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І. Обща характеристика на дисертационния труд 

 

Темата на представената дисертация “Индия и САЩ – политика на 

стратегическо сътрудничество през първото десетилетия на ХХІ в.”  е особено 

актуална предвид три исторически реалности, проявили се в продължение на 

относително кратък исторически срок.  

Първо, това е продължаващият прогрес на голямата азиатска страна, 

който я нарежда в групата на четирите водещи държави по света извън западните 

страни БРИК, премерената активност на нейната външна политика в азиатския 

континент в стил “превантивна дипломация” и повишаването на нейния 

международен авторитет. 

Второ, неоспорима реалност са проявите на външната политика на 

безспорния световен лидер Съединените щати на едностранни решения на 

глобални проблеми и пренебрегване на основни принципи на международните 

отношения.  Те преминават проверката на времето с резултати, които светът ще 

оценява не само през призмата на световната финансова криза.  

Трето, двете големи държави, разположени на два континента, записват в 

историята един особен исторически опит на движение и постепенно сътворяване 

на нов модел стратегическо партньорство след историческата конфронтация, 

наречена студена война, и при наличието на много сериозни различия, 

разногласия и противоречия.. 

След глобалните промени в света от началото на 90-те години на ХХ в. и 

стремителното нарастване на икономическата и военната сила на Китай и Индия, 

в света настъпва ново съотношение на сили с един безспорен хегемон САЩ и с 

основна промяна в глобалната система на международните отношения.  В новите 

условия на икономическо и обществено развитие големи и малки държави по 

света обновяват своите междудържавни отношения съобразно процесите на 

глобализация и националните си интереси и се ориентират към нова форма на 

взаимоотношения - стратегическо партньорство, което има специфични 

елементи в зависимост от възможностите и интересите на партньорите.  

В този смисъл темата на научното изследване придобива актуален характер 

с достатъчно предпоставки за научен принос. Тя представлява интерес и за 
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българското общество и неговия политически елит предвид натрупания опит в 

модела стратегическо сътрудничество и прилагане на принципите за отстояване 

на националните интереси в този модел. 

По обективни причини Индия и Съединените щати имат сравнително 

кратка история на междудържавните си отношения. До 15 август 1947 г., денят на 

Независимостта на Индия, “перлата на Британската корона”  няма самостоятелна 

външна политика. След тази дата Федерална република Индийски съюз поставя 

началото на активна външна политика със свои принципи и правила, със своя 

специфична философия, които позволяват активно участие в регионалните и 

международните отношения и постепенно  регулиране на отношенията с великите 

сили и със своите съседи. 

До края на 80-те години на ХХ в. отношенията между Индия и Съединените 

американски щати преминават през множество недоразумения, противоречия и 

пълно разминаване на политическите философии на управляващите в Делхи и във 

Вашингтон в духа на студената война. От началото на 90-те години на ХХ в. 

Индия започва активна модернизация с промяна на стари принципи в 

управлението на икономиката, с реформи и напредък в почти всички области на 

обществения живот.  Принципните промени в индийската вътрешна политика 

поставят началото на ориентация към нов етап на индийско-американските 

отношения. Двете държави – твърде различни по традиции, културни ценности и 

морални измерения – избират пътя към подобряване на двустранните отношения в 

дипломатически и политически план, за да се ориентират впоследствие към 

стратегическо партньорство. 

Главната цел на дисертацията е: изследване и анализиране на 

факторите и причините за началото на диалога за стратегическо 

сътрудничество между Индия и САЩ, анализ на практическата същност на 

стратегическото сътрудничество и партньорство между двете държави, на 

неговите най-важни аспекти и прояви в  развити, и на съпровождащите го 

проблеми и различия през първото десетилетие на ХХІ век. 

 

Конкретните задачи на научното изследване са:  
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• разработване на теоретическите основи на съвременните международни 

отношения и на модела стратегическо сътрудничество в новите исторически 

условия в края на ХХ и началото на ХХІ век; 

• анализ на мотивите на държавниците от двете страни, определящи 

насоките на политиката на стратегическото сътрудничество в 

международната дейност, икономиката и всички аспекти на регионалната и 

на световната сигурност;  

• систематизиране на фактите и на етапите на подготовка на модела 

стратегическо сътрудничество между Индия и САЩ в рамките на 

двустранния диалог; 

• анализ на главните направления на индийско-американското стратегическо 

сътрудничество в началото на ХХІ век, на проблемите и нерешените 

въпроси, на възможностите за систематизиране на фактите и на етапите на 

подготовка на модела стратегическо сътрудничество между Индия и САЩ в 

рамките на двустранния диалог; 

• анализ на главните направления на индийско-американското стратегическо 

сътрудничество в началото на ХХІ век, на проблемите и нерешените 

въпроси, на възможностите за преодоляване на трудностите и перспективите 

за близкото бъдеще. 

Конкретните задачи на научното изследване определят структурата на 

дисертацията – четири глави с вътрешни определени от проблемите части.  

Научният анализ се гради на основата на неизползвани до този момент 

важни индийски и американски документи, на множество материали от 

средствата за масова информация в двете страни, периодичен печат на 

английски език, издаван в Индия и света, български периодичен печат и много 

други източници, на значителна българска и чуждестранна литература (над 130 

авторови произведения), посветена на историята на двете държави, на 

международните отношения в регионален и глобален план.  

Важен източник на информация са моите лични непосредствени 

наблюдения по време на престоя ми в Индия (1987 до 1994 г.), взетите 

интервюта от известни индийски политици и дипломати, непосредствената работа 

в индийското посолство в България като съветник (1994-2002), съветник в 
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Министерството на младежта и спорта и във МВнР (2002-2008), участник в 

правителствената делегация на Република България по време на посещението й в 

Индия през 2007 г. 

 

ІІ. Структура на дисертационния труд 
 
 Дисертацията се състои от увод, четири глави и заключение.  

  УВОДЪТ на дисертацията включва кратка историческа ретроспекция на 

политическото и икономическото развитие на Индия от 1947 г. до началото на 90-

те години на ХХ в. В тази ретроспекция се открояват моралните и политическите 

ценности на индийските управляващи и техните идеи за икономическо и 

обществено развитие, принципите на  тяхната външна политика, основните 

проблеми на тази политика и първите стъпки на Индия към сближаване със САЩ. 

Тази политика на южноазиатската държава съвпада управлението на президенската 

администрация на Б. Клинтън и избора на нова азиатска политика в условията на 

глобализация.  

ГЛАВА ПЪРВА на дисертацията “ТЕОРЕТИЧЕСКА И ЛЕГИТИМНА 

ОСНОВА НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПАРТНЬОРСТВО”  е необходима част от 

изследването предвид съществуващата полемика между специалисти и 

изследователи относно точното определение на понятието “международни 

отношения” и “междудържавни отношения” с техните особености в историята и в 

съвремието.  
В първа част на главата “Традиционни и нови модели международни 

отношения” се анализират основните документи, приети от европейските 

политици за съдържанието на понятието международни отношения, какъвто е 

Вестфалския мирен договор (1648), както и последвалите го през следващите 

векове и десетилетия документи, свързани с доктрината за суверенитета и 

концепцията за баланс на силите. Двете концепции целят да ограничат, а не да 

разпространят използването на властта с деспотична цел. 

Америка не познава подобна система и не се примирява с европейския 

опит и в най-ново време. В теоретическата основа на американската философия се 

поставя “прагматизма на Джеймс Адамс”, рисуващ картината на многообразния 
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свят, в който хората  са способни да познават само частни и ограничени истини, а 

демокрацията трудно се вписва в международната политика. Практиката на 

голямата държава през ХІХ и ХХ в. в определена степен се разминава с 

постановките на Адамс. В края на ХІХ в. тя излиза на полето на международните 

отношения в Карибския басейн, във Филипините и в споровете с Англия и Франция 

относно Панамския канал. В началото на новия ХХ в. Америка участва в голямата 

политика убедена, че на нея й е съдено да спаси света. Президентът У. Уилсън е 

държавникът, който успява да формира политическото мислене на обществото и на 

неговите държавници за американската изключителност и неповторимост, и за 

високата мисия на американската нация да разпространява в света своите ценности 

и морал. Дипломатически обаче той не успява да преодолее европейските традиции 

и принципи на международна политика и губи позиции на Парижката мирна 

конференция 1919 г. и в своята страна.  

Научните изследвания на историята и на теорията на международните 

отношения, независимо от някои нюанси, потвърждават универсалното разбиране, 

че по своята същност тези отношения представляват естествена и неотменна част 

от съвременната история на човечеството и на света. Те принадлежат към 

категорията държавно-обществени отношения, които възникват в определен 

период от развитието на човешкото общество.  

Същността на международните отношения може да се представи като 

процес на взаимни въздействия на участниците в тези отношения главно чрез 

международната среда. В този процес те целят да създадат най-изгодни условия за 

своето и на съответстващите им международни системи функциониране и 

развитие. По принцип в исторически сложените системи на международните 

отношения няма централно ядро на власт и управление, а полицентризъм и 

полиархия (многовластие), стихийни процеси и субективни решаващи фактори, в 

повечето случай хетерогенни (нееднородни) и по-малко обединяващи.   

Едно от кратките и най-общи определения на теорията на международните 

отношения е “ съвкупност от икономически, политически, правови, идеологически, 

дипломатически и други връзки между субектите на международната арена” . 
Научното познание на историята на международните отношения през ХХ в. 

позволява да определим същността на тези отношения като съвкупност от 
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икономически, политически, правни, дипломатически, военни, културни и духовни 

връзки и взаимоотношения между държави или обединения на държави, между 

основни обществени, политически и икономически сили, организации и обществени 

движения, действащи на световната сцена. 

В десетилетия на ХХ в. се извършва системно и необратимо нарастване на 

действащите лица или т. нар. актори (актьори) в системата на международните 

отношения. По традицията на първо място се поставят държавите, които 

поддържат определени отношения по между си. Процесът на деколонизация, 

започнал от средата на ХХ в. и завършил почти до неговия край, отбелязва появата 

на почти 100 нови суверенни държави, които имат амбицията да заемат място в 

системата на международните отношения, за да стигнат в своята сложност днес до 

190. На международната арена се появяват и нови формации - държавни 

обединения, движения на държави, правителствени и неправителствени 

международни организации, над 350 международни и регионални организации, 

посветили своята дейност на културната политика и сътрудничество, 

международни конференции и съвещания, различни международни комисии, 

международен съд, арбитраж,  международно право като нормативна система на 

международните отношения.  

Научната литература приема, че структурата на глобалната система на 

международните отношения става все по-сложна предвид оформянето на 

второстепенни, регионални, континентални, функционални и ситуационни 

подсистеми, които се развиват по свои правила и принципи или по правила, 

наложени от Велики сили в годините на студената война.  

По традиция външната политика на държавата изпълнява определени 

задачи: 1) регулира отношенията с другите държави; 2) определя приоритетите на 

държавата; 3) опира се на политическия, икономически и военния потенциал, а в 

последно време и на интелектуалния потенциал на съответната държава и гради 

авторитет в съответствие с неговото нарастване; 4) поддържа комуникации в 

дадена географска среда и в целия свят, доколкото позволяват възможностите на 

държавата; 5) развива нови контакти с всички възможни нови действащи лица в 

системата на международните отношения. Външната политика отразява общия 

курс на държавата в световната политика, който се планира и направлява от 
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изпълнителната власт в рамките на  т. нар. полистратегия за всяка исторически 

определена ситуация. Държавата осъществява своята външна политика чрез 

дипломацията, която прилага съвкупност от практически действия, инициативи, 

форми, средства и методи, въплъщаващи особеностите и традициите на външната 

политика на съответната държава.  

През ХХ в. европейският политически елит и традиционната 

дипломация в континента продължават да спазват принципите на баланс на сили и 

на държавен суверенитет, което не означава траен мир и ненамеса във вътрешните 

работи на други държави. САЩ отхвърлят концепцията за равновесието, 

убедени, че могат да стоят настрани от конфликтите в други страни, или че са в 

състояние да осигурят универсален мир, като настояват за прилагането на 

собствените си ценности на демокрация и самоопределение. Светът обаче неспирно 

се развива и динамиката определя не само новите лица в дипломацията, но и 

завършването на действието на едни процеси, които се следват от нови такива.  

След края на студената война САЩ остават единствената световна 

сила. От началото на 90-те години на ХХ в. президентските администрации 

постепенно се ориентират към политика на унилатерализъм, силно изразена към 

края на управлението на президента Клинтън и ярко защитена в двата мандата на 

президента Дж. Буш. Политиката на лидерство и едностранни решения на 

световните проблеми обаче  влиза в противоречие с дипломатическата практика на 

преговори на добра воля, на взаимодействие, откритост и желание за взаимно 

разбирателство на преговори с размяна на мнения и съвместни взаимноприемливи 

решения. При наличието на нови азиатски сили и създаване на т. нар. “ свят без 

Запада” , политиката на Америка и претенциите на другите големи държави и нови 

сили по света пораждат проблеми за цялостната система на международни 

отношения. 

Втората част на първа глава “Обективни предпоставки за движението 

на Индия и САЩ към диалог за нов тип сътрудничество”  поставя проблемите 

на външната и на азиатската политика и на двете държави, които имат интерес от 

движение към диалог.  Това движение се определя от статута на САЩ и на Индия в 

световния ред – Съединените щати са световен лидер, а Индия постига ново, по-

високо равнище на общото икономическо и политическо развитие на Индия през 
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90-те години на ХХ в. Тя се превръща в азиатска сила с претенции за глобална 

сила. САЩ лобират на т. нар. еднополярен свят, а Индия е привърженик на 

многополюсния свят.  

Позицията на азиатската държава е пряко производна от силния азиатски 

национализъм, споделян от мнозинството държави в Азия, преживяли колониален 

период в своята съвременна история. От този период датира ерозията на западното 

имперско влияние. Съвременният азиатски национализъм поддържа чувството за 

различие от западните общества и цивилизации, засилва уважението към 

традициите и вярванията, поддържа историческата памет на поколенията за 

миналите велики държави на територията на родната им земя, изисква уважение къ 

традицията за себеотрицание в борбата срещу враговете на земята, на рода, на 

племето и постоянния стремеж хората да се доверят на собствените сили по 

изискванията на източната култура. Вярна на регионализма Азия предпочита да 

развива т. нар. локална глобализация, която се поддържа чрез културна, инсти-

туционалната и технологичнтаа проницаемост в отделните културни региони, като 

интензивно взаимодействие на социални групи с обща етническа и езикова 

принадлежност и културно-исторически традиции дори когато те населяват 

достатъчно отдалечени райони.  

САЩ  имат определени стратегически и икономически интереси в 

азиатския континент. Те определят рамките  на т. нар. Голям азиатски проект 

на Америка. В него са поставени две реалности - могъществото на САЩ и 

глобалната зависимост. Те обясняват отсъствието на ООН и на нейните 

специализирани организации в предложения проект, както и отсъствието на 

принципа за уважение на националния суверенитет в новия американски 

международен ред. Липсва и системно спазване на основните принципи на 

международните отношения, при което вече системно се подменя принципа за 

ненамеса във вътрешните работи на други държави с прякото участие на САЩ и 

западноевропейските държави. Тя се замества от новата концепция за 

универсална хуманитарна интервенция или универсалната юрисдикция. Става 

дума за нова теория на международните отношения, свързана с поетата от САЩ 

“ отговорност за защита”.  Новата концепция предизвиква оживени научни 

дискусии и публични спорове между привърженици и опоненти.  
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През последното десетилетие на ХХ в. Вашингтон  активно поддържа 

системата на двустранни военни  алианси с Япония и Южна Корея. Белият дом 

укрепва отношенията с Австралия, привлича Сингапур в стратегическо 

сътрудничество, обявява Тайланд и Филипините за най-важните съюзници извън 

НАТО. САЩ поддържат сериозно военно присъствие  в Тихия океан с основна база 

остров Гуам. Те водят политика на системно ограничаване на китайската мощ и на 

евентуалната китайска хегемония в Азия. Тази политика се изразява в подкрепа на 

икономическия и военния възход на най-важните конкуренти на Китай, между 

които е Индия.  

В края на 80-те години на ХХ в. специална комисия на Пентегона анализира 

статута и възможностите на южноазиатския “ Слон” и достига до заключението, че 

Индия постепенно се превръща в “ независим и силен център в Азия”. Тя все по-

сигурно достига равнището на индустриален и военен фокус на сила, на който 

САЩ могат да разчитат. Тези заключения представляват признания за настъпилите 

и настъпващите много сериозни промени в икономическата и военната мощ на 

азиатската държава. Американско-индийските отношения обаче се развиват 

неблагоприятно заради отказа на Делхи да подпише Договора за 

неразпространение на ядреното оръжие и системното осъществяване на индийската 

ядрена програма.  

Анализът на основните документи на президентските администрации от 

началото на 90-те години на ХХ в. позволява да се потвърди една промяна - 

постепенно нарастващия интерес на Вашингтон към процесите и явленията, 

съпътстващи развитието на Индия. Специалистите вече определят значението на 

тази държава като потенциално голям играч в международната политика, 

своеобразен хегемон в Южна Азия и най-голямата демокрация, която безспорно 

доказва, че човешките права и демокрацията са постижения единствено на Запада.  

Американски политолози твърдят, че Индия основава своята политика на 

сигурност на морското превъзходство в Индийския океан, на приятелските или 

поне не враждебни режими в региона от Сингапур на запад до Аден в Йемен, и на 

подобен режим в географския район около прохода Хибер и Хималайте. В тази 

дъга американските и индийските интереси до голяма степен съвпадат.  Индия и 

САЩ не желаят да видят фундаменталисткият ислям да доминира в региона, 
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въпреки че мотивите им за това се различават. По тактически причини Индия се 

представя за потенциален посредник между САЩ и радикалите от Персийския 

залив, а това може да има положителни страни в зависимост от степента на 

допустимост. Същото се отнася и до дъгата между Индия и Сингапур, където може 

да се развива тристранно съперничество между Китай, Япония и Индия, а с 

участието на Индонезия – и четиристранно съперничество.  

Разработването на идеята за нова ориентация на САЩ по отношение на 

Индия се свързва с доклада на Обединена ислямска група - Task Force, създадена 

от Съвета по външни отношения със седалище в Ню Йорк. Председател на тази 

група е Ричард Хас, свързан със Съвета за национална сигурност на САЩ. 

Изследването на този документ с перспективно значение позволява да се потвърди, 

че неговата препоръка е:  администрацията да не превръща Договора за пълна 

забрана на ядреното оръжие  във важно условие за подобряване на отношенията с 

Индия. Тази препоръка означава САЩ да престанат да критикуват Индия за отказа 

й да подпише съответния международен договор, защото няма да успеят да 

променят индийската принципна позиция. Авторите на Task Force са убедени, че 

индийските власти очакват, срещу отказа от критика заради тяхната ядрена 

програма, тяхната страна да бъде възнаградена с различни стимули – икономически 

и стратегически. В ядрените изчисления на Америка, твърдят авторите, Индия, 

Пакистан и Израел трябва да се разглеждат като „ способни държави с 

недекларирани и до голяма степен недоказани способности, свързани с ядрените 

оръжия” . 

Докладът Task Force препоръчва още известно разхлабване на контрола 

върху доставката на технологии с двойно предназначение за Индия. Втората 

препоръка е за отказ на САЩ от политиката на непризнаване на растящата 

индийска мощ и значимост. Щатите трябва  да се отнасят с постоянно внимание 

към Индия, включително редовно да разменят посещения на висши официални 

представители. САЩ трябва да подкрепят влизането на Индия в Азиатско-

Тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) и да се консултират с Ню 

Делхи във връзка с членството в други регионални и глобални институции. За 

съжаление посоченият доклад не се обсъжда официално от правителствата във 

Вашингтон и в Делхи. 
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В годините на промени и израстване на гигантите на Азия, Индия бавно, но 

сигурно излиза от ситуацията на преживяваща последиците от колониализма и 

уверено поема пътя на модерността. Тя е най-голямата многонационална  

демокрация с либерален пазар, с модерно производство, със значителен 

инженерно-технически потенциал, с достатъчно успешни опити на реформи в 

социалната политика, с благоприятни перспективи за развитието в 

десетилетията на ХХІ в. Индия, както и Китай – т. нар. Слонът и Драконът, са 

държави с претенции за статут на велики сили. До края на ХХ в. Китай има 

известна преднина в динамиката на растежа, а Индия постоянно показва своите 

възможности да участва в конкуренцията за статута и да демонстрира своята 

загриженост за стратегическите последици от възхода на Китай.  

Прогнозите на наблюдатели и на международни организации предвиждат 

още по-бърза нарастване на икономическата сила и стабилност на Индия. През 

2003 г. Индия заема четвърто място в света по БНП след САЩ, Китай и Япония. 

През 2007 г. тя вече е третата най-могъща  азиатска икономика след тези на 

Япония и на Китай. Тя развива успешно икономическите контакти със страните от 

Източна Азия, подписва с тях и с държавите от АСЕАН двустранни споразумения 

за свободна търговия. Сингапур, Япония, Южна Корея и Тайван демонстрират 

определен интерес към диверсификация на инвестициите си в Индия. Този интерес 

показва нарастващата роля на Индия в икономическите отношения на континента и 

в света. Тайланд, Малайзия, Сингапур и Индонезия вече инвестират в 

инфраструктурни и други проекти на Делхи. Между Индия и регионалната 

икономическа организация АСЕАН се развива енергична делова активност, която 

обещава да се засили.  

Проучванията и прогнозите на ООН показват, че през 2030 г. Индия ще 

бъде най-многолюдната страна на Земята. Тя ще изпревари Китай, когато двете 

нации  всяка поотделно достигнат 1,45 млрд. души. Ръстът на населението ще се 

дължи не само на високата раждаемост, но и на спадащата смъртност. През 2050 г. 

индийското население ще достигне 1,6 млрд. души, т. е. повече от китайското, 

което ще е 1,4 млрд. До 2020 г., когато, според анализаторите на ООН, Индия ще се 

издигне като четвърта икономика в света, ще се появят повече от десетки 

мултинационални компании, които ще създадат съвместни предприятия с 
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индийските фирми. Те ще донесат нови технологии, по-добри управленски системи 

и маркетингови умения. В разцъфтяващия град на Юга, Бангалор още в началото 

на ХХІ в. се разполага сериозна международна работна сила: шест американски 

мултинационални гиганта – ІBM, Texas Instruments, Digital Equipment 

Corporation, Hewlett Packard, Motorola и 3М – откриват свои представителства. През 

2000 г. в Индия действат 150 от най-големите компании в света, а пет години по-

късно те са 400 от 500-те най-големи компании в света. 

Индия има още проблеми с преодоляването на големите икономически и 

социални неравенства в слоевете на едномилиардното си население. Провежданите 

реформите са все още недостатъчни и се развиват бавно, поради което не успяват 

да премахнат традиционната голяма бедност. Инфраструктурата на страната се 

нуждае спешно от модернизация - на транспорта, енергетиката и 

телекомуникациите липсва адекватност. И въпреки това, по данни на 

анализаторите, и водачите на рикши имат мобилни телефони. През 1996 г. в 

страната се ползват 300 хил. мобилни телефони, а през 2007 г. те са вече 150 

милиона.  

Сериозен успех на вътрешната политика на Индия е създаването на 

независимо гражданско общество – бурно, колоритно, отворено, най-вече - 

готово за промяна. Индия е различна в сравнение със своето близко минало от 

втората половина на ХХ в. и по отношение на другите азиатски страни. Сега тя е 

една шумна демокрация, най-голямата демокрация в света, както в Индия често 

повтарят, която най-сетне  успява да даде икономическа мощ на своите граждани.  

Индия заема особено място в съвремените регионални и глобални 

международни отношения – в Южна и Югоизточна Азия, в Азиатско-

тихоокеанския регион, в ООН със статут на учредител на международната 

организация. Тя активно участва в нарастващия брой източноазиатски форуми, 

посветени на различни проблеми на икономиката, политиката и сигурността. През 

1992 г. тя получава статут на “ секторен партньор”  в диалога с АСЕАН, а през 

1995 г. - на “ пълноправен партньор” . Година по-късно тя става член на 

Регионалния форум на АСЕАН (РФА) по въпросите на сигурността, а от 2002 г. 

партнира на срещите на най-високо равнище на организацията (заедно с 

представители на Китай, Япония и Южна Корея). Първата бизнес среща Индия – 
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АСЕАН се провежда в Делхи през 2002 г. През следващата година Индия се 

присъединява към Договора за приятелство и сътрудничество с АСЕАН. 

Индия признава своите опасения от нарастващата мощ на Китай, с 

която оправдава осъществяването на своята ядрена програма през 90-те години на 

ХХ в. Нейните държавници правят опити да подобрят двустранните отношения, но 

при наличието на китайско - пакистански блок срещу Индия някои опити остават 

без резултат. Исторически принос към тази мисия има премиерът Раджив Ганди, 

който посещава Китай през декември 1988 г. и съдейства за значителното 

подобряване на двустранните отношения. След неговата смърт двете азиатски 

държави постигат две важни споразумения за намаляване на напрежението и за 

запазване на мира по временната контролна линия в оспорваните от двете страни 

гранични райони в Хималайте, докато не бъде постигнато окончателно разрешение 

на проблема. Пекин реагира остро на ядрените опити на 13 май 1998 г., а Индия 

предприема стъпки към разведряване на индийско - китайските отношения и 

оповестява отказ на управляващите от твърденията за “китайска заплаха”. Следват 

срещи на дипломатическо и на най-високо равнище, които  разкриват нови 

възможности за диалог и преодоляване на сложни проблеми в двустранните 

отношения. Пекин и Делхи постигнат консенсус по широк аспект от двустранни, 

регионални и глобални проблеми. Те потвърждават решимостта си да разрешат 

всички спорове с мирни средства и декларират, че са заинтересовани от 

изграждането на справедлив и равноправен международен политически и 

икономически ред, от укрепване ролята на ООН и от развитие на глобалния процес 

на контрол на въоръжаването, включително предотвратяване милитаризирането на 

открития Космос.  

На фона на многостранното сътрудничество с Китай, Русия и други страни-

членки и наблюдатели на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), 

както и с Япония, Индия продължава да изпитва тревога от развитието на 

отношенията с Пакистан предвид многото нерешени противоречия и проблеми в 

двустранните отношения. Двете съседни страни са почти принудени да направят 

промяна в политиката си и да намерят взаимноприемлива политико-стратегическа 

рамка за Джаму и Кашмир и да постигнат примиряване на антагонистичните си 
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позиции. В тази обстановка Вашингтон не може да отлага публичното 

оповестяване на новата си ориентация спрямо Индия. 

ГЛАВА ВТОРА на дисертацията “НАЧАЛО НА ПРОЦЕСА НА 

ОБСЪЖДАНЕ НА БЪДЕЩОТО СТРАТЕГИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

МЕЖДУ ИНДИЯ И САЩ”  продължава изследването на предварителните условия 

за пристъпването към подобен процес и за нагласите на управляващите в двете 

страни. Те са свързани с генералните промени в света след края на студената война 

и са предмет на анализ в първа част на втора глава  “Промени в политиката на 

Индия и на САЩ по въпросите на двустранното партньорство” . 

В новите условия управляващите в Делхи смятат, че регионалният баланс 

на силите и отношенията с Китай и Пакистан в значителна степен определят 

връзките на Индия с останалия свят. Тя се стреми да насърчава мира, стабилността 

и развитието в Азиатско - тихоокеанския регион и в света, да даде положителен 

отговор на предизвикателствата на динамичната регионална и международна среда, 

да  експонира ангажимент към по-широкия регион на Източна Азия, да подкрепя 

различни инициативи като мироопазване, опазване сигурността на моретата, кибер-

сигурност, организация на работни семинари, групи и срещи за мерки, укрепващи 

доверието, и т. нар. превантивна дипломация, целяща предварителни 

(предпазващи) действия. 

След края на студената война индийските политици съзнават настъпилите 

промени в света. Те постепенно изоставят своята антиамериканска позиция по 

проблемите на глобалното разоръжаване, промените в климата, международните 

търговски договори. Новият прагматизъм не означава безкритично приемане на 

американската глобална власт, а по-прагматична линия на външната политика към 

САЩ. През 1998 г. министър-председателят на Индия  Атал Бихари Ваджпай дава 

израз на готовността на правителството да разглежда САЩ и Индия като 

„естествени съюзници”. Ваджпай силно желае стратегическата посока на 

политиката на Делхи да се промени към по-тясно сътрудничество с Вашингтон.  

Първата стъпка е към Пакистан. Жест на добра воля за разбирателство е 

срещата на премиера А. Б. Ваджпай с пакистанския президент Наваз Шариф в 

пакистанския град Лахор, намиращ се близо до границата с Индия на 20 февруари 

1999 г. Двамата държавници подписват Споразумението от Лахор, което 
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потвърждава решимостта на двете страни да намерят мирно решение на спорните 

въпроси. Военните в Пакистан обаче провалят това споразумение чрез 

организираната от тях. Каргилска криза с Индия (май-юли 1999 г.), която се 

развива с военни действия на изключителната височина от 3000 м. над морското 

равнище. В хода на кризата Индия получава подкрепата на президента Б. Клинтън. 

Пекин и столиците на други държави пряко и непряко също подкрепят Индия. 

Пакистанските и кашмирските националистически части са принудени да се 

изтеглят от индийска територия, което е безспорен успех за Индия. 

В тази обстановка на 17 август с. г. правителството в Делхи публикува 

документ на индийския Съвет за национална сигурност, в който ясно заявява, че 

Индия се задължава да не използва ядрени оръжия срещу неядрена държава и да се 

придържа към доктрината на активното ядрено сдържане. Делхи обаче си запазва 

правото да нанесе ядрен удар в отговор на евентуално нападение с биологическо 

или химическо оръжие. Индия си запазва и правото да поддържа въоръжение от 

високо ефективни конвенционални оръжия, за да предотврати избухването на нови 

военни конфликти.  

Промяната в политиката на Съединените щати спрямо Индия се 

извършва от президентската администрация на Б. Клинтън през 1998-1999 г. 

Архитектите на висшата американска политика предприемат стъпки в посока на 

издигане на индийско-американските отношения на по-високо равнище. До този 

момент двустранните отношения са проблемно обвързани и ограничени от 

споровете за и против международния Договор за забраната на разпространението 

на ядреното оръжие и на Договора за неразпространение на оръжията за масово 

унищожение (ОМУ), от ситуацията в Кашмир и враждебните отношения между 

Индия и Пакистан. Като начало Вашингтон въвежда за Индия статут на 

консултант по важни глобални въпроси и постепенно съзряване на условия за 

стратегическо сътрудничество, което се проектира преди всичко в двустранните 

отношения. 

Изборът на президентската администрация на САЩ не е случаен. Той е 

пряко свързан с “Големия азиатски проект на Америка” и с показаното 

предпочитание на множество държави да развиват нов модел сътрудничество. 

Индия по принцип подкрепя новите модели сътрудничество и уточнява, че то 
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трябва да се основава на общи интереси, на определени области на взаимодействие,  

при ненамеса във вътрешните работи, отказ от пропагандна война и мирно 

разрешаване на най-тежките наследени от миналото проблеми.  

Понятието “ стратегическо партньорство”  не е ново за дипломатическия 

речник, утвърден през втората половина на ХХ в. То се ползва в дипломатическите 

определения на студената война, по-специално в рамките на съществуващите 

военнополитически блокове и организации, и преди всичко във военен смисъл. В 

най-ново време понятието  получава много по-широко съдържание. На основата на 

динамичен, не безконфликтен, но разумен, спокоен диалог на най-високо равнище, 

страните демонстрират своята готовност за благоприятно развитие на двустранните 

отношения. Следва обсъждане на възможните области на общи интереси и вземане 

на конкретни решения, подкрепени финансово и с човешки потенциал. Постепенно, 

в диалога на заинтересованите страни се включва система от предварителни 

разговори на най-високо равнище, които определят темите и насоките на работа на 

експертите.  

През 1999 г.  се извършва подготовка на посещението на президента Клинтън 

в Делхи. За индийския политически елит то означава старт на стратегическия 

диалог между двете държави (18 март 2000 г.). Американският президент дава 

израз на решението на своята администрация, САЩ “ да заложат на Индия като 

на свой главен партньор в Южна Азия” . Очевидно той “ се стреми да установи 

широкомащабни дружески отношения с Индия, основани на американските 

интереси” . 

В края на 2000 г. гост на Белия дом и на президента Клинтън е 

индийският премиер Ваджпай, който говори пред членовете на двете камари на 

американския Конгрес. Той декларира готовността на страната си да развива 

стратегическо партньорство със САЩ и по силата на второто Общо заявление на 

двете държави за сътрудничество по въпросите на контрола над въоръженията, 

тероризма и HIV/AIDS.. 

След избирането на Дж. У. Буш за президент на САЩ и встъпването му в 

длъжност, президентската администрация дава израз на промените в американския 

подход и към Индия. Те са пряко свързани с т. нар. три еволюиращи възприятия 

на администрацията на Дж. Буш спрямо Индия. Първо, администрацията стига до 
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извода, че Индия няма да се откаже от своите ядрени оръжия докато регионалните 

й съперници продължават да притежават такива оръжия. Второ, администрацията 

възприема, че индийските ядрени оръжия не представляват заплаха за сигурността 

на САЩ и за по-широките американски геополитически интереси. При определени 

обстоятелства, те биха могли практически да подпомогнат постигането на 

американските стратегически цели в Азия и света. Трето, президентската 

администрация преценява, че редица технологични ресурси, свързани с ОМУ и 

системите за тяхното доставяне на Индия ще бъдат значително по-голяма заплаха 

за американската сигурност, ако бъдат поставени на разположение на враждебни 

режими или на субективни играчи, отколкото на южноазиатския гигант.  

Предвид трите еволюиращи възприятия, администрацията на 

президента Дж. Буш поема курс на политика, която ще позволи на Индия по-

голям достъп до контролираните технологии, въпреки отказа й да прекрати 

програмата си за ядрено въоръжаване и да приеме основните ограничения, 

поставени от администрацията на Б. Клинтън. В замяна администрацията на Дж. 

Буш изисква Индия „просто” да институционализира цялостния си контрол върху 

износа на ядрено оръжие и ОМУ така, че да се постигне хармония с най-добрите 

международни стандарти. Правителството в Делхи и американската администрация 

подписват т. нар. “ Следващите стъпки в стратегическото партньорство” 

(СССП).   

Политиката на САЩ спрямо Индия се запазва и след атентатите на 11 

септември 2001 г. Към края на с. г. правителствата на Индия и на САЩ подписват 

съвместна декларация „ Отношенията между Индия и САЩ: визия за ХХІ век” (9 

ноември с. г.).. В декларацията двете правителства експонират новите стъпки в 

стратегическото сътрудничество между тях, обобщени в две важни постановки: 

„ Естествено партньорство със споделени усилия”  и   „В много отношения 

характерът на ХХІ в. ще зависи от успеха на нашето сътрудничество за 

постигане на мир, просперитет, демокрация и свобода”.  В края на 2001 г. се 

провежда и първата среща на индийско-американската политическа група по 

въпросите на отбраната. Страните имат все още сериозни различия по развитието 

на диалога, но САЩ провеждат политика на търсене на специални отношения с 

Индия. Връзките на Америка с Пакистан и Китай, доскорошните явни противници 
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на Индия, са поставени на втори план  по различни съображения, без да се 

пренебрегват.  

Нови проблеми за движението към диалог “Индия-САЩ” се създават в 

хода на американската война срещу тероризма в територията на Афганистан. 

Индия преценява обстановката през призмата на противоречията с Пакистан, тъй 

като той създава и подкрепя движението Талибан и неговия режим в Афганистан. 

След разгрома на режима на талибаните, в критичен за терористите момент, 

Пакистан дава убежище на изтеглящите се бойни отряди на движението и на 

бойците на Ал Кайда в пограничните провинции на страната, където живеят 

пущунските племена. При това разположение на силите индийско-пакистанският 

конфликт придобива ново значение и нова сила. Делхи не може да остане 

безразличен към положението в Афганистан и в същото време не може да 

пренебрегне подкрепата на САЩ за Пакистан. 

Предпочитанията на САЩ към Индия обаче са реалност. През май 2002 г. 

за първи път след 39 г., САЩ и Индия провеждат съвместни военни маневри, 

които светът възприема като поредното доказателство за това, че “ Вашингтон 

избира Индия за главен съюзник в региона” . Тази линия се запазва и през 

следващите години. През март 2005 г. администрацията на президента Дж. У. Буш 

поема задължението да подкрепи възхода на Индия и по безпрецедентен начин да 

обяви  - за първи път в историята на външната политика на САЩ, че те ще “ играят 

ролята на акушерка при раждането на новта велика сила” . Те ще помогнат на 

Индия “ да се превърне във водеща световна сила през ХХІ в., въпреки че са съвсем 

наясно за последиците от тази своя политика във военен план” .   
 Новите стъпки на администрацията Дж.- Буш по отношение на Индия  

удовлетворяват нейното правителство. С американски технологии, военен хардуер 

и нови инвестиции тя бързо ще се превърне във важен силов център в рамките на 

азиатския нов ред. Индия очаква да стане “ водещият играч в Азия” .  

Войната на САЩ в Ирак (20 март-1 май 2003 г.) променя временно 

съотношението на силите в региона. Настъпилата вътрешнополитическа криза в 

арабската страна, продължаващата антитерористична операция в Афганистан, в 

която участват преди всичко САЩ и Великобритания, създават нови проблеми в 

регионалната и международната политика. Индия няма възможност да повлияе на 
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това положение. Ходът на стратегическия диалог между САЩ и Индия обаче се 

развива успешно. В новата обстановка той се фокусира върху разговори, засягащи 

южноазиатския регион. След месеци на преговори  през януари 2004 г. Индия и 

САЩ подписват Декларация за пробив в стратегическото сътрудничество по 

силата на която те ще работят съвместно в четири трудни области: 1) ядрената 

енергетика за граждански цели; 2) гражданските космически програми; 3) търговия 

с оборудване и 4) високите технологии и ракетна техника.  
Атмосферата, в която се развива трансформацията на индийско-

американските отношения, е достатъчно благоприятна. Новият министър-

председател Манмохан Сингх лично е силно ангажиран със заздравяването на 

индийско-американските връзки, но мнозина представители на управляващата 

коалиция в Ню Делхи изразяват определен скептицизъм относно намеренията на 

САЩ в глобален и в локален мащаб, включително в Южна Азия. Взети заедно, тези 

прояви на нихилизъм и подозрение водят до извода, че ако САЩ възнамеряват да 

продължат да развиват началото на индийско-американските отношения, те ще 

трябва да увеличат  съществените ползи и за двете страни, и най-вече за Индия. 

Във втората част на втора глава се изследват формите, методите и 

средствата, чрез които се оформя “Нов етап в движението на Индия и САЩ към 

зряло стратегическо сътрудничество” при всички условности на политиката на 

всяка една от страните и на фона на активно развиващите се процеси в Азия и в 

света.  

Двете държави постигнат определени резултати, принос за които имат 

американският посланик в Индия Робърт Блекуил и висшите представители на 

индийското правителство. През 2005-2006 г. страните подготвят още две индийско-

американски Споразумения за стратегическо партньорство, по силата на които се 

поставя формалната основа на сътрудничеството с Индия в трансфера на високте 

технологии и атомната енергетика за мирни цели. В компликса предварителни 

споразумения се откроява 10-годишното рамково сътрудничество по въпросите 

на сигурността (2005), след което вниманието на Вашингтон се насочва в други 

посоки – напрежението между Индия и Пакистан, Кашмирския проблем,  т. нар. 

“ тероризъм през границите” и други. Официален Вашингтон обявява Иран, Индия 
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и Пакистан за елементи от т. нар. “ рисков триъгълник”, в центъра на който в 

географски план е Афганистан.  

Новата доктрина на администрацията на Дж. У. Буш е пряко свързана със 

желанието да се докаже необходимостта от присъствието на значителни 

американски военни контингенти в региона. Тази доктрина обаче се възприема 

като възможност Съединените щати да направят всичко  необходимо, за да 

изолират Иран от Индия и от Пакистан. САЩ предлагат модерно оръжие на Индия, 

но тя проявява известна въздържаност и подсказва, че може да се обърне към 

Европейския съюз или към Русия, които са доставчици на подобно въоръжение. 

Делхи ускорява положителното развитие на отношенията си и с Пекин.  

Възникналите в Азия и в Делхи опасения за бъдещата политика на САЩ 

обясняват действията на американската администрация спрямо Индия в рамките на 

стратегическия индийско-американски диалог. Подписаната от двете правителства 

10-годишна програма в сферата на отбраната се реализира в провеждане на 

съвместни военноморски учения, в разширяване на оръжийната търговия, трансфер 

на военни технологии за Индия, съвместно военно производство, сътрудничество в 

областта на  противоракетната отбраната (ПРО), без САЩ да се интересуват от 

чисто финансовата печалба.  

САЩ и техните съюзници Япония и Австралия обаче правят опити да 

заплашат Китай и да “подсилят” опасенията на Индия от неговата сила. През 

ноември 2006 г. обаче китайският президент Ху Дзинтао посещава Индия, води 

разговори на най-високо равнище, създава обстановка на доверие и разбирателство, 

приета с удовлетворение от индийска страна. Визитата е определено плодотворна, 

тъй като двете страни обявяват стратегия на сътрудничество, разработена в 

Програма от 10 точки за развитие на двустранните отношения. Китай и Индия 

подписват и дузина споразумения за укрепване на сътрудничеството в търговията, 

инвестициите, енергийния сектор, културния обмен и образованието. 

Последствията от дипломацията на поощряване на Индия за сметка на 

негативното отношение към Китай обаче не заличава традиционното подозрение на 

част от политическите кръгове на Индия към американската политика на 

доминация и утилатерализъм. Делхи получава модерно оръжие и  самолети, но 

непрекъснато подчертава една особеност на индийската политика – тя не 
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позволява страната да се  разглежда в качеството на “подчинен съюзник”.  Тя 

приема единствено статута на силен и равноправен парньор, който се ръководи 

от своите приоритети.  

Системният анализ на индийската политика по отношение на САЩ позволява 

да се определят основните фактора, които определят интереса на Индия към 

диалог за стратегическо партньорство със САЩ, между които се открояват  

реалности като: а) наличието на азиатски ядрени партньори, с които постепенно и 

диалогично Индия води политика на сътрудничество във всички възможни 

области, включително и в ШОС;  б)  в края на ХХ в. и през първите години на ХХІ 

в. Индия разрешава успешно най-острите проблеми и противоречия с Китай и 

поставя началото на т. нар. взаимно разбирателство и активен политически диалог 
на най-високо равнище; в) Индия е икономическа сила с едномилиардно население, 

чийто БВП за 2003 г., по ранг-листата на МВФ, е на 4-то място в света, т. е. след 

САЩ, Китай и Бразилия; г) така наречената ос Русия, Индия, Китай заема особено 

място в регионалните и в глобалните междудържавни отношения; д) Индия има 

сериозни проблеми с ислямистките терористични формации – движението 
“Талибан”, бойците на Ал Кайда, пакистанските талибани, които разширяват 

заплахата за стабилността и сигурността на държавата. На тази основа Индия е 

готова да сътрудничи с всички антитерористични сили; е) САЩ са най-силната 

държава в света, която ръководи антитерористичната борба в Афганистан и в други 

райони на Азия. Стратегическото сътрудничество с тази държава представлява 

признание за значението на Индия като партньор в световната политика и принос 

за бъдещето и на двете страни. При огромния общ икономически, военен, човешки и 

научен потенциал на Индия и САЩ, при съвпадащите интереси в Южна Азия и в 

проблемите на сигурността в световния океан, стратегическото партньорство и 

сътрудничество между двете страни става неизбежно. 

Факторите, които определят интереса на Съединените щати към диалог 

за стратегическо сътрудничество с Индия са пряко зависими от големите задачи 

на американската азиатска политика. Първо, САЩ разчитат чрез сътрудничеството 

с Индия, да неутрализират стратегическото предизвикателство на Китай, макар че 

във Вашингтон и в Делхи, категорично да отричат, че съществува подобна 

мотивация. В президентската администрация на САЩ предполагат, че 
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увеличаването на индийския ядрен потенциал отговаря на техните собствени 

интереси. Второ, Вашингтон разглежда Индия като ключов партньор в борбата 

срещу ислямския радикализъм. Мюсюлманската част от населението на тази страна 

се смята за образец на умереност и сигурен партньор в процеса на демократично 

развитие на Индия. Трето, в началото на ХХІ в. САЩ се изправят пред цяла 

поредица комплексни стратегически проблеми, които ги подтикват да търсят 

стратегическо партньорство с Индия. Най-важните са: икономическият ръст и 

натрупването на военна сила на Китай; потенциалното възраждане на Русия като 

играч, който отстоява своите интереси в Европа, в Евразия и в Азиатско-

тихоокеанския регион,  с възможности да промени стратегическите баланси и в 

Средния изток;  ислямистките фундаменталисти в Персийския залив, в 

Афганистан, Пакистан и в някои централно-азиатските републики; отслабване на 

изнесеното напред американско военно присъствие във важни стратегически 

райони на Централна Азия и други. 

Естествени партньори на САЩ в тези условия могат да бъдат само 

жизнени демокрации като Индия, където смяната на властта протича по мирен 

начин, икономическият напредък е осигурен, а държавниците в Индия имат 

адекватно отношение към стратегическото сътрудничество с Америка. В този 

смисъл перспективата за стратегическото партньорство между Индия и САЩ е 

благоприятна. Тя обхваща области, в които интересите на двете страни са 

близки: региона на Персийския залив, на Южна и на Югоизточна Азия; охрана на 

морските пътища от Ормузкия пролив към Запада и Изтока; ислямският 

фундаментализъм. Активността на фундаменталистите в Афганистан, в Пакистан и 

в някои централноазиатски републики, налага съгласувани действия на САЩ и 

Индия, в които предполагаеми партньори могат да бъдат Русия и Китай. 

Действието на посочените фактори определя и основните теми на диалога 

за стратегическо партньорство между Индия и САЩ: бъдещия статут на Индия 

като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН; икономическите отношения 

между страните, включително търговския обмен; сигурността и отбраната, които 

включват въпросите на ядрените потенциали за мирни и военни цели; 

сътрудничеството в Космоса и новите комуникации; двустранно стратегическо 

сътрудничество в областта на образованието, науката, културата.  
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ТРЕТА ГЛАВА на дисертацията - “СТРАТЕГИЧЕСКОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ, 

ОТБРАНАТА И РЕГИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ”  поставя доминиращите 

проблеми в политиката на Индия и на САЩ в съответната област. Спазвайки 

принципа на историческата последователност и системния анализ,  в следването се 

систематизират проблемите на развитието на стратегическото сътрудничество в 

ядрената област. Доброто начало на договорености от 2001-2002 г. обаче не се 

следва с реални действия. САЩ изпитват опасения от факта, че интересите на 

Индия се съсредоточават върху разширяване на нейните възможности за 

информационна война или за възпрепятстването на тероризма от страна на 

Пакистан. Индийската загриженост обаче произтича от необходимостта да 

препятства терористичните информационни операции. Различията между страните 

определят твърде бавното развитие на двустранното сътрудничество в 

киберсигурността. 

Индия стриктно се придържа към подписанитe през януари 2004 г. “ Нови 

стъпки в стратегическото партньорство със САЩ”  и към Споразумението за 

сигурност за 10 години. В следващите години, нови основни документи на 

преговорния процес определят по принцип възможностите на сътрудничеството в 

ядрената област. Поставени на внимателен анализ тези документи разкриват 

принципното съгласие на САЩ да поддържат ползването на ядрена енергия за 

граждански цели. В замяна, премиерът Манмохан Сингх обещава, Индия да 

раздели военните от гражданските си ядрени съоръжения и да постави доброволно 

последните под контрола на Международната агенция за атомна енергия, за което 

да се подпише Допълнителен протокол. Намеренията на двете правителства са ясни 

и мащабни. Неясни остават перспективите и подробностите, свързани с 

реализацията на сътрудничеството в гражданската енергетика.  

Тези дълбоки промени в ядрените политики на САЩ и Индия стават 

причина за сериозни дебати в двете страни. Обществените кръгове в САЩ, които 

подкрепят политиката на неразпространение на ядрените оръжия, са на мнение, че 

реализирането на подобно споразумение ще наруши правилата на международния 

режим за неразпространение. В Индия дебатът относно постигнатото споразумение 

и Съвместната декларация разделя обществените кръгове. Критиците в Делхи 
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обръщат внимание на три положения, които не са в интерес на Индия: 1) 

ангажиментът на САЩ не е легитимен, тъй като се основава само на намеренията 

на президента; 2) споразумението ще компрометира индийската сигурност, тъй 

като ще ограничи ядрения арсенал на Индия след разделянето на военните от 

гражданските съоръжения; 3) разделянето на индийските ядрени съоръжения на 

ясно обособени военни и граждански обекти ще бъде свързано с големи разходи. В 

областта на ядреното сътрудничество в Индия смятат, че най-доброто средство за т. 

нар. modus-vivendi на индийско-американското сътрудничество е енергийният 

диалог. Правителството в Делхи избира ядрената енергетика за решение на този 

много сериозен проблем.  

След продължителни и трудни преговори, Индия предлага план за разделяне 

на гражданските от военните ядрени потенциали  в т. нар. Separation Plan (2 март 

2006 г.), които дава предимство именно на гражданските ядрени реактори. Във 22 

клаузите на плана се открояват 14, които постановяват международен контрол над 

този вид ядрена енергия, смятано от 2014 г. и за всички ядрени реактора. 

Проблемът, който вълнува Индия, са малките залежи на страната на природен уран. 

Алтернатива обаче има -  Индия трябва да получи неограничен достъп до различни 

типове модерни реактори и едновременно - до подходящи горива за тях.  

Тази идея се превръща във възможност чрез следващото важно споразумение 

за ядрено сътрудничество между Индия и САЩ, което се подписва през 2006 г. по 

време на посещението на президента Дж. У. Буш в Индия. Споразумението за 

развитие на сътрудничеството в сферата на ядрената енергетика между Индия 

и САЩ се обнародва официално през август 2007 г. В този документ двете страни 

целят реална трансформацията на отношенията в стратегическото партньорство, 

заради което създават Палата за гражданско ядрено сътрудничество (2006). 
Споразумението за мирно ядрено сътрудничество, т. нар. “The Hyde Act”, е 

окончателен вариант на индийско-американската “гражданска” ядрена сделка. Тя 

гарантира на страната достъп до ядрено гориво, необходимо за производството на 

електроенергия в нейните АЕЦ.  

Американският Конгресът одобрява споразумението, наричано още 

“Споразумение 123”  (октомври 2008 г.). Срещу това САЩ получават военни 

поръчки от индийска страна и редица ползи, отчетени в двете камари на Конгреса. 
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По силата на “The Hyde Act” Индия получава право да купува оборудване и 

технологии за атомната си енергетика. САЩ поемат снабдяването с ядрено гориво. 

Официално в Делхи са доволни. Споразумението обаче провокира известни 

разногласия в коалиционното правителство на Манмохан Синг. Полемиката се 

развихря около параграфа, предвиждащ САЩ да прекратят доставките на ядрено 

гориво и да вземат други мерки, ако Индия извърши ново изпитание на ядрено 

оръжие. По повод натиска, оказван върху Делхи, да подкрепи американската 

политика по отношение на Иран, започват нови дебати. Партньорите в 

управляващата коалиция в Индия виждат в тези претенции на САЩ некоректност и 

уязвяване на независимостта на страната.  
Много страни по света дипломатично одобряват или внимателно поднасят 

забележки към сътрудничеството между Индия и САЩ. Швеция например поставя 

под съмнение ефекта на планираните инициативи в ядреното сътрудничество 

между Делхи и Вашингтон върху режима на неразпространение на ядрено оръжие. 

Франция, Великобритания и Русия, приветстват евентуалното сътрудничество 

между САЩ и Индия в гражданската ядрена енергетика. Канада продължава да 

поддържа необходимостта от преработка на канадско-индийско-американския 

реактор CIRUS така, че той да може да се използва само като ядрено съоръжение с 

мирно предназначение. Тя подновява сътрудничеството с Индия в гражданската 

ядрена енергетика, и оттегля двустранните санкции върху експорта на технологии с 

двойно предназначение. Япония се съгласява да започне провеждането на ежегоден 

ядрен диалог за по-нататъшни отношения в областта на отбраната, който да 

достигне до сключването на цялостно споразумение за икономическо партньорство 

с Индия. За тази политика на сътрудничество съдействат приетите от индийския 

парламент закони в областта на ОМУ, с които се засилва контролът върху 

експорта на ядрени, биологични и химически материали, съответните технологии и 

носителите за тяхното доставяне на място и хармонизира своя списък за контрол 

върху експорта с Групата на доставчиците и по Режима за контрол върху ракетните 

технологии.  

Политиката на стратегическо сътрудничество с Индия задължава САЩ да 

предоставят различни технологии и необходимите знания за безопасната 

експлоатация на американските ядрени съоръжения.  През годините (често без 
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голям успех), индийските представители от сферата на атомната енергетика 

многократно правят опити да намерят и да получат информация за практиките по 

техническата безопасност. Съществуващите законодателни забрани в САЩ обаче 

се оказват почти непреодолими. 

В началото на ХХІ в. ядрените оръжия  загубват значението си на 

„ валута на мощта” . Техният принос за индийската мощ постепенно става 

маргинален, но като ядрена държава тя не си позволява да подценява тяхното 

значение. Принципната позиция на Индия е - ядреното сдържане може да укрепи 

индийската сигурност, но то няма да подобри значително индийската позиция в 

световната система през ХХІ век. 

Втора част на трета глава “Проблеми на двустранното сътрудничество в 

областта на отбраната и търговията с оръжие”  поставя на анализ и оценка 

преговорите в посочените области, проблемите на едната и другата страна и 

трудностите, които те се стремят да преодолеят.  

Въпросите на сътрудничеството в областта на отбрана се обсъждат от 

специална работна група, която изработва програма за закупуване на оръжие без 

лиценз (октомври 2007 г.). САЩ и Индия имат известен опит в споразумения за 

партньорство в областта на отбраната още от 1995 г. с приемането на т. нар.  

„Agreed Minute on Defense”. По силата на този документ страните развиват своето 

сътрудничество, но с годините той се оказва ограничен и недостатъчен в новите 

международни условия и потребностите на индийската отбрана. 

По данни за 2008 г. Индия разполага с 1,2 млн. души в редовните въоръжени 

сили и заема четвърто място в света. Към тя се прибавят т. нар. паравоенни сили - 

Централни полицейски сили, индийско-тибетска гранична полиция, граничните 

сили за сигурност, централни сили за промишлена сигурност, сили за защита на 

железниците, брегова охрана, сили за национална сигурност и оръжията на Асам – 

с които наличните въоръжени сили на страната приближават почти 2 млн. 

Документите, които анализираме показват, че военният бюджет на страната за 2008 

г. възлиза на 25 млрд. долара.  

Индия не милитаризира своето общество. Броят на индийските граждани, 

служещи под оръжие е под 5% от общия брой на индийските мъже на възраст 

между 18 и 22 години, в сравнение примерно с малко под 10% за Китай и 
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значително над 25% за Египет. В своята най-нова история Индия няма традиция да 

налага военна повинност или задължителна военна служба, тъй като военната 

повинност противоречи на принципите на либералната демокрация, съгласно които 

е устроена индийската държава. Военнослужещи се набират чрез доброволно 

участие на голямата маса безработно население от селските райони. 

Индия се смята за най-големия купувач на оръжие сред развиващите се 

страни в света. Почти в едно и също време (2007) Франция, Израел и Русия, трите 

главни доставчика на военно оборудване на Делхи, изявяват желание да укрепят 

военните си взаимоотношения с Индия, чийто оръжеен пазар се изчислява на 

сделки за 30 млрд. долара към 2012 г. Западът по принцип не сключва договори за 

доставка на оръжие на азиатски страни. Индия обаче се смята за страна, споделяща 

общи ценности със западните страни и този факт променя поведението на големи 

износители на оръжие и технология.  

Съединените щати по традиция нямат желание да дават лицензии на 

Индия за военни технологии, тъй като се опасяват да не се подкопае регионалният 

военен баланс с Пакистан. Индия от своя страна проявява съмнение относно 

вероятността Америка да бъде постоянен и стриктен  доставчик на оръжие. За 

разработващите полистратегията на Индия не е тайна, че последните изявления на 

администрацията на Дж. Буш за бъдещото стратегическо партньорство остават по-

скоро в плоскостта на намеренията, отколкото на реалната политика. Пример в това 

отношение е показаната готовност на американската страна да се организира 

съвместно производство на военно оборудване, без да развива тази идея. 

Индийско-американската група по въпросите на отбранителната политика постига 

по-конкретни договаряния едва към 2005 г. , а през 2008 г. вече се договарят за 

доставки на оръжие от САЩ за Индия за 2009- 2013 г. на стойност 35 млрд. долара 

Към 2010 г. обаче става известно разширеното сътрудничество на Индия с Русия в 

областта на отбраната и в строителството на ядрени централи за мирни цели. Това 

подтиква САЩ да извадят от застой диалогът с Индия по този проблем. А 

решението на индийското правителство да либерализира достъпа до индийския 
отбранителено военно-промишлен комплекс за чуждестранни компании съдейства 

за промяната на политиката на САЩ по този проблем. 
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Сътрудничеството между Индия и САЩ в областта на отбраната по 

принцип се ориентира към увеличаване близостта между въоръжените сили на 

двете страни с цел да се постигне възможност за съвместни действия. През 2001 г. 

Индия се включва в мисията за контрол на корабоплаването по повод началото на 

“войната срещу тероризма” на САЩ в Афганистан. Индия обаче не изпраща 

контингент в коалиционните антитерористични сили. През 2004 г. САЩ и Индия 

подписват официален Меморандум за разбирателство относно съвместни военни 

операции в Индийския океан. През тези водни пространства се осъществява 

разнообразен трафик на ценни стоки, някои от които изискват постоянно 

наблюдение. 

Трета част на трета глава “Проблеми на сигурността в Азия и в света и 

стратегическото сътрудничество между Индия и САЩ” поставя проблемите на 

отбраната и сигурността в континентален и глобален мащаб. Изследването се 

придържа към анализ на фактите и процесите в последователен ред за двете 

държави. То позволява да се констатират успехите на индийската дипломация.  

След края на студената война Индия става безспорно доминиращата сила в 

Южна Азия, която далеч надминава останалите (без Китай) по всички показатели – 

от военна мощ до икономически възможности. Тя активизира участието си в 

дискусии по въпросите на сигурността във всички форуми на диалог в континента. 

Активното участие на Индия открива възможности за намирането на нови 

партньори в Югоизточна и Централна Азия, в Америка и в Европа. Тази стратегия 

потвърждава факта, че новата индийска външна политика вече надхвърля 

някогашните си регионални рамки.  

От началото на ХХІ в. Индия се превръща в основен двустранен 

партньор на множеството азиатски съседи. Тя е главната сила в района на 

Индийския океан, все по-значим политически и икономически играч в азиатския 

регион, който има оживени връзки със САЩ в областта на сигурността. В рамките 

на сътрудничеството с европейските страни от 2000  до 2009 г. на преден план се 

поставят икономическите проблеми, търговският обмен, човешките права, 

политическите отношения между държавите, без проблемите на отбраната и 

сигурността. Те са предмет на контакти и дискусии  между индийското 

правителство и Северноатлантическия съюз.  
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Началото на диалога Индия-НАТО се поставя през септември 2007 г., 

когато индийският външен министър Пранаб Мукерджи се среща с генералния 

секретар на НАТО Яп де Хоф Схефер в Ню Йорк. По преценка на индийски 

анализатори, тази среща е следствие от желанието на САЩ да се формира и 

развива партньорство между НАТО и Индия. В момента Алиансът се 

трансформира и се готви да поеме нови мисии в Африка и в Южна Азия, поради 

което той постепенно се „придвижва” през Близкия изток към Индийския океан в 

търсене на т.нар. „ глобално партньорство” . В този смисъл Индия неизбежно се 

превръща в част от дневния му ред. 

Следват визите на военни кораби на алианса в индийски пристанища, 

разговори с отговорни висши военни и признания за наличието на съвпадащи 

интереси. Индия възприема нови ангажименти от позицията на държава, която се 

превръща в исторически важен стабилизиращ фактор в региона на Индийския 

океан. Тези ангажименти отговарят на националните интереси на страната към 

Западна Азия и Персийския залив, към Централна и Югоизточна Азия, и определят 

едно от основните направления на индийската външна политика.  

Новите проекти на НАТО и на САЩ за политиката им в Индийския океан  се 

намират в пряка връзка с операция „Несъкрушима свобода” в Афганистан. Без 

рекомендация на Съвета за сигурност на ООН, в противовес на нормите на 

международното право, но в съгласие с американското законодателство, САЩ 

едностранно предприемат действия по прехващането на кораби във водите на 

Индийския океан и в Арабско море. Подобно развитие на фона на изострящата се 

конфронтация между САЩ и Иран, създава сериозна заплаха за сигурността в 

региона, което предизвиква тревогата на Делхи. Индия обаче балансира между 

сътрудничество със САЩ и НАТО, от една страна, и това с Китай и Русия от друга 

страна. Що се отнася до сътрудничеството със САЩ и техните военни съюзници в 

Азиатско-Тихоокеанския регион, то се изразява преди всичко в областта на 

подготовката на военноморските сили и участието във военни учения и в 

поддържането на диалог със САЩ, Япония и Австралия. САЩ от своя страна 

настояват за постигане на „ оперативна съвместимост”  на своите въоръжени сили 

с индийските. Те очакват „оперативната съвместимост” да позволи на Делхи да се 

включи и в американските планове за изграждане на системи за противоракетна 
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отбрана и в т. нар.  „еднополюсен” модел на стратегическата азиатска „шахматна 

дъска”.  

Индия обаче по принцип е за многополюсен свят. Тя отказва да приеме 

какъвто и да е по-сериозен ангажимент към някаква форма на колективна система 

за сигурност от типа на „азиатска НАТО”. Тя живо се интересува от проблемите на 

сигурността на Източна Азия, където съществуват конфликти, заплашващи 

регионалния мир и сигурност: заплахата от ядрената политика на Северна Корея; 

проблемите и противоречията между Япония и Китай; статуквото на Тайван; 

морски териториални спорове между Китай и Япония, и между Япония и 

Република Корея.  

Президентската администрация на Барак Обама демонстрира нарастващ 

интерес към региона на Южна и Югоизточна Азия, доказателство за което е 

посещението на държавния секретар на САЩ в Индия през лятото на 2009 г. В 

деловите разговори Х. Клинтън потвърждава готовността на администрацията на 

Барак Обама да продължи диалога с индийската страна в рамките на вече 

договорените кръгове от интереси и да ги препотвърди в специално заявление. 

Белият дом предлага интереси проекти на индийско-американското сътрудничество 

в областта на сигурността на азиатските региони: 1) „ отбранителен пакт” , 

съгласно който Вашингтон ще предоставя на Делхи високотехнологична продукция 

с военно предназначение; 2) изграждането на две АЕЦ с американски реактори, и 

3) отказ на САЩ от обвързване на двустранното сътрудничество в сферата на 

ядрената енергетика с искането Индия да подпише Договора за неразпространение 

на ядреното оръжие. Предложенията на Вашингтон поставят началото на мащабна 

американска стратегия в Южна Азия, в която Делхи се надява, Индия да играе 

решаваща роля. 

Независимо от процесите на изостряне на напрежението в Афганистан и в 

Пакистан, новата президентска администрация на САЩ подготвя и осъществява 

посещението на президента Обама в Делхи през 2010 г. Изследването и анализа на 

всички документи от тази визита позволява да се направи заключението, че 

двустранният диалог продължава, но има известно изместването на центъра на 

тежестта към военно-политическите операции на Америка и съюзниците й от Ирак 

към Афганистан.  
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Индия обаче продължава да се стреми да извлече максимална полза от 

подобряването на отношенията си със САЩ. През 2009-2010 г. тя се изправя пред 

нови негативни за нея фактора, които пречат на развитието на отношенията в 

Южна Азия по „индийския сценарий”. Първо, новата президентска администрация 

на Б. Обама дава приоритет на американско-китайските отношения за 

стабилизирането на икономическата система на САЩ в условията на финансова и 

икономическа криза. Второ, в Индия разбират, че силовият натиск върху сериозно 

отслабения в момента Пакистан е безперспективен, тъй като дезинтеграцията на 

тази държава не отговаря на нейните дългосрочни интереси, както и на Китай, и на 

САЩ. Това обяснява сдържаното поведение на Индия, която разполага с 

достатъчен военен потенциал, за да осъществи „хирургически военни удари”, 

особено след трагичните събития в Момбай, за които е “доказано” индиректното 

участие на пакистанските тайни служби. Тя просто увеличава военните си разходи. 

Трето, осезаемото отслабване на американското военно-политическо влияние в 

света превръща идеята на част от индийския „стратегически елит” за вписването на 

Делхи в американо-центричното глобално икономическо и политическо 

пространство в трудно осъществима. Погрешният характер на подобна 

конструкция се подлага на мощна критика от дясно и от ляво.  

Традиционното индийско предпочитание е за стратегическа автономия, 

за право на избор на приятели и на самостоятелно определени политики, 

които да бъдат следвани. Индия не си позволява да подкрепя интересите на САЩ 

безусловно и постоянно като цена на политическата промяна. Вашингтон обаче се 

надява, че Индия най-малко ще стане достатъчно чувствителна за проблемите на 

САЩ и ще избегне положение, при което тя може да предприема действия, който 

не биха намерили одобрението на Вашингтон. 

В дневния ред на индийско-американския диалог продължава да 

присъства проблемът за енергийните ресурси и диверсификацията на източници. 

Индийското правителство се насочва към интегрирана национална енергийна 

политика, диверсификация на източниците, по-голяма енергийна ефективност и 

рационализация на оценяващите механизми. В рамките на индийско-американския 

диалог двете страни създават Индийско-американски форум за разговори по 

енергийните проблеми (2005), но той започва работа едва през април 2008 г. в 
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Делхи. Това забавяне е неблагоприятно за Индия, тъй като тя е петият консуматор 

на енергия в света. 80% от петрола тя внася от страните на Западна Азия и на 

Близкия изток. Природен газ внася от Непал, произведен близо до двустранната 

граница, но той задоволява само 5% от енергийните потребности на голямата 

държава. 

Под натиска на проблемите, през април 2007 г. Съединените щати  

приемат постановление за Енергийна дипломация и акт за сигурност. В него обаче 

не се предвижда отговорен механизъм за сътрудничество с Китай и Индия. Година 

по-късно се налага Конгресът на САЩ да приеме The Clean Energy Partnership With 

India Act  (H.R.5705), който създава и комисия за двустранно енергийно 

сътрудничество с Индия. 

Четвърта част на трета глава “Икономически аспекти на 

стратегическото партньорство” е богата на факти, цифри и доказателства, които 

разкриват съдържанието на разговорите по икономическите аспекти на 

стратегическото партньорство между Индия и САЩ през 2005-2007 г. Индийско-

американският икономически диалог, който включва пет основни съставки до 

този момент, дълго не успява да изпълни предвидените задачи. Причините за този 

неуспех са: аморфните цели и липсата на ясни формулировки, по които може да се 

пристъпи към действие, съществуващата неравнопоставеност по отношение на 

икономическата мощ, ценовите разлики и ползите, които се падат на всяка страна,  

трудностите по институционализирането на политическите промени, които биха 

отчуждили важни елементи от политическото пространство, създалата се представа 

за стремеж към асиметрично предимство. Тези причини определено не произтичат 

от липсата на добра воля на страните, а по-скоро от реалността, че дори 

чувствителните политически промени могат да доведат до краткосрочни разходи, 

които да се окажат нецелесъобразни от политическа гледна точка.  

В началото на ХХІ в.  се постига определено нарастване на американския 

експорт в страната, която става 16-ти най-голям експортен пазар за американски 

стоки. През следващата година индийския внос в САЩ нараства с  близо 9%. 

Икономическите постижения на Индия позволяват тя да кандидатства в СТО, а 

политиката на правителството преминава през Двустранни споразумения за 

свободна търговия с големите партньори. Индия трябва да допълни едностранната 
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либерализация в търговията с тази в рамките на  СТО като средство за ускоряване 

на големите промени във вътрешната политика  и на икономическия растеж. В тези 

условия индийското правителство достига до заключението, че предимствата по 

отношение на търговията надделяват над проблемите, свързани с отклоненията на 

търговията – поне в някои отделни случаи. Делхи се насочва към преференциални 

търговски споразумения, макар и колебливо и в скромни мащаби.  

Настъпилите промени в индийската икономическа политика се 

отразяват и върху двустранния икономически диалог със САЩ. Вашингтон и 

Делхи са принудени да разгледат подробно условията на споразумение за свободна 

търговия, защото то може да функционира като ефективен структурен инструмент, 

с помощта на който САЩ могат да придвижат напред увеличаването на индийската 

мощ. Анализът на двустранните отношения в икономическата област показва, че 

постигането на многостепенно споразумение е трудна задача и за двете страни. 

Американската икономика показва бавен растеж и е малко вероятно американските 

политици да посрещнат с ентусиазъм пакт за свободна търговия с Индия, който да 

предостави на индийския сектор на услугите множество предимства. Индийските 

политици вероятно ще бъдат разстроени от краткосрочната политическа цена, 

която ще трябва да се плати за болезненото вътрешно преструктуриране. 

Нов етап в двустранния икономически диалог се отбелязва през юни 2011 

г., когато министрите на финансите на двете държави правят общо заявление по 

въпросите на икономическото и финансово партньорство, в което набелязват три  

нови кръгове от проблеми, които очакват решение. В хармония с по-големите 

усилия за интегриране на двете икономики, от САЩ се очаква да актуализират т. 

нар. Bilateral Investment Treaty и да подкрепят индийското членство в Г- 8. 

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА на дисертацията - “ПРОБЛЕМИ НА ИНДИЙСКО-

АМЕРИКАНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, 

ОБРАЗОВАНИЕТО И КОСМИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ” включва две 

части, съответно посветени на “Индийско-американският диалог в областта на 

културата и образованието”  и  “Двустранно сътрудничество в областта на 

Космоса”.  
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Да се води диалог за сътрудничество в областта на културата между Индия и 

САЩ – първата държава с хилядолетна история и невероятно богата култура, а 

втората - с 250-годишна модерна, иновативна и делова история на нова, 

модернистично настроена нация, съставена от разнообразни етнически формации, е 

твърде интересен феномен.  

Научният анализ на фактите и процесите обаче се основава на синтезирано 

изложение върху историята на индийската култура, нейните традиции, постижения 

и открития, за да се достигне до колониалния период на британското владение, в 

който населението и територията изпитват влиянието на европейската култура.  

Древна и колониална Индия всмуква и приспособява  към себе си културата 

на всички преселници и завоеватели, на всички религии и нравствени наслоения, за 

да ги осъществява и днес в истинско единство на културното многообразие. 

Индия е азиатска държава, а това означава невероятно преплитане на култове и 

вярвания. Древните и съвременните философи на Индия по принцип отдават своето 

предпочитание на изследването на духовния прогрес на човека. Тяхното верую се 

изразява в убеждението, че промяната на света е възможна само тогава, когато 

човек започне да опознава и променя себе си. Поради това хилядолетната 

индийската култура, традициите в образованието и изкуството на страната, са 

пряко свързани с моралните измерения - да преоткриеш себе си, да си в хармония 

със себе си, да си в мир със себе си, след което всяка личност  много по-лесно ще 

бъде в мир и хармония с околната среда, с природата, с хората.  

На основата на тези морални ценности след 1947 г. управляващите 

индийската държава развиват своята вътрешна и външна политика. Първоначално 

те се ръководят от идеите на фабианския социализъм, на гандизма, марксизма и 

антиамериканизма. Този факт обяснява “хладните” отношения между Индия и 

САЩ и липсата на дълбоки културни връзки между тях. Краят на студената война 
променя основно условията за развитие на най-важните направления в културните 

взаимоотношения. Един от първите сигнали за бъдещи промени дава 

правителството на П. В. Нарасимха Рао (P. V. Narasimha Rao-1995), който признава 

големите интереси на САЩ в субконтинента. В този исторически момент 

диаспората на индийците в САЩ нараства, влива се в живота на страната, 

придобива образование в колежи и университети, оформя бизнес-елит, в които се 
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открояват 200 хил. милионери. Индийската диаспора се превръща в силен 

фактор на промените в индийско-американските отношения и в културната 

област.  

Обективно Индия е и си остава мултиструктурна и многопластова, но 

това изглежда не й пречи да се развива. В противовес на прословутия американски 

„melting pot” („котел за претопяване” на различните етноси), Индия практикува 

собствен модел на „ салатиерата” , в която съжителстват най-различни 

компоненти, без да губят спецификата си. Индия няма никакво намерение 

изведнъж да се откаже от цялото това многообразие в името на един, единствен 

модел. Тя още дълго време ще остане секуларна и религиозна, модерна и архаична, 

високообразована и неграмотна, кастова и демократична. Стремежът към 

образование обаче е факт. За него работят редица правителства на Индия, които 

поставят началото на междууниверситетското сътрудничество със САЩ още през 

70-те години на ХХ в. 

През последното десетилетие на ХХ в. Индия постига огромен напредък по 

отношение на увеличаване на първичното образование и по разширяването на 

грамотността на приблизително две трети от населението. Подобряването на 

образователната система на Индия често се споменава като един от основните 

фактори на икономическия възход на страната. Голяма част от напредъка в 

областта на образованието се кредитира от различни частни институции.  

Натрупаният опит на сътрудничество със САЩ в областта на висшето 

образование, науката, културата и технологиите между двете страни се развива на 

правителствено равнище, както и на равнище институции и отделни индивиди. То 

започва по-активно развитие след подписването на Меморандум за 

междууниверситетско сътрудничество (декември 2005 г.), в резултат на което 

започва двустранна работа по подготовката на кадри, размяната на университетски 

преподаватели и специализации на индийски учени в университети на САЩ в 

различни области на научното изследване. В системата на сътрудничество се 

включват 50 водещи американски университети, които си сътрудничат с 

индийската Организация за космически изследвания, с Департамента за наука и 

технологии и университета  Амрита Вишва Видияпитам (Amrita Vishwa 



 

 

38 

38 

Vidyapeetham) с цел промотиране на висшето образование и изследователската 

дейност в Индия. 

През 2008 г. Индия и САЩ подписват ново споразумение за засилване 

на размените в областта на образованието по Фулбрайт фондация. Другата 

предвидена възможност са  двустранните кооперации по Foreign Educator Provides 

Bill. За подобна дейност е готов Duke University и университети от Великобритания 

и Австралия (2009). 

Индийската общност в САЩ става естествен проводник на бизнес 

отношенията Индия-САЩ, на културата на бита, на духовността и традициите на 

своята родина и на процеса, в който се създават условия за развитие на културно 

сътрудничеството между двете страни. Индийски артисти, танцьори и творци 

показват таланта си на сцената в САЩ. Танците, музиката, йога създават силно 

впечатление за публиката и разнообразяват американския живот. Американското 

общество проявява интерес към културните постижения на Индия и интерес към 

изучаването им. Индийската музика, танци, художествени изкуства и литература са 

широко известни и приети в САЩ. Сътрудничеството между Индийския Съвет за 

културни отношения (ISSR) с Център “Кенеди”, води до организиране на 

“Фестивали на Индия”, в които участват артисти, колективи от изпълнителни, 

лектори по актуални теми и други представители на културната общественост на 

Индия. Това вече е традиция, а последният такъв фестивал се провежда през 

март 2011 г. 

При всичките останали нерешени противоречия на индийското общество 

много икономисти предричат, че ХХІ в. ще принадлежи на Индия. Експерти на 

ЕС смятат, че до 2025 г. Индия и Китай ще станат иновационни лидери,  азиатските 

икономики ще изпреварят и Европа и САЩ и ще се превърнат в световни лидери в 

научните изследвания. Специалният доклад "Светът през 2025" предвижда 

преориентиране на сегашното "изтичане на мозъци"  в англо-саксонските страни 

към по-балансирано разпределение на учените по света. Специалисти в Делхи 

предричат появата на триполярен свят, опиращ се на САЩ, Китай и Индия още до 

средата на новия век. Населението на Индия с численост от 1,2 млрд. души е 

четири пъти по-голямо от това на Щатите и вероятно ще надхвърли това на Китай 

до 2025 година.  Ако настоящите тенденции продължат, Индия ще стане третата 
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най-голяма икономика (след тези на САЩ и Китай) в рамките на следващите 25 

години.  

Темповете на промените в Индия са удивителни и се намират в пряка 

връзка с обществените, културно-просветните и научните политики на 

правителството. Появяват се компании за софтуерни кодове, които скоро се 

разширяват, компании за производство на автомобили (известната “Тата”), 

индийското правителство прави националната валута конвертируема, което 

позволява закупуването на модерна техника от САЩ. С бързи темпове се развиват 

и компаниите, занимаващи се с биотехнология. Чужди фирми откриват офиси в 

Индия. Страната се превръща в истински пазар за чужди компании поради 

наличието на ресурси, образована работна ръка и огромно поле за иновации. 

Изследването на фактите за развитието на образованието и науката доказва 

относителния скок на страната в тази област.  

Един от най-големите индийски активи във връзка с културната мощ е 

владеенето на английски език от все по-голям брой индийци. В Индия английският 

език все още се разглежда от мнозина като отличителна черта на елита и остатък от 

времената на колониализма. Свободното използване на английски език от няколко 

милиона граждани на Индия е фактор на културното влияние, който държавата 

използва, за да играе глобална роля през следващия век. 

По традиция, индийците са изключително горди със своята културна 

идентичност. Индийските културни общности са едни от най-силните и 

сплотените по света и се възприемат твърде емоционално. В Индия се наблюдава и 

тенденция към акцентиране върху нейната „висока култура” зад граница, което 

личи ясно при провеждането на индийски фестивали в различни световни столици. 

Тя е атрактивна в чужбина с индийската попкултура. В много части на света 

Боливуд успява да отстои своите позиции срещу продукцията на Холивуд. 

Индийската кухня – ресторантите за къри и вегетарианските ресторанти, са 

изключително популярни по света.  

Във втора част на четвърта глава се прави анализ на проблема за индийско-

американското сътрудничество в областта на космическите изследвания.           
Обществото и управляващите в голямата южноазиатска държава възприемат 

Индийската космическа програма за перла в короната на технологичните 
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постижения на страната, създадена в периода след обявяването на независимостта. 

Началото на работата датира от 1964 г. За изпълнение на програмата се създава 
Индийска организация за космически изследвания (ISRO). През 80-те и 90-те години 

на ХХ в. Индия разполага със сравнително мощна авиокосмическа промишленост, 

която произвежда и части за спътници по чужди технологии.  

Първият индийски спътник около земята ИРС-1А се изстрелва от космодрума 

Байконур в Казахстан (СССР). Експерти разработват и ракета-носител, с каквато 

през май 1992 г. се изстрелва изследователски спътник с индийска ракета-носител 

(Междуконтинентална балистична ракета). Програмата за космически изследвания 

постига нов успех през 1997 г., когато от собствения космодрум Шрихарикота, 

намиращ се на остров в щата Андра Прадеш, се извежда в Космоса спътник ИРС-

1Д на височина 817 км и с тегло от 1200 килограма. Индийската организация за 

космически изследвания (ISRO-ИОКИ) вече е в състояние да изстрелва все по-

тежки и по-тежки товари в космическото пространство и да стане сериозен 

конкурент в областта на услугите за изстрелване в космоса с търговска цел, 

включително на ниски земни орбити. 

Екипът на Индийската космическа програма поддържа силни връзки с 

американската Национална администрация за  аеронавтика и космически проблеми 

(НАСА). През ноември 2001 г. президентът Буш и премиерът Ваджпай се договарят 

по въпросите на двустранното сътрудничество в областта на науките за изучаване 

на Космоса, но конкретните действия като че ли закъсняват.  

Едно от първите законови решения на Вашингтон, с което могат да се 

ускорят формите на индийско-американското космическо сътрудничество е 

законът NSSP . Анализът на този документ позволява на Индия да възприеме 

Пътна карта, по която да придобие различни технологии с двойно 

предназначение, нужни й за нейната космическа програма. Следствие на тази карта 

Индия се включва в съвместно разработване, производство, експлоатация и 

маркетинг на спътници с търговско предназначение. Тя участва в  изстрелването на 

чуждестранни спътници, съдържащи американски компоненти, а и на самите 

американски спътници, което се гарантира със специално споразумение за 

космическо сътрудничество.  
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Индийски анализатори твърдят, че правителството в Делхи очаква 

президентската администрация на САЩ да подпомогне осъществяването на 

индийско-американското сътрудничество в областта на космическите изследвания, 

ако престане да подтиква чуждестранни правителства да ограничават своите 
национални институции, ангажирани с подкрепа на индийските ядрени, ракетни и 

космически програми, и ако не осъжда индийските стратегически решения за 

придобиване и разгръщане, доколкото те не нарушават чувствителни принципи, 

свързани със сигурността и възможността за запазване на ядрените възпиращи 

средства. Тези изисквания ва Делхи разкриват дълбоките противоречия между 

партньорите по диалог в областта на космическите изследвания. Към края на 

първото десетилетие на ХХІ в. обаче става очевидно, че закона NSSP трябва да се 

отмени, тъй като той създава безсмислени дразнители в двустранните отношения 

между Индия и САЩ. 

В последните години Индия получава заслужено признание за своите 

научно-изследователски дейности в Космоса. Предвид развитието на 

космическата наука в търсене на възможности за използване на Космоса и за 

наблюдаване на планетата Земя, Индийската космическа изследователска 

организация получава правото да бъде включена в списъка на водещите в света 

през февруари 2011 г. За тази важна стъпка допринася и индийско-американското 

сътрудничество, представено от т. нар. Civil Spase Working Group, изследваща 

сателитните апаратури. На своя среща (13-14 юли 2011 г.) групата и съответно 

двете правителства поставят началото на дискусии по две мисии – Oceansatli   и 

Megha-Tropiqus – за научни модели на изследването на глобалните климатични 

промени и явления. 

 

ІІІ. Изводи и приносни моменти 

 

Основните заключения на представената дисертация разкриват широтата 

на научното изследване и основните принципи на научен анализ и синтез. Те са 
пряко свързани с особеното място на всяка една от страните в световната ранг-

листа, с наличието на твърде големи различия между тях в условията на студената 

война, с настъпилите промените в тяхното развитие и през новия ХХІ век. В 
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заключението изводите са подредени по принципа на историческата 

последователност  и могат да се сумират по следния начин. 

След относително кратък исторически анализ на индийско-

американските отношения в годините на студената война, научното изследване 

навлиза в същността на процеса по пътя на приближаването на Индия и САЩ към 

диалог, в анализа на факторите, определящи интереса на всяка от страните към 

другата и в приоритетните теми на диалога за стратегическо сътрудничество. На 

тази основа внимателното и задълбочено изучаване и систематизиране на фактите, 

документите и официалните анализи на правителства и институции, отразяващи 

дейността на три президентски администрация на САЩ и на няколко индийски 

правителствени кабинета гарантира обективност и легитимност.  

Основните изводи на научното изследване са следните: 

І. Началото на промените в индийско-американските отношения 

започва по време на управлението на президента Б. Клинтън и индийските премиери 

Ваджпай и Сингх, продължава с променлив успех при администрацията на Дж. Буш 

и запазва неравномерните темпове при настоящият президент на САЩ Б. Обама. 

ІІ. Основните теми на стратегическия диалог между правителствата на 

Индия и САЩ, по реда на обсъжданията, са: 1) “ядрената ос Делхи-Вашингтон”; 2) 

икономическите отношения между страните; 3)  сътрудничество във военната 

област, отбраната и търговията с оръжие, както и икономическите аспекти на този 

вид сътрудничество; 4)  проблемите на сигурността в Азия; и 5) двустранните 

отношения в областта на науката, културата, космоса. 

ІІІ. В началото на обсъжданията в рамките на двустранния диалог има 

сериозни проблеми, породени преди всичко от самочувствието на хиперсилата, 

която изисква приемане на нейните условия. Индийската страна показва умение да 

отстоява своите национални интереси и особено традициите във външната си 

политика. Тя не позволява да бъде разглеждана като “подчинен” съюзник. 

ІV. Трудности съпровождат всички теми на диалога Делхи-Вашингтон  

– ядрена политика, азиатска сигурност, отбрана и превъоръжаване, нови 

технологии, нерешени социални проблеми в азиатската държава, противоречия в 

позициите по глобални и регионални проблеми и други.  
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В дисертацията се прави подробен анализ на основните причини за 

първоначалните неуспехи на диалога, между които водещи са: 1) отказът на САЩ 

да възприемат регионализма в политиката на Индия, което говори за неразбиране 

на традиционните ценности на държави от азиатския континент; 2)  отказът на 

САЩ да възприемат проявите на азиатския регионализъм и национализъм като 
заплаха за своите глобални планове в континента и в Азиатско-тихоокеанския 

регион; 3) недоверието на Вашингтон към всяка нова организация за 

сътрудничество в Азия, в която участва Индия; 4) непоследователността на 

Америка в изпълнението на постигнати споразумения с Индия.  

V. Основната форма на разработване на методите и направленията на 

политиката на стратегическо сътрудничество сътрудничество е диалогът.  

В хода на  преговорите, размяната на мнения, предложения и идеи двете 

страни постигат:  

1) споразумения и договори по основните направления на това 

сътрудничество;  

2) те преговарят и в условията на световна финансова и икономическа криза, 

което дава надежди за успешни взаимноизгодни решения, легитимирани в нови 

споразумения;  

3) големите държави от Азия и Евразия не оказват негативно въздействие 

върху водения индийско-американски стратегически диалог;  

4) Индия поддържа интереса си към два модела стратегическо 

сътрудничество – този с Русия и Китай, и този със САЩ;  

5) диалогът “Делхи – Вашингтон” се засилва от определени държавни 

интереси, от промените в регионалната и глобалната обстановка и от разместването 

на реда на държавите в първата десятка на водещите сили в света и в Азия. 

Политическата прогноза допуска и неблагоприятно развитие на индийско-

американския диалог за стратегическо партньорство при рязка негативна промяна 

на положението в Афганистан и в Пакистан, втвърдяване на позицията на САЩ и 

нарушаване на интересите на Индия, разрастване на противоречията САЩ-Китай, 

САЩ-Русия; Индия-ЕС, засилване на антиамериканския фактор в индийското 

общество; възникване на социални и политически кризи  в Индия, нарастване на 

напрежение в световния океан и други.  
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Тези предполагаеми реалности не могат да се пренебрегнат напълно, но 

позитивните резултати на двустранния диалог и съвременната философия на 

полистратезите в двете страни дават известна гаранция за запазване на линията 

на диалога и на зрялото стратегическо партньорство. 

Индия – страната на едномилиардното население, страната-партньор във 

всички азиатски начинания, свързани с формите на междудържавно 

сътрудничество, е готова за стратегическо сътрудничество с големи и малки 

държави при спазване на международното право, взаимния интерес и уважението 

на традициите, моралните критерии и ценностите на съответните партньори.  

Съединените щати като партньор и авторитет от световен мащаб очевидно 

приемат новите реалности и новите възможности на ХХІ в. към партньорство и 

стратегическо сътрудничество с внушителния азиатски Слон! 
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НАУЧНИ ПРИНОСИ 

на дисертацията на Владимир З. Бубняк 

на тема  

“ИНДИЯ И САЩ - ПОЛИТИКА НА СТРАТЕГИЧЕСКО   

 СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ХХ В. 
 

Научните приноси на представената дисертация са пряко свързани с 

изучаването и анализирането на основни документи, факти и процеси, отразяващи 

диалога “Индия-САЩ” по въпросите на стратегическото партньорство и 

сътрудничество, който започва от средата на 90-те години на миналия век и се 

развива значително по-ускорено през първото десетилетие на ХХІ в. 

Първо, научен принос в историята на съвременните международни 

отноше-ния е систематизирането и анализирането на  най-важните принципи, 

ценности, правила и направления във външната политика на Индия след края на 

студената война, в които се включва философията на управляващите за 

значението на страната в азиатския континент и за статута й на велика сила в Азия 

и света. 

Второ, научен принос представлява цялостното изследване на 

политическото, моралното и емоционалното съзряване и движение на Индия и на 

Съединените щати към осмисляне на необходимостта от промяна в стила на 

двустранните отношения при новите обективни условия в средата на 90-те години 

на ХХ в., към определяне на съответните национални и стратегически интереси на 

двете големи държави и на първите двустранни документи, които определят 

перспективите на диалога. 

Трето, научен принос се постига в задълбоченото изучаване и използване на 

факти и събития, на проблеми и противоречия, които съпровождат първия нов 

етап в приближаването на Индия и САЩ към зряло стратегическо партньорство от 

края на 90-те години на ХХ в. и началото на ХХІ в., в разкриването и 

утвърждаването на формите, методите, специфичните приоми на дипломациите на 
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двете страни в хода на това приближаване, в което се оформят и най-сериозните 

различия, противоречия и опасения. 

Четвърто, научен принос представлява анализът на постоянната 

полемика в средите на политическите елити на Индия и на САЩ по въпросите на 

предстоящия и на развиващия се диалог “Индия-САЩ”, както и на обективните 

потребности от поддържането на този диалог. 

Пето, научен принос в разкриване и анализа на всеки елемент от 

двустранния стратегически диалог по въпросите на ядрената политика, отбраната 

и търговията с оръжие, сигурността в регионите на азиатския континент, както и за   

за стратегическото сътрудничество на Индия със Северноатлантическия алианс и 

рамките, в които Индия сътрудничи на САЩ в т. нар. “война срещу тероризма”, 

както и на политиката на баланс между стратегическо сътрудничество с Китай, 

Русия и ШОС, и със САЩ.. 

Шесто, специфичен принос на дисертацията е разкриването и системати-

зирането на новите страници от индийската политика с глобално значение – 

балансирана политика в Азия със съседи и с велики сили; запазване на периметрите 

на самостоятелност във външната политика, съчетано с партньорство със САЩ; 

приемане на първия план за действие (Action plan) за постигане на решения на 

проблемите,свързани с енергийните източници, първият Separаtion Plan  на Индия, 

с който тя разделя гражданския ядрен потенциал от военния и  други. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ 

 

на дисертацията на Владимир Зиновиев Бубняк 

на тема  

“ИНДИЯ И САЩ - ПОЛИТИКА НА СТРАТЕГИЧЕСКО   
 СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ 

НА ХХІ ВЕК” 

 

Оригиналността на научното изследване на Вл. З. Бубняк се изразява в 

четири основни положения: 

1. Темата на дисертацията съдържа особена оригиналност предвид дълбокия 

смисъл на международния опит, на който тя е посветена. 

2. Самото научно изследване е основано не само на документална и 

литературна основа, но и на оригинални източници от индийски, китайски и 

американски произход, както и от личните впечатления, наблюдения и контакти на 

автора в Индия в продължение на години. 

3. В дисертацията се използват автентични индийски изворови материали за 

индийско-китайските отношения на партньорство и сътрудничество. 

4. Оригинални са разработените и препоръчани модели на перспективно 

развитие на индийско-американския стратегически диалог, плод на изводите на 

автора, които са негова авторска собственост.  

Разработката е реализирана в рамките на свободна докторантура по 

специалност „Политология”, шифър 3.3 към Катедра „Политология”, Философски 

факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. 

16 януари 2012 г. 

София                                                          Подпис:.......................................... 

                                                                             Владимир Зиновиев Бубняк 
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