хардинг, автори на книга за 

Wikileaks
214

, военните доклади за Ирак съобщават подробности за 109 032 убийства във 

войната – 66 081 цивилни жертви, 15 196 членове на иракските сили за сигурност и 23 
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984 души, класифицирани като „врагове”. В същото време към 31 декември 2009 г. 

общият брой на загиналите американски войници и войници от коалицията е 3771 

души, т. е. около 3,5% от общия брой на жертвите в Ирак към онзи момент. 

Дипломатическите грами пък описват предимно вътрешнополитическата обстановка в 

държавите по света, като правят впечатление двойните стандарти на западните държави 

към недемократичните режими – на думи те ги осъждат, но реално се договарят с тях 

(например случаят Либия). Знае се, че информаторът за голяма част от военните и 

дипломатическите документи е бившият редник от американската армия Брадли 

Манинг (известен също като Челси Манинг). 

След 2011 г. интересът към публикациите на Wikileaks намаля, макар 

организацията да продължава да публикува мащабна секретна/шпионска информация. 

През 2012 г. бяха обявени над 2 милиона имейла от сирийски политически лидери, а 

през 2013 г. – над 1,7 милиона дипломатически и разузнавателни документи на САЩ 

след 1970 г., включително грамите на Кисинджър. 

Освен медиен дебат и възторг в интернет с малки изключения разкритията на 

Wikileaks до момента не са довели до сериозни политически промени, разследвания, 

дела и др. (освен делата, преследването и опитите за цензура срещу самия Джулиан 

Асандж и съратниците му). В крайна сметка разкритията дори не нанесоха сериозни 

вреди на американската дипломация. „Противно на смразяващите кръвта публични 

твърдения за престъпната дейност на Wikileaks високопоставените служители на 

Държавния департамент по всяка вероятност до средата на януари [2011 г., б. а.] бяха 

стигнали до извода, че скандалът около Wikileaks е нанесъл много малко реални 

дълготрайни щети на американската дипломация. На 19 януари 2011 г. агенция 

„Ройтерс” съобщава, че в частни съобщения до Конгреса високопоставени американски 

дипломати признават, че няма особено тежки последствия от оповестяването на 

хилядите тайни дипломатически грами пред света. Един от членовете на Конгреса 

заявява пред „Ройтерс”, че администрацията се почувствала принудена да заяви 

публично, че разкритията са накърнили сериозно интересите на Америка, за да 

подкрепи съдебните опити за затварянето на уебсайта на Wikileaks и да повдигне 

обвинения срещу извършителите”, посочват Дейвид Лий и Люк Хардинг
215

.  

Въпреки че на Wikileaks се приписва отчасти инициативата за Арабската пролет 

във връзка с протестите в Тунис през 2011 г., сериозните анализи сочат, че няма 
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състоятелни аргументи за подобна причинно-следствена връзка. Същото се отнася и за 

твърденията, че моделът “Wikileaks” е революция в журналистиката. Не бива да се 

забравя, че традиционните медии останаха основните посредници за разпространение 

на разкритията на организацията. Освен това стана ясно, че без редакционна намеса е 

невъзможно обработването на огромния масив данни и запазването на сигурността на 

споменатите в тях лица.  

Бързо след успеха на Wikileaks явлението се мултиплицира под формата на 

създаването на стотици подобни сайтове, като никой от тях до момента не се е 

доближил до постиженията на оригинала (макар че това не е била и целта на повечето 

от тях) – Openleaks, Brusselsleaks, Balkanleaks, Indoleaks и т. н. 

Случаят ‘Palestine Papers’ е събирателно на публикуваните в края на януари 

2011 г. от Al Jazeera огромно количество конфиденциални документи, свързани с 

израело-палестинския конфликт. Това са над 1600 документа, т. е. хиляди страници 

дипломатическа кореспонденция (паметни бележки, имейли, карти, протоколи от 

частни срещи и срещи на високо ниво, стратегически документи и дори презентации на 

Power Point) относно израело-палестинските преговори за мир в продължение на цяло 

десетилетие (от 1999 до 2010 г.). По-контретно става дума за 275 протокола от срещи, 

690 вътрешни имейла, 153 доклада или изследвания, 134 „опорни точки” за срещи, 64 

проектоспоразумения, 54 карти, таблици и графики, и 51 нон-пейпъри. Al Jazeera 

твърди, че повечето документи са на английски език, защото израело-палестинските 

преговори се водят не на арабски или иврит, а именно на английски език. 

Палестинските документи разкриват редица отстъпки, които Палестинската 

автономна власт (ПАВ) е била готова да направи през 10-годишния период на мирните 

преговори. ПАВ например предлага да отстъпи на Израел израелските селища в 

окупирания Източен Йерусалим, включително Арменския квартал. Освен това ПАВ е 

била склонна временна съвместна комисия (с участието на Палестинската власт, 

Израел, Йордания, Саудитска Арабия и САЩ) да поеме администрирането на 

Храмовия хълм, където се намират джамията „Ал Акса” и Стената на плача, до 

намирането на трайно решение. Това се разминава драстично с позицията, че 

преговорите за Йерусалим трябва да започнат от границите от 1967 г., които дават 

целия Източен Йерусалим заедно със Свещения хълм на палестинците. 

На друга от срещите за финализиране на спора за границите в средата на 2008 г. 

израелският министър-председател по това време Ехуд Олмерт предлага карта, на която 

е представено как Израел ще анексира 10% от Западния бряг. Това включва четири 
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израелски селища в добавка към тези в Източен Йерусалим. В замяна Олмерт предлага 

5,5% израелска земя – слабо населена територия, която би била разделена между 

Ивицата Газа и Западния бряг. Когато Махмуд Абас поиска да вземе картата, за да 

обмисли предложението, Ехуд Олмерт отказва да му я предостави и затова Абас я 

прерисува на носна кърпичка – случай, добил известност като „Картата на носна 

кърпичка” („The Napkin Map”).   

Палестинските документи съдържат и материали по въпроса за бежанците, като 

от тях става ясна твърдата позиция на Израел по въпроса за т. нар. „палестинското 

право на завръщане”. Като израз на „добра воля” все пак Ехуд Олмерт предлага да се 

разреши завръщането по домовете им в Израел на 5 000 палестински бежанци (от общо 

около 5 милиона) в рамките на пет години. Олмерт изразява готовност да участва в 

международно обединение, което да се заеме със заплащане на компенсации на 

палестинските бежанци. От документите става ясно още, че държавният секретар на 

САЩ по това време Кондолиза Райс предлага палестински бежанци да бъдат разселени 

в Аржентина и Чили като алтернатива на завръщането им в Израел и Окупираните 

територии. Излиза наяве и обменът на частни визити между палестински и американски 

преговарящи в края на 2009 г., когато в ООН се обсъжда т. нар. Goldstone Report 

(Доклада на Мисията на ООН за установяване на факти за конфликта в Ивицата Газа) 

от септември 2009 г. Документите дават индикации и за това, че Махмуд Абас е бил 

уведомен предварително от израелска страна за началото на израелската военна 

операция в Газа.  Освен това материалите представят и систематичното унижение, на 

което са били подложени лидерите на Палестинската автономия в преговорите с 

Израел. Техните нарастващи отстъпки обаче не водят до напредък в преговорния 

процес. 

В резултат от публикуването на документите главният преговарящ на Палестина 

Саеб Ерекат подава оставка. Всъщност те са удар основно срещу администрацията на 

президента Махмуд Абас. Въпреки че публикациите предизвикаха недоволство сред 

палестинците, до социален взрив не се стигна. От своя страна Хамас обвини 

палестинските власти в предателство на националните интереси и сътрудничество с 

„окупаторите”. Палестинската автономия пък хвърли обвинения към Катар за 

разпространяването на информацията. 

Изброените обстоятелства позволяват да се направят няколко важни извода за 

явлението „изтичане на информация”. Факт е, че сериозни течове на защитена 

информация са се случвали и преди интернет технологиите, но тенденцията е към все 
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по-често и все по-мащабно използване на този метод от неправителствения сектор и от 

политиците за постигането на определени политически цели. Тоест изтичането на 

информация все повече ще се превръща в инструмент за правене на политика, което е 

предизвикателство пред традиционната дипломация. Непрозрачността на целите на 

хората и организациите, които правят разкритията, пък е предизвикателство пред 

традиционната журналистика, която бива въвлечена в начертан от неясни субекти 

дневен ред. Фактът, че разкритията не могат да достигнат до масовата публика без 

посредник и че чуваемостта им зависи от активността на комуникационния посредник, 

доказва, че основната отговорност за разпространението на информацията остава на 

традиционните медии. 

Основното значение на представените три случая на изтичане на информация за 

настоящото изследване обаче би следвало да се търси в друга посока. Pentagon Papers, 

Wikileaks и Palestine Papers могат да се погледнат методологически като своеобразни 

социални експерименти, които демонстрират какви биха могли да бъдат последиците 

от разкриването на огромен обем класифицирана информация. Практиката на тези 

случаи дава възможност да се формулира първата закономерност, свързана с 

прозрачността – предварителните очаквания, че разкриването на смятана за 

чувствителна информация (включително в сферата на международната политика) ще 

доведе до огромни вредоносни последствия, обикновено се опровергават от реалността. 

Неслучайно в своя доклад към проекторезолюцията на Комитета по правни въпроси и 

права на човека към ПАСЕ от 24 юни 2013 г. Аркадио Техера от Испания заявява, че 

разкритията на Wikileaks явно не са причинили сериозни дипломатически сътресения 

или продължителна вреда. „Един урок, научен от това мащабно изтичане на 

информация, е, че на практика публикуването дори на относително чувствителна 

информация няма такива вредни последствия, каквито първоначално се смята, че ще 

има”
216

, посочва Техера.  

 

 4. 6. Прозрачността като външнополитически инструмент 

  

Една от най-новите тези за функцията на прозрачността по отношение на 

международната политика е, че тя може да се разглежда като проекция на силата. 
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Автор на този възглед е Джеймс Маркуард
217

. Според него прозрачността може да се 

представи и като част от силовата политика, доколкото функционирането и резултатите 

й са до голяма степен функция на силовата динамика на международната политика.  

Изследователят намира връзка между каузата на прозрачността между нациите и 

стратегията на САЩ за превъзходство в международната политика. В Студената война 

например САЩ използват прозрачността като инструмент за насилствено въздействие 

върху други държави, особено потенциални съперници. След края на двуполюсното 

противопоставяне САЩ продължават да работят за отворени и прозрачни 

международни институции като механизъм за управление на сложните отношения 

между нациите по различни въпроси. Националната стратегия за сигурност на 

президента Бил Клинтън от 1996 г. например споменава прозрачността половин дузина 

пъти във връзка с въпроси като контрол и неразпространение на въоръженията, 

регионална сигурност и международни финанси, посочва Маркуард. Стратегията на 

Джордж Буш-младши, който иначе е известен с политиката си на рекласифициране на 

редица публични дотогава документи, също прави няколко отправки към по-голяма 

прозрачност. Едната е насочена към Китай и според нея търговските правила на 

Световната търговска организация изискват прозрачност и отчетност от всички 

държави членки. В ревизирания вариант на документа от 2006 г. се говори за по-

широко значение на прозрачността за намаляване на корупцията в развиващите се 

страни, а годишните доклади за военната сила на Китай, издавани от Департамента по 

отбрана, наблягат на значението за регионалния мир и сигурност на това Китай да 

стане по-прозрачен във военните си отношения.
218

 

Като продължение на разсъжденията на Маркуард могат да се посочат 

конкретните проекции на прозрачността като външнополитически инструмент в 

съвременния свят. Такива обаче се откриват не само за най-силните субекти на 

международната политика като САЩ, но и за актьори със значително по-малък 

относителен дял на силата като например развиващи се държави, част от които са и 

недемократични (виж приложение №6 – Участието на Азербайджан в 

„Инициативата за прозрачност на добивната промишленост” EITI).  

От гледна точка на развитите държави външнополитическите проекции на 

прозрачността са няколко: 1. въвличане на недемократични правителства в режими на 

сигурност, базирани върху обмен на информация; 2. въвличане на чужди държави в 
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координирани международни усилия, изискващи обмен на информация в различни 

сектори – екология, интелектуална собственост и т. н.; 3. инструмент за либерализиране 

и насърчаване на международната търговия и инвестиции; 4. инструмент за влияние 

върху вътрешната политика на чужди държави; 5. инструмент за измерване на силата в 

международната политика; 6. инструмент за упражняване на мека сила и т. н.  

От гледна точка на развиващите се държави прозрачността също може да бъде 

полезна за различни цели: 1. изискване на отчетност от развитите държави/държавите 

донори по отношение на поетите от тях финансови и други ангажименти към 

развиващите се страни; 2. прозрачността като демонстрация на усилията на 

развиващите се страни за насърчаване на демократичните процеси, което обикновено е 

изискване в т. нар. ‘conditionality mechanism’ (т. е. условията, които им се поставят за 

получаване на финансова и друга помощ). Например в Националния план за действие 

на Великобритания по инициативата „Партньорство за открито управление” се посочва, 

че страната ще включи участието в инициативата в процеса на оценка на партньорските 

правителства за получаване на помощ от британския бюджет
219

; 3. изискването на 

прозрачност от развитите държави е и инструмент за увеличаване на силата на 

развиващите се държави на световната сцена чрез реформа на някои международни 

организации като ООН, Световната банка, МВФ и др. 

 Увеличаващият се брой на многостранните междуправителствени инициативи 

в сферата на прозрачността е доказателство, че тя е не само механизъм за демократичен 

контрол, но все повече се превръща в инструмент на външната политика, който носи 

специфични ползи като на демократичните, така и на недемократичните държави и в 

този смисъл е пример за печеливша “игра” в международната политика (‘a win-win 

game’). През 2002 г. по инициатива на Великобритания например възникна 

„Инициативата за прозрачност на добивната промишленост” (Extractive Industries 

Transparency Initiative – EITI), чиято цел е да събира и разкрива информация за 

количеството на природните ресурси и приходите, генерирани от експлоатацията им в 

отделните държави. През 2008 г. в Гана бе поставено началото на „Инициативата за 

прозрачност на международната помощ” (International Aid Transparency Initiative – 

IATI), която събира и разпространява данни за дистрибуцията на международна помощ. 

Най-новата активност в тази посока е създаването през 2011 г. по инициатива на САЩ 
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и Бразилия на „Партньорство за открито управление” с цел да насърчава 

прозрачността, гражданското участие в управлението, електронното правителство и 

борбата с корупцията.  

 Разкриването на информация като проявление на меката сила, т. е. с цел 

субектът на международната политика да се представи в благоприятна светлина, се 

въплъщава в развиващата се концепция за публична дипломация (public diplomacy). 

Според изследователите тя е израз на промяната в реализирането на външната 

политика в съвременния свят, при която отношението на гражданите има все по-голямо 

значение за успеха на самата външна политика. „Външните министерства все повече 

взимат под внимание съображенията на отделните хора – и те имат причини да го 

правят. Огромният ръст на недържавните актьори през последното десетилетие, 

увеличаващото се влияние на транснационалните протестни движения и главоломният 

възход на новите медии ограничиха свободата на действие на официалната 

дипломация... Традиционната дипломатическа култура бавно ерозира и се намества 

трудно според изискванията на публичната дипломация. Въпреки че има много 

успешни истории, които могат да бъдат разказани, в по-общ план навиците и 

отношението на дипломатите, потопени в многовековни традиции, са твърде силно 

ориентирани към работа с професионалната общност, отколкото е желателно за външни 

министерства с амбиции в областта на външната политика”
220

, посочва Ян Мелисен. 

Прозрачността е само един от елементите в механизма на публичната 

дипломация, но че той е неизбежен се доказва от опита на Китайската народна 

република. Както става ясно от емпиричното изследване, именно усилията на Китай в 

областта на публичната дипломация са причината за по-високото ниво на прозрачност в 

тази държава по определени теми в сравнение с други недемократични държави. 

 

5. Прозрачност на практика - причини и хронология на процеса на 

увеличаване на прозрачността в международната политика след Първата 

световна война 

 

 Независимо от академичния дебат за това дали е необходима по-голяма 

прозрачност в международната политика или не, от около век насам е налице устойчива 

тенденция към по-прозрачен свят.  
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През първата половина на ХХ век прозрачността много слабо си пробива път и 

остава преди всичко на думи, а не на дела. Изглежда парадоксално, но всъщност е 

обяснимо, че самият Удроу Уилсън нарушава собствените си принципи за откритост в 

международната политика и се съгласява с въвеждането на стриктен контрол върху 

информацията, която се изнася от преговорите по време на Парижката мирна 

конференция. Това става чрез система от периодични комюникета, а журналистите 

(около 500) не са допуснати до самите преговори, за да не се разгласяват 

противоречията между страните победителки, което би било в интерес на Германия. Не 

се публикуват никакви резюмета на самите преговори и дискусии. В крайна сметка 

Парижката мирна конференция преминава до голяма степен под булото на 

секретността. Представителите на малките сили губят доверие в Уилсън и става 

очевидно, че това, което се случва, е „мир под диктат”, а не „договорен мир” по израза 

на тогавашния държавен секретар Робърт Лансинг. През пролетта на 1919 г. системата 

на комюникетата е заменена с „режим на официалната тайна”, което означава тотално 

информационно ембарго до постигането на споразумение или докато Съюзниците не 

решат да разпространят ад хок комюнике.
221

  

По всяка вероятност страните-победителки във войната загърбват 

прозрачността, водени от убеждението, че тя може да се превърне във фактор за 

инкасиране на сравнителни загуби по време на преговорите и в пречка за ефективен 

преговорен процес. Още по-вероятно е обаче страните-победителки да са смятали 

тайната дипломация като средство за постигане на сравнителни предимства при 

преговорите. В крайна сметка затворените врати на Парижката мирна конференция и 

тайните договорки, изключващи победените държави и малките сили, се превръщат в 

допълнителен фактор Версайската мирна система да се окаже пред предначертан от 

самото начало провал.  

След Втората световна война прозорливостта на американските власти е тази, 

която ражда идеята, че прозрачността може да бъде не по-малко ефективна в сравнение 

със секретността като инструмент за постигане на външнополитически цели. 

Практиката показва, че всяка структура на международната система, включително 

двуполюсната, при това в условията на конфронтационна динамика, изисква поне 

минимално ниво на обмен на информация, за да се предотврати голяма война и 

евентуално разрушаване на системата. Освен това, нито един международен режим, 
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изискващ верификация (например във военните, ядрените, екологичните, финансовите 

отношения), не може да работи без определено ниво на прозрачност в отношенията.  

Учените спорят по въпроса дали мерките за изграждане на доверие и съответно 

стремежът към туширане на напрежението или прозрачността като част от силовата 

политика стоят зад американските инициативи за международна прозрачност през 

Студената война. Според Джеймс Маркуард например водещото е мисленето на 

реалистите, според което военната прозрачност в контекста на мерките за изграждане 

на доверие става жертва на силовата политика между САЩ и техните съперници. 

„Призивите на Америка СССР да бъде по-открит по отношение на действията си във 

военноотбранителната сфера имаха две основни цели. Първо, ако СССР се беше 

съгласил на свободно въздушно наблюдение, Америка щеше да използва „Открито 

небе” за стратегически печалби. Тоест, американските държавници са възнамерявали да 

заличат това, което според много хора изглеждаше като асиметрия на информацията в 

полза на СССР чрез използване на по-висша технология, за да получат по-добра 

картина на съветските военни способности, особено в сферата на стратегическите 

оръжия. Второ, като резервна позиция, ако Съветите отхвърлят „Открито небе”, което е 

бил по-вероятният сценарий, САЩ са щели да се опитат да снемат доверието от СССР 

като му вменят агресивни амбиции заради отказа от по-голяма прозрачност и по този 

начин да отслабят позицията на СССР сред международната общност”
222

, пише 

Маркуард. Това, което е безспорно обаче е, че в един от периодите с най-силна 

конфронтационна динамика на международната система е налице стремеж за засилване 

на международната прозрачност. Разбира се, този стремеж си има своите обективни 

ограничения, което означава, че значението на мерките за военна прозрачност по това 

време не бива да се преувеличава и да се разглежда извън общия контекст на 

биполярната конфронтация.   

Комплекс от причини стои в основата на разширяващите се позиции на 

прозрачността в света след Студената война. Разпространението на информационните 

и комуникационните технологии е техническата основа за разкриването на 

безпрецедентно количество информация. Без необходимата социална база – а именно 

нарастването на броя на демократичните и демократизиращите се държави, 

въздействието на ИКТ за покачващата се стойност на информацията като силов ресурс 

не би било възможно. Установяването на САЩ като единствената суперсила в 
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международната система е също съществен фактор в утвърждаването на прозрачността 

като важен инструмент на силата през последните близо 25 години. Този аргумент е и 

вид потвърждение на хипотезите на Груевич (който смята, че доминиращата държава се 

опитва да наложи своя вътрешен социално-политически порядък в системата) и до 

известна степен на Фукуяма (според когото либералният ред е най-успешният в 

историята). Тоест, фактът, че доминиращата държава в системата, а именно тази с най-

силен системен ефект – САЩ, е демократична, обяснява стремежа й да разпространи 

ценностите си в системата, към които се причислява и прозрачността. Друга 

предпоставка за „отпушването” на инициативите за прозрачност след края на 

Студената война е нарастващата взаимозависимост между държавите по света, която е 

най-осезаема в подсистемата на икономиката и финансите и обикновено се окачествява 

като глобализация. Азиатската и впоследствие глобалната финансова криза са ясни 

примери за могъщите негативни ефекти, които могат да бъдат предизвикани от 

ситуация на информационен дефицит. „Комбинацията на излишество в кредитирането, 

рискови инвестиции и липса на прозрачност отправи финансовата система в посока към 

стълкновение с кризата”, се посочва в окончателния доклад на Националната комисия 

за разследване на причините за финансовата и икономическата криза в САЩ
223

. С 

други думи, прозрачността е силно необходима в междудържавни отношения, 

изискващи координирани международни действия за осигуряване на всеобщо 

изгодното функциониране на системата – финансови, екологични и др. отношения. 

Това означава, че нарастващата взаимозависимост в света изисква и нарастваща 

прозрачност.  

Краткият обзор на причините за нарастването на прозрачността в света през 

последните 100 години показва, че прозрачността не е продукт на абстрактните 

схващания за необходимостта от един по-добър и по-мирен свят, а е обективен 

резултат от функционирането на международната система. Затова и усилията имат 

реален успех. Военните бюджети, притежаваното оръжие и износът на оръжие на 

основните актьори в международната система в по-малка или по-голяма степен са 

известни. Мерките за изграждане на доверие и международните режими, базирани на 

верификация, допринасят за сериозен обмен на информация, която в една или друга 

степен има принос за редуциране на напрежението между държавите. Международните 
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договори, които в миналото бяха тайни, вече са публични. Има богата и 

широкодостъпна информация за редица икономически и финансови данни за 

държавите по света.   

И все пак усилията за осигуряване на прозрачност имат своите сериозни 

ограничения, като в резултат светът все още не е достатъчно прозрачен. Някои 

недемократични държави укриват информация за ядрените си програми, други страни 

манипулират статистиката за държавния дълг, трети инкасират печалби от упражняване 

на политика на тайните в сферата на данъчното облагане, четвърти крият на кого са 

раздавали спасителни помощи по време на финансовата криза. Все още има огромно 

количество информация, която не е публично достъпна – например валутното 

съотношение на международните валутни резерви на държавите, детайли за 

отпусканата от тях чуждестранна помощ, данни за производството на оръжие и т. н. 

Международните преговори, с изключение на някои многостранни формати, са като 

цяло все още под булото на секретността. Много международни споразумения с 

участието на квазидържавни субекти, като например държавни енергийни 

транснационални корпорации, не са публични дори в демократични държави. Това 

доказва, че светът все още не е достатъчно прозрачен.  

„...Живеем във век на безпрецедентна прозрачност. Благодарение на 

революцията в информационните технологии, разпространението на демократични 

институции и разцвета на глобалните медии опазването на тайни е станало по-трудно 

от когато и да било. Тези тенденции преразпределят силата извън централизираните 

правителства и я поставят в ръцете на неправителствени организации, 

многонационални корпорации и международни режими. Те поставят фундаменталните 

въпроси за държавния суверенитет и личната неприкосновеност... Накратко, те 

променят света на международната политика какъвто го познаваме. И въпреки това 

влиянието на прозрачността често се преувеличава. Държавите все още са 

изключително силни актьори в международните отношения със способността да пазят 

тайни (поне понякога), да изстрелват сателити, да ограничават достъпа на глобалните 

медии и да използват някои от инструментите на прозрачността, за да увеличат тяхната 

собствена сила... Затова трудният въпрос за анализаторите на международните 

отношения е да определят не само как прозрачността отслабва държавите, но и как ги 

прави по-силни”
224

, пишат Бърнард Финел и Кристин Лорд. 
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6. Прозрачност и конфиденциалност – правни основи 

 

Прозрачността може да бъде пасивна и активна в зависимост от това дали 

държавните институции, международните организации и останалите субекти активно, 

по своя инициатива разпространяват периодично информация за дейността си или 

изискват тази информация изрично да бъде потърсена по силата на специални 

процедури за достъп до информация (за моментното състояние на правото на достъп 

до информация по света виж приложение №7).  

Правото на достъп до информация е фундаментално право на човека, 

доколкото е залегнало в ключови международни актове в областта на правата на 

човека. Например чл. 19 от Всеобщата декларация за правата на човека предвижда, че 

всеки човек има „правото да търси, да получава и да разпространява информация и 

идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници”. Член 19 от 

Международния пакт за гражданските и политическите права постановява, че  

„всяко лице има право на свобода на словото; това право включва свободата да търси, 

да получава и да разпространява сведения и идеи от всякакъв вид, независимо от 

границите, било устно, писмено, печатно или като произведение на изкуството или чрез 

каквото и да е друго средство по свой избор”. Сред останалите международни договори 

в областта на правата на човека, които защитават правото на информация, са 

Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (чл. 10), 

Хартата на основните права на ЕС (чл. 11), Американската конвенция за правата на 

човека (чл. 13), Африканската харта за правата на човека и народите (чл. 9).  

Повечето договори в сферата на правата на човека обаче допускат, че 

упражняването на правото на информация подлежи на известни ограничения – при 

необходимост от зачитане на правата или на доброто име на другите или за защита на 

националната сигурност, на обществения ред, на народното здраве или морал.  

Според доклад на „Трансперънси интернешънъл”
225

 „търсенето, получаването и 

разпространяването” на информация не са част от отделно право, а са включени в 

„свободата на изразяване”. Авторите на доклада твърдят, че въпреки че достъпът до 

информация и свободата на изразяване са тясно свързани практически и теоретично, те 

не са идентични. Швеция е първата държава в света, която през 1766 г. включва 

правото на достъп до информация в своето законодателство. Едва през втората 

                                                 
225

 MARTIN, Robert, Estelle Feldman. Access To Information In Developing Countries. Transparency 

International Working Paper, Germany, April 1998.  



 136 

половина на 20 век Върховният съд на САЩ интерпретира първата поправка на 

конституцията в смисъл, че тя включва и правото на достъп до информация.  

Робърт Мартин изрично подчертава, че трябва да се прави разлика между 

четири свързани, но все пак различни идеи: свобода на словото, свобода на печата, 

свобода на изразяването и свобода на информацията. Свободата на словото се отнася 

до способността на гражданите да обменят идеи и информация без намесата на 

държавата. Свобода на печата означава отсъствие на предварителни ограничения за 

публикуване. За да има смисъл в съвременното общество според Мартин, свободата на 

словото трябва да включва и идеята за достъп до масмедиите. Доколкото свободата на 

печата включва елементи на свобода на словото, това означава, че ръководителите на 

медиите трябва да имат последната дума за това какво да публикуват или излъчат. 

Свободата на изразяване включва основните елементи на свободата на словото, но 

допуска и други форми на изразяване като например чисто физически актове. 

Свободата на информацията е много по-различна идея в сравнение със свободата на 

словото, печата или изразяването. Фразата „свобода на информацията” се появява за 

пръв път в САЩ и се отнася до способността на гражданите да получат достъп до 

информация, която е притежание на държавата. Достъп до информация е правото на 

гражданите да бъдат информирани за действията на тяхната държава – минали, 

настоящи и бъдещи. Робърт Мартин и Естел Фелдман смятат, че понятието „свобода на 

информацията” е неточно и затова използват коректния според тях термин „достъп до 

информация”. 

Свободата на информацията или достъпът до информация могат да се 

разглеждат и като част от т. нар. комуникационни права, които принадлежат към 

третото поколение права на човека. В същността си те изразяват правото на гражданите 

да обменят мнения, смисли и значения. Контекстът на комуникационните права е 

много широк и затова те са групирани в четири стълба – общуване в публичната сфера 

(където може да бъде включен и достъпът до информация); комуникиране на знанието; 

гражданските права в комуникацията и културните права в комуникацията. 

Международноправните актове в сферата на достъпа до информация не са 

много. Хронологично един от първите подобни документи е специализиран в областта 

на екологията - Конвенцията на ООН за достъп до информация, участие на 

обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси 

на околната среда от 1998 г. (приета в Орхус, Дания). И този договор обаче допуска 

отказ от информация, ако разкриването й ще нанесе вреди на „международните 
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отношения, националната отбрана или обществената сигурност” (чл. 4). От 2007 г. в ЕС 

действа Регламент 1367/2006 г. относно прилагането на клаузите на Конвенцията от 

Орхус. 

През ноември 2008 г. Съветът на Европа приема първия в света 

правнозадължителен документ, признаващ правото на достъп до официални документи, 

съхранявани от публичната власт – Конвенцията за достъп до официални документи. 

Към началото на 2014 г. конвенцията все още не е влязла в сила, тъй като за целта 

трябва да получи поне десет ратификации, а към този момент те са шест. Също към 

този момент България не е подписала конвенцията. В чл. 3 конвенцията предвижда 

ограничаване на достъпа до официални документи с цел защита на националната 

сигурност, отбраната и международните отношения, като условието е понятието да се 

употребява стеснително и да не се злоупотребява с него, за да се защити информация, 

която би разкрила нарушаване на права на човека, корупция в публични институции, 

административни грешки или информация, която е неудобна за държавните служители 

или публичните институции. Изискването, за да е налице ограничение на правото на 

достъп до официални документи, е то да е посочено точно в закон, да бъде необходимо 

в демократичното общество и да е пропорционално на целта да се защити съответният 

интерес. Според чл. 3 ал. 2 от конвенцията достъп до информация в официален 

документ може да бъде отказан, ако нейното разкриване ще навреди или има 

вероятност да навреди на защитения интерес освен ако не съществува надделяващ 

обществен интерес от нейното разкриване. Възможни случаи, в които би бил налице 

подобен надделяващ обществен интерес, обаче не са посочени. Освен това 

ограничението за достъп до информацията не важи за вечни времена, а за строго 

определен срок. 

В ЕС принципът на откритост и прозрачност е гарантиран чрез учредителните 

договори. Според чл. 15 от Договора за функционирането на ЕС „институциите, 

органите, службите и агенциите на Съюза работят при възможно най-голямо зачитане 

на принципа на откритост”. Заседанията на Европейския парламент са публични, както 

и заседанията на Съвета при обсъждането и гласуването на проект на законодателен 

акт. Всеки гражданин на ЕС, физическите лица, които пребивават в Съюза или 

юридическите лица, които имат седалище там, имат право на достъп до документите на 

институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, като условията и ограниченията 

на това право се определят с регламент.   
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Въпросният действащ и към момента регламент, приет на основание на чл. 255 

от прекратения Договор за създаване на ЕО, е Регламент №1049/2001 г. на Европейския 

парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския 

парламент, на Съвета и на Комисията. Чл. 4 на регламента дава изключително 

широки възможности за отказ на информация, ако тя се отнася до международните 

отношения: „Институциите отказват достъп до документи в случаите, когато 

оповестяването им засяга защитата на обществения интерес по отношение на 

обществената сигурност, отбраната и военните въпроси, международните отношения, 

финансовата, валутната или икономическата политика на Общността или на държава - 

членка”. Регламентът не съдържа никакви допълнителни текстове, които да поясняват 

изброените широки основания за отказ от достъп до документи на Съюза (виж 

приложение №8 - Решение на Съда на ЕС относно отказан достъп до документи за 

преговорите между ЕС и Индия за сключване на споразумение за свободна търговия).  

Още през 2005 г. Европейската комисия стартира „Европейска инициатива за 

прозрачност”, която включва и преглед на Регламент 1049/2001. През 2007 г. ЕК 

публикува „Зелена книга за достъпа до информация”, която съдържа преглед на 

състоянието на достъпа до информация в ЕС на базата на действащите тогава 

регламенти. Зелената книга обаче на практика не засяга проблема с баланса на интереси 

между правото на информация и защитата на националната сигурност, международните 

отношения и отбраната. През 2008 г. ЕК прави предложение за изменение на Регламент 

1049/2001, но според различни оценки то дори прави стъпка назад по отношение на 

достъпа до документите на ЕС, доколкото например стеснява дефиницията за 

„документ”, дава правото на вето на държавите – членки върху документ, изготвен от 

тях и т. н. В Доклад от 24 юни 2011 г. на Комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент относно публичния достъп 

до документи на Парламента за 2009 – 2010 г.
226

 например се посочва, че 

“предложението на Комисията от 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1049/2001 

не повишава прозрачността на Съюза до изискваното от Договора от Лисабон равнище, 

а точно обратното – много от измененията, предложени от Комисията, на практика го 

понижават; по-специално смята, че предложеното от Комисията изменение на член 3, 

                                                 
226

 Доклад от 24 юни 2011 г. на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на 

Европейския Парламент относно публичния достъп до документи на Парламента за 2009 – 2010 г. 

Available from: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-

0245&language=BG [cited 18 July 2013]. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0245&language=BG
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което значително ограничава определението на „документ“ в сравнение със 

съществуващото такова, противоречи на Договора от Лисабон”.  

Ново предложение ЕК прави и през 2011 г., но то е доста ограничено, тъй като 

основната му цел е регламентът незабавно да бъде изменен най-малкото защото по 

силата на Лисабонския договор обхватът му трябва да се разшири и към останалите 

институции на ЕС, а не само ЕП, Съвета и ЕК. Според предложението и Европейската 

служба за външна дейност също трябва да бъде сред институциите, до чиито документи 

гражданите и юридическите лица имат достъп. В споменатия Доклад от 24 юни 2011 г. 

комисията по граждански свободи на ЕП подчертава, че „документите, свързани с 

международни споразумения, включително документи, приети от или представени на 

който и да било от органите, натоварени със задачата да прилагат или да наблюдават 

прилагането на тези споразумения, следва да бъдат предоставени на обществото, тъй 

като не са категорично изключени от публичния достъп, както и че достъп до тях 

следва да бъде отказан единствено когато е налице реална вреда за международните 

отношения и при отчитане на член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 

относно провеждане на консултации с трета страна. Тъй като международните 

споразумения имат обвързващо действие, за изключенията следва да се въведе тест за 

обществения интерес”. 

В крайна сметка към началото на 2014 г. по редица причини (например отказа на 

ЕК да се съобрази с предложенията на ЕП за изменение на акта в посока разширяване 

на достъпа до информация, а също и нежеланието на държавите – членки да открият 

своите документи, обсъждания и разисквания) Регламент 1049/2001 не е изменен. 

Важна част от европейското законодателство, свързано с прозрачността, е 

Директивата относно повторната употреба на информацията от обществения 

сектор (Directive on the re-use of public sector information, PSI Directive). Тя е приета 

през 2003 г. с цел да насърчи държавите-членки да направят възможно най-голямо 

количество информация достъпно за повторна употреба. Директивата е израз на 

специфичен вид прозрачност, който в някои отношения е по-различен от 

традиционната идея за правото на достъп до информация.  

Става въпрос за т. нар. отворени данни (open data), т. е. представяне на 

информацията от публичната власт в машинно четими формати. Целта на open data е на 

първо място използването на данните за икономически цели, включително от 

стопанските субекти, така че да се стимулират иновациите и икономическият растеж. 

Като вторични цели се изтъкват също насърчаването на отчетността на публичната 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/rules/eu/index_en.htm
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власт, а не на последно място и подобряване на качеството на самите данни. „Вече е 

широко признато икономическото значение на източниците на данни със свободен 

достъп, включително данни на държавните администрации. Например, според един 

доклад, публикуван в ‘The Economist’ през 2010 г., данните са се превърнали в 

„икономическа суровина почти наравно с капитала и труда“, докато окончателният 

доклад „Цифрова Британия“ (Digital Britain) признава данните като „валута на 

иновациите... жизнения сок за икономиката, основана на знанието“, се посочва в 

Обобщена оценка на въздействието на ЕК от 2011 г., придружаваща предложението за 

изменение на директивата
227

. Като доказателство документът привежда проучвания, 

според които общите преки и непреки икономически ползи от употребата на 

информацията от обществения сектор в цялата икономика на ЕС-27 ще бъде от 

порядъка на 140 млрд. евро годишно.  

Предложението на ЕК за промяна в директивата за повторната употреба на 

информацията от 2011 г. включва: превръщане в задължителна норма на представянето 

на достъпната по силата на закона информация в машинно читаем формат; създаване на 

контролни органи за спазване на нормите; ограничаване на събираните такси; 

разширяване обхвата на институциите, на които се вменяват задължения по силата на 

директивата и т. н. През юни 2013 г. директивата бе окончателно одобрена от 

Европейския парламент, а държавите – членки разполагат с две години, за да я 

имплементират в законодателството си.  

В края на 2011 г. Европейската комисия прие „Доклад за откритите данни” 

(Communication on Open Data)
228

, с който предлага създаването на паневропейски 

портал, който да свързва информацията, поддържана от европейските институции, 

органи и агенции и от държавите – членки. Идеята е порталът да стартира пилотно през 

2013 г. Като първа стъпка се предвижда създаването през 2012 г. на подобен портал с 

данни само от ЕК. Според проф. Найджъл Шадболт
229

 изграждането на паневропейския 
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портал data.gov.eu няма да струва скъпо, може да стане бързо и да служи за стимул за 

държавите – членки, които все още нямат особен напредък в предоставянето на данни в 

машинно читаеми формати. Според първоначалните планове на ЕК
230

 към 2017 г. 

общите печалби от повторната употреба на информацията в ЕС би трябвало да 

достигнат 100 млрд. евро годишно. Към началото на 2014 г. е стартирал първият етап 

на проекта – портал с данни на европейските институции: https://open-data.europa.eu.  

Прегледът на правната база показва, че няма международноправен документ в 

сферата на правото на достъп до информация, който да не признава, че легитимните и 

добре дефинирани интереси в сферата на сигурността са валидно основание за 

задържане на информация от публичните власти. В същото време в резолюция на 

ПАСЕ „Национална сигурност и право на информация”
231

 от 2 октомври 2013 г. се 

подчертава, че самият достъп до информация е ключов елемент от националната 

сигурност, защото дава възможност за публично участие, за формулиране на 

благоразумни политики и за публичен контрол върху действията на държавата. 

Балансът между правото на информация, от една страна, и защитата на легитимните 

интереси на държавите в сферата на националната сигурност и международните 

отношения – от друга, досега не е бил обект на детайлна регламентация в 

международноправен акт със задължителна сила. В разрешаването на този сериозен 

научен и практически проблем обаче има сериозен напредък, постигнат от 

международни неправителствени организации и експерти. Той се материализира в два 

документа, в които са формулирани основите, на които би следвало да стъпва 

търсеният баланс – Принципите от Йоханесбург от 1995 г. и Принципите от Претория 

от 2013 г. (подкрепени от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа). 

Първият важен документ, отразяващ комплексно баланса между достъпа до 

информация и защитата на информацията в името на националната сигурност и цялост, 

са Йоханесбургските принципи
232

 от 1995 г. Те нямат юридически задължителна сила, 

защото са разработени от международна група, включваща 36 експерта по 

международно право, национална сигурност и права на човека, събрани от 
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неправителствената организация „Article 19” (Международен център срещу цензурата) 

в сътрудничество с Университета Уитуотърсренд, Йоханесбург.  

Според принцип №1 не могат да бъдат налагани никакви рестрикции на 

свободата на изразяване или информация в името на националната сигурност освен ако 

правителството не покаже, че ограничението е предписано от закона и е необходимо в 

едно демократично общество за защита на легитимен интерес на националната 

сигурност, като правителството трябва да докаже валидността на това ограничение. За 

тази цел правителството трябва да покаже, че въпросната информация представлява 

сериозна заплаха за легитимен национален интерес, че ограничението е възможно най-

малко рестриктивно и че то е съвместимо с демократичните принципи. Ограничението 

е легитимно тогава, когато целта му е да защити съществуването на държавата или 

нейната териториална цялост от употреба или заплаха със сила. В случай на спешност, 

когато се заплашва съществуването на държавата, също се предвижда възможност за 

ограничаване на изразяването или информацията. Според принцип №15 никой не може 

да бъде наказван заради разкриване на информация, ако тя не наврежда на легитимен 

интерес на националната сигурност или публичният интерес за узнаване на 

информацията е по-голям от причинените вреди. Това важи и за хора, получили 

информацията по силата на служебните си задължения. Според принцип №17 

основанията за спиране на по-нататъшното разпространение на информация, която е 

придобила публичност дори по незаконен ред, трябва да бъдат пренебрегнати в името 

на правото на обществото да знае. Защитата на националната сигурност не може да се 

използва като аргумент, за да бъде принуден журналист да разкрие конфиденциален 

свой източник, гласи принцип №18.  

Изводът от Йоханесбургските принципи е, че държавите не бива да имат 

правото да отказват достъп до информация само поради факта, че тя се отнася до 

националната сигурност. Единствено информация, която би навредила на жизнено 

важен национален интерес, засягащ съществуването на държавата или нейната 

териториална цялост, би бил легитимна причина за отказ на достъп до информация. 

Хипотезите, при които се допуска подобен отказ, би трябвало да бъдат изчерпателно 

посочени в законодателството.     

Йоханесбургските принципи са продължени и усъвършенствани чрез т. нар. 

Глобални принципи за националната сигурност и правото на информация, 

финализирани в Претория, Южна Африка, през юни 2013 г. и разработени от 22 

неправителствени организации и академични центрове в консултация с над 500 
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експерта от 70 държави. Този документ е подкрепен в резолюцията на ПАСЕ от 2 

октомври 2013 г.
233

, която призовава те да бъдат взети предвид в законодателството и 

практиката на държавите членки. „Сами по себе си Принципите от Цване (Претория, б. 

а.) не са правно задължителен текст, но са разработени от международни експерти на 

основата на задължителните международни стандарти и относими документи на ООН, 

Съвета на Европа, Интерамериканската комисия по правата на човека, Венецианската 

комисия, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. За авторитета им 

свидетелства незабавното им признаване от Комисията по правните въпроси и правата 

на човека към ПАСЕ, както и призивът й към държавите–членки да ги приведат в 

изпълнение на национално равнище”
234

, коментира в средата на 2013 г. експертът по 

въпросите на достъпа до информация в България адв. Александър Кашъмов.  

Принципите стъпват върху виждането, че „легитимните интереси на 

националната сигурност” са най-добре защитени, когато обществото е добре 

информирано за държавните дела, включително за тези, предприети за да се защити 

националната сигурност. „Прекаляването от страна на правителствата с позоваване на 

опасенията, свързани с националната сигурност, може значително да подкопае 

основните институционални защити срещу правителствени злоупотреби: независимост 

на съдилищата, върховенство на закона, контрол от законодателната власт, свобода на 

медиите и открито управление”
235

, се посочва в принципите.  

От принципите става ясно, че по правило всяка информация е публична, а 

ограничаването на достъпа до нея на основание защита на „легитимен интерес на 

националната сигурност” е изключение. Под понятието „легитимен интерес на 

националната сигурност” се разбира интерес в защита на националната сигурност 

съобразно международното и националното право. Тоест подобен интерес не би бил 

легитимен, ако целта му е да защити правителството или негови представители от 

притеснение, от разкриване на нарушения на закона или на правата на човека и т. н. 
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Според принцип №1 всеки има право не само да търси, получава и 

разпространява, но и да използва информацията, съхранявана от публичната власт. 

Принцип №3 разкрива условията за ограничаване на правото на информация от 

съображения за защита на националната сигурност. Ораничението е допустимо, ако: 1. 

е предписано в закон; 2. е необходимо в демократичното общество; 3. защитава 

легитимен интерес на националната сигурност. Освен това законът трябва да предвиди 

адекватни защитни механизми срещу злоупотреба, включително бърз, цялостен и 

ефективен контрол върху ограничението от независим орган и от съдилищата. За да се 

приеме, че ограничението е предписано в закон, то трябва да е недвусмислено и тясно 

формулирано, така че всеки да разбере каква информация може и каква не може да 

бъде разкрита.  

Ограничението се смята за „необходимо в демократичното общество”, когато: 1. 

разкриването на информация поставя в реален и идентифицируем риск от значително 

увреждане на легитимен интерес на националната сигурност; 2. рискът от въпросната 

вреда трябва да е по-голям от публичния интерес от разкриването на информацията; 3. 

ограничението трябва да следва принципа на пропорционалността и трябва да е 

възможно най-малко рестриктивно; 4. ограничението не бива да нарушава същността 

на правото на информация.  

В принципите са изброени и някои случаи, при които се смята, че публичният 

интерес от разкриване на информацията е по-силен от риска от увреждане: когато 

разкриването на информация 1. стимулира открит публичен дебат; 2. увеличава 

отчетността на правителството; 3. ще допринесе за позитивен и информиран дебат по 

важни въпроси от сериозен интерес; 4. ще стимулира ефективен контрол върху 

изразходването на публични средства; 5. ще разкрие причините за правителствено 

решение; 6. ще допринесе за защита на околната среда; 7. ще разкрие заплаха за 

общественото здраве или сигурност; 8. ще допринесе за защита на околната среда; 9. 

ще подпомогне разкриването или установяването на отчетност за нарушаване на 

правата на човека или международното хуманитарно право. Тежестта за доказването на 

легитимността на всяко ограничение лежи върху публичната институция, която желае 

да задържи информацията. Нито една публична институция, включително 

разузнавателните служби, не е изключена от изискванията за разкриване на 

информация. Освен това информация не може да бъде задържана на основание защита 

на националната сигурност само защото е произведена или споделена с чужда държава, 

междуправителствена организация или даден публичен орган.  
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Принцип №9 изброява изчерпателно категориите информация, които могат да 

бъдат задържани на основание защита на националната сигурност: 1. информация за 

актуални отбранителни планове, операции или способности за времето, в което тази 

информация е оперативна; 2. информация за производството, параметрите или 

употребата на оръжейни системи и други военни системи, включително 

комуникационни (тук става дума предимно за технологични данни. Информацията за 

бюджетите за въоръжение трябва да е публична. Добра практика според принципите 

е публикуването на информация за въоръженията, оборудването и броя на войските, 

б. а.); 3. информация за специфични мерки за защита на територията на държавата, 

например срещу заплаха или употреба на сила или саботаж срещу критичната 

инфраструктура или институции на държавата; 4. информация, отнасяща се до 

операциите, източниците или методите на разузнавателните служби; 5. информация по 

въпроси на националната сигурност, предоставена от чужда държава или 

междуправителствена организация, ако тя е с изрично изразена молба за 

конфиденциалност, както и друга дипломатическа кореспонденция, доколкото се 

отнася до въпроси на националната сигурност.  

Принцип №10 посочва категориите информация, при които има надделяващ 

интерес да бъдат разкрити: 1. нарушения на международно признатите права на човека 

и хуманитарното право; 2. условията за лишаване от право на свобода и сигурност; 3. 

структурите и правомощията на изпълнителната власт; 4. решенията за използване на 

военна сила или придобиване на оръжия за масово унищожение; 5. цялата информация 

относно наблюдението на граждани от страна на властта; 6. финансова информация за 

сектора за сигурност; 7. информация за злоупотребата с власт; 8. информация за 

заплахи за общественото здраве, сигурност или околната среда.  

Принципите от Претория съдържат също правила за класификация и 

декласификация на документи, свързани с националната сигурност, процедури по 

достъп до информация, съдебни аспекти на въпроса, както и правомощия на органите 

за контрол върху сектора за сигурност.  

Има и клаузи за специална защита на държавни служители, разкриващи 

информация в публичен интерес (whistleblowers). Според този принцип държавните 

служители се ползват от особена защита, когато разкрият информация, независимо от 

класифицирането й, ако следват утвърдена процедура и данните се отнасят до 

злоупотреби, които са извършени, извършват се в момента или има голяма вероятност 

да бъдат извършени. Конкретно става въпрос за престъпления, нарушения на правата 
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на човека, нарушения на международното хуманитарно право, корупция, опасности за 

общественото здраве или сигурност, опасности за околната среда, злоупотреби на 

държавни служители, съдебни грешки, лошо управление на ресурси, репресивни мерки 

при разкриване на информация от изброените типове, а също и умишлено укриване на 

факти, отнасящи се до изброените категории. Защитата е валидна, ако служителят 

следва утвърдената процедура, а именно – да разкрие информацията пред вътрешно 

звено, а след това – и пред независим орган за контрол на сектора за сигурност.  

Информацията може да бъде изнесена директно пред обществото (включително 

на медиите), ако: вътрешното звено или независимият контролен орган са отказали или 

не са провели ефективно разследване на изнесените факти според международните 

стандарти или служителят не е получил разумен отговор и резултат в приемлив срок, 

или служителят има достатъчно основание да вярва, че изнасянето на информацията 

пред вътрешно звено или независим орган ще доведе до преследването му, прикриване 

на доказателства или друго, или няма създадено вътрешно звено или независим 

контролен орган, или информацията се отнася до непосредствена опасност за здравето, 

живота и сигурността на гражданите или околната среда. Условието е също държавният 

служител да изнесе само такава част от информацията, която е необходима, за да се 

осветли злоупотребата.  

Принцип №47 пък предвижда гражданин, който не е на държавна служба 

(например журналист), да не бъде санкциониран за получаването, притежаването или 

разпространението пред обществото на класифицирана информация. Предвижда се 

също специална защита на източниците на информация при разследване на 

неоторизирано разкриване на информация пред медиите или обществото. 

Изключително важен за работата на медиите е принцип №49, според който 

предварителни ограничения на публикации в името на защитата на националната 

сигурност се забраняват. Под „предварителни ограничения” се разбира актове на 

съдебни или други държавни органи, забраняващи публикацията на определен 

материал, който вече е притежание на лице, което не е на държавна служба.  

Принципите от Претория, които целят да намерят баланса между защитата на 

националната сигурност и правото на информация, са израз на най-добрите достижения 

на международното, регионалното и националното право, на стандартите, добрите 

практики, а също така – и на публикациите на експертите в тези сфери. Самият факт, че 

ПАСЕ призовава те да се отчитат в националното законодателство в тази сфера, е 

доказателство за тяхната важност.  
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Докато в сферата на националната сигурност, както е видно, вече има 

разработени детайлни международни стандарти и принципи, които да гарантират 

баланса при прилагането на правото на информация, то това не е така в други сфери, 

които съгласно международните договори при определени обстоятелства също 

представляват легитимно основание за ограничаване на правото на информация – 

външната политика и международните отношения. В това отношение в Принципите 

от Претория се посочва само, че когато се налага ограничаване на правото на 

информация на друго основание (различно от защитата на националната сигурност), 

като минимум трябва да се следват поне въпросните принципи. Вярно е, че въпросите 

на външната политика често се отнасят до защита на националната сигурност, и в този 

смисъл стандартите, на базата на които следва да се упражни правото на информация, 

до голяма степен са налице. Наред със защитата на националната сигурност обаче 

външната политика на държавите преследва и други национални интереси, при които 

също трябва да се търси баланс с правото на информация. Трудността произтича и от 

наличието на трета страна (трети страни) в комуникационния процес, която може да 

изрази несъгласие за разкриването на една или друга информация.  

Както по отношение на националната сигурност, така и по отношение на 

външната политика разкриването на информация е принципът, а ограничаването й – 

изключението. Доколкото извън защитата на националната сигурност, която е жизнено 

важен (първичен) интерес за държавата, външната политика защитава и други 

интереси, които са важни, но не са от първостепенна значимост, ограниченията на 

достъпа до информация в тази сфера като цяло би трябвало да са по-либерални в 

сравнение с тези, отнасящи се до националната сигурност.  

Ако се следва логиката на Принципите от Претория, то ограничаването на 

информация за външната политика би било допустимо, ако: 1. е записано в закон; 2. 

защитава легитимен национален интерес (т. е. национален интерес, съобразен с 

националното и международното право); 3. разкриването на информация би поставило 

в реален и идентифицируем риск от значително увреждане легитимния национален 

интерес, при положение че вредата е посочена и обоснована от публичния орган; 4. 

рискът от увреждане е по-силен от публичния интерес от разкриването на 

информацията. Случаи, при които се смята, че публичният интерес от разкриване на 

информацията е по-силен от риска от увреждане, могат да бъдат например, когато 

разкриването на информация: 1. ще увеличи отчетността на правителството по въпроси 

от актуален и силен интерес за обществото; 2. ще допринесе за информиран дебат по 
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важни въпроси от сериозен интерес; 3. ще стимулира ефективен контрол върху 

изразходването на публични средства; 4. ще разкрие причините за правителствено 

решение по важен въпрос; 5. ще подпомогне разкриването или установяването на 

съществено нарушение на националното или международното право. 

За да се изяснят категориите информация за външната политика, които могат да 

бъдат задържани, и онези, при които има надделяващ интерес да бъдат разкрити, следва 

да важи принципът, че ограничаването на правото на информация не бива да 

възпрепятства възможността гражданите да придобият ясна и сравнително 

изчерпателна представа за водената от държавата външна политика. Затова държавата 

би трябвало активно да публикува информация, която следва последователността на 

външнополитическия процес: потребност – интерес – цел – прогноза – решение – 

действие. Това означава, че информация, при която има надделяващ интерес да бъде 

публикувана и не може да бъде задържана, е тази, която: 1. разкрива националните 

потребности, формулираните на тази база външнополитически интереси и конкретни 

цели (т. е. национални стратегии, планове за действие, отраслови стратегии, документи, 

описващи краткосрочните, средносрочните и дългосрочните външнополитически цели 

в двустранните и многостранните отношения и други подобни документи); 2. показва 

анализите и прогнозите за развитието на международните отношения, на базата на 

които държавата стъпва при вземането на външнополитическите решения (т. е. 

информационни справки и други материали с аналитичен и прогностичен характер, 

които се базират на публично достъпна информация, включително отраслови анализи в 

сферата на енергетиката, търговията, финансите); 3. разкрива отправените 

предложения, взетите решения и предприетите действия съгласно законовите 

правомощия на институциите, участващи във външнополитическия процес (решения за 

встъпване в преговори, както и обявяване на принципната позиция на държавата при 

встъпването в преговорите и обобщена информация за хода на преговорите; за 

сключване и ратификация на международни договори, наред с текста на самите 

договори; решения за изпращане на въоръжени сили зад граница; решения за гласуване 

в международни организации или други подобни формати, ако гласуването е явно; 

решения за участие на държавата в международни организации или други формати; 

решения за получаването или изпращането на финансови трансфери към други 

държави, международни организации/формати или юридически лица, включително под 

формата на международна помощ или помощ за развитие; решения за 

външнополитически позиции; предложения и решения за назначаване на 
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дипломатически и консулски представители и постоянни представители на държавата; 

решения за кандидатури на държавата за председателство на международни 

институции); 4. гарантира отчетност на изпълнението на външнополитическите цели 

(годишни, финансови отчети, статистически данни). 

Извън данните, които са недостъпни от съображения за защита на националната 

сигурност, информация за външната политика може да бъде задържана, ако се отнася 

до: 1. анализи и прогнози, които се основават на оперативни данни от разузнавателните 

служби; 2. дипломатическа кореспонденция с други държави или международни 

организации, в която има изрично изискване за конфиденциалност; 3. текуща 

вътрешноведомствена кореспонденция, отнасяща се до тактиката при водене на 

международни преговори или формиране на национални позиции; 4. гласуване в 

международни органи, където се прилага таен вот; 5. договорености за обвръзки по 

време на активна кампания.  

Прегледът на правната база показва, че националната сигурност не може да бъде 

автоматично оправдание за задържане на информация от страна на правителствата. 

Необходимо е усъвършенстване както на международноправните актове, така и на 

националните законодателства за постигане на по-добър баланс между правото на 

информация и защитата на легитимните интереси на националната сигурност. От 

изброените аргументи „за” и „против” увеличаване на прозрачността в международната 

политика е видно, че обстоятелствата, при които е обосновано ограничаване на правото 

на информация, не са толкова много на фона на въпросите, за които има надделяващ 

обществен интерес да бъдат осветлени.  

Що се отнася до медиите, те се разглеждат не само като потребител на достъпа 

до информация, но и като ключов елемент от демократичния контрол върху сектора за 

сигурност. Неслучайно Парламентарната асамблея на Съвета на Европа препоръчва 

специална защита на държавните служители, които разкриват пред медиите и 

обществеността информация за злоупотреби в името на сигурността, а също и 

създаването на специални парламентарни комисии с подобна цел. За да бъдат част от 

демократичния контрол обаче, медиите трябва да развиват все по-пълноценно 

делиберативния си потенциал. Това означава журналистите да полагат усилия да 

обясняват сложните реалности в международната политика по разбираем начин, 

стимулиращ общественото участие и публичния дебат, без обаче да попадат в капана на 

опростените схеми от типа „добри - лоши”. Достъпът до информация е само един от 

факторите за стимулиране на въпросните делиберативни функции. За да бъдат развити 
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в пълна степен, те зависят от редица други фактори – обучение на журналистите и 

мениджърите в сферата на медиите, силна експертна общност по въпросите на 

международната политика, подходяща форма на собственост на медиите, приемливо 

ниво на потребление на медиите, активен неправителствен сектор и др. 
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ГЛАВА ТРЕТА. 

Модел за емпирично изследване на прозрачността  

в международната политика 

 

Настоящото изследване предлага модел, с който да се оцени съвременното ниво 

на прозрачност на субектите на международната политика, и на неговата база – 

измерване на прозрачността на единадесет субекта на международната политика – шест 

държави и пет междуправителствени организации и формати. 

 

1. Прозрачност на държавите 

 

1. 1. Методика 

 

Моделът за оценка на прозрачността на външната политика на държавите следва 

обяснената вече във втора глава, т. 6, логика на активната прозрачност, според която 

ограничаването на правото на информация не бива да възпрепятства възможността 

гражданите да придобият ясна и сравнително изчерпателна представа за водената от 

държавата външна политика. За тази цел държавата би трябвало активно да публикува 

информация, която следва последователността на външнополитическия процес: 

потребност – интерес – цел – прогноза – решение – действие.  

Следователно става дума за информация, която: 1. разкрива националните 

потребности, формулираните на тази база външнополитически интереси и конкретни 

цели (Показател 1 в модела - П1); 2. показва анализите и прогнозите за развитието на 

международните отношения, на базата на които държавата стъпва при вземането на 

външнополитическите решения (П2, П15); 3. разкрива отправените предложения, 

взетите решения и предприетите действия съгласно законовите правомощия на 

институциите, участващи във външнополитическия процес (П3, П4, П5, П6, П7, П8, П9, 

П10, П12, П13, П16); 4. гарантира отчетност на изпълнението на 

външнополитическите цели (П11, П14). На тази основа е изработен следният модел, 

включващ 20 критерия за оценка: 
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Модел за оценка на прозрачността на външната политика на държавите 

 

1. Публикуване на национални стратегии, планове за действие, отраслеви стратегии и 

други подобни документи в сферата на външната политика, националната сигурност и 

отбраната (Показател 1 - П1) 

2. Информационни справки и други материали с аналитичен и прогностичен характер 

за външната политика и отбраната, които се базират на публично достъпна 

информация, включително отраслеви анализи в сферата на енергетиката, търговията, 

финансите (П2) 

3. Публичност на решения за встъпване в преговори, както и обявяване на принципната 

позиция на държавата при встъпването в преговорите и информация за хода на 

преговорите (П3) 

4. Информация за сключване и ратификация на международни договори, наред с текста 

на самите договори (П4) 

5. Публичност на решенията за изпращане на въоръжени сили зад граница и данни за 

участието в международни операции (П5) 

6. Информация за гласуване в международни организации или други подобни формати, 

ако гласуването е явно (П6) 

7. Решения за участие на държавата в международни организации или други формати 

(П7) 

8. Решения за получаването или предоставянето на международна помощ или помощ за 

развитие (П8) 

9. Външнополитически позиции (П9) 

10. Предложения и решения за назначаване на дипломатически и консулски 

представители и постоянни представители на държавата; решения за кандидатури на 

държавата за председателство на международни институции (П10) 

11. Публичност на документи за отчетност на политики или на бюджет (П11) 

12. Публичност на разходите за отбрана (П12) 

13. Данни за вноса и износа на оръжие (П13) 

14. Публичност на доставките в сферата на отбраната (П14) 

15. Данни за структурата на въоръжените сили (П15) 

16. Участие в международни механизми за изграждане на доверие (например „Договора 

за Открито небе”) (П16) 

17. Фискална прозрачност (П17) 
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18. Наличие на ефективен закон за достъп до информация (П18) 

19. Индекс на медийна свобода (П19) 

20. Индекс на демокрацията (П20) 

21. ОБЩ ИНДЕКС (П21) 

 

 Освен изброените основни показатели, следващи хода на външнополитическия 

процес, моделът включва и няколко допълнителни показателя, които са от особена 

важност, за да бъде една държава смятана за прозрачна на международната сцена. Това 

е на първо място фискалната прозрачност, която ако не е налице, може да се превърне 

в сериозен проблем на външната политика, както стана ясно по време на започналата 

през 2007 г. световна финансова и икономическа криза и последвалата я криза в 

еврозоната. В модела тя се измерва чрез публикувания всяка година индекс „Открит 

бюджет” (Open Budget Index 2012) на неправителствената инициатива International 

Budget Partnership. Наличието на правни гаранции за достъпа до информация, 

изразяващи се в поети международни ангажименти в тази сфера и действащ ефективен 

закон за достъп до информация, е също важен елемент за оценка на нивото на 

прозрачност.  

Освен от разкриването на информация от правителството прозрачността на 

държавите зависи и от редица други фактори, които допринасят за обогатяването на 

информационната среда -  наличието на свободни медии, активен граждански сектор, 

многопартийна политическа система с активна опозиция, работеща система за контрол 

и разделение на властите и др. Включването на тези критерии е израз на разбирането, 

че за да бъде ефективна, прозрачността е силно зависима от нормалното 

функциониране на всички останали демократични институции. В предложения модел 

тези фактори са обобщени в два от най-използваните международни индекси за 

измерване на изброените сложни социални процеси – индексът на медийна свобода 

(World Press Freedom Index 2013) на международната неправителствена организация 

„Репортери без граници” и индексът на демокрация (Democracy Index 2012) на 

изследователското звено „Economist Intelligence Unit”. Например според индекса на 

демокрацията за 2012 г., сравняващ общо 167 държави, Норвегия влиза в категорията 

„истинска демокрация” (първо място). Същото се отнася и за САЩ, макар страната да е 

на 21-ва позиция. България е определена като „проблемна демокрация”/‘flawed 

democracy’ (54-то място), Кения като „хибриден режим” (104-то място), Азербайджан – 

като „авторитарен режим” (139-о място). Същото се отнася и за Китай (142-ро място).  
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 Критериите в предложения модел на прозрачността не са единствено 

възможните и могат да бъдат допълвани или усъвършенствани, но стремежът при 

подбора им е да обхванат основните дейности, свързани с външнополитическия процес 

и осъществяването на външната политика. В модела са включени и показатели, 

свързани с отбранителната политика на държавите, доколкото основните й аспекти са 

на практика част от външната политика и няма как да бъдат пропуснати.  

Моделът може да се усъвършенства, ако общият индекс на прозрачността се 

изчисли като среднопретеглена, а не средноаритметична величина от всички 

съдържащи се в него показатели с цел да се отчете различната тежест на всеки от тях. 

За да не се усложнява математически изчисляването на нивото на прозрачност на 

държавите обаче, в настоящото изследване е възприет средноаритметичният подход.   

 Разработеният модел е приложен за изследване на нивото на прозрачност на 

шест субекта на международната политика (държави). Това са Норвегия, САЩ, 

Китайската народна република (КНР), Азербайджан, Кения и България. Така 

направена, извадката няма претенции да бъде представителна за всички около 200 

държави – субекти на международната политика. В същото време обаче подборът е 

направен, така че да обхване в малко примери максимално много аспекти на 

разнообразието на държавите като субекти на международната политика. А примерите 

са малко, за да може всеки от тях да бъде анализиран детайлно и да се постигнат по-

точни резултати, доколкото изследванията на прозрачността не позволяват 

повърхностни проучвания. В избраната извадка са включени държави, които заемат 

различни позиции в широкия спектър на разпределението на сила в международните 

отношения – САЩ (свръхсила), Китай (голяма държава), Норвегия (средна държава), 

Азербайджан, България, Кения (малки държави). Извадката цели многообразие също в 

регионален план – (САЩ - Северна Америка, Норвегия и България - Европа, Китай и 

Азербайджан - Азия, Кения - Африка); от гледна точка на обществено-политически 

режим (Норвегия, САЩ, България – демокрации, Кения – хибриден режим, Китай и 

Азербайджан – недемократични режими); от гледна точка на социално-икономическо 

развитие (САЩ, Норвегия, България – развити икономики; Китай, Кения – развиващи 

се икономики; Азербайджан – икономика в преход според класификацията на ООН за 

2012 г.
236

).   

                                                 
236

 Country Classification, Statistical Annex, UN, 2012. Available from:  

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2012country_class.pdf [cited 23 November 

2012]. 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2012country_class.pdf


 155 

 Оценката на показателите в шестте държави е извършена на базата на 

публикуваната информация на интернет страниците на техните министерства на 

външните работи и отбраната (във версиите на английски език) с актуалност октомври 

– ноември 2013 г. Подробно са проучени всички видове документи на официалните 

страници и в зависимост от обема и характера на разкритата информация съответните 

показатели са оценени по скала от 0 (никаква информация) до 5 (много добра 

информация).  

Важно е да се отбележи, че настоящият модел дава само груба картина на 

прозрачността, т. е. отчита преди всичко склонността на държавите да предоставят 

определен тип информация за външната си политика и международните отношения, но 

не е ориентиран към прецизен анализ на качеството на информацията. Това означава, 

че моделът прави разлика например между бюджет за отбрана в обем две страници, в 

който са изброени само основните показатели, и истински програмен бюджет за 

отбрана в обем 50 – 100 страници с детайлно описание на разходите по политики и 

програми. Моделът обаче не може да засече дали даден бюджет за отбрана, дори да е 

подробно разписан в рамките на 100 страници, съдържа пълна и съществена 

информация за военните разходи на страната или прикрива важни пера, които могат да 

повлияят съществено върху оценката за водената външна политика. Тоест макар 

качеството, включително достоверността на информацията, да не са обект на прецизен 

анализ, основните съдържателни характеристики на публикуваните документи са 

оценени.  

В тази връзка готовите външни индекси, които са използвани за пълна или 

частична оценка на част от показателите, са използвани само ориентировъчно, защото 

те поставят много силен акцент върху качеството на публикуваната информация, а не 

толкова върху самата склонност на държавите да я оповестяват. Например по 

отношение на показател 8 (решения за получаването или предоставянето на 

международна помощ или помощ за развитие) Китай би следвало да получи доста 

ниска оценка, ако се използват единствено резултатите от Индекса на прозрачността на 

международната помощ за 2013 г. (Aid Transparency Index 2013). Там страната е 

класирана на последна позиция от изследвани общо 67 международни донора. Въпреки 

тази строга оценка обаче предоставянето на международна помощ е вероятно най-

прозрачната външнополитическа дейност на Китай. На 21 април 2011 г. страната 

публикува първата в историята си Бяла книга за международната помощ, която е 

изключително богата на съществена информация за разлика например от Бялата книга 
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за отбрана. Именно заради това Китай получава висока, а не ниска оценка по П8 в 

настоящото проучване.  

За да са ясни мотивите за конкретното цифрово изражение на оценката на 

прозрачност по различните показатели (таблица 3), чрез допълнителни таблици и 

обяснения е представена цялостната политика на съответната държава в сферата на 

прозрачността (таблица 1), а също и конкретните видове документи, които тя 

публикува и които не публикува на страниците на министерствата на външните работи 

и отбраната (таблица 2). При изследване на цялостната политика на държавите са 

ползвани техни програмни документи, например във връзка с участието им в 

междуправителствени инициативи за прозрачност като „Партньорство за открито 

управление” (‘Open Government Partnership’, OGP), „Инициатива за прозрачност на 

добивната промишленост” (‘Extractive Industries Transparency Initiative’, EITI), 

„Инициатива за прозрачност на международната помощ” (‘International Aid 

Transparency Initiative’, IATI) и др. Специално при проучване на два от показателите в 

модела (П12 - публичност на разходите за отбрана и П13 - данни за вноса, износа и 

трансфера на оръжие) освен страниците на министерствата са проучени и публичните 

регистрите на ООН за конвенционалните оръжия и за военните разходи, а също и 

базата данни
237

 на SIPRI (Стокхолмски институт за изследване на мира) с националните 

доклади за износа на оръжие, които някои държави подготвят по силата на поети от тях 

международни ангажименти (разгледани подробно в Трета глава, т. 3 от 

дисертацията). 

 Предимствата на настоящия модел са, че той предоставя цялостна, 

реалистична, макар и груба оценка на прозрачността на държавите във външните им 

отношения. В същото време неговата точност може да се подобри, ако оценката на 

показателите се извърши по комплексна методика, в която изследването на интернет 

страниците на министерствата е само един елемент. Подобна комплексна методика би 

включвала проучване на публикуваните документи (включително на официалния език) 

на страниците на всички институции, които са част от външнополитическия механизъм 

на съответната държава (президент, съвет на министрите, парламент, министерства и т. 

н.), на разпространяваната устно и неофициално информация от длъжностните лица 

(чрез интервюта в медиите, на пресконференции и т. н.), на разпространяваната 

                                                 
237

 SIPRI National Reports Database. Available from: 

http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/research/armaments/transfers/tr

ansparency/national_reports/sipri-national-reports-database [cited 23 November 2013]. 

http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/sipri-national-reports-database
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/sipri-national-reports-database
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информация за външната политика от други източници (медии, местни и 

международни неправителствени организации, парламентарна опозиция и т. н.). Такъв 

комплексен подход би бил ценно усъвършенстване на настоящия модел, но 

реализацията му изисква теренно проучване в повече от една държави, което прави 

невъзможно тестването му в рамките на дисертационното изследване.  

 

1. 2. Резултати 

 

 

ТАБЛИЦА 1 

 

Държава Постижения и поети ангажименти в сферата на 

прозрачността 

1. Норвегия  - една от държавите със силен ангажимент и високи постижения в 

областта на прозрачността; 

- висока фискална прозрачност – бюджетът и свързаните с него 

документи са публични, като парламентът няма ограничения в 

правомощията си да прави промени по параметрите в 

правителствения проект; всеки месец се публикува доклад за 

изпълнението на бюджета; публикува се годишен одит за 

изпълнението на бюджета; 

- висока данъчна прозрачност – годишните доходи и платените 

върху тях данъци от всеки данъкоплатец поименно в Норвегия се 

обявяват публично всяка година; обявени са насоки за 

прозрачност на дружествата с държавна собственост; високо 

съдействие от страна на правителството за обмен на данъчна 

информация с други държави; силно участие в инициативите на 

ОИСР срещу прането на пари и укриването на данъци в зони тип 

„данъчен рай”; 

- прозрачност на пенсионния фонд Government Pension Fund 

Global – публикувани са имената на всичките над 7000 компании, 

в които са инвестирани активите на фонда. Публикуват се и 

имената на компаниите (над 50 досега), които са изключени от 

портфолиото на фонда по препоръка на Етичния съвет към 

фонда. В тази връзка Норвегия участва в инициативата на МВФ 

„International Forum on Sovereign Wealth Funds (IFSWF)”; 

- участие в инициативата „Партньорство за открито управление”; 

- участие в „Инициативата за прозрачност на добивната 

промишленост” - EITI, чиято основна цел е прозрачност на 

паричните потоци между компаниите и правителствата в 

държави, богати на природни ресурси. Норвегия е единствената 

държава от ОИСР, която официално изпълнява всички критерии 

на EITI за публичност; 

- всички важни решения са обект на публична консултация и се 

изработват от комитети с участието на експерти и представители 

на засегнатите страни, след което се публикуват за общо 

обсъждане; 

- документите на министерствата и агенциите са достъпни на 
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портала “Electronic Public Records” - www.oep.no; 

- през 2009 г. стартира проектът „The Plain Language Project”, 

който цели документите да се изготвят от администрацията на 

ясен и разбираем език за гражданите; 

- наличие на модерен закон за достъп до информация. 

САЩ - силен ангажимент към прозрачността в последното половин 

столетие; 

- Меморандумът за прозрачност и открито управление е първият 

документ, подписан от президента Барак Обама след избирането 

му; 

- САЩ са инициатори на инициативата „Партньорство за открито 

управление”. От 2011 г. страната започва процес на 

присъединяване към EITI, който не е приключил към края на 

октомври 2013 г. САЩ участват в „Инициативата за прозрачност 

на международната помощ” (IATI); 

- изработване на директива за открито управление и планове за 

открито управление на всички правителствени агенции в САЩ, 

довели до публикуването на редица документи; 

- създаване на портала за отворени данни Data.gov и на портала 

Recovery.gov, който би трябвало да отчете всеки долар, похарчен 

във връзка със спасяването на фалиращи компании и финансови 

институции през финансовата криза и др.; 

- създаване на органи, целящи прозрачност и отчетност на 

бюджетните разходи – Government Accountability and 

Transparency Board и Recovery and Accountability and Transparency 

Board; 

- публикуване на първия в историята на САЩ одит на 

Федералния резерв (‘Federal Reserve System: Opportunities Exist to 

Strengthen Policies and Processes for Managing Emergency 

Assistance’, US GAO, July 2011); 

- публикуване на имената на всички посетители на Белия дом от 

есента на 2009 г. насам; 

- стартиране на платформата за онлайн петиции „Ние, народът” 

(‘We, the People’) на сайта на Белия дом, според чиито правила 

ако петицията получи подкрепата на определен брой граждани, 

администрацията на президента трябва да предприеме действия 

по нея; 

- създаване на Национален център за декласифициране на 

информация, свързана с националната сигурност (National 

Declassification Center), който представя полугодишни и годишни 

отчети;  

- засилване на законовата защита на т. нар. whistleblowers; 

- модерен закон за достъпа до информация. 

Китай - хилядолетна култура на потайност; липса на традиция и 

разбиране за прозрачност в управлението; политически режим, 

чието функциониране и съществуване е зависимо от 

конфиденциалността; 

- силен контрол върху медиите и достъпа до интернет; 

- бавен, макар и скромен процес в посока на засилване на 

прозрачността, особено след 2008 г.;  

http://www.oep.no/
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- във връзка с членството на Китай в Световната търговска 

организация е поет ангажимент от 2002 г. всички законодателни 

актове и административни регулации да се публикуват (основно в 

The Gazette of the State Council – Вестник на Държавния съвет). 

Реално повечето от проектозаконите, особено в сферата на 

икономиката и регулациите, се публикуват 30 дни предварително, 

но тази практика е непоследователна по отношение на 

административните регулации; 

- От 1 май 2008 г. са в сила първите в историята на Китай 

регулации на централно ниво за открита правителствена 

информация (Open Government Information Measures). Те обаче 

нямат силата на закон, а са административни разпоредби. 

Регулациите дават възможност гражданите да подават заявления 

за достъп до информация. Подобни локални мерки съществуват в 

отделни провинции в Китай още от 2002 г. насам; 

- Първата сфера, в която са реализирани регулациите за открита 

информация, е екологията (Measures on Open Environmental 

Information). Според тях Министерството на екологичната защита 

трябва да публикува законодателство, регулации, стандарти, 

статистика, както и списък на компаниите, които са най-големи 

замърсители в Китай; 

- Друга сфера на увеличаваща се прозрачност в Китай са 

публичните финанси и предоставянето на международна помощ; 

- Китай има и известен напредък в областта на военната 

прозрачност; 

- Китай не участва в междуправителствени инициативи за 

насърчаване на прозрачността като OGP, IATI, EITI. 

Азербайджан - слабо ниво на прозрачност, обясняващо се с действащия 

авторитарен политически режим; 

- една от първите държави, подкрепили още през 2003 г. 

междуправителствената „Инициатива за прозрачност на 

добивната индустрия” (Extractive Industries Transparency Initiative, 

EITI); публикува годишен доклад за приходите, разходите и 

инвестиционното портфолио на държавния суверенен фонд, 

попълван с приходите от петрол ‘State Oil Fund of the Republic of 

Azerbaijan (SOFAZ)’; според неправителствения сектор 

резултатите от участието в EITI и прозрачността на приходите от 

петролни ресурси не са окуражаващи, защото страната остава на 

едно от челните места в света по корупция и бедност; 

- стремеж към увеличаване на нивото на бюджетната 

прозрачност, особено по отношение на подготовката на бюджета 

и институциите за държавен финансов контрол. Недостиг на 

информация за изпълнението на бюджета (последният доклад на 

английски език за изпълнението на бюджета е с актуалност 

първото тримесечие на 2012 г. и е в обем от 1 стр.), а също и за 

одитите върху него според Open Budget Index; на сайта на 

Министерството на финансите вече са достъпни полугодишни 

доклади за бюджета, детайли по приходната част, а също така и 

платените данъци от част от големите данъкоплатци; 

- през 2005 г. е приет закон за достъпа до информация, чието 
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съблюдаване се следи от Омбудсмана; 

- през 2007 г. Азербайджан приема Национална стратегия за 

увеличаване на прозрачността и борба с корупцията за периода 

до 2011 г., която включва мерки за проактивно разпространение 

на информация от страна на държавните институции; 

- по инициатива на Азербайджан през 2009 г. Общото събрание 

на ООН приема резолюция, насърчаваща прозрачността и 

отчетността в добивните индустрии;  

- през 2012 г. страната се присъединява към „Партньорство за 

открито управление”. 

Кения - през 2010 г. е приета новата конституция на страната, която 

предвижда по-силно гражданско участие в управлението и по-

голям обем информация, която стига до гражданите; 

- през юли 2011 г. президентът на Кения стартира „Инициатива за 

отворени данни” (Open Data Initiative). Порталът 

https://opendata.go.ke/ предоставя данни основно в сферата на 

финансите, здравеопазването, образованието и водите; 

- участва в „Партньорство за открито управление” от края на 2011 

г.; 

- Кения прави усилия да увеличи прозрачността на публичните 

финанси, включително по отношение на разходите по конкретни 

проекти. Финансовото министерство на страната осигурява 

достъп до Интегрираната информационна система за финансово 

управление (Integrated Financial Management Information System);  

- създаване на институционален и кадрови потенциал за 

въвеждане на принципите на откритото управление чрез 

провеждане на симпозиуми, уъркшопове и др.; 

- усилия за разширяване на достъпа до интернет в страната, за 

разпространяване на информация в селските региони, за 

използване на информационните масиви с цел подобряване на 

транспорта, за достъп до информация за съдебните дела и т. н.; 

- излъчване на живо през интернет на заседанията на парламента 

и на някои от основните му комитети; 

- създаване на пресслужби към различни ведомства; 

- страната е в процес на изготвяне на закон за свободата на 

информацията; 

- Кения е четвъртата най-корумпирана държава в света според 

класацията на „Трансперънси интернешънъл”, представена през 

2013 г. 

България - присъединява се към „Партньорство за открито управление” 

през 2011 г., но не членува в IATI и EITI; 

- добро законодателство за достъп до информация и за 

класифициране на информацията; 

- традиция на висока фискална и банкова прозрачност след 

банковата криза в края на 90-те години на ХХ век;  

- висока прозрачност на законодателния процес с изключение на 

комисиите по външни работи и отбрана, чиито заседания са 

закрити; 

- публичност на стенограмите и решенията на Министерски 

съвет; 

https://opendata.go.ke/
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- платформа за публични консултации strategy.bg; 

- публичен регистър на обществените поръчки, но недобре развит 

регистър на концесиите; 

- годишен доклад за износа на оръжие и участие в регистрите на 

ООН; 

- бавен процес в посока на създаване на е-правителство; 

- липса на open data портал. 

 

 

 

ТАБЛИЦА 2 

Държава Информация, достъпна на 

страниците на министерствата на 

външните работи и отбраната  

Недостъпна информация 

Норвегия - проектозакони, проекторезолюции 

и стратегии, предназначени за 

парламента; 

- закони и други нормативни актове; 

- предложения за готвени политики, 

които се изпращат до публичния и 

частния сектор за становище; 

- доклади, анализи, планове, 

подготвяни обикновено от външни 

лица за нуждите на Министерството 

на външните работи. 

Наличните документи съдържат 

съществена информация и като 

цяло позволяват читателите да си 

съставят добра представа за 

водената външна и отбранителна 

политика на Норвегия. 

Документите на английски език 

като цяло са малко на брой. 

Недостатъчна е информацията 

относно водене на преговори и 

гласуване в международни 

организации. Малко са 

документите, свързани с 

отчетност на водените политики. 

САЩ - факти за двустранните отношения 

на САЩ с всички държави по света; 

- много подробна информация за 

бюджета за външни отношения на 

САЩ; 

- видео и писмен архив на 

изслушванията в Конгреса на 

представители на дипломатическата 

служба по конкретни казуси; 

- документи, свързани с консулските 

отношения; 

- богат аналитичен материал за 

инвестиционния климат, търговията, 

правата на човека, религиозната 

свобода, тероризма в държавите по 

света; 

- поименен списък на целия 

дипломатически състав на САЩ по 

света плюс съпругите/съпрузите им, 

както и на консулския състав; 

- годишен доклад за борбата с 

наркотрафика по света, включително 

Публичността на Държавния 

департамент е по-висока в 

сравнение с тази на Департамента 

по отбрана. Информацията, която 

публикува Пентагонът, 

определено е избирателна, липсва 

последователност, като най-

важните от публикуваните 

документи са всъщност доклади 

до Конгреса, които се изготвят по 

силата на нормативен акт. 

Недостатъчна е информацията, 

свързана с международни 

преговори с участието на САЩ, с 

извършването на военни операции 

в чужбина и т. н.  
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по финансирани от САЩ програми; 

- отчети на изпълнението на 

политиките и бюджета; 

- стратегия за „гражданската сила” 

на САЩ; 

- доклад за участието на САЩ в 

ООН; 

- годишен доклад за гласуванията на 

държавите в органите на ООН, който 

се представя пред Конгреса; 

- нотификациите до Конгреса за част 

от сделките по експорт на оръжие; 

- доклади на Пентагона за 

ситуацията в Афганистан, за 

осигуреността с оръжие на 

въоръжените сили, за ситуацията в 

Северна Корея, Китай и др.; 

- бюджет за отбрана за 2014 г. 

Китай - кратки справки за двустранните 

отношения на Китай; 

- позиции, изказвания, комюникета; 

- прессъобщения за срещи и 

посещения; 

- архивни документи от 2003 г. за 

вижданията на Китай за текущата 

икономическа и политическа 

ситуация в света, за партньорството 

„Юг - Юг” и т. н. 

- информация за назначения на нови 

посланици; 

- новини за военни учения, 

посещения, изказвания, позиции на 

армията или на военното 

министерство на Китай; 

- базисен справочен материал, без 

конкретни данни, по ключови 

въпроси като стратегии за отбрана, 

военен бюджет, законодателство, 

военни технологии, контрол върху 

въоръженията и т. н.; 

- публикуване на т. нар. Бяла книга 

за отбрана, веднъж на две години. 

Оскъдна информация за външните 

отношения, която не позволява да 

се състави представа за водената 

външна политика. Няма никакви 

публикувани документи на 

страницата на МВнР на КНР. 

Единственият документ на 

страницата на Министерството на 

отбраната е Бялата книга за 

отбрана.  

Азербайджан - на сайта на МВнР няма рубрика 

„документи”; 

- подробни справки за всички 

двустранни отношения на страната; 

- обща информация по част от 

основните направления на външната 

и вътрешната политика на 

Азербайджан; 

Интернет страниците на 

министерствата на външните 

работи и на отбранителната 

индустрия на Азербайджан не 

съдържат почти никаква 

информация, която позволява 

съставянето на относително добра 

представа за водената външна и 
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- статистически данни за 

двустранната търговия, услуги, 

туризъм; 

- малко на брой протоколи, доклади, 

резолюции във връзка с участието 

или сътрудничеството на 

Азербайджан с международни 

организации (Организация ислямска 

конференция/Организация за 

ислямско сътрудничество, НАТО и 

др.); 

- изказвания, речи, съобщения; 

- Министерството на отбраната на 

Азербайджан няма интернет 

страница на английски език. Такава 

има само Министерството на 

отбранителната индустрия, като тя 

съдържа минимална обща 

информация и няколко нормативни 

акта. 

отбранителна политика на 

страната. 

Кения - на страницата на Министерството 

на външните работи и 

международната търговия не е 

публикуван нито един документ; 

- публикуват се позиции, изказвания, 

декларации на президента и на 

външния министър на страната; 

- кратка справочна информация за 

консулските услуги, туризма и др.; 

- препратка към стратегията „Визия 

за Кения 2030” (‘Kenya Vision 

2030’); 

- новини за отбранителната 

политика на страната и справочна 

информация за структурата на 

въоръжените сили; 

- обявления на обществени поръчки 

за доставка на техника за нуждите на 

отбраната на страната. 

Липсва цялата документация, 

необходима на гражданите, за да 

си изградят представа за външната 

и отбранителната политика на 

страната. 

България - МВнР не публикува нито един 

документ на английски език, а на 

български език публикуваните 

документи са минимален брой; 

- публикуват се новини, изказвания, 

позиции, а интервютата на външния 

министър към края на ноември 2013 

г. са с актуалност януари 2013 г.; 

- справочна информация, свързана с 

консулски услуги, пътувания и др.; 

- МО публикува нормативни актове, 

В МВнР липсват стратегически 

документи, доклади, анализи, 

справки, бюджет, 

международните договори на 

страната, информация за 

двустранните и многостранните 

отношения, информация за водени 

преговори и гласуване в 

международни организации и т. н. 

В МО липсват достатъчно анализи 

и доклади по актуални въпроси на 
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заповеди на министъра, 

стратегически документи, планове и 

програми, документи за финансова 

отчетност, проектодокументи, 

военни стандарти, различни 

документи, свързани с човешките 

ресурси в армията; 

- кратка ежемесечна справка за 

участието на Въоръжените сили на Р 

България в мисии и операции зад 

граница; 

- справки за ученията на армията; 

- рубрика по казуса със 

замърсяването на околната среда 

около полигона „Змейово” – 

видеомониторинг и мониторинг на 

околната среда в реално време и т. 

н.; 

- бази данни за управлението на 

военните имоти и обществените 

поръчки в областта на отбраната. 

отбранителната политика; 

стратегическите документи 

съдържат твърде обща 

информация; липсват документи 

за отчетност на водените 

политики; бюджетната 

документация има нужда от 

сериозно усъвършенстване. 
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ТАБЛИЦА 3 

Индекс на прозрачността на държавите 

 

Показател Норвегия САЩ Китай Азербайджан Кения България 

П1 (стратегии) 5 5 2 1 1 4 
П2  

(анализи) 
4 5 1 0 0 2 

П3 

(преговори) 
2 2 1 1 0 1 

П4  

(договори) 
4 4 1 2 1 3 

П5  

(операции) 
5 4 2 1 1 4 

П6 (гласуване) 2 3 1 1 1 1 
П7 

(организации) 
5 5 3 3 4 5 

П8 (межд. 

Помощ) 
4 4 4 2 1 3 

П9  

(позиции) 
5 5 4 2 3 4 

П10 

(назначения) 
4 5 3 2 2 3 

П11 

(отчетност) 
3 4 1 0 1 2 

П12  

(разходи) 
5 5 2 3 1 4 

П13  

(оръжие) 
5 5 3 0 0 5 

П14 (доставки) 5 4 1 0 2 5 
П15 

(структура) 
4 4 1 0 1 4 

П16  

(доверие) 
5 5 5 5 1 5 

П17  

(фиск) 
5 5 1 2 2 4 

П18  

(закон) 
5 5 1 1 2 5 

П19  

(медии) 
5 4 1 1 3 3 

П20 

(демокрация) 
5 4 1 1 2 3 

П21 (ОБЩ 

ИНДЕКС) 

4,35 4,35 1,95 1,40 1,45 3,50 

 

*Скала: (-) нерелевантно; (0) никаква информация; (1) слаба информация; (2) скромна 

информация; (3) средна информация; (4) добра информация; (5) много добра 

информация. 
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1.2.1. Допълнения и обяснения 

 

Норвегия е сред държавите в света с най-високи постижения в областта на 

прозрачността, особено в сферата на финансите и природните ресурси. Разбирайки 

значението на този процес върху управлението, тя насочва част от международната си 

помощ към насърчаване на прозрачността в други региони по света. Например през 

април 2013 г. норвежкото правителство обяви, че отпуска допълнителни 5 млн. долара 

за Transparency Trust Fund на Американската банка за развитие. Фондът финансира 

проекти за прозрачност в латиноамериканските държави, основно в сферата на 

публичните финанси и природните ресурси. Фондът например финансира „Бразилската 

обсерватория за публични разходи”, довела до разкриването на нередности в 

управлението на публични средства и спестяването на значителни ресурси на 

бразилския бюджет, а също и на проекти за прозрачност в Еквадор, особено в 

петролния сектор.  

Норвегия е в категорията държави, представящи се „слабо” според индекса на 

прозрачност на международната помощ (International Aid Transparency Index 2013). 

Страната е на 31-ва позиция от 67 държави. Въпреки това държавата е сред 

учредителите на IATI, но планира да започне да публикува информация по стандарта 

на инициативата в края на 2013 г. Според доклада към индекса
238

 слабото представяне 

на страната се дължи на недостъпния формат на данните, които тя публикува, но също 

и на изключването на определени категории документи като отчети за представянето и 

дейността на Норвегия в сферата на международната помощ. 

Норвегия е много стриктна в предоставянето на данни в Регистъра на ООН за 

конвенционалните оръжия, а също и в базата данни на SIPRI. Всяка година 

Министерството на външните работи на страната публикува национален доклад за 

износа на оръжие.  

От гледна точка на механизмите за изграждане на доверие, в които участва, 

Норвегия е страна например по „Договора за Открито небе”.  

Сред документите, публикувани на английски език от Министерството на 

отбраната на Норвегия, към края на октомври 2013 г. са:  

                                                 
238

 Aid Transparency Index 2013, International Aid Transparency Initiative, Available from: 

http://ati.publishwhatyoufund.org/wp-content/uploads/2013/10/2013-Aid-Transparency-Index.pdf [cited 31 

October 2013], p. 46. 

http://ati.publishwhatyoufund.org/wp-content/uploads/2013/10/2013-Aid-Transparency-Index.pdf
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- Доклад за бъдещите покупки на Норвежките въоръжени сили за периода 2012 – 

2020 г. (например пренасочване на инвестициите от военноморски към 

военновъздушни и наземни системи: покупката на бомбардировач F-35 през 2015 г., 

нов логистичен кораб през 2015 г. и т. н.); 

- Годишен доклад за състоянието на отбраната на Норвегия за 2013 г. (включващ 

информация за стратегията в сферата на сигурността и отбраната; структурата и 

персоналния състав на ръководството на въоръжените сили (със снимки); описание на 

способностите на Норвежките въоръжени сили; бюджета за отбрана и др.); 

- Информация относно военноморските способности на Норвегия след 2020 г. – 

Министерството на отбраната съобщава, че е получило информация от изброени чужди 

корабостроителници с оглед на вземане на решение за продължаване на живота, замяна 

или друго решение по отношение на шестте подводници на страната, клас „Ula”, чиито 

живот изтича през 2020 г.    

 

САЩ демонстрират най-прозрачното сред изследваните държави (а вероятно и в 

световен мащаб) представяне на бюджета за външни отношения. От него става ясно 

колко много финансови и други ангажименти изисква поддържането на 

хегемонистична позиция в системата на международните отношения. 

Проектобюджетът за 2014 г. е представен по политики и програми, в синхрон с 

философията на програмното бюджетиране. Разписани и обяснени са средствата за 

поддържането на дипломатическата и консулската служба по света, програмите на 

САЩ по света, членският внос в международните организации, издръжката на мисиите 

на САЩ по света и т. н. 

Повечето от най-актуалните доклади на Пентагона, съдържащи съществена 

информация по текущи въпроси от силен интерес за САЩ, се изготвят за ползване от 

Конгреса по силата на конкретни законодателни норми. Повечето от тези доклади, 

например Докладът до Конгреса за най-новото развитие по въпросите на сигурността и 

отбраната по отношение на Китай
239

, се изготвят в класифицирана и некласифицирана 

версия, като на интернет страницата на Департамента по отбраната се публикува 

некласифицираният документ. В доклада за Китай е посочена дори точната сума, 

похарчена от бюджета за изготвянето му – $95 000 долара за фискалната година 2012 – 
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2013. Други интересни публикувани документи от Департамента по отбрана на САЩ 

през 2013 г. са: Доклад за ядрената стратегия на САЩ, който се изготвя до Конгреса, 

преди президентът да обяви промени в стратегията;  Меморандум за разбирателство 

между департаментите по външни отношения и отбрана и частните военни компании в 

Ирак (декември 2007 г.). 

САЩ правят изключение от общото правило (според което министерствата на 

отбраната са по-прозрачни от министерствата на външните работи) и като цяло 

публичността на работата на Държавния департамент е по-висока и по-пълна в 

сравнение с тази на Департамента по отбрана. Информацията за външната политика е 

по-подредена по тематика, по-изчерпателна, като има пълен набор от документи за 

съответния хронологичен период, за разлика от Пентагона.  

САЩ са в категорията държави, представящи се „слабо” според индекса на 

прозрачността на международната помощ за 2013 (представя се по-слабо от Норвегия), 

на 40-а позиция от 67 държави, въпреки че в портала си за отворени данни има 

значително количество информация особено по отношение на международната помощ. 

Департаментът по отбраната на САЩ е започнал да публикува данни в IATI през май 

2013 г., но част от тях са непълни и не са във формата на инициативата. Не се 

публикуват и планираните бюджети за международна помощ по държави в 

перспектива. Държавният департамент все още не публикува данни във формата на 

IATI.  

И САЩ представят национален годишен доклад за износа на оръжие 

(публикуван в SIPRI).  

 

Китай – Въпреки традиционната си политика на конфиденциалност през 

последните години се забелязва нарастващо разбиране у китайските власти, че 

прозрачността има своите външнополитически ползи и е необходимо увеличаване на 

информацията, която Китай представя пред света. 

Въпреки това все още Китай на практика не публикува никакви документи на 

английски език на страницата на външното си министерство. Информацията на 

страницата на отбранителното министерство е по-богата, но също не съдържа 

документи, а главно новини и изказвания. В края на октомври 2013 г. за пръв път от 

края на Студената война насам Китай показа снимки и видео от своето първо 

поколение ядрени подводници, част от които ще излязат от употреба. Докато страната 
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твърди, че това са част от усилията й за увеличаване на военната й прозрачност, 

външният отзвук бе, че КНР се опитва да демонстрира военната си мощ.  

Най-голямото постижение по отношение на прозрачността на външната и 

отбранителната политика на Китай е публикуването веднъж на две години на т. нар. 

Бяла книга за отбрана. Последната
240

 беше обявена през април 2012 г. Бялата книга е 

сравнително кратък, семпъл документ. Тя съдържа базисна информация за стратегията 

и същността на политиката за сигурност на Китай, с минимален обем числа и детайли. 

През 2012 г. се наблюдава влошаване на качеството на документа в сравнение с 2010 г. 

от гледна точка на пълнота на предоставената информация. Например във версията за 

2012 г. липсват данни за годишните разходи за отбрана (дори като обща сума), 

информация за вноса и износа на някои видове конвенционални оръжия (въпреки че 

подобен вид данни, макар и оскъдни, има в доклада от 2010 г.). 

Публикуваната на интернет страницата в рубриката „разходи за отбрана” обща 

сума на разходите на Китай за отбрана към края на 2013 г. е с актуалност 2007 г. (в 

Бялата книга за отбрана последната актуална информация е за 2009 г.). Последните 

декларирани данни (към края на 2013 г.) в Регистъра на ООН за военните разходи пък 

са за 2010 г. (виж приложение №9 – Споровете между САЩ и Китай относно 

военната прозрачност).  

Въпреки че не участва в „Инициативата за прозрачност на международната 

помощ” (IATI), Китай влиза в индекса за прозрачност на международната помощ през 

2013 г., като заема последната 67-а позиция сред донорите, което означава, че страната 

не представя почти никаква информация в това отношение. Въпреки строгата оценка на 

IATI обаче на 21 април 2011 г. Китай публикува първата в историята си Бяла книга за 

международната помощ. Докладът е сравнително богат на информация, като съдържа 

данни за общата сума на помощта, видовете помощ, разпределението й по сектори, 

континенти и категории държави (с високи, с ниски доходи, слабо развити и т. н.), 

сумата по региони на опростените дългове към Китай и т. н.  

Китай декларира официално оръжейните си данни пред ООН. Страната е 

предала доклада си към Регистъра на ООН за конвенционалните оръжия за 2012 г., като 

според него Китай само е изнасял оръжие и има нулев внос. Вероятно тези данни се 

дължат на продължаващото военно ембарго, наложено от ЕС. Страната обаче не 
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публикува подробен годишен доклад за износа на оръжие. Освен това според базата 

данни на SIPRI износът на оръжие на Китай на практика е по-голям от декларирания 

пред ООН.  

Китай не участва в „Договора за Открито небе”, но участва в различни, 

предимно двустранни или азиатски формати за диалог в сферата на изграждането на 

доверие, например Конференцията за взаимодействие и мерки за изграждане на 

доверие в Азия CICA (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in 

Asia). 

Китай е на 173-а позиция сред 179 държави в индекса на медийна свобода през 

2013 г. на „Репортери без граници”. 

 

Азербайджан – Бюджетната прозрачност е един от сериозните проблеми на 

достъпа до информация в Азербайджан, която е богата на природни ресурси държава. В 

медиите там липсват големи дебати около приемането на бюджета, което е практика в 

западните държави. Причината за слабото внимание към бюджета в публичната сфера 

на Азербайджан е, че хората не чувстват, че този бюджет е техен (както се случва и в 

други богати на ресурси държави). Прогрес е, че в последните няколко години 

Министерството на финансите публикува проектобюджета преди внасянето му в 

парламента.  

На сайта на МВнР на Азербайджан са публикувани подробни справки за 

двустранните отношения на страната. В тях са изброени и подписаните двустранни 

документи. Например на 26 април 2012 г. в Баку е подписан Меморандум за 

разбирателство между Държавната петролна компания на Р Азербайджан (SOCAR) и 

„Българския енергиен холдинг” в сферата на природния газ и петрола. Кратка 

информация за споразумението е публикувана от българското Министерство на 

икономиката, енергетиката и туризма, но текстът на споразумението не е публикуван 

на нито една от интернет страниците на институциите на България и Азербайджан, 

независимо че се отнася до важни въпроси от областта на енергетиката. Според 

съобщения в медиите меморандумът предвижда България да получи достъп до първите 

алтернативни доставки на газ (извън Русия), след като изгради междусистемните газови 

връзки с Гърция и Турция. Така България би трябвало да стане първата държава от ЕС, 

която получава газ от Азербайджан. На сайта на българското МВнР няма информация 

за подписаното споразумение. 
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Азербайджан не е включен в индекса за прозрачност на международната помощ 

за 2013 г. В последните години страната става донор на международна помощ и през 

2011 г. към МВнР се създава специална агенция за разпределяне на помощта за 

развитие и хуманитарната помощ съобразно с външната политика на страната 

(Azerbaijan International Development Agency), но информацията за дейността й е 

оскъдна. 

Към началото на ноември 2013 г. Азербайджан не е предал доклад към 

Регистъра на ООН за конвенционалните оръжия. Страната не представя и национален 

доклад за износа на оръжие. Няма информация по въпроса за вноса на оръжие 

(вероятно заради наложеното ембарго от ОССЕ) и на интернет страницата на 

Министерството на отбранителната индустрия. Азербайджан не предоставя 

информация за военните си разходи в Регистъра на ООН за военните разходи. 

Азербайджан не участва в договора „Открито небе”, но пък участва в 

Конференцията за взаимодействие и мерки за изграждане на доверие в Азия CICA 

(Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia).  

Страната заема 156-о място в индекса на медийна свобода през 2013 г. сред 179 

държави. 

 

Кения – През 2010 г. е приета новата конституция на страната, която предвижда 

по-силно гражданско участие в управлението и по-голям обем информация, която стига 

до гражданите. През юли 2011 г. президентът на Кения стартира „Инициатива за 

отворени данни” (Open Data Initiative). Порталът https://opendata.go.ke/ предоставя 

данни основно в сферата на финансите, здравеопазването, образованието и водите. 

Страната участва в „Партньорство за открито управление” (OGP) от края на 2011 г. 

На страницата на Министерството на външните работи и международната 

търговия на Кения не е публикуван нито един документ. На английски език се обявяват 

единствено изказвания и позиции на президента на Кения и на вънщния министър на 

страната. Освен справочна информация и новини единствената съществена 

информация на сайта е препратката към стратегията „Визия за Кения 2030” (Kenya 

Vision 2030), която си поставя за цел Кения да се превърне в развиваща се държава със 

средни доходи. Стратегията има политически, социален и икономически стълб, като 

последният си поставя  за цел да се постигне 10% годишен растеж на БВП, който да се 

задържи на това ниво до 2030 г. Въпреки тези цели засега Кения е четвъртата най-

https://opendata.go.ke/
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корумпирана държава в света според класацията на „Трансперънси интернешънъл”, 

представена през 2013 г. 

Освен обяви за открити обществени поръчки за доставки в сферата на отбраната, 

новини и най-обща информация за структурата на въоръжените сили Министерството 

на отбраната на Кения не представя никаква друга съществена информация на 

английски език.  

Кения не предоставя доклади в Регистъра на ООН за военните си разходи. Към 

средата на ноември 2013 г. държавата не е представила данни за 2012 г. в Регистъра на 

ООН за конвенционалните оръжия. Кения не участва в договора „Открито небе”.  

Страната заема 71-о място в индекса на „Репортери без граници” за медийна 

свобода през 2013 г. сред 179 държави, като това я поставя на по-добра позиция в 

сравнение с България, която заема 87-о място в индекса. 

 

България – Страната демонстрира ангажимент към ценностите на прозрачността 

след демократичните промени, включително чрез участието си в „Партньорство за 

открито управление” от 2011 г. насам. В първия изготвен план за действие към 

инициативата са заложени 33 мерки. Основните от тях са свързани със засилване на 

бюджетната отчетност (което се очаква да стане например чрез създаването на 

независима фискална организация към Народното събрание), увеличаване на 

корпоративната социална отговорност, усъвършенстване на регистрите на природни 

ресурси, развиването на информационните системи в здравеопазването, подобряването 

на портала за публични комуникации (www.strategy.bg) и др. 

 Предизвикателствата пред България в сферата на прозрачността са: 1. 

реформиране на законодателството за достъп до информация с цел насърчаване на 

активната прозрачност, т. е. редовно разкриване на некласифицирана информация от 

ведомствата; въвеждане на санкционен механизъм за държавни служители, които не 

спазват правилата за активна прозрачност; въвеждане в законодателството на 

специална защита на държавни служители, изнасящи информация за злоупотреби (т. 

нар. whistleblowers); 2. въвеждане на институцията „информационен комисар” в 

България, който да надзирава прилагането на активна прозрачност и да допринася за 

решаването на проблема с незаконната класификация на документи; 3. създаване на 

портал за отворени данни в съответствие с директивата на ЕС за повторната употреба 

на инфорамцията в публичния сектор; 4. усъвършенстване на регистрите на 

концесионните договори и за природните ресурси; 5. усъвършенстване на финансовата 
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прозрачност чрез публичност на докладите на бъдещата независима фискална 

институция, разкриване на анализите и някои от базите данни на приходните агенции, 

представяне на повече информация за дейността на банковия надзор; 6. реформа в 

предоставянето на информация от страна на правораздавателната система; 7. пълно 

въвеждане на електронното здравеопазване; 8. увеличаване на прозрачността за защита 

на потребителите; 9. увеличаване на прозрачността на медиите; 10. реформа на 

предоставяната информация в сферата на сигурността и външната политика. 

МВнР на България не публикува никакви документи на страницата си на 

английски език, а само новини и справочна информация. На страницата на български 

език МВнР публикува крайно недостатъчен брой документи, които не позволяват на 

гражданите да си съставят каквато и да било представа за водената външна политика от 

страната. Няма публикувани никакви стратегически документи. Например изготвеният 

през 2010 г. Стратегически преглед на дипломатическата служба бе за кратко 

публикуван на сайта на МВнР, а след това изчезна оттам и понастоящем не може да 

бъде открит. Към 24 ноември 2013 г. публикуваните нормативни документи са два – 

Устройствен правилник на МВнР и Професионален кодекс на дипломатическата 

служба. Липсват Законът за дипломатическата служба, Законът за държавния служител 

и много други. Публикувани са и два проектодокумента – проект на наредба за 

кариерното развитие на дипломатическите служители и проект на Средносрочна 

програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2013 – 2015 г. 

Последната се състои практически от седем страници, като приложението за 

необходимите финансови средства липсва, а самата програма не изяснява политиката 

на страната в сферата на помощта за развитие. Документите за отчетност – най-вече 

годишният отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми, се 

доближава до стандартите за подобен род документи. Бюджетът на МВнР за 2013 г., 

който по закон е публичен, се състои от два документа, като първият е в размер от една 

страница, а вторият – две страници, от което може да се направи извод и за 

информационната им стойност. МВнР не публикува абсолютно никакви анализи и 

доклади (доколкото такива изобщо се изготвят във ведомството), на базата на които се 

вземат решенията във външната политика.    

След пускането в действие на новия сайт на МВнР е изчезнала цялата 

информация за двустранните отношения на България с държавите по света, поради 

което подобна информация българските граждани могат да придобият чрез интернет 

страниците на останалите държави, които обикновено публикуват актуална 
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информация за двустранните си отношения, включително с България. За 

многостранната дипломация на България данни не могат да се открият на сайта на 

МВнР, като се изключат спорадичните съобщения в рубриката „новини”. Нито на сайта 

на МВнР, нито на сайта на която и да е друга държавна институция в България може да 

се намери пълният списък и съдържанието на действащите международни договори на 

Р България, независимо че според чл. 30 от Закона за международните договори МВнР 

би трябвало да ги съхранява. 

Българското МВнР не предоставя информация за гласуването на 

дипломатическите представители на страната в органите на ООН. За сметка на това 

обаче такава информация, придружена с анализ, може да се намери във външни 

източници, като например Годишния доклад на Държавния департамент на САЩ за 

практиките по гласуване в органите на ООН. Според доклада
241

 за 2012 г. например 

българският глас е съвпадал с този на САЩ в 59% от изследваните 78 случая, като 

съвпадението достига близо 89%, ако се броят решенията с консенсус. България е сред 

страните в ЕС с най-високо съвпадение (75%) на гласуванията по осем важни за САЩ 

въпроса (за прекратяване на икономическото ембарго на САЩ към Куба, за статуса на 

Палестина в ООН, за състоянието на правата на човека в Иран и Сирия и др.).  

През юни 2013 г. към МВнР бе създаден обществен съвет, чиито основни цели 

са да създаде платформа за диалог с гражданските организации и да засили 

прозрачността в работата на МВнР. Към ноември 2013 г. съветът е провел само две 

заседания и дейността му към този момент не е получила широка публичност, въпреки 

че по правило в него могат да участват представители на неправителствения сектор, на 

академичната общност и на медиите с експертиза в областта на външната политика и 

сигурността. За да съветът постигне целта си за прозрачност, заседанията му би 

трябвало да се излъчват в реално време през интернет страницата на МВнР.  

Заради слабата прозрачност и отчетност на МВнР в България очевидно е 

необходим значително по-силен парламентарен контрол върху осъществяваната от 

министерството външна политика. Той може да се осъществява чрез редица механизми, 

например изготвяне на задължителни доклади от МВнР до парламента, като те следва 

да се публикуват изцяло или в некласифицираната им част (по подобие на модела в 

САЩ). Парламентарният контрол върху външната политика в България обаче в 

момента е непрозрачен заради практиката заседанията на Парламентарната комисия по 
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външна политика да бъдат закрити. Според чл. 10 от Вътрешните правила за работата 

на Комисията по външна политика „заседанията на КВП са закрити, освен когато се 

обсъждат законопроекти. По решение на комисията обсъждането на определени 

въпроси също може да бъде открито”. Обсъжданията и протоколите от закритите 

заседания са класифицирана информация. Само решенията на комисията са публични 

освен ако тя не реши друго. Така изслушванията на външния министър, на 

представители на дипломатическата служба по актуални въпроси са по правило 

класифицирана информация и гражданският контрол върху тази част от сектора за 

сигурност е на практика невъзможен. Същите заключения важат и за Парламентарната 

комисия по отбрана, чийто заседания също са априори закрити, а обсъжданията и 

протоколите от тях са класифицирана информация.  

По-висока прозрачност в работата на МВнР би допринесла не само за 

демократичния контрол върху външната политика, но би самодисциплинирала МВнР 

при изпълнение на възложените му по конституция правомощия. Например ако се 

налага да публикува ежемесечни анализи или бюлетини за състоянието на 

международните отношения, МВнР най-малкото ще се налага да ги изготвя, като по 

този начин ще е сигурно, че ведомството е добре информирано, когато взема 

външнополитически решения. 

В България е необходимо създаването на Национален център по декласификация 

на документи към ДА „Архиви” по подобие на центъра в САЩ, защото в момента 

съществува огромен проблем с публикуването на декласифицираните документи. На 

практика администрацията не ги обявява и така години наред незаконно те остават 

скрити от обществото (справка – „Докладът за Кербала” и казусът „Иракски дълг”). 

За разлика от МВнР Министерството на отбраната е доста по-прозрачно в 

работата си, ако се съди по публикуваната на интернет страницата му информация. 

Неслучайно то заема престижното второ място (след Община Добрич) сред 490 

институции в България (министерства, агенции, общини, областни структури и др.) в 

Рейтинга на активната прозрачност за 2013 г. на неправителствената организация 

„Програма Достъп до информация”. За сравнение МВнР заема 342-а позиция в 

класацията, което го прави последно сред всички министерства. МО публикува 

нормативни актове, заповеди на министъра, стратегически документи, планове и 

програми, документи за финансова отчетност, проектодокументи, военни стандарти и 

най-различни документи, свързани с човешките ресурси в армията.  
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МО обявява също кратка ежемесечна справка за участието на Въоръжените сили 

на Р България в мисии и операции зад граница. Публикуват се и справки за ученията на 

армията. Има информация, предимно справочна, за двустранното и многостранното 

сътрудничество в сферата на отбраната.  

По значими обществени теми като замърсяването на околната среда около 

полигона „Змейово” е създадена специална рубрика, която дава информация на 

ежедневна база за проведените изпитвания, видеонаблюдение на полигона в реално 

време, а също и мониторинг в реално време на замърсяването на атмосферния въздух, 

включително космически мониторинг. Публикувани са кореспонденция и други 

документи по казуса.   

Към МО също има създаден обществен съвет (Обществен съвет по отбранителна 

политика), който публикува стенограми от заседанията си и други документи, 

включително позиции на неправителствените организации по стратегическите 

документи на ведомството.  

На сайта на МО има портали за управлението на имотите на ведомството, а 

също и за обществените поръчки за доставки.  

От страна на МО липсват достатъчно анализи по най-важните и актуални теми 

от областта на отбранителната политика и сигурността на страната. Много от 

стратегическите документи съдържат твърде обща информация. Инвестиционният план 

- програма до 2020 г. е под формата единствено на презентация, без необходимите 

детайли и анализ, няма и финансова рамка. Липсват отчетни документи за резултатите 

от дейността на министерството и на Въоръжените сили
242

. Бюджетната документация 

е по-добра от тази за външната политика, но има нужда от сериозно усъвършенстване. 

Като цяло липсва информация и за това какви реформи предстоят в сектора, така че 

отбранителната политика на страната да стане по-ефективна. Проблем е също, че много 

от документите в българската версия на сайта на МО липсват в английската му версия.   

 

1. 3. Изводи 

 

 Емпиричните данни на първо място потвърждават някои изводи, които са 

очаквани от гледна точка на теорията на демокрацията, а именно че държавите с 

                                                 
242
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предвид ежегодното изготвяне на Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили и на 

тримесечни отчетни доклади. 
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демократично управление и по-висока степен на медийна свобода са и по-прозрачни 

във външната си политика. Данните не дават отговор за това кое е причината и кое – 

следствието (т. е. дали демокрацията води до по-висока прозрачност или по-високата 

прозрачност засилва демокрацията), но моделът предполага, че могат да се търсят 

зависимости и в двете посоки. Недемократичните държави очаквано са с нисък индекс 

на прозрачност във външната си политика, но все пак те демонстрират определено ниво 

на прозрачност (т. е. общият индекс е над 0), а по определени теми прозрачността дори 

е на задоволително ниво. Например Китай разпространява значителен обем съществена 

информация по отношение на предоставяната международна помощ, на изразяваните 

външнополитически позиции, а също и по отношение на участието в мерки за 

изграждане на доверие.  

 Второ, емпиричното проучване категорично засича процес на засилващ се 

стремеж към повече прозрачност от страна на недемократични държави. Обяснението 

за това е, че прозрачността се разглежда като инструмент на външната политика, а 

освен това и като част от публичната дипломация. Например все по-нарастващото 

участие на недемократични държави в междуправителствени инициативи за 

прозрачност (Кения в OGP, Азербайджан в EITI) означава, че прозрачността е не само 

механизъм за демократичен контрол, но все повече се превръща в инструмент на 

външната политика, който носи специфични ползи като на демократичните, така и на 

недемократичните държави и в този смисъл е пример за печеливша “игра” в 

международната политика (‘a win-win game’).  

Фактът, че недемократичните държави са постигнали различна степен на 

прозрачност и например Китай е по-прозрачен във външната си политика от 

Азербайджан или Кения, е резултат от целенасочената стратегия на властите в Пекин 

към развитие на модерна публична дипломация, част от която е предоставянето на 

информация за постиженията на КНР в една или друга сфера. „Китай все още може да 

няма „грандстратегия за публична дипломация”, но като се погледне мащабът и 

разнообразието на китайската публична дипломация и като се отчете колко добре 

обмислени са много от действията, човек не може да не заключи, че Китай се справя 

добре и дори изпреварва много западни държави в публичната дипломация. Китай 

обаче има по-голяма нужда от публична дипломация”, се подчертава в изследването 

„Новата публична дипломация”
243

. 
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Трето, данните показват и ясна зависимост между социално-икономическото 

развитие на държавите и прозрачността им във външната политика. Колкото по-

прозрачна е държавата, толкова по-развита е тя в социално-икономически план, както и 

обратното. Това означава, че прозрачността на външната политика не само не е пречка, 

но е и благоприятен фактор за икономическо и социално развитие. 

Фактът, че държави като Норвегия и САЩ са постигнали доста високо ниво на 

индекса на прозрачност според модела, не означава, че те са на прага да реализират 

нормативния идеал за пълна прозрачност. Това означава обаче, че тези държави 

проявяват висока склонност да публикуват определени типове информация за 

външната си политика и по този начин де факто признават, че обявяването им не й 

вреди (или че ползите са повече от вредите). Това е добра предпоставка за поставяне на 

по-високи цели пред тези държави във връзка с пълнотата, систематичността, прага на 

същественост и други характеристики на информацията, които държави с нисък 

базисен индекс на прозрачност няма как да постигнат априори. Освен това, има 

дейности в базисния модел на прозрачността на външната политика, които не са 

достатъчно осветени дори в демократичните държави като например провеждането на 

международни преговори, гласуване в някои от международните организации и др. 

 

2. Прозрачност на международните правителствени организации и формати 

 

2.1. Методика 

 

Моделът за оценка на прозрачността на международните правителствени 

организации и формати следва подсказаната от Либич в глава втора философия на 

прозрачността на организациите, които осъществяват публични политики. Той включва 

показатели, разкриващи: 1. целите на международните организации (т. е. оповестяване 

на заложените им в учредителните актове правомощия – П1, П2); 2. информацията, на 

базата на която те вземат решения (т. е. анализи, статистика и др. – П5, П6); 3. 

процесът на вземане на решения, както и самите решения (т. е. данни за гласуването, 

приетите документи, юридически актове и др. – П7, П8, П9); 4. информация за 

финансирането на политиките (т. е. бюджет на организациите – П11, П12); 5. 

информация за отчетност на водените политики (т. е. отчети, одити, анализи на 

ефективността и т. н. – П3, П4, П10). Тъй като за разлика от държавите 

международните организации имат вторична правосубектност, при изработването на 
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модела за оценка на прозрачността е съобразена логиката на двата типа отчетност в 

международната политика (анализирани в глава втора) – делегирания модел и модела 

на участието. Идеята е показателите за прозрачност да бъдат изработени, така че да се 

постигне отчетност както в полза на държавите, които са учредили международните 

организации, така и в полза на гражданите, които се влияят от тяхната политика. Като 

допълнителен критерий – П13, е включен показател за наличие на благоприятна 

процедура за достъп до документи с цел да се провери доколко организациите 

разполагат с допълнителни юридически гаранции за прозрачност.  

На тази основа е изработен следният модел, включващ 13 критерия за оценка: 

 

Модел за оценка на прозрачността на международните правителствени 

организации и формати 

 

1. Публикуване на учредителните актове на организацията и на имената на 

присъединилите се към нея държави и други субекти на международното право (П1) 

2. Публикуване на документите, отразяващи целите и основните насоки на дейността 

на организацията (П2) 

3. Публикуване на структурата и персоналния състав на организацията (поне на 

ръководството й), както и на информация относно плановете за реформи в 

организацията (П3) 

4. Публикуване на информация с оглед отчетност на механизмите за предотвратяване 

на конфликт на интереси, злоупотреби при изпълнение на пълномощията им и др. от 

страна на персоналния състав на организацията, както и публичност на процедурите по 

назначаване или избор на ръководния състав на организацията (П4) 

5. Публикуване на анализи, доклади, статистика и др. информация, изготвена от 

съответната организация, която е от значение за вземането на решения (П5)  

6. Публикуване на проекторешения или проектодоговори преди разглеждането им (П6) 

7. Публичност на процеса на вземане на решения – открити заседания при официалното 

обсъждане на проекторешения на основните органи, взимащи решенията в 

организацията (чрез заседания със свободен достъп, чрез онлайн излъчване на 

заседания, публикуване на стенограми, протоколи от заседанията или по друг начин) - 

(П7) 

8. Публичност на резултатите от гласуването (с изключение на тайния вот) – (П8) 
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9. Публичност на взетите решения – публикуване на взетите решения изцяло (ако са 

нормативни актове) или в пълнота (ако съдържат информация, подлежаща на 

класифициране), дори те да имат само препоръчителен характер (П9) 

10. Публикуване на документи за отчетност на водените политики и взетите решения 

(П10) 

11. Публикуване на бюджета на организацията, вкл. членския внос на държавите и 

разходните пера по политики, програми и проекти, придружени със съответните 

мотиви (П11) 

12. Публикуване на отчетите за изпълнението на бюджета (П12) 

13. Наличие на благоприятстваща прозрачността процедура за достъп до документи 

(П13) 

14. ОБЩ ИНДЕКС (П14) 

 

 По подобие на модела за външната политика и настоящият модел може да се 

подобри, ако общият индекс на прозрачността се изчисли като среднопретеглена, а не 

средноаритметична величина от всички съдържащи се в него показатели с цел да се 

отчете различната тежест на всеки от тях. Другата прилика е, че и този модел изследва 

базисната прозрачност и целта му не е да прави детайлен анализ на качеството на 

достъпната информация. В този смисъл организациите с висок индекс на прозрачността 

не следва да се разглеждат като напълно прозрачни и неподлежащи на 

усъвършенстване. За разлика от модела за външната политика в този случай оценката 

на показателите е извършена изцяло на базата на интернет страниците на изследваните 

международни организации и формати с актуалност октомври – ноември 2013 г. Не са 

ползвани допълнителни индекси, нито пък допълнителна информация, например от 

медии, неправителствени организации или други източници. В тази връзка моделът 

подлежи на усъвършенстване, доколкото например един анализ на отразяването от 

традиционните медии по света на работата на всяка от изследваните организации би 

дал важни сведения за нивото й на прозрачност, за реалната използваемост на 

публикуваните от нея данни, а също и за ефектите от разпространението им. Въпреки 

липсата на подобен анализ в настоящото изследване моделът за оценка на 

прозрачността дава добра базисна представа по изследваната тема.  

 Изследваните международни правителствени организации са четири на брой 

(Организацията на обединените нации - ООН, Организацията на Северноатлантическия 

договор – НАТО, Организацията на страните износители на петрол – ОПЕК и 
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Международната агенция за атомна енергия - МААЕ). Проучен е и един 

междуправителствен формат от срещи на върха и в работни групи, който не е 

структуриран в организация – Групата на двадесетте (Г20). Подборът на субектите в 

никакъв случай не е представителен за съществуващите стотици междуправителствени 

организации и формати, но все пак стремежът е избраните субекти да бъдат 

едновременно разнообразни, със съществени функции в системата на международните 

отношения и в този смисъл – сравними. При подбора на субектите например отпаднаха 

организации и формати, които поради скромните си функции, заложени още при 

създаването, вероятно биха отговаряли формално на много от критериите за 

прозрачност (например БРИКС, Организацията за ислямско сътрудничество – ОИС, 

дори Шанхайската организация за сътрудничество – ШОС и др.), но в същото време 

това не би имало съществен ефект върху международната политика заради техните 

далеч по-ограничени функции.  

Разнообразието при подбора на субектите е търсено, за да има възможност за 

сравнение на различни организации от гледна точка на представителност (ООН - 193 

члена и МААЕ – 160, а от друга страна - НАТО – 28 члена, Г20 – 20 члена и ОПЕК – 12 

члена), географски обхват (ООН, МААЕ и Г20 – глобални и НАТО и ОПЕК – с 

ограничен обхват), отраслева специализация (ООН – универсална, НАТО – военно-

политическа, ОПЕК и Г20 – икономически, МААЕ – ядрена енергия), участие на 

демократични/недемократични държави (ООН, МААЕ и Г20 – смесено, НАТО – 

демократични, ОПЕК - недемократични) и др. Европейският съюз не попада в 

изследването, тъй като в качеството му на интеграционна общност функциите му 

значително надвишават тези на традиционна международна организация. В този 

смисъл значителна част от правомощията му (например тези, които са от изключителна 

компетентност на ЕС) излизат извън рамките на традиционното разбиране за 

международна политика и не носят добавена стойност към изследването. За сметка на 

това обаче Съветът на министрите като институцията на ЕС, където (заедно с 

Европейския съвет) в най-голяма степен се осъществява традиционна международна 

политика, е обект на самостоятелно кратко изследване в дисертацията (виж 

приложение №2). 
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2.2. Резултати 

 

ТАБЛИЦА 4 

 

Международна 

организация 

Политики и предизвикателства в сферата на прозрачността 

ООН - един от най-прозрачните субекти на международната политика; 

- публикува последователно документи, отнасящи се до 

дейността на всичките си органи;  

- по правило заседанията на основните органи са открити, 

стенограмите от тях са публични, като някои от тях се излъчват 

директно по web телевизията на организацията; 

- през 2007 г. по инициатива на САЩ стартира Инициативата за 

прозрачност и отчетност на ООН (UN Transparency and 

Accountability Initiative), чийто акцент е предотвратяване на 

злоупотреби с финансите на организацията (в отговор на 

скандала „Петрол срещу храни”); 

- необходимост от по-добра прозрачност по бюджетно-

финансовите въпроси. 

НАТО - деклариран ангажимент за прозрачност и отчетност; 

- има ясна, но силно консервативна политика в областта на 

комуникацията и разкриването на информация, представена в 

редица стратегически документи като например „Политика на 

НАТО за стратегическа комуникация” (‘NATO Strategic 

Communication Policy’, 14.09.2009), “Публично разкриване на 

информация на НАТО” (‘Public Disclosure of NATO Information’, 

Novеmber 2008) и др.; 

- заседанията на основните органи на организацията са закрити; 

не се публикуват протоколи или стенограми, нито пък решенията 

им;  

- организацията разполага с онлайн видео канал 

(www.natochannel.tv), който обаче не излъчва заседания на 

органите на НАТО, а подготвени от журналисти видео 

материали; 

- повечето публикувани документи от организацията са архивни 

и са създадени преди повече от 30 години съобразно политиката 

по декласификация на информацията. 

ОПЕК - усилия за засилване на прозрачността на пазара на петрол след 

2000 г.; ОПЕК е сред учредителите на Joint Organisations Data 

Initiative – JODI, довела до създаването на световните бази данни 

за пазарите на петрол и природен газ; 

- периодично представя данни за резервите и производствените 

способности на държавите – членки с цел по-голяма 

предсказуемост на цените; 

http://www.natochannel.tv/
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- редовни прогнози за търсенето и предлагането на петролни 

продукти в света в средносрочен и дългосрочен план; 

- слаба прозрачност на процеса на вземане на решения в 

организацията. 

МААЕ - организация с изключително висока степен на прозрачност; 

- публикува цялата документация, която се обсъжда по време на 

Генералната конференция на организацията, както и взетите 

решения; 

- публикува богата база данни от анализи и доклади; 

- предлага специални секции по най-актуалните въпроси от 

дейността си като например базата данни за мониторинг на 

инцидента във Фукушима (Fukushima Monitoring Database); 

- предлага достъп на обществеността до изключително богата 

научно-техническа база данни с публикации в сферата на 

мирното използване на ядрената енергия. 

Г20 - стремеж към прозрачност и включване на гражданския сектор 

чрез форматите Business 20, Think 20, Civil 20, Youth 20 и Labour 

20; 

- прозрачността във финансите и икономиката е редовен 

приоритет в плановете за действие на Г20 по един или друг 

въпрос. Един от трите приоритета на руското председателство на 

форума (2012 – 2013 г.) например е „растеж чрез доверие и 

прозрачност”; 

- реално прозрачността на форума е частична. От 65 събития по 

време на едногодишното руско председателство например 

достъпни за медиите са само 16. Обсъжданията по време на 

официалните срещи на държавните ръководители и на 

финансовите министри не са открити, нито пък повечето от 

работните групи. Информацията достига до медиите чрез 

пресконференции; 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 5 

 

Международна 

организация 

Публични документи и процедури Непублични 

документи и 

процедури 

ООН - резолюции на Общото събрание; декларации 

и конвенции; стенограми на публичните 

заседания на ОС и основните комитети, 

включително информация за проведеното 

гласуване;  

- резолюции на Съвета за сигурност, 

изявления на председателя, доклади на 

генералния секретар до Съвета за сигурност, 

кореспонденция между генералния секретар и 

председателя на Съвета за сигурност; 

стенограмите от официалните заседания на 

- тайно гласуване при 

избора на Генерален 

секретар и при избора 

на държавите, когато 

стават член на даден 

орган на 

организацията; 

- закрити консултации, 

подготвящи 

официалните 

заседания на Съвета за 
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Съвета за сигурност; доклади от мисиите на 

Съвета за сигурност; документация по 

налаганите санкции; богата историческа 

справочна информация за процедурните 

практики в Съвета за сигурност; 

- проекторешения, проекторезолюции и други 

проектодокументи на ИКОСОС; доклади, 

министерски декларации и др.; 

- доклади и писма от държавите членки, както 

и други документи, които ги засягат; 

- годишен доклад на Генералния секретар за 

дейността на ООН; 

- редовни доклади на Генералния секретар по 

всяка от текущите операции по поддържане 

на мира. 

сигурност. 

 

НАТО - архивни документи, създадени преди 30 или 

повече години; 

- справочна и кратка информация за всички 

дейности на организацията; 

- основни стратегически концепции 

(включително Лисабонската концепция от 

2010 г.); 

- годишен доклад на генералния секретар за 

дейността на НАТО; 

- декларации, изказвания, позиции; 

- технически стандарти на организацията; 

- частични статистически финансови данни. 

- документи с 

актуалност до 30 

години (с изключение 

на разкритите ad hoc); 

- протоколи от 

заседанията на 

основните органи, 

нито пък решенията 

им; 

- анализи, доклади и 

др.; 

- бюджет; 

- отчетни документи. 

ОПЕК - участие в световните бази данни за пазарите 

на петрол и природен газ (JODI Oil World 

Database и JODI Gas Database); 

- публикува редица анализи, прогнози, 

доклади за пазара на петрол с подробни 

данни;  

– ежегодна прогноза за развитието на 

петролния пазар (‘World Oil Outlook’), 

ежемесечен доклад за пазара на петрол с 

прогноза за следващата година; годишен 

доклад на ОПЕК; съвместни тематични 

доклади с други международни организации, 

изготвени по решение на Г-20; ежегоден 

статистически бюлетин за световните резерви 

от петрол и природен газ, за добива на суров 

петрол и производството на продукти от него, 

за рафинирането, износа, транспортирането 

на петрола и др.; 

- онлайн излъчване на живо на 

пресконференции, открити сесии на събития 

на ОПЕК, интервюта; ежемесечно аудио 

представяне на основните акценти от 

- докладите на 

различните бордове, 

подкомитети и други 

звена на 

организацията, които 

се разглеждат на 

годишната 

Конференция на 

ОПЕК, както и 

стенограми, протоколи 

или други документи 

от работата на тези 

органи; 

- бюджета на ОПЕК; 

- заседанията на 

Конференцията не са 

публични. Взетите 

решения се 

публикуват само в 

най-общ план.  



 185 

бюлетина на ОПЕК за пазара на петрол; 

- изказвания на генералния секретар на 

ОПЕК, декларации, основни решения на 

Конференцията на ОПЕК и др.  

МААЕ - публикува всички международни стандарти, 

които създава. Обявяват се също 

проектостандартите и стандартите, които са в 

процес на изготвяне; 

- публикуват се препоръки, добри практики, 

насоки, етични кодекси; 

- множество анализи, доклади, прогнози; 

- международните договори в областта на 

мирното използване на ядрената енергия; 

- комуникацията на държавите членки до 

МААЕ във връзка с изпълнението на 

договорните им задължения; 

- висока прозрачност на процеса на вземане 

на решения в рамките на Генералната 

конференция – документите, разглеждани от 

органа, както и приетите резолюции и 

решения са публични; 

- бюджет, финансова и отчетна документация. 

- решенията и 

документите, 

разглеждани и 

приемани от Съвета на 

управителите, както и 

протоколите на 

Съвета. 

Г20 - комюникета, декларации, изказвания; 

планове за действие и пътни карти;  

- доклади за изпълнението на плановете за 

действие и за оценка на изпълнението на 

плановете за действие;  

- доклади на различни международни 

организации до Г20 (ОИСР, Световната 

банка, Банката за международни 

разплащания, Борда за финансова стабилност, 

ОПЕК);  

- ангажименти, поети от участниците в Г20; 

- доклади и изследвания по ключови за Г20 

въпроси като заетостта, устойчива 

енергетика, борба с корупцията, 

международна търговия, развитие и др.; 

- кратки протоколи от заседанията на част от 

работните групи и групите за действие; 

- богата документация на сайта на работната 

група по развитието към Г20. 

- протоколи от 

заседанията на 

срещите на върха, от 

заседанията на 

подготвителните и 

работните групи; 

- достъп на медиите до 

заседанията на 

работните групи, на 

срещите на Business 

20, Labour 20 и т. н.  
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ТАБЛИЦА 6 

 

Индекс на прозрачност на международните организации и формати 

 

Показател ООН НАТО ОПЕК МААЕ Г20 

Учредителни актове 

(П1) 
5 5 5 5 4 

Основни документи 

(П2) 
5 4 4 5 4 

Структура (П3) 5 3 3 4 - 

Кадри (П4) 4 1 0 3 - 

Анализи (П5) 5 1 4 5 3 

Проектодокументи 

(П6) 
4 1 0 4 0 

Вземане на решения 

(П7) 
4 1 2 4 2 

Гласуване (П8) 5 0 0 2 0 

Решения (П9) 5 2 3 5 3 

Отчетност (П10) 4 2 2 5 4 

Бюджет (П11) 4 3 0 5 - 

Изпълнение на 

бюджета (П12) 
3 2 0 4 - 

Достъп до документи 

(П13) 
4 2 0 3 0 

ОБЩ ИНДЕКС 

(П14) 
4,39 2,08 1,77 4,15 2,22 

 

*Скала: (-) нерелевантно; (0) никаква информация; (1) слаба информация; (2) скромна 

информация; (3) средна информация; (4) добра информация; (5) много добра 

информация. 

 

 

2.2.1. Допълнения и обяснения 

 

ООН - Това е един от най-прозрачните субекти на международната политика. 

Прозрачността на организацията е системна, неизбирателна и дава възможност на всеки 

да си състави сравнително изчерпателна представа за работата й. Причината за 

високата степен на прозрачност на международната организация е преди всичко 

фактът, че тя е подотчетна на огромна членска маса - 193 държави. 

 ООН има специална система за отчетност, съдържаща редица елементи 

(например Независим консултативен комитет за одит - Independent Audit Advisory 

http://www.un.org/ga/iaac/index.shtml
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Committee, Етичен кодекс, Вътрешна система за разрешаване на споровете, рамка за 

поведението на служителите при операциите по поддържане на мира), един от които е 

прозрачността. Например в организацията има система за защита на т. нар. 

whistleblowers.  

 Прозрачността на ООН се дължи не само на стриктната система за публикуване 

на документи, но и на създадената web телевизия (UN Web TV - http://webtv.un.org/# ), 

която излъчва в реално време не само заседанията на основните органи на ООН, а също 

и на някои от комитетите, но и редица от медийните изяви на представители на 

организацията и държавите членки. 

От шестте основни органа на ООН (Секретариат, Общо събрание, Съвет за 

сигурност, Икономически и социален съвет – ИКОСОС, Съвет за попечителство и 

Международен съд - МСООН) в настоящата оценка на прозрачността на организацията 

не се разглежда МСООН, защото международните съдебни органи са специфични 

органи, за които следва да бъде разработен отделен модел за оценка на прозрачността, а 

също и Съветът за попечителство, който на практика не функционира от началото на 

90-те години. 

Всички резолюции на Общото събрание (ОС) на ООН се публикуват, дори от 

сесиите, свикани по извънредни случаи. Отделно се публикуват декларации и 

конвенции, съдържащи се в резолюциите на ОС. Има специална секция, съдържаща 

основните документи от историята на ООН. Публикувани са в пълни детайли всички 

процедури на работата на Общото събрание. Според процедурните правила (№ 60 и 

№61) заседанията на ОС и неговите основни комитети са публични освен ако 

съответният орган не реши, че са налице извънредни обстоятелства, които изискват 

срещата да се проведе при закрити врата. Заседанията на останалите комитети и 

подкомитети също са публични освен ако съответният орган не реши друго. Всички 

решения, взети от ОС при закрити врата, се обявяват на следващото публично 

заседание на ОС. При приключването на закрито заседание на някои от основните 

комитети, другите комитети и подкомитетите председателят на ОС може да публикува 

комюнике чрез Генералния секретар.  

Всички стенограми от откритите заседания на основните органи на ООН се 

публикуват, като в тях присъства и информация за проведеното гласуване. ООН 

публикува и докладите на държавите членки по изпълнението на поети от тях 

ангажименти по различни конвенции, например за правата на човека. Организацията 

http://webtv.un.org/
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публикува и други документи, подготвени от или засягащи държавите членки, като 

например техни писма до организацията. 

По определени въпроси гласуването в органите на ООН е тайно. Например 

Общото събрание гласува предложението на Съвета за сигурност (СС) за избор на 

генерален секретар на закрито заседание с тайно гласуване. С таен вот се избират и 

държавите, които стават членки на определен орган на ООН.  

Всички документи, в които се обективизират решения на Съвета за сигурност, 

също са публични – резолюции, изявления на председателя, докладите на генералния 

секретар до Съвета за сигурност по силата на негови резолюции, обменът на 

кореспонденция между генералния секретар и председателя на Съвета за сигурност. 

Публични са също стенограмите от официалните заседания на Съвета за сигурност, 

които подлежат на стенографиране. Формалните заседания се подготвят чрез 

неформални консултации, за които обаче не съществуват никакви публични записи. 

Чрез прессъобщения се предоставя неформалния текст на резолюциите и изказванията 

на председателя, приети на заседанията на Съвета за сигурност. Публични са също 

докладите от мисиите на Съвета за сигурност, документацията по налаганите санкции 

от Съвета за сигурност, историческа справка за процедурните практики на Съвета за 

сигурност от създаването му до днес. По правило заседанията на Съвета за сигурност за 

публични освен ако той не реши друго. Заседанието, на което се прави предложение до 

Общото събрание за избор на генерален секретар, е закрито. В стенографските записи 

от публичните заседания на Съвета за сигурност обаче могат да се правят корекции, 

преди официалното им публикуване. След закритите заседания на Съвета за сигурност 

се публикува комюнике. Веднъж годишно Генералният секретар предоставя на Съвета 

за сигурност списък със записите и документите, които до този момент са смятани за 

конфиденциални. Съветът за сигурност решава кои от тях да направи достъпни за 

други държави членки на ООН, кои да направи публични и кои да останат 

конфиденциални. 

Проблемът с публичността на заседанията на Общото събрание и Съвета за 

сигурност е, че те са в голяма степен формални, докато реалният дебат се случва по 

време на неформалните консултации. Ако се търси решение на този проблем обаче, то 

би трябвало да е балансирано, защото в крайна сметка целта на прозрачността не е да 

създаде един вселенски „Биг брадър”, а да освети вземането на решенията там, където 

това става официално. 
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Икономическият и социален съвет (ИКОСОС) публикува проекторешения, 

проекторезолюции и други проектодокументи. Достъпен е архивът на взетите решения 

и приетите резолюции от 1946 г. насам. Публични са също различни доклади, 

декларациите на министрите от срещите на високо равнище и др. 

Основният документ на генералния секретар е годишният му доклад за 

дейността на организацията. ООН има специална програма за прозрачност на 

финансите на работещите в организацията (UN Financial Disclosure Programme) с цел да 

се разкрие имуществото и да се предотврати евентуален конфликт на интереси на 

служителите на висши постове. Генералният секретар, неговите заместници и 

съветници са обявили публично своите декларации, докато за останалите служители 

публичността не е задължителна. Причината е, че ООН се характеризира с 

мултикултурна среда, а и част от служителите идват от или работят в чувствителни от 

гледна точка на сигурността региони, поради което публикуването на информацията не 

винаги е разумна опция, се посочва в сайта на генералния секретар. 

Публикуват се редовни доклади на генералния секретар по всяка от текущите 

операции по поддържане на мира. 

Системата за класификация на документи в ООН се основава на бюлетин на 

Генералния секретар от 2007 г. (ST/SGB/2007/6, достъпен на 

http://www.ilsa.org/jessup/jessup09/basicmats/sgb20076.pdf). Според него водещият 

принцип при класифицирането на информацията в ООН е разбирането, че работата на 

организацията трябва да бъде открита и прозрачна. Информацията се смята за 

конфиденциална в седем случая: 1. когато документи са създадени от ООН, получени 

или изпратени на трета страна при очакване за конфиденциалност; 2. когато 

разкриването на документ ще застраши сигурността или ще наруши права на 

гражданин; 3. когато разкриването на документа ще застраши сигурността на държава 

членка или дейност или операция на ООН, включително операциите по поддържане на 

мира; 4. документи, които са закрити по силата на юридически обосновани привилегии 

или свързани с вътрешни разследвания; 5. вътрешноведомствени документи или 

проектодокументи, ако разкриването им ще наруши свободния и независим процес на 

вземане на решения в организацията; 6. документи, съдържащи търговска информация, 

ако разкриването й ще навреди на финансовите интереси на ООН или на трета страна; 

7. други видове информация, която заради нейното съдържание или обстоятелствата 

около създаването й, би следвало да се смята за конфиденциална. Трите нива на 

класификация са: „некласифициран” (unclassified), „конфиденциален” (confidencial, със 

http://www.ilsa.org/jessup/jessup09/basicmats/sgb20076.pdf
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срок на класификация 20 г.) и „строго конфиденциален” (strictly confidencial, със срок 

на класифициране 20 г. или над 20 г.).  
 

НАТО е сред международните организации, които осъзнават сериозното 

значение на комуникационната политика (включително политиката по разпространение 

на документи) за успеха на операциите и политиките си. Неслучайно организацията е 

публикувала редица документи, описващи политиката й в сферата на комуникацията и 

разкриването и класифицирането на информацията: „Политика на НАТО за 

стратегическа комуникация” (‘NATO Strategic Communication Policy’, 14.09.2009), 

„Публично разкриване на информация на НАТО” (‘Public Disclosure of NATO 

Information’, 11.2008), „Политика по задържане и разпореждане с информация на 

НАТО” (‘Policy on Retention and Disposition of NATO Information’, 6.02.2009), 

„Политика по документите на НАТО” (‘NATO Records Policy’, 17.06.2011), „Директива 

за управление на документите, създадени по повод оперативното разгръщане” 

(‘Directive on the Management of Records Generated on Operational Deployment’, 02.2012) 

и т. н.  

Политиката по разкриване на информация на НАТО е част от по-широката 

комуникационна политика на организацията. Според основния принцип НАТО 

разкрива информация пред обществеността, когато тя вече не е класифицирана или 

чувствителна. Разкрива се информация, която има дълготрайна стойност и е създадена 

преди поне 30 години; която е декласифицирана по съответния ред; която е одобрена за 

разкриване от държавите членки.
244

 Информация на НАТО се разкрива автоматично, 

ако е с дълготрайна стойност, не е класифицирана и е над 30 години. Възможно е обаче 

това да стане и на базата на ad hoc искане от страна на компетентен орган на НАТО, 

държава или организация, която има официални отношения с НАТО. В рамките на ad 

hoc процедурата е възможно разкриването на документ, за който 30-годишният срок не 

е изтекъл или пък информацията не е с дълготрайна стойност. Освен пълно е 

допустимо и частично разкриване на информация на НАТО.  

Решението дали да се декласифицира или не даден документ се взима на базата 

на изследване на съдържанието му, като се взима предвид Списъкът на изключенията 

от разкриване на информация, както и специфичните национални съображения, а не на 
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базата на произволни критерии.
245

 Списъкът на изключенията от разкриване на 

информация (т. нар. NATO Exemptions) съдържа 10 изключения: НАТО 1 (информация, 

чието публично разкриване има вероятност да застраши единството на НАТО, неговите 

членове, мисии, инфраструктура или персонал); НАТО 2 (чувствителна лична 

информация за лица, родени преди по-малко от 100 години от датата на преглеждането 

на информацията); НАТО 3 (конфиденциална търговска информация освен ако 

засегнатите страни не се съгласят тя да бъде разкрита); НАТО 4 (детайли за методите 

или източниците на разузнаването); НАТО 5 (детайли за оръжия за масово 

унищожение); НАТО 6 (детайли за действащите криптографски системи); НАТО 7 

(детайли за действащите оръжейни системи); НАТО 8 (детайли за текущи политически 

или военни планове, политики и операции); НАТО 9 (детайли за текущи вътрешни или 

външни политически дискусии или чувствителни въпроси на НАТО); НАТО 10 

(детайли за текущата физическа или информационна сигурност). 

Повечето от автентичните документи, разпространявани от НАТО, са 

разположени в рубриката „Архиви” на сайта на организацията заради общото правило 

те да се разкриват след изтичането на поне 30 години от създаването им. В края на 

октомври 2013 г. НАТО отвори портала NATO Archieves Online (archives.nato.int), 

който позволява удобно търсене на над 19 000 документа от първите 10 години от 

съществуването на организацията (1949 – 1959 г.). Там вече може да се намери повече 

информация например за молбата на СССР да се присъедини към НАТО през 1954 г., 

доклад на НАТО за възхода на Китай като важен международен играч в Студената 

война, ранна дискусия за политическото и стратегическото значение на Афганистан, 

анализ на НАТО за икономическото значение на Суецката криза върху държавите – 

членки на НАТО и т. н. Благодарение на процедурата за ad hoc разкриване на 

информация пък по молба на МВнР на Унгария през септември 2013 г. НАТО разкри 

редица документи около събитията в Унгария през 1956 г.  

Въпреки че осъзнава значението на комуникационната политика за дейността си 

и че разполага с онлайн телевизия (NATOChannel.tv) НАТО на практика не публикува 

почти никакви документи, свързани с актуалната дейност на организацията. Нито едно 

от заседанията на основните органи на НАТО не е публично. Не се публикуват дори 

решенията на органите, още по-малко пък протоколи или стенограми от заседанията. 

Няма информация за обсъжданията и гласуването дори в Североатлантическия съвет, 
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макар то по правило да е с консенсус. Организацията не публикува анализи, доклади 

или друга информация, която подпомага вземането на решения. Не се публикува 

детайлният бюджет на организацията, нито пък отчетни документи (с изключение на 

Годишният доклад на генералния секретар). На сайта на организацията няма обособена 

рубрика документи. Информацията е разпръсната в останалите рубрики. Това, което се 

публикува, е обща и кратка информация в разбираем за гражданите формат, който 

представя основните дейности на организацията. Публикуват се стратегическите й 

концепции, Годишният доклад на генералния секретар, декларации, изказвания и по-

рядко – програми, доклади и друга информация. Има детайлна база данни с 

техническите стандарти на организацията в една или друга сфера, свързана с дейността 

й. Публикува се ежегодна статистическа информация за разходите за отбрана на 

държавите – членки, като и делът им в бюджета на НАТО. Подробен бюджет на 

организацията за разходите по политики и програми обаче не се оповестява. За разлика 

от телевизията на ООН, която излъчва на живо онлайн на част от основните органи на 

организацията, то онлайн каналът на НАТО предлага готови журналистически 

материали във връзка с дейността на организацията и излъчвания на 

пресконференциите на генералния секретар. Очевидно политиката по класификация на 

информацията на НАТО е изключително консервативна, дава възможност за 

засекретяване на огромен брой документи на базата на най-общи критерии и не 

позволява гражданите да си съставят добра представа за работата на организацията.  

 

ОПЕК – Липсата на достатъчно прозрачност от страна на ОПЕК неведнъж е 

била обект на критика от страна на западните партньори на организацията във връзка с 

политиката й по ценообразуване. Това е и в основата на над 10-годишните усилия за 

повече прозрачност на световния пазар на петрол, а в последно време – и на пазара на 

природен газ и въглища. Заради силната волатилност на цените на петрола през 90-те 

години на ХХ век, довели до редица политически и икономически трусове, в началото 

на XXI век (2001 г.) се слага началото на съвместна инициатива за събиране на данни 

(Joint Organisations Data Initiative - JODI), в която участват шест международни 

организации – ОПЕК, Евростат, АТИС (Азиатско - Тихоокеанско икономическо 

сътрудничество), МАЕ (Международната агенция по енергетика), 

Латиноамериканската организация по енергетика (OLADE) и Статистическият отдел на 

ООН (UNSD). Първоначално идеята е само да се засили разбирането между държавите 

– членки за необходимостта от прозрачност на пазара на петролни и други енергийни 
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продукти, но впоследствие се стига до създаването на световната петролна база данни 

(JODI Oil World Database). През 2005 г. се взема решение тя да стане достъпна и за 

обществеността.  

В резултат на Втората конференция за прозрачност на данните за природния газ 

през януари 2013 г. пък е поставено началото на световната база данни за природния 

газ (JODI – Gas Database). Към средата на ноември 2013 г. тя все още не е публична, но 

има планове това да се случи до края на годината или по-късно, в зависимост от 

възможностите. Обмисля се създаване на база данни и за световния пазар на въглища. 

Тези мерки са част от доклада от май 2013 г. на ОПЕК, Международната агенция за 

енергетика и Международния енергиен форум до финансовите министри от Г20 на тема 

„Практически предложения за увеличаване на прозрачността на международните 

пазари на природен газ и въглища”
246

. 

 Извън увеличаващия се като качество и количество аналитичен материал и 

статистическите данни за пазарите, които публикува, дейността на ОПЕК е слабо 

прозрачна от гледна точка на процеса на вземане на решения в организацията. 

Заседанията на най-важния орган на ОПЕК – Конференцията, са открити за медиите и 

публиката само в рамките на официалното откриване (т. нар. opening session). Самият 

дебат между министрите е закрит. Не се публикуват стенограми, протоколи или други 

документи нито от Конференцията, нито от останалите звена на организацията като 

бордове, комитети, подкомитети и т. н.  

 Въпреки всичко благодарение на множеството пазарни и финансово-

икономически данни, които представя, дейността на ОПЕК като цяло е с приемливо 

ниво на прозрачност.  

 

МААЕ (Международната агенция за атомна енергия) разполага с изключително 

богата научно-техническа база данни с публикации в сферата на ядрената енергетика и 

различните й приложения.  

Организацията публикува всички международни стандарти в сферата на 

ядрената енергетика, които са създадени в рамките на организацията. Публикуват се 

още проектостандартите, които очакват официални коментари от държавите – членки, а 

също и стандартите, които са в процес на изготвяне. Обявяват се и препоръки, добри 
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практики, насоки, етични кодекси, а също и редица международни договори в сферата 

на ядрената енергетика, ядреното оръжие и т. н., както и техните изменения.  

Предлага се също обща информация по различни проекти, по които работи МААЕ, но 

без достатъчно детайли и финансова информация. 

На сайта се публикуват различни документи от общ интерес, най-често – 

комуникация на държавите – членки до МААЕ във връзка с изпълнението на техни 

договорни задължения.  

МААЕ предлага изключително високо ниво на прозрачност на процеса на 

вземане на решения. Цялата документация, която се разглежда от един от трите 

основни органа на МААЕ - годишната Генерална конференция, е предварително 

достъпна. За конференцията през 2013 г. например са достъпни следните документи: 

проект на дневен ред, програма и бюджет на МААЕ за 2014 – 2015 г., годишен доклад 

на агенцията за 2012 г., доклад за избора на членове на Съвета на управителите, 

доклади на Генералния секретар по различни актуални въпроси, мерки за засилване на 

ефективността на различни дейности на организацията, скала за оценка на приноса на 

държавите членки за бюджет 2014 на организацията, план за ядрена сигурност за 

периода 2014 – 2017 г., доклад за изводите от аварията във Фукушима и др. Публикуват 

се и всички приети резолюции и решения. Обявяват се и подробни протоколи от 

заседанията, съдържащи накратко изказванията на всички участвали в обсъждането 

държави членки. Според чл. 52 от Процедурните правила на Генералната конференция 

заседанията й са публични освен ако обстоятелствата не налагат закрито заседание. 

Това важи и за комитетите към конференцията, както и за останалите помощни органи. 

Гласуването на държавите членки на заседанието на Генералната конференция е явно с 

изключение на някои вотове по изборни въпроси.  

В сравнение с Генералната конференция дейността на Съвета на управителите е 

по-непрозрачна. Според чл. 21 от Процедурните правила на Съвета той може да реши 

заседанията да бъдат закрити или публични. При липса на изрично решение за открито 

заседание, то се провежда при закрити врата. В правилата не се посочва, че изготвяните 

протоколи от заседанията на Съвета са публични.  

Във връзка с инцидента с атомната централа във Фукушима на интернет 

страницата на МААЕ е създадена база данни за мониторинг на инцидента (Fukushima 

Monitoring Database). Данните, съдържащи информация за радиационната обстановка в 

стотици точки на измерване в Япония от 11 март 2011 г. насам, са достъпни публично. 

Специални рубрики има и по други актуални теми като ядрената програма на Иран, 
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отношенията между МААЕ и КНДР, работата на МААЕ по Договора за 

неразпространение на ядрено оръжие от 1968 г. и др.  

МААЕ няма процедура за достъп до документи, като вероятната причина за това 

е, че повечето от тях са достъпни онлайн. 

Г20 – Въпреки че не е международна организация, а постоянен форум за 

международно сътрудничество, най-вече в сферата на икономиката и финансите, Г20 

демонстрира стремеж към повече прозрачност и включване на гражданския сектор. 

Доказателство за това са множеството документи, които публикува, а също и 

създадените през последните години формати, които целят да ангажират бизнеса, 

гражданското общество и изследователските центрове към работата на форума и така 

да го направят по-прозрачен и демократичен. Такива са например Business 20 (формат, 

обединяващ най-големите бизнес асоциации на държавите - членки), Think 20 (форум 

на тинк танкове и изследователи, които отправят препоръки към Г20), Civil 20 (форум 

на неправителствени организации, които също отправят препоръки), Youth 20 

(младежки формат на Г20) и Labour 20 (включващ представители на профсъюзите от 

Г20).  

Поради редица причини (липса на формални правила и строга организационна 

структура, участие на оптимален брой водещи субекти на световната политика и 

икономика и др.) международни формати като Г20 са много по-гъвкави, динамични и 

подходящи за бързо вземане на работещи решения в международната икономика и 

политика. Неслучайно повечето документи, изработени от Г20, са под формата на 

планове за действие, а не тежки стратегии или доклади, които си остават ангажимент на 

традиционните междуправителствени организации. В този смисъл решенията, които се 

вземат на форуми като Г20, все повече се оказват по-значими за държавите и 

гражданите, отколкото решенията на традиционните международни организации. Един 

от механизмите подобни формати да получат обществена легитимност е тъкмо 

прозрачността. 

 А прозрачността на Г20 е частична и това ясно се вижда на интернет страницата 

на форума. Там например са изброени събитията, достъпни за медиите и онези, които 

не са достъпни, по време на руското председателство на форума. Най-важните срещи на 

върха са закрити. Например Срещата на финансовите министри и управителите на 

централните банки на Г20 на 16 февруари 2013 г. не е била открита за медиите. Те не са 

допуснати дори на откриването на срещата (освен за кратко видео и снимки). Цялата 

комуникация от срещата е осъществена чрез отделни пресконференции на 
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представителите съответно на Русия, Канада, МВФ, ЕЦБ, Германия, Франция, Испания 

и Индонезия. Пресконференциите за срещата на 20 юли 2013 г. в Москва пък са 

изместени преди самото събитие, а след срещата е дадена единствено финална 

пресконференция на руското председателство.  

От общо 65 събития в рамките на Г20 по време на едногодишното руско 

председателство от края на 2012 г. до края на 2013 г. открити за медиите са едва 16. 

Освен това откритостта на някои от тях, както бе споменато, е частична, доколкото 

медиите не могат да присъстват на заседанията, а получават информация 

предварително или след събитието чрез пресконференции. Сред събитията, които са 

закрити, са подготвителните срещи за срещите на върха, срещите на зам.-министрите 

на финансите и подуправителите на централните банки, срещите (без тези на върха) на 

Think 20, Business 20, Civil 20, работните групи за устойчив и балансиран растеж, за 

международната финансова архитектура, за устойчива енергетика, за борба с 

корупцията, за развитие, групата за действие по заетостта, семинар по управлението на 

публичните дългове, уъркшоп на националните енергийни регулатори и т. н.  

Сред документите, които публикува Г20, са комюникета, декларации, 

изказвания; планове за действие и пътни карти; доклади за изпълнението на плановете 

за действие и за оценка на изпълнението на плановете за действие; доклади на различни 

международни организации до Г20 (ОИСР, Световната банка, Банката за 

международни разплащания, Борда за финансова стабилност, ОПЕК); ангажименти, 

поети от участниците в Г20; доклади и изследвания по ключови за Г20 въпроси като 

заетост, устойчива енергетика, борба с корупцията, международна търговия, развитие и 

др. Публикуват се кратки протоколи от заседанията на част от работните групи и 

групите за действие. Работната група по развитието например разполага със собствен 

уебсайт, чрез който се извършва обмен на голямо количество документи, които са 

публични.    

 

2. 3. Изводи 

 

 Изследването потвърждава наблюденията на други автори
247

, че 

международните организации като цяло са по-прозрачни от държавите като субекти на 

международната политика. Настоящото изследване по-конкретно  показва, че най-
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прозрачните международни организации са по-прозрачни от най-прозрачните държави. 

Основната причина за това е, че прозрачността дава възможност на държавите да 

защитават по-добре интересите си в рамките на международните организации. Тоест 

усилията за прозрачност произтичат преди всичко от тяхната вторична 

правосубектност.  

От получените резултати може да се изгради хипотезата (която обаче следва да 

се провери чрез представително изследване), че принципно прозрачността на 

международните организации се засилва при две кумулативно изпълнени условия - 

когато броят на членовете им се увеличава (т. е. когато една организация отговаря в по-

голяма степен на критериите за универсално членство) и когато интересите на 

членовете им са разнородни, дори противоположни. Това обяснява защо на първите две 

позиции в модела застават тъкмо универсална организация и глобална специализирана 

организация (ООН и МААЕ). Демократичността на членуващите държави не е толкова 

силен фактор за нивото на прозрачност на международните организации, какъвто е тя в 

модела на прозрачност на външната политика. Организации на демократични държави 

като например НАТО могат да бъдат по-непрозрачни по определени показатели от 

организации на недемократични държави като например ОПЕК. В същото време 

общности на демократични държави като ЕС например биха били доста по-прозрачни 

от общности на страни с недемократични режими.   

 Големият въпрос, пред който се изправя настоящото изследване, е дали 

организации/формати с по-ниска степен на прозрачност (като НАТО и Г20) са по-

ефективни от гледна точка на реализирането на функциите си на международната сцена 

в сравнение с открити „играчи” като ООН например. Въпреки че влиянието на 

прозрачността върху ефективността на международните организации не е обект на 

настоящото емпирично проучване, то може да се заключи, че прозрачността не е 

определящият фактор за ефективността, но тя е важна за функционирането на 

организации с универсално членство и за организации, които имат нужда от по-добър 

образ сред обществата от развитите и развиващите се държави по света. Ясно е видима 

разликата в политиката в това отношение на формати като Г20, които се опитват да 

демонстрират стремеж към откритост и гражданско участие, и НАТО, която полага 

усилия за по-добра комуникация на дейността си, но в същото време поставя сериозни 

бариери пред този процес чрез правилото за засекретяване на почти всички документи, 

изготвени преди по-малко от 30 години. Като обобщение, може да се отбележи, че 

докато непрозрачните държави са определено по-неуспешните държави според 
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резултатите от проучването, то по-непрозрачните международни организации/формати 

не са непременно по-неуспешните. Причината е, че при съвременното състояние на 

международната система демократичността (с която се свързва и идеята за 

прозрачност) не е сред най-важните условия за успех в международната политика. В 

същото време въпросните по-непрозрачни организации ще изпитват все повече 

трудности да се адаптират в един все по-открит свят, който е неизбежен, както стана 

ясно в глава втора, по куп причини – взаимната зависимост между субектите на 

международната сцена, нарастващите изисквания за взаимна отчетност между развития 

и развиващия се свят, нарастващото влияние на недържавните субекти на 

международната сцена, развитието на информационните и комуникационните 

технологии и т. н.  

 Резултатите от емпиричното проучване опровергават очакванията, че 

международните формати, които по правило са по-гъвкави и частично имат 

неформален характер, са и непременно по-непрозрачни от международните 

организации.    

 

3. Анализ на съвременните многостранни механизми за публично 

деклариране на военноотбранителна информация 

 

3.1. Хронология на усилията за увеличаване на военната прозрачност 

 

Международните усилия за установяване на прозрачност във въоръженията като 

глобална норма за изграждане на доверие между държавите и за ограничаване на 

снабдяването с оръжие датират още от основаването на Обществото на народите. 

Целта тогава е да се регулира глобалната търговията с оръжие и муниции, тъй като 

неконтролируемият внос и износ на въоръжение е един от факторите, подхранили 

избухването на Първата световна война. Усилията за изработване на конвенция в тази 

посока обаче се провалят, но въпреки това през 1924 г. започва разпространяването на 

статистически годишници за търговията с оръжие и въоръженията. Те се съставят до 

избухването на Втората световна война. След създаването на ООН през 1945 г. 

първоначалните международни усилия са за съкращаване на въоръженията и 

ограничаване на търговията с оръжие. Тъй като обаче тази цел се оказва твърде 

амбициозна за условията на Студената война, в крайна сметка акцентът се пренася 

върху прозрачността като инструмент за изграждане на доверие между държавите. В 



 199 

края на 80-те години се формира експертен панел в рамките на ООН, който в доклада 

си от 1991 г. препоръчва създаването на регистър на конвенционалните въоръжения. 

Общото събрание приема препоръката и регистърът започва да функционира през 1992 

г.
248

 

Паралелно с процесите в рамките на ООН усилия за обмен на военна 

информация като част от сътрудничеството в сферата на сигурността се полагат и в 

отношенията между двата враждуващи блока в условията на Студената война. Пръв 

президентът Труман говори за важността на „свободен и отворен обмен на информация 

през националните граници” във връзка с намаляването на международното 

напрежение и като предпоставка за контрол върху въоръженията. През 1951 г. Труман е 

готов с план за контрол върху въоръженията, който предвижда поетапно разкриване на 

въоръжените сили и въоръженията, включително полетите за наблюдение, преди 

започването на разговори за контрол върху въоръженията. Планът предвижда пет етапа 

на разкриване на информация, но също и верификация на въоръженията, в които се 

включва и ядреното оръжие. Предвижда се също и създаването на международен 

инспекторат, който да прави и въздушни инспекции с цел да верифицира 

декларираното от държавите. След като встъпва в длъжност през 1953 г., 

администрацията на Айзенхауер временно се въздържа от нови предложения за 

разоръжаване. Паралелно с дипломатическите опити за прозрачност във въоръженията 

със СССР американските власти извършват редица разузнавателни полети с цел да си 

набавят необходимата информация за въоръженията на СССР. Смята се, че от началото 

на 50-те години до края на 60-те години полетите са между 10 000 и 20 000.
249

  

През 1954 г. и СССР излиза с план за контрол и обмен на информация за 

въоръженията. Той предвижда съкращаване на конвенционалните въоръжения, 

замразяване на военните разходи, докладване пред Комисията на ООН за 

разоръжаването UNDC за размерите на въоръжените сили и годишните военни разходи, 

а също и мерки за верификация от международен контролен орган. 
250

 

По този повод за пръв път след Потсдам, през 1955 г. лидерите на водещите 

държави се събират в Женева на официални преговори за условията на евентуално 

споразумение за контрол върху въоръженията. В Женева Айзенхауер обвързва 

разговорите за съкращаване на въоръженията с военната прозрачност. Той предлага 
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двете страни да се съгласят на въздушно наблюдение и фотографиране на цялата си 

територия от другата страна с цел установяване на въоръженията. Впоследствие това 

предложение става известно като „Открито небе” (“Open Skies”). На този етап обаче е 

налице силна взаимна подозрителност между двете страни по отношение на реалните 

им намерения, което прави преговорите помежду им много трудни. С предложенията 

си за революционна откритост САЩ се опитват да изобличат „мирните” намерения на 

СССР, а пък Съветите смятат предложенията на САЩ за свободни полети без 

обвързването им със съкращаване на въоръженията за шпионски сценарий срещу 

СССР. Затова и Женевската конференция приключва със слаб напредък към 

споразумение. Преговорите по въпроса продължават и след това на по-ниско равнище, 

като се правят различни предложения – за ограничен териториален обхват на полетите 

за наблюдение, за демонстрационна тестова зона за наблюдение, за прилагане на 

наземни инспекции и т. н. Възможностите за споразумение по отношение на военната 

прозрачност с цел изграждане на доверие обаче изчезват за цяло десетилетие, след като 

през 1960 г., точно преди срещата на върха в Париж, СССР прихваща американски 

разузнавателен самолет Ю-2 на своя територия.
251

  

По време на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа НАТО и 

Варшавският договор постигат споразумение за предварителна нотификация за военни 

маневри с участието на над 25 000 войници от сухопътни, морски и военновъздушни 

сили. Доброволно страните могат да нотифицират и за маневри под този праг. Постига 

се компромис, според който нотификацията трябва да се направи до 21 дни преди 

операцията. Страните се съгласяват мерките за изграждане на доверие от Хелзинки да 

се отнасят за цялата територия на Европа плюс 250 км навътре в територията на СССР. 

На Конференцията по разоръжаване в Европа в Стокхолм между 1984 и 1986 г. НАТО 

предлага ново поколение мерки за изграждане на доверие, базирани на военна 

прозрачност.
252

  

Голямата промяна в поведението на СССР настъпва след идването на власт на 

Михаил Горбачов, който обръща курса към едностранно съкращаване на въоръженията 

на СССР в Европа, мораториум върху ядрените опити, съкращаване на въоръжените 

сили в Източна Европа и т. н. Тази промяна все пак не премахва напълно разногласието 

между двата блока по въпросите на военната прозрачност. В крайна сметка страните 
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приемат ново поколение мерки за изграждане на доверие, които включват 42 дни 

предварителна нотификация за военни дейности, праг на участващите военни от 13 000 

души или 300 танка, или 200 самолета. Декларацията от Стокхолм предвижда още 

предоставянето на детайлна информация за военните дейности в 18 категории – общ 

брой на участващите войски, географски координати на движението на войските, 

публикуване на годишен календар на военните дейности, покана на външни 

наблюдатели на наземните дейности с участието на повече от 17 000 военни и т. н. 

Договорени са и наземни или въздушни 48-часови инспекции.
253

 

На Виенската конференция за мерките за изграждане на доверие и сигурност 

през 1989 – 1992 г. се договаря третият пакет от мерки за изграждане на доверие по 

отношение на конвенционалните сили в Европа, като се постигат две споразумения за 

увеличаване на военната прозрачност. Първото споразумение от 1990 г. като 

допълнение към договореностите от Стокхолм предвижда и обмен на годишна 

информация за състава на въоръжените сили, за планираното развръщане на сили и 

военните бюджети. Второто споразумение от 1992 г. предвижда прагът за 

предварителна нотификация за военни маневри да падне на 9 000 души или 250 танка. 

Договорено е и присъствие на наблюдатели от останалите договарящи се държави на 

дейности с участието на 13 000 военни или 300 танка.
254

 

През 1991 г. САЩ и СССР подписват две ключови споразумения в областта на 

контрола върху въоръженията – Договора за обикновените въоръжени сили в Европа и 

СТАРТ-1, които съдържат редица мерки за прозрачност. Година по-късно САЩ и Русия 

най-сетне подписват споразумението „Открито небе” (“Open Skies”), определено от 

Държавния департамент като „най-всеобхватният международен режим за изграждане 

на доверие, разработван някога”. Споразумението, което влиза в сила на 1 януари 2002 

г., установява право на взаимно въздушно наблюдение между държавите. Страната, 

която извършва наблюдателния полет, трябва да направи предварителна нотификация 

за това, не по-късно от 72 часа преди полета. Могат да се използват различни 

технологии за снимане – видеокамери, термални инфрачервени сканиращи системи, 

радари и т. н. Наблюдаващата държава е длъжна да обмени данните с приемащата 

държава и всички останали партньори по споразумението. 

Договорените между САЩ и СССР, впоследствие – Русия, и техните партньори 

мерки за изграждане на доверие имат характера на междудържавна, но не и на 
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обществена прозрачност, защото информацията не е достъпна за всеобщо ползване. За 

да се изпълнят не само целите за изграждане на доверие, на предсказуемост в 

отношенията, предотвратяване на кризи, но и целта отчетност, би следвало поне 

основните изводи в анализа на информацията, които са от значение за вземането на 

външнополитически решения, да бъдат достъпни за обществеността. 

 

3.2. Многостранни механизми за деклариране на въоръженията и разходите 

за отбрана 

 

3.2.1. Регистър на конвенционалните оръжия на ООН 

 

За разлика от други мерки за изграждане на доверие Регистърът на 

конвенционалните оръжия на ООН (UN Register of Conventional Arms) изпълнява 

функциите на обществената прозрачност и е предпоставка за постигане на отчетност, 

защото данните му са достъпни за всеобщо ползване. Въпреки това основната 

философия на неговото създаване е, че ако поведението на държавите е прозрачно и 

предвидимо, това ще изгради доверие помежду им и ще допринесе за предотвратяване 

на конфликти. Целта на прозрачността във въоръженията е да се установи дали някъде 

по света се стига до извънредно и дестабилизиращо натрупване на оръжия. 

Откритостта по отношение на въоръженията насърчава въздържането от трансфер и 

производство на оръжия и допринася за превантивната дипломация.
255

  

Според статистиката на ООН от неговото създаване през 1991 г. досега 

регистърът е получил поне вендъж доклади от над 170 държави, като голямата част от 

официалния трансфер на оръжие е обхваната от него. Регистърът съдържа информация 

за трансфера на оръжие (т. е. вноса и износа), за запасите, покупките на оръжие от 

национални производители и за съответните отбранителни политики на държавите. 

Обявяват се не всички видове оръжие, а само седем категории, които се смятат за най-

смъртоносни – бойни танкове, бронирани бойни машини, едрокалибрени артилерийски 

системи, бойни самолети, щурмови хеликоптери, военни кораби, ракетни снаряди и 

установки. От създаването на регистъра насам държавите се опитват да разширят 

обхвата му. В резултат страните вече могат да декларират и вноса и износа на леко 

въоръжение. Регистърът на ООН е публичен, доколкото информацията, получена от 
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държавите, се вписва в доклада на генералния секретар на ООН, който се публикува на 

страницата на международната организация. До 1997 г. информацията за запасите от 

оръжие и покупките на оръжие от национални производители не е публична, но 

впоследствие правителствените експерти се договарят, че няма пречка за това освен ако 

съответната държава не пожелае тази информация да не се обявява.  

Възникват редица въпроси доколко регистърът на ООН е релевантен спрямо 

реално използваното оръжие в съвременните конфликти, които имат най-разнообразен 

характер. Според доклада на UNODA „Оценка на Регистъра на ООН на 

конвенционалното въоръжение”
256

 от 2009 г. обаче държавите остават доминиращите 

актьори в доставката на оръжие и класическата национална отбрана продължава да 

бъде движещата сила при придобиването на военна техника. В документа се твърди 

още, че ако всички държави придобиваха оръжие по прозрачен начин, те щяха да бъдат 

в по-добра позиция да определят дали не се случва извънредно и дестабилизиращо 

натрупване на въоръжение. Затова ефективността на регистъра зависи от обхвата на 

информацията, която получава, и от участието на държавите, тъй като той има 

доброволен характер. Например многократно е обсъждан въпросът за включване в 

регистъра на оръжията за масово унищожение, особено ядрените оръжия (на което 

САЩ се противопоставят), а също и на стоките с двойна употреба, но до момента не е 

постигната договореност по този въпрос.  

За всеобща изненада със старта на регистъра през 1992 г. 95 държави, 

включително всички постоянни членки на Съвета за сигурност и основните 

производители, износители и вносители на конвенционално оръжие, изпращат доклади. 

„Това е повече, отколкото някои наблюдатели очакваха, предвид традиционната 

чувствителност на много държави при разкриването на информация по военни въпроси, 

отнасящи се до националната сигурност”
257

. През 90-те години средно 94 държави 

докладват в регистъра. През първото десетилетие на XXI век средното участие е 115 

държави. Редовно данни в него подават всички постоянни членки на Съвета за 

сигурност, както и почти всички основни производители, вносители и износители на 

конвенционални оръжия. Основната цел на регистъра обаче остава той да придобие 

всеобхватност. Това все още не се случва по различни причини – липса на 

технологичен или институционален капацитет; политически съображения по време на 
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конфликт или криза; реакция срещу изключването от регистъра на оръжията за масово 

унищожение и технологиите с двойна употреба.   

Регистърът на ООН има по-слаба успеваемост по отношение на разкриването на 

информация за снабдяването с оръжие от национални производители, за запасите от 

оръжие и вноса и износа на леко въоръжение. Средно 22 държави обявяват данни за 

местните доставки, а 30 държави декларират запасите си от въоръжение. Докладването 

на лекото въоръжение нараства от пет държави през 2003 г., когато тези данни започват 

да се докладват, на 48 държави през 2008 г.  

 

3.2.2. Доклад на ООН за военните разходи 

 

Освен Регистър на конвенционалните въоръжения от 1980 г. ООН разполага и с 

инструмент за деклариране на военните разходи – Стандартизиран инструмент на 

ООН за докладване на военните разходи (United Nations Standardized Instrument for 

Reporting Military Expenditures), прекръстен впоследствие на Доклад на ООН за 

военните разходи (UN Report on Military Expenditure). Той е също част от усилията за 

изграждане на доверие между държавите чрез редуциране или поне чрез деклариране 

на ежегодните разходи в сферата на отбраната. В миналото са правени предложения 

средствата от съкращаването на военните бюджети да се пренасочат за увеличаване на 

помощта за развитие, но подобни идеи се оказват нереалистични. Затова ООН се 

отказва от целта да редуцира военните разходи и регистърът остава единствено 

инструмент за изграждане на доверие, особено на регионално равнище.  

През 2011 г. група правителствени експерти направи преглед
258

 на 

Стандартизирания инструмент на ООН за деклариране на военните разходи. От 1980 г. 

насам 124 държави са представяли поне веднъж данни за военните си разходи. През 80-

те години такава информация са предоставяли средно 25 държави, през 90-те години – 

33 държави, а след 2001 г. – 74 държави. Сред причините за слабото ниво на 

деклариране на данни от някои региони са несъвместимост на счетоводните системи с 

тези в инструмента. Сред другите причини за неучастие са сложността на формата за 

деклариране на данните, липсата на политически ангажимент, интерес или капацитет, 

чувствителност на декларираните военни разходи.
259
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Групата експерти продължава да разглежда инструмента като средство за 

изграждане на доверие и предотвратяване на конфликти. Подчертава се връзката между 

военните разходи и други аспекти на държавната политика като икономика, сигурност, 

финанси и външни отношения. В това отношение някои от експертите запазват 

надеждата си, че инструментът може да допринесе за евентуално намаляване на 

военните разходи на глобално равнище в името на развитието, засилвайки по този 

начин международния мир и сигурност. Групата смята, че инструментът трябва да бъде 

усъвършенстван, така че да отговаря на новите заплахи за международния мир и 

сигурност. Необходимо е също да се постигне по-пълно участие на държавите в 

инструмента, както и те да бъдат стимулирани да предоставят по-изчерпателни данни. 

Дори данните да се докладват в рамките на регионални организации, това следва да 

бъде съчетано с предоставянето на информацията и на ООН. Формата за разкриване на 

военните разходи може да бъде подобрена, така че да бъде адекватна на спецификите 

на националните счетоводни стандарти. Държавите, които не поддържат въоръжени 

сили, пък могат да бъдат окуражени да докладват в регистъра, като подават “нулеви” 

доклади. Според експертната група е необходимо също докладваната информация да 

бъде достъпна в по-удобна за ползване уеб-базирана платформа.  

 

3.2.3. Неправителствени бази данни 

 

Данни за вноса и износа на конвенционално оръжие и за военните разходи се 

публикуват също в рамките на редица регионални организации и от редица 

неправителствени организации. Една от най-всеобхватните бази данни, която е 

публична, е тази на Стокхолмския международен институт за изследване на мира 

(Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI). Той е създаден през 1966 г. и 

получава голяма част от финансирането си под формата на годишен грант от шведското 

правителство. Институтът предлага уеб-базирана база данни на международния 

трансфер на оръжие, като за изготвянето й се ползват само открити източници на 

информация – вестници, списания, книги, монографии, тв програми, съобщения на 

компании, уебсайтове на „професионалисти и аматьори”, правителствени доклади, 

оръжейния регистър на ООН и др. Данните са за сделки от 1950 г. насам. Доколкото 

информацията позволява, са публикувани и детайли за вида оръжие, което се внася или 

изнася, както и други подробности около сделките. Отделно SIPRI публикува и 
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националните доклади за износа на оръжие, изготвени от официалните власти на 35 

държави. 

Стокхолмският международен институт за изследване на мира предлага и база 

данни за военните разходи на държавите в местна валута, в долари и като процент от 

БВП. Информацията се базира отново само на открити източници, както и на данните, 

които организацията получава ежегодно от анкета до държавите. Информацията е от 

1988 г. насам и се отнася за 172 държави. Сравнението между данните на SIPRI и тези в 

стандартизирания инструмент на ООН показва известна разлика в стойностите. 

От началото на 1990 г. насам все повече правителства – от четири през 1990 г. до 

35 към началото на 2013 г., доброволно публикуват национални доклади за износа на 

оръжие. Те се различават значително както по отношение на количеството информация, 

която съдържат, така и по отношение на детайлите, които предлагат.
260

 Първата 

държава, публикувала национален доклад, са САЩ в разгара на Студената война - през 

1961 г., последвана от страните от ЕС. Значителна стимулираща роля за този процес е 

приемането през 1998 г. на Европейски кодекс за поведение по въпросите на износа на 

оръжие (EU Code of Conduct on Arms Exports), както и последвалата Обща позиция на 

ЕС от 2008 г., дефинираща единни правила за контрола на експорта на военна 

технология и оборудване, според която държавите – износителки на оръжие са 

задължени да съставят национален доклад по въпроса. В същия дух ЕС насърчава и 

страните в съседство да съставят подобни доклади и в резултат такива са публикувани 

от Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Черна гора и Сърбия. Извън 

Европа обаче има много слаб интерес към публикуването на подобна информация. 

Доклади например не се представят от държави, които са основни износителки на 

оръжие като Китай, Русия, Израел и др. От SIPRI отчитат, че липсата на стандартизация 

на информацията, съдържаща се в докладите на държавите, и начините, по които тя е 

представена, правят международното сравняване на политиките по износа на оръжие 

трудно.   

Детайлни данни за военните разходи, въоръжените сили и наличното 

въоръжение предоставя в своя годишен доклад „Военният баланс” (The Military 

Balance) и създадената през 1958 г. във Великобритания неправителствена организация 

„Международен институт за стратегически изследвания” (International Institute for 

Strategic Studies - IISS). За разлика от чисто количествените данни, които предлагат 
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регистрите на ООН и базата данни на SIPRI, стремежът на IISS е количествената 

информация да бъде контекстуализирана в анализ на военните способности на 

държавите, т. е. доколко съответните налични въоръжения са достатъчни, за да 

въздържат от действие потенциални врагове на съответната държава и, ако е 

необходимо, да й позволят да разположи и използва военна сила ефективно. Военните 

разходи и динамиката във въоръжаването се анализират и от гледна точка на 

възникване, ескалация или разрешаване на конфликтите по света.  

Различните механизми за деклариране на въоръженията и търговията с оръжие 

са доказателство, че в последните десетилетия има последователни усилия в 

международен план за изграждане на доверие и предсказуемост между участниците в 

международните отношения чрез прозрачност. Общото между съществуващите 

механизми е техният доброволен характер с изключение единствено на практиката в 

рамките на ЕС, която е задължителна за държавите от съюза - износителки на оръжие. 

Независимо от незадължителния характер на декларирането на данните, информацията 

за търговията с оръжие, наличността на въоръженията и военните разходи значително 

се е увеличила в последните 20 години.  

Въпреки това обаче са налице редица ограничения, които на този етап не 

позволяват пълното разгръщане на потенциала на прозрачността във 

военноотбранителната сфера. Механизмите за разкриване на информация все още са 

далеч от постигане на целта си за универсалност – редица държави, особено с 

недемократични режими, обявяват само частична или никаква военна информация. 

Слаба е и активността сред държавите в ситуация на криза или конфликт. Освен това 

регистърът не включва всички видове въоръжение и не е съобразен с новите реалности 

в търговията с оръжие – например с нарастването на недържавните субекти – 

получатели на оръжие, а също и с разрастването на търговията със стоки с двойна 

употреба вместо на готово оръжие. Разкриването на информация често е непълно и 

непоследователно – за отделни години например липсват доклади. Има разминавания в 

числата и липсата на механизми за верификация намалява потенциала им да изграждат 

доверие. Данните в различните механизми за деклариране в повечето случаи са 

несъпоставими. Публикуването на информацията в стандартизирани форми, от една 

страна, подпомага съпоставимостта на данните, но, от друга - затруднява страните с 

различни счетоводни стандарти. Липсата на административен капацитет също е пречка 

пред разкриването на информация. Регистърът на ООН не разполага и с удобна форма 

за използване на информацията, което допълнително затруднява анализа. 
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Отстраняването на всички тези дефекти на регистъра на ООН и на другите 

механизми за разкриване на информация, свързана с въоръженията, е задължителна 

стъпка за разкриване на пълния потенциал на прозрачността като средство за изграждане 

на доверие. Но дори тогава суровите данни за вноса, износа и производството на оръжие 

ще имат значение само доколкото служат за анализ на динамиката на военните 

способности на държавите и съответно – на военния баланс между тях като фактор при 

вземането на външнополитически решения. Доколко регистърът изпълнява функцията си 

да гради доверие между държавите и в този план – да намали конфликтността в 

международните отношения, остава спорен въпрос, защото е много трудно отговорът му 

да бъде установен по емпиричен път. Несъмнената полза от регистъра обаче е, че той 

допринася за вземането на външнополитически решения от държавите в условията на 

много по-добра информираност, което е един от факторите за това тези решения да 

бъдат и по-рационални. Самият факт, че само допреди няколко десетилетия 

информацията за въоръженията, която днес е публична, е била държавна тайна в 

повечето страни по света и са хвърляни сериозни усилия за разкриването й чрез много 

по-неточните методи на разузнаването, е доказателство, че тя е важна за вземането на 

външнополитически решения. От тази гледна точка усъвършенстването на регистъра на 

ООН би допринесло за по-точни и добре информирани и съответно по-рационални 

външнополитически решения, което би могло да се разглежда и като предпоставка за 

засилване на международната сигурност. От друга гледна точка е безспорно, че 

откритите данни за въоръженията, стига те да са изчерпателни и достоверни, са много 

добра основа за реализиране на отчетност във външната политика и демократичен 

контрол върху сектора за сигурност. 

Макар емпиричното проучване в дисертационния труд да показва, че има редица 

типове информация за международната политика, които все още не са достъпни, 

демократичните държави и особено международните организации публикуват немалко 

ценни документи, които ако бъдат анализирани задълбочено, биха могли значително да 

подобрят качеството на медийната информация за международната политика. Затова 

предизвикателствата пред журналистиката по отношение на достъпа до информация 

следва да се търсят поне в три посоки – 1. борба за достъп до информация по въпроси, 

по които той все още не е налице; 2. умение бързо да се обработва и анализира 

информацията, която е налична; 3. умение анализираната информация да се представи 

на публиката по начин, който ще подобри публичния дебат, а няма да го развали.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Според едно много точно наблюдение на Стюарт Бейкър, дългогодишен юрист в 

Националната агенция за сигурност на САЩ, изказано неотдавна, „прозрачността е 

журналистическият отговор на всички въпроси”
261

. Ако трябва да се направи един 

цялостен извод от настоящото изследване, то той е, че прозрачността наистина не може 

да бъде отговорът на всички въпроси, нито пък може да бъде цялостният отговор дори 

на един единствен въпрос. Прозрачността обаче е такъв фактор, без който изобщо не е 

възможно да има отговор. 

 Проблемите с прозрачността всъщност тръгват оттам, че както нейните 

апологети, така и нейните опоненти често имат свръхочаквания към нея. Едните 

разчитат тя сама по себе си да диагностицира обществените проблеми, да намери 

решението за тях, да проследи изпълнението му и след това дори да наложи санкциите, 

ако има нужда от тях. Затова понякога са разочаровани от „слабите” й ефекти. 

Критиците на прозрачността пък винаги плашат с една или друга форма на 

апокалипсис, ако даден факт стане достояние на обществеността.  

Най-интересна е обаче позицията на онези изследователи, които не смятат, че 

има нужда от прозрачност просто защото тя им се вижда безрезултатна и следователно 

– безсмислена. В случая логиката е следната – защо изобщо да се публикува „Докладът 

за Кербала”, след като така или иначе той не намира виновни за случилото се на 27 

декември 2003 г.; защо да се публикува информация за уреждането на държавните 

вземания от трети страни, след като решенията и без това се вземат от правителството; 

защо да се разкрива информация за външната политика, след като широката 

общественост не се интересува от подобни въпроси и т. н.  

Има обаче и друга логика. „Докладът за Кербала” например можеше да бъде 

разсекретен преди осем години (както следва от закона), когато въпросите за 

пропуските в него и за търсенето на отговорност бяха доста по-актуални и можеха да 

доведат до реални последствия. Що се отнася до това, че широката общественост не се 

интересува от външна политика и дори властта да публикува информация за нея, то 

няма да има кой да я прочете, то това (ако изобщо е вярно) е обвинение към начина, по 

който се структурира общественото участие във външната политика днес, а не към 

гражданите.  
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Най-голямата тревога на политиците от прозрачността произтича от това, че 

техните лъжи, злоупотреби или просто слабата им политика ще бъдат изобличени. 

Тревогата на изследователите пък произтича от недоверието им в обществото, в това, 

че то може да мисли и действа рационално. Ако обаче прозрачността трябва да се 

изостави, защото хората няма да я разберат, то това, което започва да изглежда 

безсмислено, е самата демокрация. Защо изобщо да се провеждат избори, референдуми 

и др., при положение че така или иначе широката публика е невежа и нерационална  и 

следователно нейният избор няма как да доведе до овластяването на най-умните и най-

честните политици или до вземането на правилните решения? 

В крайна сметка най-висшата функция на прозрачността в един идеален свят би 

била да съдейства за управление чрез консенсус (каквото и да означава това). Тоест 

имайки достатъчно информация, обществото и властта би трябвало да достигнат до 

съвместни решения, за които и двете страни са убедени, че са правилни. Естествено, 

това е идеална ситуация, която вероятно никога няма да бъде постигната, но по-

важното е, че положителните ефекти от прозрачността, както и от демокрацията, трябва 

да се търсят в дългосрочен план. Тя не е механизъм, който може да промени 

обществото за ден или година, и независимо дали се възприема като идеализъм или не, 

прозрачността си остава един от малкото полезни инструменти на всички 

изследователи, политици, журналисти, експерти, които вярват в демокрацията и в това, 

че трябва да се управлява заедно с гражданите, а не въпреки тях. 

Колкото повече прозрачността става актуална тема в изследванията и в 

практиката, толкова повече нарастват съмненията в нея дори в сфери, в които тя се 

смяташе за доказана ценност като например демократичното управление, борбата с 

корупцията, икономиката и т. н. В международната политика обаче въпросът се 

усложнява допълнително по силата на обективния критерий, според който 

международните отношения не са демократична система с демократична власт, в която 

се работи единствено с демократични средства. Настоящото изследване твърди, че 

въпреки предизвикателствата на международната среда увеличаването на 

прозрачността в международната политика е по-скоро от полза, отколкото във вреда на 

демократичните държави, защото тя е важен външнополитически инструмент, но също 

и механизъм за демократичен контрол и обществено участие. В определени граници и 

по отделни въпроси прозрачността е от полза дори на недемократичните държави. 

За да се достигне до основната теза, в хода на изследването бяха направени 

някои междинни заключения: 
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- в международната система текат паралелни процеси на приемственост и 

промяна, при които съществуващата държавоцентрична парадигма трябва да интегрира 

позицията на новите актьори на международната сцена – транснационални граждански 

движения, международни неправителствени организации и др.; 

- медиите са недържавен актьор на международната сцена само в случаите, 

когато влияят върху функционирането й – например когато успеят да променят дневния 

ред на външната политика или на международните отношения; когато провокират 

действия или реакции на актьорите в тях; когато инициират отчетлива промяна в 

общественото мнение; 

- подобно влияние обаче по-често се дължи не на самостоятелни медийни 

ефекти, а на влиянието на политическия процес върху медиите; 

- медиите като цяло имат слаб ефект върху международната политика, но при 

определени условия той може да бъде значителен. Тези условия са: липсата на 

консенсус сред политическия елит по стратегически въпроси и политики; колеблива и 

непоследователна политиката на правителството или на международна организация; 

слаб политически контрол върху ситуацията; когато външнополитическият процес по 

даден въпрос е на финален етап; в случай на лоша комуникация към публиката; когато 

има високо ниво на свободен достъп до информация; 

- осъзнавайки, че регламентираният на базата на обективни критерии достъп до 

информация е фактор за силни медийни ефекти, правителствата дори на 

демократичните държави се опитват да го контролират чрез най-разнообразни 

механизми – ограничен достъп на журналисти до местата на провеждане на военни 

операции; консервативна политика по класифициране на информация; култивиране на 

приближена до властта експертна общност и др. Универсалното оправдание на 

контролирането на информация в сферата на външната политика и международните 

отношения е застрашаването на националната сигурност и на националните интереси 

на международната сцена; 

- макар да е особено актуална в последните две – три десетилетия, прозрачността 

всъщност не е нова концепция за теорията на международните отношения. Въпреки че 

на пръв поглед най-силно се вписва в разбиранията на либерализма, прозрачността в 

международната политика намира своите интерпретации и от гледна точка на други 

школи – реализъм, неореализъм, конструктивизъм; 

- въздействието на прозрачността върху ефективността на международните 

преговори е един от най-често срещаните аргументи за ограничаването на достъпа до 



 213 

информация в подобни ситуации. Аргументите са, че при преговорите съществува 

асиметрия на информацията между демократичните и недемократичните държави, че 

въздействието на направените отстъпки от страните върху общественото мнение често 

е негативно и т. н. В същото време преговорите са основната форма на осъществяване 

на международната политика в съвременния свят. Ако информацията, отнасяща се до 

всички междудържавни преговори по всички въпроси, трябва да бъде държана в тайна 

най-малкото до приключването им и постигането на споразумение, това изключва 

възможността за какъвто и да е демократичен контрол и обществено участие в 

международната политика. Затова ограничението на информацията за текущи 

преговори не бива да е абсолютно; 

- според най-разпространената интерпретация за прозрачността в 

международната политика тя е част от т. нар. мерки за изграждане на сигурност и 

доверие, които функционират дори по време на Студената война. Тези мерки сами по 

себе си не могат да предотвратят конфликти, но могат да имат положителен ефект в 

ситуации на слаба информация и недоверие между държавите по отношение на 

намеренията им; 

- един от големите теоретични спорове е във връзка с въпроса дали 

прозрачността е фактор или пречка за мира. От изследванията става ясно, че на 

системно ниво при съвременното състояние на международната система прозрачността 

категорично е фактор за сътрудничество в сферата на сигурността и за избягване на 

конфликт. На конкретно ситуационно ниво обаче, в етапа на ексалация на граждански 

или регионален въоръжен конфликт, е възможно да се стигне до негативни последствия 

от прозрачността заради проблеми във функционирането на публичната сфера. Затова 

единствено в състояние на ескалирал въоръжен конфликт и мирни преговори може да 

се допуснат органичения на прозрачността, и то защото поради независещи от нея 

причини вредите могат да надхвърлят ползите. От друга страна обаче липсата на 

прозрачност по време на мирни преговори не гарантира, че обществото няма да бъде 

обект на въздействие чрез погрешни интерпретации; 

- при липсата на глобално гражданско общество, транснационален демос или 

транснационална публична сфера единственият ефективен начин да се реализира 

отчетност в международната политика си остават националните дебати, т. е. 

общественият контрол върху външната политика. Това заключение дава ясен отговор 

на един от въпросите, поставени пред настоящото изследване, а именно каква следва да 

бъде отправната точка на медиите, отразяващи международната политика. Очевидно, за 
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да изпълняват ефективно функцията си на елемент от механизма на отчетност в 

международната политика, медиите би следвало да осъществяват контрол върху 

външната политика на държавите; 

- един от другите вечни въпроси, които са централни за настоящото изследване, 

е доколко прозрачността може да съдейства за формирането на рационално обществено 

мнение по въпросите на външната и международната политика. Макар да е лошо 

информирана за международната политика, масовата публика все пак разполага с 

опростени когнитивни модели, които й позволяват да се ориентира в сложната 

реалност. Това е в основата на рационалното и последователно обществено мнение по 

въпросите на международната политика, за което говорят повечето изследователи. 

Образоваността и достъпът до информация подпомагат този процес; 

- властващият в продължение на десетилетия принцип в американската 

политика, според който „президентът знае най-добре” (‘president knows best’), 

постепенно отстъпва и на теория, и на практика на принципа за „колективната 

мъдрост” (‘collective wisdom’), според който знанието не е непременно концентрирано 

в политическия елит, а е неравномерно разпръснато в обществото и елитът трябва да 

ползва това колективно знание в името на по-добри политики. Промяната е израз и на 

плавната еволюция на демокрацията от представителна към демокрация на участието и 

към делиберативна демокрация, които не могат да съществуват без информация и 

обществен дебат; 

- прозрачността е и елемент от концепцията за демократичен контрол върху сектора 

за сигурност. Според нея трябва да бъдат създадени подходящи демократични 

механизми, които да гарантират, че органите, имащи право на легитимна употреба на 

сила, няма да го използват за злоупотреба с власт и нарушаване на правата на човека. В 

тази връзка решението на спорния казус с осъществяването на „тайни операции” като 

инструмент на външната политика е свързано не със забраната им, а с вместването им 

все повече в демократичната рамка; 

- официалната прозрачност е добър инструмент за реакция на набиращото все 

по-голяма скорост явление „изтичане на информация”. Доколкото изтичането на 

информация все повече ще се превръща в инструмент за правене на политика, той е 

предизвикателство пред традиционната дипломация. Непрозрачността на целите на 

хората и организациите, които правят разкритията, е предизвикателство пред 

традиционната журналистика, която бива въвлечена в начертан от неясни субекти 

дневен ред. Фактът, че разкритията не могат да достигнат до масовата публика без 
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посредник и че чуваемостта на разкритията зависи от активността на комуникационния 

посредник, доказва, че основната отговорност за разпространението на информацията 

остава на традиционните медии; 

- прозрачността е важен външнополитически инструмент както за развитите 

държави, така и за развиващите се. В ръцете на демократичните държави тя е добър 

механизъм за въвличане на недемократични правителства в режими на сигурност, 

базирани върху обмен на информация; инструмент за влияние върху вътрешната 

политика на чужди държави; средство за упражняване на мека сила и т. н. От гледна 

точка на развиващите се държави прозрачността също може да бъде полезна за 

различни цели: изискване на отчетност от държавите донори; демонстрация, че 

отговарят на изискванията на т. нар. ‘conditionality mechanism’ (т. е. условията, които 

им се поставят за получаване на финансова и друга помощ) и т. н.; 

- независимо от теоретичните спорове „за” и „против” прозрачността в 

международната политика, в последните 100 години има отчетлив процес към все по-

голяма откритост в международните дела. Причините за това са комплексни - 

разпространението на информационни и комуникационни технологии; нарастването на 

броя на демократичните и демократизиращите се държави; установяването на 

демократична държава – САЩ, като единствената суперсила в международната 

система; растящата взаимозависимост между нациите, изискваща координирани 

международни действия за осигуряване на всеобщо изгодното функциониране на 

системата; 

- правната рамка по въпросите на достъпа до информация има нужда от 

усъвършенстване, доколкото въпросите на националната сигурност и международните 

отношения са сфери, за които е допустимо ограничение на достъпа на базата на твърде 

общи критерии; 

 - емпиричното изследване, извършено в дисертационния труд, потвърждава, че 

държавите с демократично управление и по-висока степен на медийна свобода са и по-

прозрачни във външната си политика. Въпреки това има дейности, свързани с външната 

политика, които не са достатъчно осветени дори в демократичните държави като 

например извършването на международни преговори, гласуване в някои от 

международните организации и др. 

- недемократичните държави очаквано са с нисък индекс на прозрачност, но все 

пак те демонстрират определено ниво на прозрачност във външната си политика (т. е. 

общият индекс е над 0), а по определени теми прозрачността дори е на задоволително 
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равнище. Категорично се засича процес на засилващ се стремеж към повече 

прозрачност от страна на недемократични държави. Фактът, че те са постигнали 

различна степен на прозрачност и например Китай е по-прозрачен във външната си 

политика от Азербайджан или Кения, е резултат от целенасочената стратегия на 

властите в Пекин към развитие на модерна публична дипломация; 

- данните показват и ясна зависимост между социално-икономическото развитие 

на държавите и прозрачността им във външната политика. Колкото по-прозрачна е 

държавата, толкова по-развита е тя в социално-икономически план, както и обратното; 

- потвърждават се наблюденията, че международните организации като цяло са 

по-прозрачни от държавите като субекти на международната политика. По-точно 

казано, настоящото изследване показва, че най-прозрачните международни 

организации са по-прозрачни от най-прозрачните държави;  

- докато непрозрачните държави са определено по-неуспешните държави според 

резултатите от проучването, то по-непрозрачните международни организации/формати 

не са непременно по-неуспешните. Причината е, че при съвременното състояние на 

международната система демократичността (с която се свързва и идеята за 

прозрачност) не е най-важното условие за успех в международната политика. В същото 

време по-непрозрачните организации ще изпитват все повече трудности да се 

адаптират в един все по-открит свят; 

- резултатите от емпиричното проучване опровергават очакванията, че 

международните формати, които по правило са по-гъвкави и в известен смисъл имат 

неформален характер, са и непременно по-непрозрачни от международните 

организации; 

- различните механизми за деклариране на въоръженията и търговията с оръжие 

са доказателство, че в последните десетилетия има последователни усилия в 

международен план за изграждане на доверие и предсказуемост между участниците в 

международните отношения чрез прозрачност. Въпреки това обаче са налице редица 

ограничения, които на този етап не позволяват пълното разгръщане на потенциала на 

прозрачността във военноотбранителната сфера;  

- доколко базите данни на ООН и неправителствените организации изпълняват 

целта си да градят доверие между държавите и в този план – да редуцират 

конфликтността в международните отношения, остава спорен въпрос. Несъмнената 

полза от регистрите обаче е, че те допринасят за вземането на външнополитически 
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решения от държавите в условията на много по-добра информираност, което е един от 

факторите за това тези решения да бъдат и по-рационални. 

Изведените на базата на дисертационното изследване заключения позволяват да 

се направят следните изводи и препоръки: 

1. Институциите както на демократичните, така и в известна степен на 

недемократичните държави по различни причини ще бъдат изправени пред нарастващ 

натиск за повече прозрачност включително по теми, смятани до този момент за 

„чувствителни” като националната сигурност, външната политика и международните 

отношения. Обичайно очакванията за сериозни тежки последици от разкриването на 

дадена информация в тази сфера не се потвърждават от реалността; 

2. Вариантите за реакция на засиления натиск за прозрачност са различни, но 

доброволното, регламентирано и балансирано разкриване на информация е по-доброто 

решение за официалните институции и за обществото в сравнение с твърдото 

противопоставяне на новите процеси; 

3. Правната база в сферата на достъпа до информация както в национален, така и 

в международен план, особено по въпросите на международните отношения, има нужда 

от сериозно усъвършенстване, най-вече в посока на конкретизиране на случаите, в 

които са допустими ограничения на това право; 

4. Още по-важно е коректното прилагане на законовата уредба. Това е свързано 

не само с въвеждането на санкции за държавни служители, които в противоречие със 

законите ограничават правото на достъп до информация, но преди всичко със сериозни 

усилия за обучение и постигане на разбиране сред администрацията, академичната 

общност, неправителствения сектор и обществото за важността на проблема с достъпа 

до информация и правилното прилагане на законодателството; 

5. Наред с насърчаването на активната прозрачност чрез промени в 

законодателната уредба не бива да се допуска ситуация на излишна, бланкетна 

прозрачност, на претрупване с безполезна информация, което в крайна сметка ще 

произведе обратен ефект на търсения. Мерките за активна прозрачност трябва да се 

съчетаят и с по-сериозни усилия за противодействие на незаконното разпространяване 

на държавна тайна и друг вид класифицирана информация; 

6. Инстритуциите трябва да съсредоточат усилията си върху разкриването на 

информация в интернет чрез използване на мултимедийните възможности на 

световната мрежа; 
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7. Създаването и участието в международни инициативи за прозрачност трябва 

да се насърчава; 

8. Доколкото много медии и журналисти все още нямат разбиране за важността 

на темата „прозрачност”, тяхната активност по въпроса трябва да се насърчи чрез 

обучение, допълнителна професионална квалификация и други подобни методи; 

9. Работейки в един по-открит свят с все повече данни и все повече 

алтернативни източници на информация, традиционните медии са изправени пред 

редица нови отговорности и предизвикателства, свързани с обработката и 

интерпретацията на информацията; 

10. Основната функция на увеличаващата се прозрачност по сложни теми като 

международната политика би трябвало да е по-високо качество на обществения дебат, а 

не създаването на излишна сензационност. В тази връзка посоката, в която следва да 

върви международната журналистика, е към създаване на делиберативни медии, 

„разкриващи ценностните дилеми и трудните избори, съпътстващи публичните 

въпроси, така че да дадат възможност на публиката по-ясно да разбере съответните 

факти и компромисите, свързани с решаването на обществените проблеми”
262

; 

11. Самите медии неизбежно ще се наложи да станат обект на процеса на 

увеличаваща се прозрачност, защото темите „граждански контрол върху медиите”, 

„демократизиране на медиите”, „медийна отчетност” и „медийна прозрачност” ще 

стават все по-актуални в демократичните общества;  

12. В научен план изследванията по темата „прозрачност” тепърва ще се 

разрастват, защото необходимостта от експертиза по въпроса коя информация следва 

да е публична и коя – не, ще става все по-голяма от практическа гледна точка. 

Управлението на информацията ще има все повече шансове да се утвърди като отделно 

научно направление, доколкото има отличаващи се характеристики в сравнение с 

журналистиката и връзките с обществеността; 

13. Във връзка с прозрачността в по-широк контекст (включително извън 

сферата на международната политика) могат да се отправят и по-конкретни 

предложения за промяна на законовата и институционалната среда в България в 

следните посоки: 

- реформа в законодателството за достъп до информация с цел насърчаване на 

активната прозрачност; въвеждане на санкции за държавни служители, които незаконно 
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задържат обществена информация; въвеждане на специална защита на информаторите 

в администрацията (т. нар. whistleblowers); адаптиране на националното 

законодателство съгласно Принципите от Претория (2013 г.) за баланса между 

защитата на националната сигурност и правото на информация; присъединяване на 

България към Конвенцията на Съвета на Европа за достъпа до официални документи;  

- създаване на институцията „информационен комисар”, която следва да 

осъществява надзор върху процеса на разкриване на информация от централната и 

местните власти; 

- създаване на национален център за декласифициране на информацията към 

Държавна агенция „Архиви” (или друг подобен механизъм, който да гарантира достъпа 

до декласифицирани документи); извършване на проверка, одит или друг вид преглед 

на законосъобразността на процедурите по класифициране, декласифициране на 

документи, както и по предоставяне на достъп до декласифицирани документи; 

- създаване на портал за отворени данни в съответствие с Директивата на ЕС за 

повторна употреба на информацията от обществения сектор, без този портал да замени 

разкриването на оригиналните документи; 

- подобряване на обществените регистри; 

- присъединяване на България към „Инициативата за прозрачност на добивната 

промишленост” (EITI); 

- създаване на секторни планове за увеличаване на прозрачността в 

нереформирани или слабо реформирани системи като здравеопазването, съдебната 

система и сектора за сигурност (особено по отношение на външнополитическия 

механизъм); 

- създаване на изцяло нова интернет страница на МВнР, която да отстрани 

пропуските, посочени в емпиричното изследване; 

- усъвършенстване на парламентарния контрол върху сектора за сигурност, 

включително чрез: изготвяне на задължителни доклади и анализи от страна на 

изпълнителната власт до Народното събрание по въпроси на външната политика, 

сигурността и отбраната; въвеждане на механизъм за оповестяване на информация, за 

която правителството настоява да остане тайна (съобразно препоръката на ПАСЕ); 

промяна на сегашния принцип на работа на парламентарните комисии по външна 

политика и отбрана, според който заседанията им по правило са закрити; 
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- анализ на възможностите за използване на прозрачността като 

външнополитически инструмент; създаване на звено към МВнР за публична 

дипломация; 

- усъвършенстване на работата на обществените съвети към държавните 

институции, включително гарантиране на прозрачност на дейността им; създаване на 

обществени съвети към медиите;  

- създаване на програми за обучение на служителите от администрацията и 

обществения сектор по въпросите на достъпа до информация; 

- насърчаване на медийната прозрачност чрез въвеждане на задължение за 

разкриване на рекламните договори на медиите и на друга информация с надделяващ 

обществен интерес; 

- подобряване на финансовата прозрачност – създаване на независима фискална 

институция с публични анализи и доклади; публикуване на повече информация от 

базите данни на приходните администрации; усъвършенстване на т. нар. финансов 

рейтинг на общините, подобряване на информацията за дейността на управление 

„Банков надзор” в БНБ и др.  
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Приложение №1 

 

Изследване на случай №1 

 

Прозрачност на преговорите по споразумението  

„Транстихоокеанско партньорство” 

 

Прозрачността на преговорите по т. нар. „Транстихоокеанско партньорство” 

(Trans-Pacific Partnership, TPP) – споразумение за свободна търговия между САЩ, 

Австралия, Бруней, Чили, Канада, Япония, Малайзия, Мексико, Нова Зеландия, Перу, 

Сингапур и Виетнам, е обект на сериозни публични дебати в САЩ през последните 

няколко години.  

Преговорите по документа стартират през 2010 г. Той е наследник на влязлото в 

сила през 2006 г. Споразумение за Транстихоокеанско стратегическо икономическо 

партньорство (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, TPSEP) между 

Бруней, Чили, Нова Зеландия и Сингапур. Обхватът на споразуменията е много 

сериозен и според представители на гражданския сектор в САЩ далеч надхвърля 

въпросите на международната търговия – премахване и ограничаване на митата и 

техническите бариери пред търговията със стоки, санитарни и фитосанитарни мерки, 

търговия с услуги, интелектуална собственост, политика по конкуренцията, 

правителствени доставки, хранителни стандарти, природни ресурси, лицензиране, 

финансови практики, телекомуникации, здравеопазване и др.  

Основните критики срещу TPP от страна на гражданското общество са срещу 

прекалено ограничителните разпоредби за правата на интелектуална собственост, за 

които се твърди, че биха имали силен ефект върху редица индустрии – например 

фармацевтичната, където поставят сериозни рестрикции върху по-евтините генерични 

лекарства в развиващите се страни и т. н.  

Към началото на 2014 г., след 19 кръга на преговори, нито администрацията в 

САЩ, нито правителствата в останалите преговарящи държави са публикували какъвто 

и да било текст от проектоспоразумението или пък имат планове да го направят 

въпреки настояванията на неправителствения сектор и на отделни конгресмени. 

Официалната причина за непубликуването на проекта на TPP в САЩ е, че той е 

класифициран от съображения за защита на националната сигурност. В същото време 
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големи американски корпорации са били консултирани от страна на властите по 

отношение на текстовете в споразумението.  

Междувременно, още през март 2011 г. в интернет се появяват извадки от 

споразумението, отнасящи се основно до главата за правата на интелектуална 

собственост. Няма информация как точно разкриването на документа в интернет се е 

отразило на преговорите, но оттогава насам [януари 2014 г., б. а.] са проведени 14 кръга 

на преговори, което най-малкото означава, че те не са провалени. На 13 ноември 2013 г. 

платформата Wikileaks публикува пълния вариант на проекта на главата за 

интелектуалната собственост на споразумението, а на 15 януари 2014 г. – проекта на 

главата за околната среда.  

През 2012 г. стартират редица протестни кампании, основно в САЩ, Нова 

Зеландия, Австралия, в които гражданите настояват да получат редица отговори 

относно ефектите върху ежедневието им от международното споразумение. Дейвид 

Левин
263

, който изследва споразумението в дълбочина, отбелязва, че непубликуването 

на проекта на TPP е в силен контраст с политиката на редица международни 

организации, работещи в областта на интелектуалната собственост като Световната 

здравна организация, Световната търговска организация, Световната организация за 

интелектуална собственост, Комисията на ООН по международно търговско право, 

които редовно публикуват на сайтовете си протоколи от заседанията си и 

проектодокументи, включително текстове, които подлежат на преговори. В крайна 

сметка основната пречка пред финализирането на преговорите по споразумението на 

този етап не е толкова публикуването на части от него и дори силната гражданска 

активност, а сериозните противоречия между договарящите се държави. 

Левин смята, че информация за преговорен процес трябва да се разкрива, ако са 

налице няколко фактора: 1. наличие на колективен интерес (за разлика от 

частен/индивидуален интерес); 2. нова регулация (за разлика от промени по текстове, 

които вече съществуват); 3. наличие на ситуация, в която обществеността е 

едновременно създател и потребител на дадено благо (например интелектуалната 

собственост), отколкото само потребител; 4. когато има съмнения, че властта подхожда 

с користен интерес към споразумението, което се договаря; 5. когато въпросът, около 

който се водят преговорите, предизвиква силно разделение и противоречиви мнения в 

обществото; 6. при теч на информация. Изследователят обаче подчертава, че 

                                                 
263

 Ibid. 
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предложенията му се отнасят предимно за сферата на защитата на интелектуалната 

собственост, поради което схемата му очевидно не е приложима в редица други сфери 

на международните отношения.  

Основният извод от казуса „Транстихоокеанско партньорство” е, че има 

обстоятелства, при които международни преговори или проектодокументи, по които се 

водят международни преговори, следва да бъдат публични. Въпросът кои са тези 

обстоятелства все още не е решен от науката. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 234 

Приложение № 2 

 

Изследване на случай № 2 

 

Решение на Съда на ЕС относно отказан достъп до информация заради 

преговори по текущ законодателен процес 

  

 Съветът на Европейския съюз наред с Европейския съвет са сред институциите 

на ЕС, където междуправителственото начало е запазено в най-пълна степен и в този 

смисъл работата им най-силно се доближава до това, което се разбира под 

международни преговори.  

Лисабонският договор, който влезе в сила на 1 декември 2009 г., допринесе 

значително за повишаване на прозрачността на работата на Съвета на ЕС, като въведе 

правило, според което заседанията на институцията са открити при обсъждането и 

гласуването на законодателни актове. Според уебсайта на Съвета открито е също 

първото обсъждане на важни незаконодателни предложения. Публични са и 

заседанията по някои специфични въпроси като например дебатът по 18-месечната 

програма на Съвета по общи въпроси, както и обсъждането на приоритетите на 

останалите конфигурации на Съвета, а също и 5-годишната програма на Европейската 

комисия. Съществен напредък е и фактът, че всички заседания на Съвета, които са 

публични, се излъчват в реално време през интернет.  

 Сериозен проблем на публичността на Съвета остава фактът, че основните 

въпроси се решават по време на подготвителните комитети (Комитет на постоянните 

представители КОРЕПЕР), чиито заседания не са публични. Освен това 

журналистическият интерес се премества от продължителните понякога открити 

официални заседания на Съвета, излъчвани през интернет, към брифингите след 

заседанията, където информацията се представя по-концентрирано и за по-кратко 

време.    

Интересно от гледна точка на въпроса за прозрачността в преговорния процес е 

решението на Съда на Европейския съюз (СЕС) от 17 октомври 2013 г. по повод 

отказан достъп до информация на неправителствената организация Access Info Europe 

от страна на Съвета на ЕС за това кои държави членки са автори на предложения за 

промени в рамките на законодателната процедура (по която към момента на жалбата 

продължават да текат преговори) за изменение на Регламент № 1049/2001, регулиращ 
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достъпа до документите на съюза. Решението на Съда от 17 октомври е окончателно 

след обжалване от страна на Съвета на решението на Общия съд от 2011 г., с което се 

отменя отказът на Съвета да предостави на Access Info Europe исканата информация. 

Съдът на ЕС потвърждава решението на Общия съд, което на практика означава, че 

информацията за имената на държавите, отправили законодателни предложения в 

рамките на процедурата по приемането на изменен регламент от Съвета, подлежи 

на публично разкриване. 

Действащият към момента на жалбата Регламент 1049/2001 предвижда по-широк 

достъп до документи, когато институциите действат като законодатели, като обаче 

трябва да се следи за ефективността на процеса на вземане на решения. Когато в края 

на 2008 г. Съветът на ЕС отказва на Access Info Europe достъп до информация за 

имената на държавите, отправили предложения за промяната на регламента за достъп 

до документите на съюза, той се аргументира с това, че оповестяването на 

информацията ще засегне сериозно процеса на вземане на решения, без то да се налага 

от по-висш обществен интерес. Предвид предварителния характер на обсъжданията, 

които тогава са били в ход, оповестяването на съответните делегации щяло да намали 

тяхната свобода на действие в хода на преговорите, засягайки по този начин 

способността на Съвета да постигне споразумение,
264

 е позицията на Съвета. Според 

неговите аргументи свободата на действие на делегациите на държавите членки ще 

бъде ограничена, защото оповестяването на имената им ще доведе до натиск на 

общественото мнение върху тях от такъв мащаб, че съответната делегация няма да 

може да представи предложение за ограничаване на прозрачността.  

При изследване на правната уредба Общият съд уточнява, че „обстоятелството, 

че даден документ засяга интерес, защитен по силата на изключение от принципа за 

оповестяване (ефективността на вземане на решения, б. а.), само по себе си не [е] 

достатъчно, за да обоснове прилагането на това изключение, тъй като такова прилагане 

[може] по принцип да бъде оправдано само ако достъпът до документа може да засегне 

конкретно и реално защитения интерес. Освен това подобна опасност [трябва] да бъде 

разумно предвидима, а не чисто хипотетична.”
265

  

Интересен елемент от казуса е, че още на 26 ноември 2008 г., т. е. в деня на 

съставяне на искания от Access Info Europe документ, пълният му текст е публично 

оповестен на уебсайта на организацията Statewatch, без обаче това оповестяване да е 
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разрешено. Разглеждайки аргументите на Съвета, че оповестяването на информацията 

ще повлияе негативно върху процеса на вземане на решения, Общият съд отчита 

обстоятелството, че неразрешеното публикуване на информацията на практика не е 

довело до неблагоприятни последици за законодателния процес. Общият съд отхвърля 

и аргумента, че в случая става дума за предложения „от особено чувствително 

естество”, като посочва, че разглежданите предложения за изменение „са част от 

обичайния законодателен процес” и че „за демократичния дебат е присъщо дадено 

предложение за изменение на проект за регламент да може да бъде обект както на 

положителни, така и на отрицателни коментари от страна на обществото и на медиите”. 

При обжалването Съдът на ЕС отхвърля аргумента на Съвета, че Общият съд не е отчел 

баланса между правото на по-широк достъп до документите, свързани със 

законодателните функции на институциите, и необходимостта да се запази 

ефективността на вземане на решения.  

Интересни са и аргументите на страните по отношение на момента на 

оповестяване на информация, по която продължават да текат преговори (въпрос, 

свързан с разгледаната вече идея за temporal transparency). Съветът твърди, че с оглед 

на особеностите на работата му първоначалните становища на държавите членки по 

законодателството често са с проучвателно естество и не отразяват непременно точното 

и окончателното им становище, поради което тези становища може да претърпят 

развитие в хода на процедурата. „Последицата от признаването на право на 

информация на този предварителен етап на процедурата ще бъде, че делегациите ще 

изразяват становищата си едва след като съответните им национални правителства им 

разпоредят каква позиция да заемат в преговорите, което можело да направи 

законодателния процес по-малко гъвкав”, твърди Съветът. Общият съд обаче приема, 

че това кои делегации са направили предложения на началния етап на обсъжданията не 

е от естество да попречи на тези делегации впоследствие да изменят своята позиция. 

Освен това според Access Info Europe именно при започването на процедурата 

прозрачността трябва да бъде възможно най-голяма, защото когато обсъжданията са 

приключили и са постигнати компромисни позиции, вече няма никаква полза от 

прозрачността и от обществената дискусия. 
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Приложение №3 

 

Изследване на случай №3 

 

Казусът „Иракски дълг” 

 

Събирането на външните публични вземания на България от държавите 

длъжници е един от малкото въпроси от областта на публичните финанси, по 

отношение на които изпълнителната власт в страната не предоставя почти никаква 

съществена информация. Министерството на финансите (МФ) не публикува 

периодична информация нито за актуалното състояние на външните публични 

вземания на страната, нито за мерките по събирането им, нито историческа справка по 

въпроса. Частична телеграфна информация се съдържа в полугодишните и годишните 

отчети на институцията.  

Доказателство, че самото министерство разбира, че тази информация е 

обществена и подлежи на оповестяване, е фактът, че частично тя е предоставяна по 

заявления за достъп до обществена информация. Според получената през януари 2013 

г. информация от в. „Сега” по подобно заявление
266

 до МФ двадесет държави дължат 

към този момент на България над 220 млн. щатски долара, 330 млн. преводни рубли и 

около 100 млн. клирингови рубли. Вземанията са натрупани по междуправителствени 

споразумения, сключени преди 1989 г. Сред най-големите длъжници на България са 

Куба, Афганистан, Мозамбик и Нигерия. Претенциите на България към Украйна пък са 

за около 100 млн. долара.  

Според информацията през последните 15 години са погасени дълговете към 

България на 16 държави. Сред страните, издължили се на София през последните 4-5 

години, са Сирия, Виетнам, Замбия, Алжир, Никарагуа и Монголия. Голяма част от 

събраните вземания се трансформират в помощ за развитие, като например дългът на 

Монголия от 2,05 млн. долара, който е предназначен за обучение на монголски 

студенти, за техническа помощ и оборудване в земеделието.  

Причините, поради които МФ не публикува периодична информация по 

въпросите за външните вземания на страната, не са известни. Не се публикуват и 

международните договори за уреждане на вземанията на страната. По Конституция 
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те не подлежат на ратификация от Народното събрание, доколкото не съдържат 

финансови задължения за държавата, поради което няма как да придобият публичност в 

рамките на парламентарната ратификационна процедура. Няма и задължение 

международните договори за вземанията да бъдат публикувани в Държавен вестник, 

поради което това не се прави за много от договорите (а вероятно и за никой от тях). 

Според чл. 25 ал. 1 от Закона за международните договори на Р България 

„международният договор се обнародва в „Държавен вестник” в 15-дневен срок от 

датата на влизането му в сила за Р България”. Според ал. 2 обаче органът, който дава 

съгласие за обвързване на България с международния договор (в случая – Министерски 

съвет, б. а.), може да разпореди той да не бъде обнародван. Тоест законодателството 

дава възможност за публикуване на договорите, но не предвижда задължение това да 

бъде направено, нито пък има нужда непубликуването да бъде мотивирано.  

 Възниква въпросът дали международните договори за уреждане на 

задълженията на други държави към България не представляват автоматично държавна 

тайна или друг вид класифицирана информация, поради което не се публикуват. 

Прегледът на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) категорично 

показва, че тези споразумения не са априори нито държавна, нито служебна тайна, 

нито пък чуждестранна класифицирана информация (според закона класифицираната 

информация е държавната или служебната тайна, както и чуждестранната 

класифицирана информация, б. а.). В същото време международните договори или 

части от тях могат да бъдат държавна тайна, „ако са класифицирана информация” (по 

силата на част II, т. 29 от приложение №1 към чл. 25 от ЗЗКИ). Често и самите 

международни договори съдържат клаузи за конфиденциалност, което също може да е 

законова пречка те да бъдат публикувани.  

Въпросът дали разглежданите договори могат да бъдат служебна тайна е по-

сложен. По закон служебната тайна е информацията, която не е държавна тайна, но 

нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на 

държавата или би увредил друг правно защитен интерес. За да попадне една 

информация в тази категория обаче, тя трябва да е определена със закон, а 

впоследствие ръководителят на отговорното звено (например министър) трябва да е 

обявил публичен списък с категориите служебна информация в съответното ведомство. 

В случая с международните договори за уреждане на вземанията няма данни тези 

условия да са изпълнени, доколкото подобен списък не може да бъде открит на 

сайтовете на Министерския съвет, Министерството на финансите или Министерството 
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на външните работи. Между другото, масовото неизпълнение на закона по отношение 

на служебната тайна от институциите в България се посочва като една от важните 

пречки пред функционирането на този институт у нас и в известен смисът той се 

обезсмисля според неправителствената организация Програма „Достъп до 

информация”.  

Дори да се допусне, че даден международен договор или част от него е държавна 

или служебна тайна, според чл. 34 от ЗЗКИ съществуват следните срокове за защита 

на информацията: за гриф „Строго секретно” – 30 години, за гриф „Секретно” – 15 

години, за гриф „Поверително” – 5 години и за информация, класифицирана като 

служебна тайна – 6 месеца. Тези срокове могат да бъдат удължавани, но с не повече от 

първоначално определените (т. е. максимум двойно) освен ако не се предвижда друг 

срок в международен договор, по който България е страна. След изтичане на всички 

тези срокове нивото на класификация се премахва и информацията става достъпна по 

реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Освен това по силата на 

чл. 14 от ЗДОИ отговорните институции са длъжни да съобщават информацията, 

събрана или станала им известна при изпълнението на функциите им, когато 

„представлява или би представлявала обществен интерес”. Това означава, че след 

изтичането на срока на класификация на международните договори за уреждане на 

задълженията на други държави към България не само че няма никаква пречка, но дори 

съответните министерства са длъжни да ги публикуват. Странно е обаче, че в срок една 

година след изтичането на защитата на информацията тя трябва да се предостави на 

държавния архив или ако не представлява интерес за него – да се унищожи.  

От целия подробен преглед на законодателството става ясно, че международните 

договори за уреждане на вземанията на България могат да бъдат публични изцяло, 

частично или да не се публикуват изобщо за определен срок в зависимост от това дали 

съдържат класифицирана информация (определена в закон). Дори да бъдат защитени за 

определен срок, след изтичането му те трябва да бъдат обявени. На практика обаче това 

не се случва.  

Силен положителен прецедент в това отношение се състоя по време на мандата 

на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков (2009-2013 г.). По негово 

разпореждане към 2009-2010 г. на интернет страницата на МФ бе създадена рубриката 

„Разсекретени документи” (която съществува и към началото на 2014 г., но не се 

поддържа). В нея бе публикуван списък на заглавията на всички материали, създадени 

в МФ, съдържащи класифицирана информация за периода 2007-2009 г. (общо 13 



 240 

документа). Сред тях са: Доклад до Министерския съвет относно реализация на 

остатъчните задължения на Руската федерация към Р България, Доклад до МС относно 

проект на протоколно решение на МС за одобряване проект на окончателно 

споразумение за уреждане на дълг между правителството на Р България и 

правителството на Сирийска Арабска Република, Доклад до МС относно проект на 

протоколно решение на МС за възлагане на мандат за преговори относно участието на 

Р България във валутно-курсов механизъм ІІ (ERM II), Доклад до МС относно проект 

на протоколно решение на МС за утвърждаване на споразумение между Р България, 

действаща чрез своето министерство на финансите, и Република Ирак, действаща чрез 

своето министерство на финансите, за уреждане на вземанията на Р България от Р 

Ирак, Доклад до МС относно проект на протоколно решение на МС за одобряване на 

проект на споразумение между Р България и Р Ирак за уреждане на вземанията на Р 

България от Р Ирак и др. От факта на публикуването на самия списък, а също и след 

последваща проверка на автора стана ясно, че всички изброени документи са с изтекъл 

срок на класификация. Част от тях, а също и други документи са публикувани в 

рубриката „Разсекретени документи” в пълен вид – например проектът на договора за 

уреждане на задълженията на Монголия, Албания, документи във връзка с дълга на 

Либерия към МВФ, продължително пазеният в тайна договор между МФ и „Краун 

Ейджънтс” и др. Друга част от разсекретените документи (например тези, свързани с 

преговорите за ERM II, а също и за т. нар. иракски дълг) обаче не са публикувани.  

 Затова на 15 август 2013 г. авторът изпрати заявление за достъп до обществена 

информация до МФ, в което бе поискана следната информация: 

- паметни бележки, докладни записки, анализи, справки и др. документи, 

свързани с водените преговори между Р България и Р Ирак в периода януари 2005 г. – 

юли 2008 г. за уреждане на задълженията на Р Ирак към България; 

- Доклад до МС относно проект на протоколно решение на МС за одобряване на 

проект на споразумение между Р България и Р Ирак за уреждане на вземанията на Р 

България от Р Ирак (фигуриращ в списъка в рубриката „Разсекретени документи”, б. 

а.); 

- Споразумение между Р България и Р Ирак за уреждане на вземанията на Р 

България от Р Ирак. 

 В отговор на 29 август 2013 г. авторът получи пълен отказ (виж приложение 

№10) за предоставяне на каквато и да било част от исканата информация. По-конкретно 

бе посочено следното: 
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„Съгласно чл. 11 от ЗДОИ исканата информация представлява служебна 

информация, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната 

информация, както и по повод дейността на органите и техните администрации. 

На основание на ЗЗКИ Докладът до МС относно проект на протоколно решение 

на МС за одобряване на проект на споразумение между Р България и Р Ирак за 

уреждане на вземанията на Р България от Р Ирак и Споразумението между двете 

държави за уреждане на вземанията са обявени за класифицирана информация. 

На основание чл. 7, ал. 1 от ЗДОИ достъпът до тях не следва да бъде 

предоставен. 

Прессъобщението за постигнатото споразумение е достъпно на електронната 

страница на правителството, като се ползва следният линк [посочен линк]. 

Следва да се отчете, че декласифицираната информация и материалите по 

първия булет от заявлението са свързани с оперативната подготовка на актовете, които 

са класифицирани, нямат самостоятелно значение и достъпът до тях косвено ще 

наруши защитата на класифицираната информация, тъй като от данните могат да се 

извлекат сведения за конкретното съдържание на споразумението. 

... Считам, че не са налице предпоставките за предоставяне на достъп до 

наличната в МФ информация..”. 

И без да се прави задълбочен юридически анализ на отговора на МФ, е видно, че 

в него са налице най-малкото две сериозни нередности.  

Първо, дори констатацията, че паметните записки и другите документи, 

свързани с водените преговори, са служебна информация, да е вярна, това не означава, 

че те са априори недостъпни. По силата на чл. 13 от ЗДОИ достъпът до служебна 

обществена информация наистина може да бъде ограничаван в две хипотези: 1. когато 

информацията е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма 

самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и 

консултации); 2. когато информацията съдържа мнения и позиции във връзка с 

настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и 

сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи. И 

в двата случая обаче ограничението не може да се прилага след изтичане на 2 г. от 

създаването на информацията. Но въпреки това според ал. 4 достъпът до служебна 

информация не може да се ограничава „при надделяващ обществен интерес”. Това 

значи, че освен ако въпросните паметни записки не са класифицирана информация (а те 

явно не са, доколкото личи от отговора на МФ), то те със сигурност са достъпни.  
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Второ, от отговора на МФ не става ясно кой от другите два искани документа 

(докладът до МС и споразумението между България и Ирак) е класифицирана 

информация. Във втория абзац подвеждащо се твърди, че и двата документа са 

класифицирана информация (без да се обявява законовото основание, на което са 

класифицирани и срокът на изтичане на класификацията, което е задължително според 

съдебната практика), но по-късно в текста се появяват обяснения за „декласифицирана 

информация” (каквато би трябвало да няма сред исканите документи). Според отговора 

въпросната декласифицирана информация не следва да е достъпна, защото от нея могат 

да се извлекат сведения за конкретното съдържание на споразумението, което явно 

наистина е класифицирана информация.  

На последващо устно запитване до МФ в крайна сметка се изясни, че докладът 

до МС е декласифициран, но въпреки това не се предоставя по убеждение на 

отговорните служители в МФ, за да не се наруши тайната на споразумението с Ирак. 

Твърдението в отговора, че достъпът до декласифициран документ може да бъде 

възпрепятстван на базата на това, че косвено ще разкрие съдържанието на друг, 

класифициран документ не е подкрепено със законова разпоредба, каквато не бе 

открита в законодателството и от автора.  

Всичко това означава, че са налице сериозни основания за оспорване на отказа 

за достъп до информация в съда. Доколкото шансовете за приключване на 

евентуалното дело в срока на дисертацията не бяха големи, авторът предприе друг 

подход – провеждане на дълбочинно интервю със служител в орган на изпълнителната 

власт, запознат с казуса (пожелал да остане анонимен). В хода на интервюто се 

изясниха следните обстоятелства:  

- Дългият срок на класификация на споразумението за т. нар. иракски дълг (в 

сравнение със споразуменията с Монголия, Албания и др.) се дължи на характера на 

съдържащата се в него информация. Има основания да се смята, че тя не е само 

финансова, а е свързана и с други въпроси от сферата на националната сигурност 

като например въоръжения и т. н. Освен това въпреки че според прессъобщение на МФ 

от 2 юли 2008 г. същия ден е извършено окончателно плащането на иракския дълг в 

размер на 360 млн. долара към българската държава, има въпроси в споразумението, 

които все още са с актуален характер и изпълнението им не е приключило. Според 

интервюирания по принцип споразуменията, уреждащи задължения, са „чувствителни” 

за държавите – длъжници. Те искали да запазят в тайна факта, че изплащат дълговете 

си към даден кредитор, когато нямат възможност да уредят задълженията си към 
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другите си кредитори. В случая с иракския дълг обаче това не е така, доколкото той се 

урежда по схемата, договорена в рамките на Парижкия клуб още през 2004 г., според 

която 80% от дълга се опрощават, а останалите 20% се разсрочват. Следователно няма 

как тя да е останала скрита от нито една държава – кредитор на Ирак. Още повече че 

така или иначе частична информация по въпроса за споразумението бе обявена от 

българските власти още при сключването му през 2007 г.; 

- Според интервюирания България има едно от сравнително либералните 

законодателства за класифициране на информацията в сравнение например със 

законодателството в рамките на ЕС и НАТО. По думите му там информацията се 

защитава на базата на собственото си съдържание и няма необходимост от позоваване 

на определено основание за защита по примера на съществуващия в България списък 

на информацията, представляваща държавна тайна. В този смисъл в България защитата 

на документите е много по-трудна, твърди интервюираният; 

- Служителите по сигурността на информацията във ведомствата се налага да 

защитават документи дори максималните срокове за защита да са изтекли (т. е. без 

законово основание). Според параграф 9 от ПЗР на Закона за защита на 

класифицираната информация (който съществува от 2002 г.) в срок до една година от 

влизането в сила на закона съществуващите дотогава материали с класифицирана 

информация е трябвало да се приведат в съответствие с него. Това означава, че 

класифицираната информация, изготвена преди повече от 60 години, би трябвало вече 

да е публична. Въпреки това по думите на интервюирания все още не се разсекретяват 

документи от преди Втората световна война. Правят го и много други държави, защото 

се защитава общественият интерес, твърди той. По думите му веднъж на всеки две 

години работна група към Министерски съвет прави преглед на класифицираните 

материали и на базата на сроковете решава кои документи да се разсекретят и при кои 

сроковете да се удължат. Понякога възникват проблеми заради разсекретяването на 

документи. Например след обявяването на договорите с „Краун ейджънтс” няколко от 

агентите са изтеглени от служба в Африка, защото е имало заплахи за живота им; 

- Според интервюирания не е добре, след като изтече срокът на защита на 

класифицираните документи, те да се публикуват по инициатива на съответното 

ведомство, защото по този начин ще станат достояние на много хора, включително на 

чужди разузнавания и недоброжелатели. Когато са достъпни чрез заявление по ЗДОИ, 

те пак са публични, но стават достояние само на заявителя. Освен това чисто 

процедурно не е ясно как би следвало да се оповестяват, защото в едногодишен срок 
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след изтичане на срока за класификация те трябва да се предадат в държавния архив 

или да се унищожат. Така че не е ясно как се реализира достъпът до тези документи по 

ЗДОИ след изтичанено на тази една година; 

- С международните договори съществува проблем, когато в тях има безсрочна 

клауза за конфиденциалност, а в същото време сроковете за защита по ЗЗКИ са 

изтекли. Това на практика означава, че тези договори остават засекретени за вечни 

времена. Интервюираният няма категорично мнение по въпроса трябва ли 

преговарящите от страна на България да се съобразяват със ЗЗКИ, когато договарят 

клаузите за конфиденциалност на договорите, по които България е страна;  

- Интервюираният служител е категоричен, че отговорност на служителите по 

сигурността на информацията е да работят по ЗЗКИ, а не по ЗДОИ и затова те не е 

нужно да са запознати с клаузите в ЗДОИ, които задължават ведомствата активно да 

публикуват информация, която би представлявала обществен интерес (включително 

разсекретената информация). Служителят смята, че рубриката „Разсекретени 

документи” на сайта на МФ не бива да се продължава, каквато е и позицията на 

пресцентъра на МФ; 

- Служителите по сигурността на информацията не могат да си позволят да 

прилагат по-либерална философия към работата си, каквато предполага ЗДОИ, защото 

нарушаването на ЗЗКИ води до много сериозни глоби, които се налагат от ДАНС и от 

Държавната комисия по сигурността на информацията. Освен това нарушенията могат 

да доведат и до сериозна наказателна отговорност. В същото време за служителите 

няма никакви последствия, ако неправомерно откажат обществена информация.  

 Така единствената информация, с която българското общество разполага по 

казуса с иракския дълг, е на базата на две пресъобщения от 2007 г. и 2008 г. От тях 

става ясно, че на 2 юли 2008 г. България е получила 360 млн. долара от Ирак, с което 

окончателно се уреждат задълженията на Багдад към София. По думите на тогавашния 

министър на финансите Пламен Орешарски това е голям успех, защото така България 

става първата страна, която постига споразумение с Ирак за еднократно плащане в 

брой. Според данните на МФ, ако се вземат главницата и лихвите по задълженията към 

2004 г., които са общо 1.860 млрд. долара, сумата, която България е получила, е около 

20% от целия дълг. Ако се смята само главницата – 1.259 млрд. долара, то страната е 

събрала 30% от вземанията. От гледна точка на факта, че Ирак всъщност е приел 

актуализиран размер на задълженията си – 3.51 млрд. долара заради допълнителни 

лихви за забава, излиза, че България си е върнала 10.25% от дълга.  
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По думите на Пламен Орешарски е имало и други варианти за уреждане на 

задълженията на Ирак. Единият от тях е предвиждал да се опростят 80% от дълга, а 

останалите 20% да се разсрочат под формата на 23-годишни облигации, като 

плащанията по тях започват след 6-годишен гратисен период. Ставало дума за 

облигации за 640-650 млн. долара в номинал, но тъй като котировките им вървели на 

под 50% от стойността им, България би получила 270-300 млн. долара. Другият вариант 

е бил дългът да бъде продаден. Според други информации в миналото са се обсъждали 

и други варианти – България да участва в проекти по възстановяването на 

инфраструктурата в Ирак, да получи достъп до нефтена концесия и т. н. Има и данни, 

според които България е била поставена под натиск изцяло да опрости дълга. 

 В тези рамки се ограничава основната част от публичната информация по казуса 

„иракски дълг”. Тя не дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение 

относно дейността на държавните органи по въпроса, доколкото изобщо не е ясно 

какви са били алтернативите пред България в течение на годините и дали действително 

е постигнато най-доброто възможно решение, както твърдят управляващите тогава. По 

този въпрос обществото трябва изцяло да се довери на изпълнителната власт, от която 

се очаква да е реализирала в най-висока степен обществения интерес без 

парламентарен, съдебен, граждански или каквато и да е друга форма на демократичен 

контрол. Същото важи и за целия казус с уреждането на външните вземания на 

България. 

Уверенията на министъра на финансите 2005-2009 г. Пламен Орешарски
267

, че в 

подписания с Ирак договор няма допълнителни обвързващи условия за България, би 

трябвало да са добър знак, макар че какво точно има в това споразумение за уреждане 

на задължения, при положение че то се изпълнява и към 2013 г. (т. е. 5 години, след 

като парите би трябвало да са преведени), няма да се разбере в близко бъдеще, а може 

би – и никога. Особено ако администрацията продължава да нарушава закона в името 

на обществения интерес.  
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 Вестник „Сега”. Срещу $360 млн. България опрости дълга на Ирак. 12 ноември 2007 г. 
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Приложение №4 

 

Прозрачност и финанси 

 

В едно от ключовите конкретни измерения на политиката – националните и 

международните финанси например, спорът трябва ли да има повече прозрачност, за да 

има по-рационален обществен дебат, който позволява да се взимат по-правилни 

политически решения, е на практика разрешен. Асиметрията на информация е всеобщо 

призната пречка пред плавното функциониране на пазарите и икономиката и 

практическите усилия за преодоляване на този проблем на национално и международно 

ниво са налице. В последните години в резултат на световната финансова криза от 2008 

г. в международния политически дневен ред е дебатът за опасността пред публичните 

финанси на държавите заради склонността за акумулиране на дефицити (deficit bias) и 

прекомерно големи дългове.
268

  

В редица изследвания, цитирани в анализ на Министерството на финансите на Р 

България, се посочва, че една от основните причини за акумулирането на неравновесия в 

сферата на публичните финанси е тъкмо информационната асиметрия. „В 

представителната демокрация избирателите делегират права да бъдат представлявани от 

политическите елити, които биха могли да не предоставят, във възможно най-голяма 

пълнота, наличната информация за състоянието на публичните финанси.  

На базата на това допускане Alesina et al. (1998)
269

 правят извода, че при 

положение че избирателите са достатъчно добре информирани за състоянието на 

публичните финанси, то те биха подкрепили фискална консолидация, водеща до 

краткосрочни разходи, за сметка на дългосрочни ползи, като в допълнение на това тази 

политика не би се отразила в намаляване на доверието и популярността в управляващия 

политически елит”, се посочва в анализа.  

Именно преодоляването на информационната асиметрия е една от основните 

причини за създаването в много държави по света на т. нар. независими фискални 

институции (към националните парламенти, одитните институции или др.), наред със 

задачата им да представят алтернативен поглед на този на правителството за водената 
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фискална политика. „Целта на създаването на подобен род институции би следвало да се 

разглежда, освен като част от фискалната рамка по управление на публичните финанси, 

но и като механизъм за по-ефективно и прозрачно взаимодействие между институциите, 

формиращи политиките, и избирателите посредством адресиране на основните причини 

(информационната асиметрия и т.н.) за съществуването на т.нар. deficit bias”, се посочва 

в анализа на МФ. Създаването на независими фискални институции очевидно е израз на 

допускането, че чрез повече информация и анализи, т. е. чрез рационален 

инструментариум, обществото може да бъде убедено да се откаже от по-приемливата в 

краткосрочен план за него политика на прекомерни разходи и дефицити в името на 

разумното управление на публичните финанси и дългосрочната стабилност.  
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Приложение №5 

 

Общественото мнение за външната политика в Швейцария 

 

Интересен емпиричен материал относно рационалността на общественото 

мнение са резултатите от проведените в Швейцария референдуми по въпроси, имащи 

пряко или косвено отношение към външната политика, в последните 10 години – от 

2004 г. до 2013 г. (виж таблицата). 

Разчитането на тези данни, разбира се, би трябвало да се направи след 

задълбочен анализ на особеностите на швейцарската политическа система. И 

повърхностният преглед обаче показва, че обществото не действа първосигнално 

винаги когато взема решения по външната политика. Повечето от решенията, свързани 

с отношенията с ЕС например, са отвъд популизма. Това в известна степен се дължи на 

тежките условия, които съюзът поставя на Швейцария, ако не одобри част от новите 

споразумения – например прекратяване на действието на цялата договорна база между 

двете страни. Резултатите от референдумите, свързани с износа на оръжие и 

одобряването на международните договори, също показват, че обществото разбира 

сложността на проблемите. Гражданите на Швейцария обаче са по-чувствителни по 

теми, свързани с интеграцията на чужденците и имиграцията.  

Като цяло прави впечатление, че силно влияние върху общественото мнение по 

различни теми оказва въпросът дали то се дава по повод вземането на обвързващи 

решения (каквито са референдумите) или не. Мнението е по-рационално и комплексно, 

когато се дава по повод обвързващо решение.  

Много важни за изхода от референдумите в Швейцария са и обществените и 

политическите кампании, които се провеждат около тях, като се опитват да убедят 

хората в едната или другата теза и по този начин моделират мнението им. В тази връзка 

интересен въпрос от гледна точка на предмета на настоящото изследване е подложен на 

референдум през юни 2008 г. – трябва ли правителството да ограничи предоставяната 

информация във връзка с референдуми, за да не може да влияе по този начин на хората. 

В крайна сметка с голямо мнозинство – 75%, предложението е отхвърлено. 

 

 

 

 



 249 

ТАБЛИЦА 

Резултати от референдуми по теми, свързани пряко или косвено с външната 

политика, проведени в Швейцария в периода 2004 – 2013 г. 

 

Година Тема на референдума Гласува

ли 

„за” 

(в %) 

Гласувал

и 

„против” 

(в %) 

Дял на 

гласувалите 

избиратели 

от общо 

регистриран

ите (в %) 

Септември 2013 

г. 

Премахване на 

задължителната военна служба 

26,8 

 

73,2 46,4 

Юни 2012 г. Трябва ли да се провежда 

референдум за одобряването 

на всеки международен 

договор, подписан от 

федералното правителство 

24,72 75,28 38,53 

Ноември 2010  Да се депортират ли чужденци, 

извършили престъпление 

52,91 47,09 52,93 

Февруари 2009 

г. 

Свобода на движение за 

работници от България и 

Румъния 

59,61 40,39 51,44 

Ноември 2009  Забрана за строителство на 

нови минарета 

57,5 42,50 53,76 

Ноември 2009  Забрана за износа на оръжие 31,77 68,23 53,39 

Юни 2008 г. Трябва ли местен референдум 

да решава за натурализацията 

на чужденци 

36,25 63,75 45,18 

Септември 2006 

г. 

Промени в закона за 

чужденците 

68 32 48,9 

Ноември 2006 г. „За” или „против” закон за 

подпомагане на Източна 

Европа, вкл. финансово 

53,4 46,6 45 

Юни 2005 г. Дали Швейцария да се 

присъедини към Шенгенското 

споразумение 

54,6 45,4 56,8 

Септември 2005 

г. 

Да се разшири ли действието 

на споразумението за свободно 

движение на хора и по 

отношение на новите членове 

на ЕС 

56 44 54,4 

Септември 2004 

г. 

Федерална резолюция за 

улесняване на натурализацията 

43,2 56,8 53,8 

Септември 2004 

г. 

Предоставяне на граждански 

права на трето поколение 

имигранти в Швейцария 

48,4 51,6 53,8 

Източник: Интернет, основно Direct Democracy 
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Приложение №6 

 

Изследване на случай №4 

 

Участието на Азербайджан 

в „Инициативата за прозрачност на добивната промишленост” (EITI) 

 

Участието на Азербайджан в „Инициативата за прозрачност на добивната 

промишленост” (Extractive Industries Transparency Initiative - EITI) е показателно за 

това, че самото включване на недемократичните държави в инициативи за прозрачност 

не е достатъчно за постигане на поставените от инициативите цели. Този извод може да 

се направи на базата на изследване на Ханес Мейснер от Университета за приложни 

науки във Виена, който през 2009 г. и 2010 г. е извършил теренно проучване
270

 по 

въпроса за участието на Азербайджан в EITI, като е провел редица интервюта с 

представители на властите и на гражданските организации в Азербайджан.  

От гледна точка на теорията съществува т. нар. „проклятие на ресурсите” 

(известно още като „парадокс на изобилието”), според което държавите, които са силно 

зависими от природните си ресурси, се спрявят по-зле икономически от страните, които 

не зависят толкова силно от тях. Освен това се смята, че съществува пряка зависимост 

между наличието на богати природни ресурси в дадена държава и опасността от 

възникване на гражданска война. В този контекст са и усилията за добро управление на 

природните ресурси, част от които е прозрачността на приходните потоци.
271

   

Азербайджан е сред държавите, първи присъединили се към EITI, а също е и 

пилотна държава за осъществяване на инициативата. Ръководството на Азербайджан в 

лицето на президента Илхам Алиев поне на международно ниво многократно е 

декларирало силна подкрепа за прозрачност и ефикасност в управлението на приходите 

от природни ресурси, така че от тях да се ползва цялото население на страната. Затова 

още на първата конференция на EITI на 17 юни 2003 г. в Лондон Алиев обявява 

решението на правителството да се присъедини към инициативата. През 2009 г. 
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Азербайджан се превръща в първата държава в света, отговаряща напълно на 

критериите на EITI. 

Според Мейснер на практика обаче представителите на гражданското общество 

са силно неудовлетворени от участието си в инициативата, защото нямат важни 

функции в дейностите по EITI и не могат пряко да контролират нито правителството, 

нито компаниите.
272

 Масовото мнение сред запознатите с инициативата по време на 

проучването е, че тя е неефективен инструмент за постигане на прозрачност, 

ефикасност и устойчивост в управлението на приходите от природни ресурси, защото е 

фокусирана изцяло върху приходната част, докато реалната корупция сред 

управляващия елит в Азербайджан е в полето на разходите. „В Азербайджан 

системните злоупотреби се случват в строителния сектор, доколкото огромна част от 

държавния бюджет и държавния петролен фонд са насочени към него”
273

, посочва 

Мейснер.  

В същата посока е и един от основните изводи в глобално изследване на 

Световната банка на въздействието на минните ренти върху инвеститорите, 

правителството и гражданското общество
274

 от 2005 г. Според него правителствата 

трябва да разкриват и това как харчат събраните приходи от добивните 

промишлености. „На теория пълната прозрачност по отношение на това как приходите 

биват харчени увеличава отчетността на правителството. На практика обаче системите 

за управление на обществените разходи на много развиващи се държави все още са 

твърде слаби, за да осигурят подобно равнище на прозрачност”
275

, се посочва в 

изследването. 

Всъщност EITI е приемлива за управляващия елит в Азербайджан, защото не 

нарушава неговите корупционни практики с приходите от петрол и газ и не дава 

особени възможности за контрол в това отношение на гражданското общество, като в 

същото време е удобен инструмент за подобряване на имиджа на страната (а и на 

имиджа на управляващия елит) на международната сцена. „С други думи, 

                                                                                                                                                         
271
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правителството използва EITI, за да легитимира управлението си както в международен 

план, така и вътре в страната”
276

, посочва Мейснер.  

Изводът от азербайджанския казус е, че ако не са добре структурирани 

съобразно особеностите на недемократичните общества, инициативите за прозрачност 

могат не само да не постигнат целите си, но дори да бъдат използвани 

контрапродуктивно в краткосрочен план. Макар да изглежда като негативен ефект от 

прозрачността, това развитие всъщност е резултат от неуспешните опити тя да бъде 

постигната. Затова дизайнът на инициативите за прозрачност, в които се ангажират 

недемократични общества, трябва да се гради на няколко принципа – 1. в началото да 

се поставят по-скромни, но реалистични цели; 2. да се залага на по-плавен, а не на бърз 

напредък; 3. политическият ангажимент към инициативата от страна на 

демократичните актьори (които обикновено са инициатори) да бъде силен и устойчив, а 

не конюнктурен и формален, какъвто е случаят с Азербайджан.    
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Приложение №7 

 

Достъпът до информация в държавите по света 

 

Моментна картина на състоянието на прозрачността в света дава проучване
277

 на 

„Правна инициатива” на „Отворено общество” от 2007 г. Изследвани са практиките за 

достъп до информация в 14 държави (Аржентина, Армения, България, Чили, Франция, 

Гана, Кения, Македония, Мексико, Нигерия, Перу, Румъния, Южна Африка, Испания), 

като са подадени общо 1 926 заявления.  

Основните изводи от проучването са няколко. В страните със закони за свобода 

на информацията заявленията, подадени до публичните институции, получават отговор 

три пъти повече в сравнение със страните, в които няма такова законодателство 

(съответно 33% и 12%). Мълчаливите откази са значителен проблем, защото 56% от 

заявленията в страните без закони за свобода на информацията остават без отговор, а в 

страните със закон не се дава отговор на 38% от заявленията. Важен извод е, че 

страните в преход предоставят повече информация, отколкото старите демокрации. 

Заявленията за информация до публични институции получават повече и по-добре 

формулирани отговори в Армения, България, Перу, Мексико и Румъния, отколкото във 

Франция и Испания. Според авторите на проучването това не означава, че Франция и 

Испания като цяло са по-малко прозрачни, защото Франция например публикува 

значителен обем информация в доклади и на правителствени интернет страници, което 

означава, че част от поисканата информация е обществено достъпна. 

Проучването показва, че съществуват регионални различия. Заявления за достъп, 

направени в европейски държави, където правото на достъп до информация е уредено 

законодателно, упражнява се по-отдавна и е по-широко разпространено, са получили 

по-висок процент отговори, отколкото в Латинска Америка и Африка. Сред факторите, 

които влияят върху развитието на законите за достъп до информация, са политическа 

воля и външнополитически импулси като потенциално членство в ЕС или заеми на 

Световната банка.  

Друг извод сочи, че заявленията, подадени в страни, където гражданското 

общество е активно при подготовката и приложението на законите за достъп до 

информация, са получили отговор в повече случаи, отколкото в страните с не толкова 
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активни граждански организации. Заявители, които са журналисти и представители на 

неправителствени организации, по-често са получавали отговори в сравнение с лица, 

които са от маргинализирани или уязвими обществени групи.  

Резултатите показват още, че когато са подадени две еднакви заявления от 

различни заявители, получените отговори са различни в 57% от случаите. Това говори 

за липса на обучение и на процедури за работа със заявленията. Неизпълнението на 

закона също е различно – понякога няма никакъв отговор, друг път отговорът не 

пристига в срок и т. н. Рядко отказите са в писмен вид. В страни със закони за свобода 

на информацията само в 5% от случаите се дават писмени откази за предоставяне на 

информация, а в страни без закони държавните органи предоставят писмен отказ в 2% 

от случаите. Само в 40% от получените писмени откази мотивите, посочени в тях, биха 

могли да бъдат приети като законосъобразни.
278
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Приложение №8 

 

Решение на Съда на ЕС 

относно отказан достъп до документи за преговорите между ЕС и Индия за 

сключване на споразумение за свободна търговия 

 

За да се изясни практическият проблем с приложението на Регламент 1049/2001 

по отношение на достъпа до информация за международните отношения, може да се 

разгледа едно от най-актуалните и сравнително малко на брой дела по тази тема пред 

Общия съд в Люксембург. Става дума за дело T-93/11 (Stichting Corporate Europe 

Observatory срещу Европейската комисия), по което има решение на Общия съд от 7 

юни 2013 г.  

Делото е образувано по жалба на Stichting Corporate Europe Observatory 

(холандска неправителствена организация, чиято основна цел е да изобличи 

привилегирования достъп и влияние на корпорациите и техните лобисти върху 

правенето на политика в ЕС) срещу отказ на ЕК от 2010 г. на основание Регламент 

1049/2001 да предостави пълен достъп до документи относно преговорите между ЕС и 

Република Индия за сключването на споразумение за свободна търговия.  

Преговорите по споразумението започват през 2007 г., като в тази дейност ЕК се 

подпомага от консултативен комитет, който трябва да идентифицира бариерите пред 

достъпа до пазарите в Индия и да предложи мерки за преодоляването им. Този комитет 

се ръководи от представител на ЕК и в него влизат представители на държавите – 

членки, а като експерти са привлечени представители на професионални сдружения 

или дружества.  

През юни 2009 г. холандската фондация изпраща заявление до ЕК, в което иска 

да й бъдат представени редица документи и друга информация относно преговорите с 

Индия: списък на заседанията, в които са участвали длъжностни лица от ЕК и 

представители на индустриалните федерации като BusinessEurope, Европейски форум 

на услугите, Европейска банкова федерация, Европейска федерация на 

фармацевтичните индустрии и асоциации, Американската търговска камара към 

Европейския съюз, а също и предприятия като Alcoa, Arcelor-Mittal, BASF, BP Europe, 

Exxonmobil, Pfizer, Shell, Unilever, Vedanta Resources, Veolia; протоколите и другите 

доклади от тези заседания, включително кореспонденцията по тази тема между ЕК и 

представителите на бизнеса.  
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През април 2010 г. ЕК предоставя пълен достъп до над 100 документа, частичен 

– до около 50 документа и отказва да предостави достъп до около 30 документа на 

основание изключенията, предвидени в Регламент 1049/2001. Corporate Europe 

Observatory обаче оспорва непълния достъп до документите, тъй като същите 

документи вече са били предоставени, в тяхната цялост и без никакви указания за 

какъвто и да било поверителен характер, на голям брой лица и на практика вече са 

обществено достояние. Например в края на писмото от 18 март 2008 г., изпратено от 

члена на ЕК, който отговаря по въпросите на търговията, на генералния секретар на 

BusinessEurope, фигурира ръкописна бележка на автора, който приканва адресата да 

обсъди това писмо с Конфедерацията на индийската промишленост (CII), която 

наброява 8 100 членове. На тази база – че информацията вече е достъпна за голям брой 

лица и няма как допълнително да накърни отношенията между ЕС и Република Индия, 

фондацията оспорва неразпространението. Според ЕК обаче разпространението на 

информацията до ограничен кръг лица, които участват в консултативния съвет заради 

своята експертиза, не е равносилно на публикуването на информацията пред 

обществото.  

Общият съд смята, че разпространението на документите от страна на ЕК не 

може да се смята за предназначено за обществото, а е насочено към специализиран кръг 

лица с цел те да представят своите съвети на ЕК и да я подпомогнат при определянето 

на стратегия за достъп до пазарите на трета държава. Съдът смята още, че не е 

доказано, че бизнес организациите са предоставяли получените документи на трети 

лица. Въпреки твърденията на жалбоподателя, че според процедурния правилник на 

ЕК, когато „информацията, съдържаща се в един документ, вече е била предадена на 

голям брой лица, отказът тя да се разкрие, не е оправдан“, Съдът смята, че този довод 

не е основателен, защото разглежданите документи са били предадени „само на 

ограничена и специфична група лица, определена по предварително зададен критерий, 

изразяващ се в участието в процеса на подпомагане на Комисията”.  

На базата на изложените аргументи Съдът в крайна сметка отхвърля жалбата на 

Corporate Europe Observatory. Съдът отхвърля и претенциите на фондацията за 

дискриминационно отношение към нея в сравнение с професионалните сдружения, 

доколкото те са получили документите в ролята си на съветник на ЕК по преговорите – 

качество, което фондацията според Съда не притежава. 
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Приложение №9 

 

Изследване на случай №5 

 

Споровете между САЩ и Китай относно военната прозрачност 

 

Въпреки съществения напредък по отношение на прозрачността на 

военноотбранителните отношения през последните две десетилетия, все още значителна 

част от информацията, която е важна както с оглед на отчетността, така и с оглед на 

изграждането на доверие и вземането на рационални външнополитически решения, не е 

публична. Това се дължи както на ограниченото разкриване на информация от страна на 

демократичните държави, така и в още по-голяма степен на оскъдната и непълна 

информация, предоставяна от недемократичните държави. Доказателството за това са 

споровете между САЩ и Китайската народна република за военната прозрачност. 

До неотдавна американската политика към Китай беше оформена на базата на 

виждането за стратегическото ангажиране на Китай, според което по-тясното 

сътрудничество между двете държави, съпътствано от по-голяма прозрачност, ще изясни 

намеренията им, ще намали риска от конфликт между тях, ще допринесе за по-стабилна, 

мирна и институционализирана система за сигурност в Източна Азия, ще се превърне в 

катализатор на мирна, демократична политическа реформа в Китай и ще превърне 

страната в отговорен играч в международната система.
279

 В мандата на президентите 

Буш-младши и Обама все по-голямо влияние в САЩ обаче имат привържениците на 

виждането за Китай като стратегически съперник и препоръчват стратегия на 

сдържането чрез контрабалансиране, изолиране, деинтегриране от световната икономика 

и т. н. В този смисъл липсата на прозрачност от страна на Китай се разглежда като още 

един пример за това, че страната не се интересува от истинско сътрудничество със САЩ 

в сферата на сигурността.
280

  

Въпреки това е налице паралелен процес, в който Китай се опитва да увеличи 

военната си прозрачност по свои правила, като част от стремежа си да убеди света в 

стратегическите си намерения за мирен възход. Виждането на Пекин е, че лъгането за 

намеренията не е в националния интерес на държавите, защото доброто реноме е важен 

елемент от националната сила. Затова от 1998 г. насам страната периодично започна да 
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публикува споменатата вече Бяла книга за отбраната. Това е документ, който съдържа 

твърде ограничен обем от данни за стратегическите способности на страната във 

военноотбранителната сфера, но набляга на военната доктрина и разкриване на 

отбранителната политика на страната. Китай нееднократно е заявявал, че за него е важна 

прозрачността на стратегическите намерения, каквато липсва от страна на САЩ по 

отношение на политиката им в Азия. „Това, което е най-важното, е прозрачността на 

намеренията. Китай последователно следва отбранителна военна политика и независима 

външна политика на мир. Той няма никакво намерение да предизвиква останалите, камо 

ли да ги заплашва. В този смисъл Китай поддържа откритост на военната си стратегия. 

Затова във военно отношение Китай е прозрачен на стратегическо равнище”
281

, изтъква в 

своя публикация Тенг Джианкун. САЩ пък настояват за прозрачност на 

стратегическите способности, които са показателни и за стратегическите намерения.  

Военната прозрачност за Китай е важна не само заради отношенията с 

Вашингтон, но и заради отношенията с партньорите и конкурентите на страната в Азия. 

За да подобри външната си среда на сигурност, КНР е склонна на редица мерки за 

изграждане на доверие като военен обмен, съвместни учения, обмяна на опит чрез 

конференции и т. н.
282

 Вероятно това е и причината за участие на КНР в Регистъра на 

конвенционалните оръжия на ООН от началото на 90-те години насам, където Китай 

подава данни ежегодно с изключение на периода между 1998 и 2006 г. Тогава 

докладването е прекратено в знак на протест срещу публикуването от страна на САЩ на 

данни за техния износ на оръжие към Тайван, върху който КНР упражнява суверенитет.  

През 2005 – 2006 г. стремежът за повече откритост по военните въпроси между 

САЩ и Китай се засилва, а през 2007 г. Пекин се включва в Стандартизирания 

инструмент на ООН за деклариране на военните разходи. Данните, които Китай 

представя, обаче са доста ограничени, като страната използва опростената вместо 

стандартната форма за деклариране. По оценки на SIPRI и на Департамента по отбрана 

на САЩ официално обявените военни разходи на Пекин са твърде подценени, а 

реалните разходи са доста по-високи.  

На 20 август 2009 г. Китай пусна в действие интернет страница на 

Министерството на националната отбрана. „Целта е да се увеличи публичното разбиране 

за целите на националната отбрана и дейността на въоръжените сили, да се насърчи 
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разбирането на китайската национална отбранителна политика от народите по света, да 

се отговори на въпросите и тревогите, изразени от публиката в страната и в 

международен план, да се увеличи взаимното доверие между въоръжените сили на 

различните нации”, посочва изданието „China Today”
283

.  

Според Китай все пак пълна военна прозрачност е невъзможна и доказателство за 

това е например, че САЩ не обявяват разходите си за ядрени изследвания, нито пък са 

разкрили проекта за разработването на F-117 Стелт, който изигра важна роля по време на 

войната в Залива през 1991 г. и нашествието в Панама през 1989 г. КНР смята, че не бива 

да има общи стандарти за военна прозрачност на „силните” и „слабите” държави, защото 

информацията за военните способности на силните държави има сдържащ ефект, докато 

слабите държави стават още по-уязвими, ако се разкрият военните им ресурси.
284

 В този 

ред на мисли може да се допусне, че именно модернизацията на въоръжените сили на 

Китай в последните години може да се смята частично за фактор, обуславящ 

увеличаването на военната прозрачност на страната.  

„Общо виждане сред китайските лидери и стратези е, че ангажирането и 

сдържането не са чак толкова различни – докато стратегията на сдържането ще 

контролира Китай като го изолира, стратегията на ангажирането ще направи същото чрез 

интегрирането му и вкарването му в капана на доминирания от САЩ регионален и 

глобален ред. Според тази логика ангажирането е равносилно на „меко сдържане” и 

прозрачността е инструмент на САЩ, за да държат под око въздигащ се Китай... 

Политиката на САЩ за военна прозрачност спрямо Китай се дължи на стремежа на 

САЩ да запазят доминиращата си силова позиция в Източна Азия... Американо-

китайският дискурс за военната прозрачност е много симптоматичен за появяващата се 

конкуренция за сигурност между двете държави”, твъди Маркуард.
285
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