
определят принципи, отношения, 

връзки и механизми, по които се 

движат страните и гражданите 

им. Анализът на тези механизми 

показва, че страните в региона 

по-скоро се интересуват от 

своите отноше-

ния със съюзите, 

които действат в 

региона, и много 

по-малко от отно-

шенията със съсе-

дите си, пък били 

те и определящи 

за интересите на 

гражданите им. 

Има различни 

контрапункти в 

тези интереси. Например по 

отношение на екологичната 

сигурност - противопоставянето 

на изграждането на  тръбопро-

води по дъното на Черно море, 

провокирано от рисковете за 

околната среда,  морските ре-

сурси и туризма, и подкрепата за 

проучването на добива на нефт 

и газ, което е не по-малко свър-

зано със същите проблеми, т.е. 

едното “не” срещу същото “за”. 

Или търсената екологична сигур-

ност за сметка на  затворените 

индустриални пространства, вкл. 

морските индустрии. Радостта от 

подобна сигурност е обричаща 

безперспективност за жителите 

на региона. Аналогичен контра-

пункт е изграждането на станции 

за втечнен газ по крайбрежните 

зони - екологичната сигурност, 

свързана с енергийната сигур-

ност, и свързаните рискове  са 

предизвикателство, което е 

отправено към политици, учени, 

експерти, бизнес. 

Темите обхващат като цяло 

страните от Черноморския ба-

сейн, т.нар. Черноморски реги-

он, за който говорим, но за който 

се знае, че не съществува. А не 

съществува, защото ние, жите-

лите на региона, като 

че ли не припознаваме 

проблемите, които мо-

гат да се решават, ако 

той  се идентифицира 

като такъв и се заяви 

в геополитическото 

и геостратегическо-

то пространство със 

своите интереси и въз-

можни перспективи. 

Това означава не оч-

акването някой да из-

готви поредната стратегия, а тя 

да бъде изработена от страните 

около Черно море - с използване 

на националните и регионалните 

механизми за тази цел. Това е 

почти равно на мисия, особено в 

момента, когато “подрънкването 

на военни термини” 

залива публично-

то пространство. 

От каквото, разби-

ра се, гражданите 

на региона нямат 

нужда. Това озна-

чава обединява-

не на експерти и 

учени, които могат 

да предложат на 

политиците визия-

та за развитие на 

Черноморски регион, а нейният 

политически формат може да 

бъде защитен с отстояване на 

принципите на регионализма в 

неговите истински стойности. 

Маруся ЛЮБЧЕВА

След присъединяване на Бъл-

гария и Румъния към ЕС през 

2007 година Черно море придо-

би статут на гранична зона за 

ЕС. Очевидно е, независимо от 

сътресенията в Съюза днес, че 

Черноморският басейн  играе и 

ще играе все по-важна роля в Ев-

ропа и в ЕС. Изначалната теза на 

тази значимост като свързващо 

звено между Изтока и Запада, а 

всъщност и между Севера и Юга, 

става все по-актуална поради 

няколко причини:

• Черно море е трансферна 

енергийна зона - независимо 

от неслучването на няколко 

проекта за тръбопроводи през 

Черно море преносът на енергия 

през него се реализира в големи 

обеми, а проучването за добив 

на нефт и газ придобива все по-

осезаеми измерения;

• Черно море е свързващо 

звено в отношенията на ЕС с 

няколко важни източ-

ноевропейски страни, 

някои от които не са 

членки на ЕС;

• Черно море е сери-

озен транспортен и тър-

говски международен 

коридор;

• Черноморският ба-

сейн е сериозен турис-

тически ареал.

Изграждането на от-

ношение към геостра-

тегическата визия за Черномор-

ския басейн е процес, отдавна 

на дневен ред, макар и забавен 

и все недовършван.

Членството на две от страни-

те в ЕС и членството на три от 

страните в НАТО създава друг 

привкус на отношенията между 

страните и съюзите, даващи си 

среща тук. Това води до извеж-

дане на друга значимост и друго 

влияние на зоната - геополити-

ческия аспект на Черноморския 

регион. Неговото по-активно 

експлоатиране през последните 

години създава предпоставки 

за преосмисляне и предетерми-

ниране на рисковете в региона 

и сигурността, която трябва да 

определи неговото бъдеще и 

перспективи. Естествено, мо-

жем да говорим за политическа 

сигурност, за икономическа 

сигурност, за екологична сигур-

ност и много други сигурности, 

от които зависи животът около 

Черно море. Разбира се, тези 

сигурности не действат изо-

лирано, всяка от тях и всички 

останали, неизредени в текста, 
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Доц. д-р Маруся Любчева е 

родена на 20 юли 1949 г. в с. 

Митровци, обл. Монтана. През 

1967 г. завършва средно образо-

вание в Професионална гимназия 

“Христо Михайлов”, Монтана. 

Висше образование получава 

през 1972 г. в Университет 

“Проф. д-р Асен Златаров” с 

професионална квалификация 

“инженер-химик”, специалност 

“Високомолекулни съединения”. 

От 1977 г. е доктор на техни-

ческите науки в университета. 

Между 1977 г. и 1987 г. е научен 

сътрудник, а през 1987 г. полу-

чава научната степен доцент. 

В университет “Проф. д-р 

Асен Златаров” доц. Любчева 

заема длъжностите: декан на 

Отделението по следдипломна 

квалификация (1989 - 1991 г.) и 

декан на Факултет “Органични 

химични технологии” (1991 - 

1993г.). Между 1993 г. и 1995г. е 

ръководител на катедра “Мате-

риалознание”.

Отличена е със златен медал 

за интелектуална собственост.

Между 1991 г. и 1995 г. доц. 

Любчева е общински съветник и 

председател на Комисията по 

образование в Общинския съвет 

на Бургас. От 1995 до 2005 г. 

е заместник-кмет на община 

Бургас

Между 2003 г. и 2006 г. е член 

на Общинския съвет на БСП. 

През 2005 г. е избрана за Наро-

ден представител от 40-ото 

Народно събрание. От 2007 г. 

до 2009 г. е член на Европейския 

парламент от Групата на Пар-

тията на европейските социа-

листи. Член е на парламентарни-

те комисиите по международна 

търговия, бюджет, бюджетен 

контрол, права на жените и 

равенство между половете.

От юни 2013 г. до 2014 г. чле-

нува в Европейския парламент 

от Групата на прогресивния 

алианс на социалистите и демо-

кратите. Член е на комисиите 

по външни работи, околна среда, 

обществено здраве и безопас-

ност на храните, както и на 

делегациите на Европейския 

парламент, на Комитета за 

парламентарно сътрудничест-

во ЕС - Украйна, на Комисията 

по външни работи, на делега-

цията на ЕП в Парламентар-

ната асамблея Евронест и на 

Комитета за парламентарно 

сътрудничество ЕС - Русия.

Доц. Любчева владее отлично 

писмено и говоримо английски, 

немски и руски език. Автор е 

на множество публикации, из-

следвания и доклади в сферата 

на образованието и науката, 

околната среда, устойчивото 

развитие и иновациите, евро-

пейската интеграция и поли-

тиките за сътрудничество и 

конкурентоспособност, както и 

за развитието на Черноморския 

регион.
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