
 
 

Студената война в нов, 

опасен вариант 

 

 
Руските „нощни вълци”, бяха посрещнати с хляб и сол от 
малцина българи и с гневни плакати от други. 
Провокацията на Путиновите рокери предизвика 
напрежение и обозначи разединението в българското 
общество. Което бе главната цел на „мирния” 
мотопоход. После никой не се реши да си признае кой е 
платил за водосвета и камбаните на „Александър 
Невски”, кой е наел децата и възрастните, поднесли 
хляб, сол и развели руски знамена от името на 
българския род. 
 
Мнозина историци, политици и военни експерти смятат, че след 
падането на Берлинската стена и разпада на СССР Студената 
война е изхвърлена сред отпадъците на историята. Наистина ли е 
така? 



Ако анализираме поведението на съюзниците от антихитлеристката 
коалиция, ще видим, че даже докато водят най-разгорещените 
сражения срещу хитлеристка Германи, САЩ, СССР и 
Великобритания разгръщат помежду си подмолна студена война. 
Примери: дългото отлагане на втория фронт; споровете за зоните 
на влияние; умишленият отказ на помощ за Варшавското въстание. 
Студената война придобива открити форми по време на Иранската 
криза от 1946 г., когато под натиска на съюзниците СССР изтегля 
войските си от Иран. Остава миризмата на нефт и енергийни 
милиарди след създадената Съветско-Иранска петролна компания.  
През следващата 1947 г. Чърчил официално оповестява наличието 
на Желязна завеса и на Студена война. Близо 45 години народите 
живяха под зловещата сянка на тази война. 
Като главна характеритика на Студената война винаги е посочвана 
идеологическата несъвместимонст между двете обществено-
политически системи. Но тайният й двигател са икономическите 
интереси. За постигане на целите си Студената война разполага с 
богат арсенал от средства: психологически, военни, технологически, 
спортни и т. н. Картата на Студената война е изпъстрена и с огнища 
на десетки горещи конфликти.  
Каква е ситуацията днес? Има ли съвпадение между събития 
отпреди четири-пет десетилетия и факти и намерения с днешна 
дата? С просто око е забележимо идейно, политическо и военно 
противоборство между два лагера: ЕС и НАТО и все повече 
изпадащата в изолация Русия. В икономическото противостоене 
отново доминира мирисът на петрол, съпроводен със сериозни 
санкции от страна на ЕС спрямо РФ. 
Ежедневно медии и политически лидери сочат множество примери 
за операции, сблъсъци и прегрупиране в новата сфера на 
противостоене, станала популярна с названието „хибридна война”.  
Политици и анализатори смятат, че всъщност Студената война е 
неизменна, перманентна и опасна спътница на човечеството. За 
кого ли бият камбаните на сегашното й разгаряне?  
,,Нека не се заблуждаваме: днес сме в състояние на студена война”, 
заявява Бърнард Барух през 1947 г. 
,,Опасните настоящи рискове ни теглят обратно към един по-мрачен 
и по-объркан свят”, констатира президентът Барак обама през 2016-
а. 
А някои смятаха, че историята не се повтаря. 
                                                                                         Полковник о. з. 
                                                                                         Малчо Малчев 


