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Актуалност на изследваната тема. 

В нашето съвремие редица религиозни и 

религиозно-политически движения отбелязват съществен 

подем, като най-голям успех имат консерватори, ортодокси 

и традиционалисти. Тези процеси са най-динамични в 

исляма. В края на XX и в началото на XXI век ислямизмът 

в кратки срокове съумя да се позиционира като 

незаобиколим фактор на политическата арена в много 

държави от мюсюлманския свят. Умереният и радикалният 

ислямизъм постигнаха немалки успехи, а джихадизмът 

придоби легитимност в някои региони на света като 

Афганистан през 80-те г. на XX век. Впоследствие в 

Турция през 1995 г. ислямистката Партия на 

благоденствието спечели изборите, а през 2002 г. 

победител от вота стана Партията на справедливостта и 

развитието (ПСР), комбинираща аспекти от ислямисткото 
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учение и идеология на Мюсюлманско братство с турски 

националистически идеали. ПСР управлява страната и до 

днес, като под нейното ръководство Турция възприема все 

по-независима и агресивна външна политика, съгласно 

възприетата доктрина на неоосманизма и стремежа за 

влияние в териториите на бившата Османска империя. 

ПСР започна открито да демонстрира афинитета и 

връзките си с ислямизма. Същевременно Арабската пролет 

през 2011 г. трансформира политиката в арабския свят, а 

много от воюващите фракции във въоръжените конфликти 

в Близкия Изток (Сирия, Ирак, Йемен, Палестина) също са 

с ислямистки характер. Електоралните победи на 

ислямистите в редица страни, сред които и Турция, 

подчертаха популярността, организационните качества и 

масовата подкрепа, с които те разполагат. Към тези 

развития следва да се прибави и консолидирането през 

последните четири десетилетия на теократичен режим в 

Иран. 

Ислямистките идеи, искания и дейност в нашето 

съвремие оказват сериозен ефект върху публичните дебати, 

социалното поведение и законовите практики сред 

мюсюлманските общества, включително в нашия регион. В 

много държави, дори да не са в управлението, ислямистите 

съумяват да наложат свои съображения и виждания, които 

биват сериозно отчитани и възприемани в една или друга 

степен от съответните власти. В немалко държави бяха 

въведени закони, основаващите се на шарията или 

вдъхновени от него и сред различни обществени слоеве се 
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засилиха редица религиозни практики. В този контекст, 

отчитайки всички посочени съществени изменения, 

ислямизмът постигна невероятен успех през последния 

половин век и се сдоби със значително обществено и 

политическо влияние в национален и международен план.  

 

Цел на дисертацията е да докаже наличието, да 

идентифицира, изследва, обобщи и анализира 

релевантните рискове и заплахи за националната сигурност 

на България, произтичащи от ислямизма в национален и 

регионален мащаб на междудържавно, национално, 

обществено и индивидуално ниво, като паралелно бъдат 

разгледани и предложени конкретни необходими действия, 

които следва да се предприемат от държавното ни 

ръководство за справяне с предизвикателствата, 

минимизиране на рисковете и неутрализиране на заплахите 

от ислямизма. Хронологичните граници са от периода на 

възникване на ислямизма през последните няколко 

десетилетия на XX век до днес. Географски изследването 

основно се фокусира върху държавите от Балканския 

полуостров, с основен акцент върху България, Турция и 

страните от Западните Балкани.  

Заложените цели позволяват формулирането на 

основни задачи на разработката:  

- анализ същността на ислямизма в качеството му на 

ключов и незаобиколим обществено-политически фактор в 

мюсюлманския свят и дефиниране на неговите 

разновидности;  
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- исторически преглед и анализ на възхода и 

утвърждаването на ислямизма в Турция; дефиниране на 

геополитическите императиви на Анкара в Югоизточна 

Европа (особено по отношение на България); разглеждане 

и анализиране на инициативите и използваните методи за 

разширяване и консолидиране на турските позиции и 

влияние на Балканския полуостров; 

- исторически преглед и анализ на появата и възхода 

на радикалния ислямизъм в Западните Балкани и 

популяризирането на джихадистки групировки; 

- анализ на рисковете от разпространение на 

радикални ислямистки идеологии сред мюсюлманите в 

България; идентифициране на рисковите групи сред 

населението и външните религиозни влияния; анализ на 

признаците на радикализация сред мюсюлмани в нашата 

страна; оценка на вероятността от набиране на 

последователи за джихадистки организации; дефиниране 

на мерки за противодействие на тези процеси и предлагане 

на конкретни политики за намаляване на рисковете и 

справяне със заплахите. 

Обект на изследване са ислямистките партии и 

движения, радикализирани общности или отделни лица, 

както в България, така и във важни за нас държави като 

Турция и страните от Западните Балкани. 

Предмет на изследване са процесите на 

популяризиране, укрепване и засилване влиянието на 

ислямизма в мюсюлманските общности у нас и в 

държавите от нашия регион, както и начинът, по който това 
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създава предизвикателства, рискове или заплахи за 

националната сигурност на България. 

  

Използвани методи.  

Прилагат се няколко основни групи методи – 

общофилсофски анализ и корелация, общонаучни –

описание, систематизация и обяснение; конкретно-

исторически - историографски - и специфични, вкл. 

понятиен анализ.  

Основополагащи за настоящето изследване са 

общофилософският и конкретно-историческият подход, 

позволяващи представяне на ключови за темата на 

дисертацията религиозни понятия, както и проследяване 

динамиката на изследваните процеси в исторически план 

от тяхното възникване, формиране и развитие в конкретни 

времеви и пространствени аспекти и установяване на 

причинно-следствените връзки между отделно 

съставящите ги елементи.  

С характерна особеност се отличава и прилаганата в 

настоящата разработка методика. В конкретния случай 

основните методични прийоми, които се използват за 

реализация на приложените в настоящето изследване 

методи, са реконструкцията, сравнението и 

съпоставителният анализ. 

В Глава първа, озаглавена Възникване на исляма и 

експанзия в Европа. Същност на ислямизма, зараждане 

и възход се разглеждат от философска и историческа 

гледна точка възникването и същност на исляма. 
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Проследява се експанзията на исляма в Европа и 

взаимодействието между мюсюлманската и европейската 

цивилизации. Анализира се същността на ислямизма и се 

дават основни определения като „ислямизъм“, 

„радикализъм“, „джихадизъм“ и др. Прави се исторически 

преглед на процеси като разделението на религията от 

политиката в исляма, модернизацията и секуларизацията в 

ислямските общества през XIX в. и първата половина на 

XX в., възхода на радикалния секуларен национализъм 

след Втората световна война, полагането на 

идеологическите основи на ислямизма и неговия възход в 

международен план. Разглеждат се обществена база сред 

която се набират симпатизанти и последователи на 

ислямизма, различията и общите черти между ислямистите 

в световен мащаб, както и възникването и 

разпространението на джихадизма.  

Направеното в Глава първа изследване показва, че още 

от самото си създаване ислямът активно и непрестанно 

взаимодейства с различни европейски държавни 

формирования, като характерът на това взаимодействие е 

разнообразен и включва както мирен и ненасилствен обмен 

на идеи, технологии и стоки, така и агресивни завоевания с 

цел завладяване и консолидиране на територии в Европа. 

На Балканския полуостров, включително в България, 

османските завоевания водят до съществени и трайни във 

времето изменения в религиозния състав на населението, 

до приемане на исляма от голям брой жители на 

полуострова, до заселването на милиони етнически турци 
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и следователно до възникването на значителни по своите 

размери и влияние мюсюлмански общности, превърнали се 

трайно в незаобиколим политически фактор. В някои 

балкански държави като Албания, Косово и БиХ те 

сформират мнозинство, а в други (като нашата страна) – 

значително по своята численост, влияние и възможности 

малцинство. Същевременно възходът на ислямизма в края 

на 60-те и началото на 70-те години на XX век и 

придобиването на значително присъствие и влияние в 

мюсюлманския свят са в резултат от конвергенцията на 

редица политически и икономически фактори като: 

дългогодишната поддръжка на САЩ за различни 

ислямистки политически партии; наличието на сериозни 

вътрешни противоречия и провала на светските 

националистически движения в мюсюлманския свят; 

задълбочаването на икономическата криза и влошаването 

на социално-икономическите показатели в редица 

мюсюлмански страни. Ислямистите умело се възползват от 

недоволството и опасенията на населението, породени от 

тези обстоятелства. Посредством широките им мрежи за 

благотворителна дейност, те съумяват да предложат 

„ислямско“ решение и да предоставят облекчение на 

хората в най-тежко състояние. Това им позволява да 

разширят своето влияние и да набират последователи от 

нисшите и средните обществени слоеве. Същевременно 

обаче ислямистите не успяват да предложат реални 

решения на икономическите кризи или да предотвратят 

насилието от страна на екстремисти, целящи да 
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неутрализират „нечисти“ и „неправедни“ елементи. 

Паралелно с това в глобален мащаб сред много 

мюсюлмани е налице консенсус, че цивилизацията им е в 

период на упадък от векове насам. Немалко ислямски 

духовници и интелектуалци отстояват идеята, че това се 

дължи на изоставяне на праведния начин на живот, 

определен от шарията, както и че завръщане към основите 

и традициите на религията би възвърнало на мюсюлманите 

изгубените международни позиции, военнополитическа 

мощ, морално превъзходство и слава. Именно това е 

основен компонент в идеологията на мнозинството от 

ислямистките движения. Понастоящем вече в много 

мюсюлмански държави ислямистите имат сериозно 

вътрешнополитическо влияние, идеите им се възприемат от 

значителна част от населението и имат немалка тежест в 

политическата, социалната и обществената сфери. На 

Балканите редица държави приемат исляма като 

интегрална част във формирането на национална им 

идентичност (като Турция, БиХ и Косово), което създава 

отлични условия и полага основите за навлизане и трайно 

установяване в техните общества или политически 

пространства на ислямистки идеологии и фракции. Към 

момента някои от тези страни вече се управляват от 

ислямистки политически сили, а в други висока степен на 

политическо и обществено влияние придобиха ислямистки 

фракции. Отчитайки географската ни близост или дори 

съседство с тези държави, както и наличието на 
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многочислена мюсюлманска общност у нас, това създава 

предизвикателства, рискове и заплахи пред България. 

В Глава втора, озаглавена Възход и утвърждаване 

на ислямизма в Турция. Влияние в България на 

управляващия в Анкара ислямистки режим се 

разглеждат процесите по възход на ислямизма в Турция, 

идеологическите основи на външнополитическата й 

доктрина, както и влошаването на отношенията й със 

западните партньори. Дефинират се геополитическите 

императиви на Анкара в Югоизточна Европа, 

непосредствено имащи отношение към националната 

сигурност на България и се описват турските инициативи 

за разширяване и консолидиране на позициите и влиянието 

на Балканите. В детайли се разглеждат различните аспекти 

на влиянието в нашата страна на управляващия в Анкара 

ислямистки режим, включително политическия аспект, 

културния, религиозно-образователния, лингвистичния, 

икономическия и законодателния. Разглежда се подкрепата 

на Турция за българското Главно мюфтийство.  

Изследването във втора глава показва, че ислямът 

притежава дълбоки корени в Турция. Въпреки реформите 

на Ататюрк в религиозната област и временното 

изместване на религията от централната й роля в 

обществения живот, днес тя отново има определящо 

значение не само за личния морал, поведение и вяра на 

хората, но също и в държавното устройство, където ролята 

й непрекъснато се увеличава. Засилването на религиозния 

фактор във вътрешната и външната политика набира 
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естествена сила и не е подвластно на волево възпиране. 

По времето на Ататюрк, следвайки принципа за 

установяване на светска държавност, във външната 

политика на Турция ислямът остава на заден план, като 

вместо това се набляга на тюркския фактор. През 

последните две десетилетия обаче, в контекста на 

непрекъснато нарастващата роля на исляма, към 

пантюркизма се добавя и ислямизмът. Така Анкара се 

стреми да влияе посредством ислямския фактор в страните 

от региона и извън него. Този принцип намира отражение в 

концепции като турско-ислямския синтез и неоосманизма. 

Като част от тези политики Турция създава връзки с 

различни ислямистки групировки в Европа и Азия - на 

Балканите, в Близкия Изток, Синдзян-уйгурския автономен 

регион в Китай и др., като включително предоставя 

политическо убежище на техни компрометирани дейци. В 

ключови инструменти във външната политика се 

превръщат МИТ, ТИКА и Дианет. Тъй като понастоящем 

няма възможност за открита териториална експанзия, 

Турция ще се стреми именно чрез тях да увеличава 

международното си влияние, като активно експлоатира 

религиозния фактор. 

Турция е ключов член на НАТО и важен партньор на 

ЕС. Отношенията й с тези два блока обаче се подчертано 

проблематични, доминират се от липса на взаимно 

доверие. Не е изключено връзките допълнително да се 

обтегнат, тъй като сред турското държавно ръководство 

доминира убеждението, че страната следва да 
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приоритизира дългосрочната стратегическа визия за 

експанзия на влиянието, да се възползва максимално от 

своето географско положение и да възвърне доминиращата 

си позиция в мюсюлманския свят и в териториите на 

бившата Османска империя, дори ако е нужно с цената на 

разкол със западните партньори. Поставянето на Турция 

под допълнителен икономически и финансов натиск от 

страна на Запада не би било достатъчно, за да промени 

външнополитическото й поведение, като тя вероятно ще 

продължи да преследва неоосманистките си цели. 

Същевременно може да се очаква, че Анкара ще полага 

усилия да управлява тези процеси. От една страна ще 

диверсифицира политическите, икономическите и 

военните си връзки с нови партньори, а от друга, ще се 

старае да не допуска напрежението със Запада да излезе 

извън контрол. Така ще цели да спечели необходимото 

време за осъществяване през следващите няколко 

десетилетия на планираната й трансформация в 

стратегически по-автономна ислямистка и 

националистическа регионална и дори може би световна 

сила.  

В този контекст константните във времето турски 

геополитически императиви (като евентуална 

териториална експанзия на Балканите) запазват своята 

валидност и остават принципно възможни. Въпреки че 

понастоящем пред НАТО и ЕС липсват конкретни 

непосредствени екзистенциални заплахи, историческият 

опит ясно показва, че нито един държавно-политически 
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субект не е вечен във времето. Поради това не може да се 

изключат евентуални регионални изменения, които да 

създадат възможности пред Турция за решителни действия 

по подсигуряването на подстъпите от север и запад към 

нейния политически, икономически, културен и 

демографски център в района на Мраморно море, главно 

град Истанбул, посредством териториална експанзия на 

Балканите.  

Като съседна страна, в която живее значителна по 

численост мюсюлманска и турска етническа общност, 

България непосредствено и силно се влияе от външната 

политика на Анкара на Балканите. Отчитайки ислямистко-

националистическата стратегия на Турция, тенденцията за 

охлаждане на отношенията й с НАТО и ЕС, хипотетичната 

възможност за нейна териториална експанзия в 

Югоизточна Европа, както и неравенството между София и 

Анкара в капацитета във военната, политическата, 

икономическата, технологичната и демографската сфери, 

може да се направи изводът, че всякакви по-значими 

изменения в регионалната обстановка, позволяващи на 

Турция непосредствено да преследва геополитическите си 

императиви, ще имат съществено отражение върху 

националната сигурност на България. Във връзка с това за 

страната ни би било от екзистенциално значение да 

поддържа достатъчни военни способности за възпиране 

или отразяване на евентуална агресия, поне на 

първоначален етап, което да осигури нужното време и да 

позволи на наши съюзници да се намесят и да не допуснат 
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нарушаване на териториалната ни цялост и суверенитет. За 

целта ще бъде важно: да се увеличи финансирането за 

отбрана, като в никакъв случай не се пада под 

препоръчителните според НАТО два процента от брутния 

вътрешен продукт; да се увеличи числеността на 

въоръжените ни сили; повторно да се въведе 

задължителната наборна военна служба; да се предприеме 

цялостна модернизация на въоръжението и военната 

техника в сухопътните войски, военноморските и 

военновъздушните сили; да се повиши цялостното ниво на 

подготовка, на тактическа грамотност,  на физическа 

натренираност, на способност за боравене с въоръжението 

и военната техника от страна на военнослужещите; както и 

да се осъществят организационни реформи, осигуряващи 

оптимизирана структура на тактическо, оперативно и 

стратегическо ниво. В по-непосредствен времеви план 

съществена опасност за България представлява 

авантюристичната и дори изнудваческа политика на 

Турция спрямо ЕС по въпроса с мигрантския поток от 

Близкия Изток. 

Понастоящем Турция има силно влияние в 

България, което се е утвърдило като незаобиколим фактор. 

То се наблюдава в редица ключови за националната 

сигурност на страната ни области като политическата, 

икономическата, образователната, културно-

лингвистичната и религиозната. Днес турската политика 

спрямо нашата страна е част от стратегията на 

неоосманизма и в този контекст България следва да работи 
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за недопускане дългосрочното затвърждаване на подобно 

силно външно влияние. Българските управляващи следва 

да фокусират усилията си в тази насока, да не се поддават 

на натиск от Турция, да отстояват независимостта и 

суверенитета на страната и да не допускат външни намеси 

във вътрешнополитическите й дела.  

Добра стъпка в тази насока е въведеното от 

българските власти изискване за подаване на молби за 

гласуване на избори у нас само на български език. Друг 

полезен ход за страната ни в дългосрочен план би бил 

удължаване на настоящата патова ситуация с вакъфските 

имоти и недопускане те да станат собственост на БГМ. В 

сферата на образованието, както по ислям, така и по турски 

език, България следва да не допуска разпространението на 

ислямистки идеологии или антибългарски настроения. 

Учебният процес във ВИИ също следва да бъде 

наблюдаван и контролиран с цел осигуряване 

придържането към традиционните за страната ни 

миролюбиви интерпретации на исляма и недопускане 

проникването сред студентите на опасни ислямистки 

индоктринации. Друг важен ход за надопускане 

допълнителното разрастване на турското влияние в 

страната ни ще бъде и занапред у нас да не се разкрива 

офис на ТИКА. 

Като цяло, с оглед чувствителността на материята, 

от изключителна важност ще бъде властите у нас да 

предприемат единствено добре обмислени ходове и да 

подхождат с нужната предпазливост и такт, за да не се 
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допуска провокирането на междуетническо напрежение и 

ръст на ултранационалистически и ксенофобски 

настроения сред българското население. Същевременно 

страната ни следва да води и проактивна външна политика, 

както и да развива широка дипломатическа дейност, от 

една страна спрямо Турция и от друга – спрямо 

съюзниците ни в НАТО и ЕС. Тяхната значителна 

международна тежест, включително немалкият им 

капацитет да въздействат върху поведението на 

Турция,може съществено да допринесе за воденето от 

София на по-равностоен диалог с Анкара, предвид 

огромното турско предимство във военнополитическата, 

икономическата, демографската и други сфери.  

В Глава трета, озаглавена Радикален ислямизъм в 

Западните Балкани и рисковете за сигурността на България 

и региона се разглеждат процесите по поява и възход на 

радикалния ислямизъм в Западните Балкани, 

популяризиране на „Ислямска държава“, присъединяване 

на местни лица към групировката, тяхно участие в бойни 

действия в Близкия Изток и последващо завръщане на 

полуострова. Прави се преглед на предприетите мерки от 

правителствата в региона и се дават препоръки за 

пресичане влиянието на радикалния ислямизъм. Дават се 

основни акценти от появата и възхода на радикалния 

ислямизъм в отделните държави от Западните Балкани и 

предприетите конкретни контрамерки от съответните 

правителства в Босна и Херцеговина, Косово, Албания, 

Република Северна Македония и Сърбия. Извършеното 
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проучване в главата демонстрира, че през последните три 

десетилетия религията е придобила по-значителна 

обществена тежест сред мюсюлманите в Западните 

Балкани. Същевременно умереният характер на 

традиционния за региона ислям и дългогодишните 

традиции на мирно съжителство и толерантност между 

различните вероизповедания в повечето случаи са 

значителни препятствия пред навлизането на радикални 

ислямистки идеологии. Влиянието им е значително по-

малко сред традиционните, установени и интегрирани 

ислямски общности, които са много по-устойчиви спрямо 

него. Мнозинството от мюсюлманите на Балканския 

полуостров не одобряват религиозния екстремизъм и 

открито се противопоставят на присъединяването на техни 

съграждани към джихадистки организации. Важно е и 

обстоятелството, че в повечето случаи в масовото 

обществено съзнание съществува ясно разделение между 

„своите“ мюсюлмани (които, поради умерения им 

мироглед, не се разглеждат като заплаха за сигурността) и 

„чуждите“ (главно от Близкия Изток, сред които има 

опасения за наличие на джихадисти). 

Същевременно, в резултат редица вътрешни 

(национални и регионални) и външни (Саудитска Арабия, 

ОАЕ, Иран, Турция и др.) фактори, налице е потенциал за 

дестабилизация и последващо по-мащабно 

разпространение на радикален ислямизъм в Западните 

Балкани с всички произтичащи от това негативни 

последици и потенциални рискове и за България. Въпреки 
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че през последните няколко години в региона не са били 

осъществявани джихадистки атаки, а атентатите на други 

места в Европа нямат връзка със Западните Балкани, 

подценяването или отричането на заплахата би било 

огромен риск, би демонстрирало дълбоко непознаване на 

реалностите и би могло да има опасни последици.  

Сред вътрешните фактори основно място заема 

обстоятелството, че страните от Западните Балкани се 

сблъскват с трудната задача да градят суверенитет и 

институции и да консолидират обществото (което често е 

съпроводено от силни националистически настроения), 

като паралелно с това съхранят нормални междуетнически 

и междурелигиозни отношения, както в рамките на своите 

граници, така и на регионално ниво. Неукрепналата 

държавност, неефективните институции, вътрешните 

разделения в ръководствата на мюсюлманските общности 

и противоборство между по-старото придържащо се към 

традициите духовенство и младата генерация, липсата на 

добри управленски практики, манталитетът на влиятелните 

фигури за присвояване на цялата власт, 

националистическата реторика, масово разпространената 

корупция и стремежът единствено към персонална изгода, 

неуважението и неспазването на законите и човешките 

права, липсата на кохерентно, хомогенно и сплотено 

общество правят Западните Балкани застрашени от 

инфилтриране на радикален ислямизъм. Ключово значение 

при вътрешните фактори безспорно имат и социално-

икономическите проблеми, особено последиците от 
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прехода към пазарна икономика, деиндустриализацията, 

високата безработицата и липсата на възможности за 

получаване на образование и житейска реализация, 

огромната по своите мащаби миграция, особено сред 

младото поколение. Това води до сериозно нарушаване на 

социалната тъкан и има водеща роля в процесите на 

радикализация на млади хора. Също уязвими са и 

маргинализираните общности като ромите. В своята 

съвкупност тези вътрешни за региона проблеми крият 

опасен дестабилизиращ потенциал за целия полуостров, 

особено за държави като България със значителен брой 

изповядващи исляма, и правят мюсюлманските общества 

уязвими и за външно (предимно от Близкия Изток) 

проникване на екстремизъм, въпреки умерения характер на 

традиционния за региона ислям.  

Дезинтеграцията на бивша Югославия и създалият 

се вакуум в резултат на разпада на социалната тъкан биват 

до голяма степен запълнени от дейността на външни 

фактори и техните органи (религиозни, хуманитарни, 

благотворителни организации и т.н.). Този близкоизточен 

компонент на външния фактор цели да трансформира 

характерния за региона умерен ислям в негова по-

консервативна и дори радикална разновидност, което би 

могло да доведе до своеобразно капсулиране на 

мюсюлманските общности, до засилване на възприятия им 

за различност, особено сред младежта, и да провокира 

актове на агресия срещу „другите“, т.е. срещу всички 

нерадикализирани мюсюлмани и срещу представители на 
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останалите религии. Същевременно намесата на Турция 

във вътрешните работи на страните от Западните Балкани 

създава предпоставки за допълнително разделение в 

техните общества, стимулиращо появата, като контрапункт, 

на силни националистически тенденции и генериране на 

вътрешни конфронтационни процеси. 

Под въздействието на вътрешните и външните 

фактори мюсюлманските общности от страните в 

Западните Балкани осигуриха относително значим 

контингент джихадисти във въоръжените конфликти в 

Близкия Изток през последното десетилетие. Не може да се 

изключи вероятността една немалка част от тях да са 

минавали транзитно и през българска територия.  

Положително е това, че правителствата в региона 

осъзнаха рисковете от разпространение, включително чрез 

навлизане отвън, на радикален ислямизъм и постепенно 

започнаха да генерират политическата решимост и 

обществената подкрепа за по-решителни мерки против 

тази тенденция. За преодоляване на опасностите и на 

възможни влошавания на обстановката по сигурността в 

региона, произтичащи от религиозния екстремизъм, ще 

бъде необходима вътрешна консолидация на обществата, 

добро познаване на мотивите, убежденията и личността на 

радикализираните елементи, пътят им по присъединяване 

към екстремистки организации и предприемането на 

стъпки за недопускане инициирането на такива действия и 

от други лица. Правителствата в Западните Балкани обаче 

не разполагат с нужните ресурси, за да осигурят 
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систематизирани и всеобхватни мерки. Те не адресират 

проблема с нужната ефективност и в необходимата 

дълбочина, а фокусът и усилията на международната 

общност са до голяма степен съсредоточени в други 

направления, поради което заплахата за целия регион, 

включително за България, от ислямския радикализъм в 

Западните Балкани ще продължи да съществува и 

занапред. За националната сигурност на България ще бъде 

от особена важност страната ни внимателно да следи 

процесите сред мюсюлманските общности в региона, 

своевременно да идентифицира произтичащи от ислямизма 

рискове и заплахи и да допринася за тяхното преодоляване.  

В Глава четвърта, озаглавена Рискове от 

разпространението на радикален ислямизъм в България 

изследването започва с преглед на състава на 

мюсюлманската общност в нашата страна и процесите по 

реислямизация на мюсюлманите у нас. Разглеждат се 

рискове от разпространение на радикални ислямистки 

идеологии сред тях, като за целта се идентифицират 

конкретни рискови групи от населението. Анализират се 

социално-икономическите фактори, създаващи потенциал 

за радикализация сред тези рискови групи, и се разглеждат 

външните религиозни влияния, променящи облика на 

изповядвания в България ислям. Разглеждат се признаците 

и се дават конкретни примери за радикализация. Прави се 

оценка на вероятността за набиране на последователи от 

джихадистки организации и се дават конкретни препоръки 

за противодействие срещу процесите на ислямска 
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радикализация сред рисковите групи в България.  

Изследването в главата показва, че мюсюлманската 

общност в България е многобройна, като по неофициални 

данни е възможно да достига 15% от населението. 

Географски е разпръсната практически из цялата територия 

на страната, но са налице и определени райони с по-висока 

концентрация на нейни представители. По своя етнически, 

лингвистичен и сектантски състав общността е 

изключително разнообразна. Реислямизацията след 

политическите промени от 1989 г., създават редица 

предизвикателства пред мюсюлманите у нас и пред 

българската държава. В различните общности те протичат 

по различен начин. В определени случаи са съпътствани от 

развития, които будят опасения и създават рискове за 

националната сигурност на страната като например 

налагането и разпространението на радикален ислямизъм. 

Разпространението на такива опасни идеологии сред 

рисковите групи е възможно в резултат на редица фактори 

като бедност и социално-икономическо неравенство, нисък 

образователен ценз и ранно отпадане от училище, 

социално изключване от обществото от страна на 

българите, настроения на отчуждаване и социално 

капсулиране сред част от мюсюлманите, както и някои 

външни религиозни влияния. Същевременно запазването 

на ниско равнище на практическо познание за основанията 

на различната религиозна вяра в условията на нараснала 

чувствителност към етнорелигиозната определеност на 

социалните неравенства повишава конфликтния потенциал 



28 

 

на масовите нагласи, свързани с присъствието и развитието 

на мюсюлманската общност. В резултат на тези процеси, 

въпреки отричането от страна на редица специалисти и 

високопоставени представители на властта, понастоящем 

вече са налице красноречиви примери на радикализация 

сред представители на българската мюсюлманска общност. 

Не е изключено дори някои от тях да са били привлечени 

към сътрудничество с международни джихадистки 

организации, да са се сражавали на тяхна страна в Близкия 

Изток и да са се завърнали в България с реален боен опит. 

Тези процеси и предизвикателства пред България в 

никакъв случай не бива да бъдат игнорирани, а следва да 

бъдат навременно и ефективно адресирани. Не следва 

обаче мюсюлманската общност в страната цялостно да се 

възприема като заплаха за националната сигурност. 

Мнозинството български мюсюлмани имат традиционни за 

региона умерени религиозни възгледи, които 

възпрепятстват разпространението на радикален 

ислямизъм. В този контекст ще бъде от особена важност да 

не се допуска използването сред българското общество и 

политически елит на антимюсюлманска реторика. 

Същевременно не следва да се величаене и различността 

на мюсюлманското общество, тъй като по този начин му се 

придава несъразмерно голяма тежест и е възможно да не 

бъдат забелязани конкретни вътрешни антидемократични и 

антибългарски нагласи. Вместо това, следва на всички 

български граждани да се осигурят еднакви възможности, 

права и задължения, както и равенство пред закона. 
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Паралелно, трябва да се предприеме и комплекс от 

всеобхватни мерки за справяне със ситуацията, насочени 

приоритетно към рисковите групи, посредством по-

активно ангажиране на българските образователни, 

социални, правни, право-охранителни и религиозни 

институции и осигуряване на сътрудничество между тях.  

 

Основни изводи  

Още от самото си създаване ислямът активно и 

непрестанно взаимодейства с различни европейски 

държавни формирования. На Балканския полуостров 

османските завоевания и няколкoвековното владичество 

над региона водят до съществени и трайни във времето 

изменения в религиозния състав на населението, до 

приемане на исляма от голям брой жители на полуострова, 

до заселването на милиони етнически турци и до 

възникването на значителни по своите размери и влияние 

мюсюлмански общности.  

През последните няколко десетилетия ислямизмът, 

във всичките му разновидности (умерен, радикален и т.н.), 

постигна невероятен успех и се позиционира като 

незаобиколим фактор на политическата арена в много 

мюсюлмански държави и страни със значително по 

численост мюсюлманско население. Ислямистките 

идеологии понастоящем имат силен ефект в културно, 

обществено и политическо отношение сред много 

мюсюлмански общества, включително в нашия регион, а в 

някои държави законодателството е силно повлияно или 



30 

 

дори изцяло базирано на шарията. Стремежът към 

експанзия има своя ориентир и във възраждането на 

ислямския фундаментализъм. Успехът на ислямските 

фундаменталисти и екстремисти днес до голяма степен се 

дължи на това, че през Студената война правителствата на 

редица мюсюлмански страни толерираха или дори 

приветстваха дейността на ислямските групи като 

противовес на левите секуларни и атеистични идеологии. 

Тази недалновидност, дава отражение днес с възхода на 

ислямските партии и движения. Употребяван доскоро за 

геополитически цели, както от арабските диктаторски 

режими, така и от САЩ, ислямизмът вече „узря“ идейно за 

самостоятелна роля в съвременната история.  

Въпреки реформите на Ататюрк, понастоящем в 

Турция ислямът също има огромна роля в културен, 

обществен и политически план. Засилването на 

религиозния фактор във водената от Анкара вътрешна и 

външна политика набира естествена сила. Ислямисткото 

правителство на Турция активно използва религията за 

разширяване на външнополитическото й влияние – 

принцип, намиращ отражение в концепции като турско-

ислямския синтез и неоосманизма. Понастоящем пред 

Анкара не се откриват възможности за териториална 

експанзия, поради което тя залага на институции като 

МИТ, ТИКА и Дианет, чрез които увеличава 

международното си влияние, включително в България. 

Външнополитическото й поведение обаче силно обтяга 

взаимоотношенията й с НАТО и ЕС през последните 
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години. Вероятно тази тенденция ще се запази, тъй като 

турското държавно ръководство приоритизира 

дългосрочната стратегическа визия, съгласно 

неоосманистката й доктрина, имаща за цел да 

трансформира страната в стратегически автономна 

ислямистка и националистическа сила и да възвърне 

доминиращата й позиция в териториите на бившата 

Османска империя и в мюсюлманския свят като цяло. В 

този контекст геополитическите императиви на Анкара, 

включително териториална експанзия на Балканите, 

остават валидни в дългосрочен план и принципно 

възможни.  

Като съседна страна, в която живее значителна по 

численост мюсюлманска общност, България 

непосредствено се влияе от турската външна политика. 

Всякакви по-значими изменения в регионалната 

обстановка, позволяващи на Турция по-решително и 

непосредствено да преследва геополитическите си 

императиви, ще имат съществено отражение върху 

националната сигурност на страната ни. Понастоящем 

Анкара има силно влияние в България в редица области: 

политическата, икономическата, образователната, 

културно-лингвистичната и религиозната. Като 

своеобразен проводник на това влияние се използват 

парламентарно представени политически сили, БГМ и др. 

В резултат на тяхната дейност се наблюдава увеличение на 

ролята и значението у нас на фактори като турския език и 

исляма, както и на редица турски институции като Дианет, 
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МИТ и други. С течение на времето това е възможно да 

стимулира ръст на ислямистките настроения сред 

българската мюсюлманска общност.  

В Западните Балкани, в резултат на редица 

вътрешни и външни фактори, понастоящем е налице 

потенциал за дестабилизация и последващо по-мащабно 

разпространение на радикален ислямизъм. Това се 

онагледява от относително значимия контингент 

джихадисти от Западните Балкани, присъединили се към 

през последното десетилетие към терористични 

организации като „Джабхат ал-Нусра“ и „Ислямска 

държава“ и последвалото завръщане по родните им места 

на част от тях. Налице са редица мерки, които 

правителствата в региона могат да предприемат, за да 

неутрализират тази заплаха, но към момента те не 

разполагат с необходимите материални и финансови 

ресурси и не адресират проблема с нужната ефективност и 

дълбочина. Това създава косвени рискове и за България. 

В този контекст глобалният възход на ислямизма 

през последните няколко десетилетия, разпространението 

на радикализъм и джихадизъм, както и възприемането от 

Турция на ислямистка неоосманистка ориентация 

генерират определени преки и косвени предизвикателства, 

рискове и заплахи за България, обусловени от фактори 

като:  

- наличието в страната ни на голяма мюсюлманска 

общност;  

- географското ни разположение в съседство с 
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Турция, която се позиционира като водеща сила в 

мюсюлманския свят и се намира в период на 

военнополитически възход и експанзия, активно 

използвайки исляма и османското си минало за разрастване 

на регионалното си влияние; 

- близостта ни до Западните Балкани и 

възможностите за разпространение на радикализъм там;  

- неблагоприятните социално-икономически 

показатели сред голяма част от мюсюлманите на 

Балканския полуостров, включително у нас;  

- неголямото разстояние между България и зоните 

на въоръжени конфликти в Близкия Изток и Северна 

Африка;  

- разположението на държавата ни на основен 

мигрантски маршрут от Близкия Изток към Европа;  

- интензифицирането на миграционните процеси 

през последното десетилетие, главно в резултат на 

множеството регионални конфликти в Близкия Изток с 

участието на голям брой ислямистки групировки и 

фракции.  

Сред представителите на българската мюсюлманска 

общност също се наблюдават процеси на реислямизация 

през последните три десетилетия, като в определени 

случаи, под въздействието на редица обществено-

икономически фактори, е налице опасност от 

разпространение на радикален ислямизъм сред конкретни 

рискови групи. Наблюдават се вече и красноречиви 

примери за това, като са възможни и случаи на привличане 
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от страна на международни джихадистки организации.  

Посочените фактори поставят България в сложна и 

потенциално уязвима позиция, която изисква българското 

правителство да предприеме комплекс от мерки за защита 

на националната сигурност и интереси на страната, 

недопускане на външни намеси във вътрешните й дела и 

посегателства върху нейния суверенитет и териториална 

цялост. Следва и своевременно да се пресичат всякакви 

опити за разпространение на радикална ислямистка 

идеология, посредством навременни действия в 

образователната, социалната, правната, 

правоохранителната и религиозната области. 

Отчитайки така очертаните рискове и заплахи от 

ислямизма за националната сигурност на България, от 

изключителна важност ще бъде страната ни и занапред да 

не допуска провокиране на междуетническо напрежение и 

ръст на ултра-националистически, ксенофобски и 

антимюсюлмански настроения сред българското 

население. Сблъсъците, свързани с изобретените врагове, 

се превръщат в самопотвърждаващи се прогнози и създават 

конфликтен потенциал, който може да се превърне в 

бедствие поради силно разрушителните си последствия. 

Разрешаване на всякакви възникнали проблеми е възможно 

единствено в условията на разрастващ се диалог, на 

активно взаимодействие, съхраняващо различията като 

стимул за интеграция. Интеграцията на съвременното 

българско общество не следва да се възприема само като 

съвместно живеене. Именно в страна като България, в 
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която ислямът и християнството съжителстват от векове, 

повече от всякога диалогът може да бъде единственото 

средство за ефективна интеграция и консолидация на 

националната общност. 
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Самооценка на приносите в дисертацията: 

 

1. При разработката на дисертационния труд, 

съгласно използваните методи и приложената методика, е 

осъщественo авторско и задълбочено проучване, конкрет-

но през призмата на националната сигурност, на широк 

набор от научни и специализирани материали и източници 
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в сферата на философията, историята и политологията. 

Отчетени са и обхватните непосредствени лични наблю-

дения на автора относно различните аспекти на ислямизма, 

както и персоналните му впечатления за ислямистки 

партии, движения и радикализирани общности, придобити 

по време на дългогодишното му пребиваване и работа в 

Афганистан, Пакистан и Иран.  

2. По нов начин и подробно са анализирани 

процесите на възход на ислямизма в международен план, 

като детайлно е разгледано: затвърждаването на ислямизма 

в Турция и нейното преобразуване в експанзионистка сила 

под въздействието на неоосманисткия етно-религиозен 

национализъм; разпространението на радикален ислями-

зъм в Западните Балкани и сред мюсюлманската общност в 

България. Описани и анализирани са начините, по които 

тези развития създават рискове и заплахи за националната 

сигурност на България. 

3. Оригиналността на изследването, освен като тео-

рия, се състои и в това, че въз основа на описаните рискове 

и заплахи от ислямизма са изведени и формулирани конк-

ретни мерки.Те имат и практично-приложен характер в 

политическата и обществената сфери и в отбранителен 

аспект, които България следва да предприеме за запазване 

на своята стабилност и недопускане на посегателства 

върху суверенитета и териториалната й цялост.  


