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Необикновена атмосфера, празнично настроение, пъстър спектакъл, културни 

представления от цял свят – в този тържествен дух бяха посрещнати студентите, 

преподавателите и гостите на Софийския университет „Св. Климент Охридски” на 16 януари в 

Аула Магна, по случай 23-годишнината от основаването на Студентски дипломатически клуб 

(СДК). Клубът представлява студентска неправителствена организация, чиято основна задача е 

усъвършенстването и обогатяването на професионалната подготовка на членовете му в 

сферата на международните отношения. За целта клубът организира срещи с дипломати, 

политици, учени и общественици. Провеждат се научни конференции, засягащи проблематиката 

на международните отношения, организират се дискусии и дебати относно актуални събития. 

Рожденият ден на Студентския дипломатически клуб бе страхотен повод да отпразнуваме 

неговата богата история, изпълнена с всеотдайния труд на членовете му през годините. 

Началото на събитието бе поставено с изпълнението на националния химн на Република 

България, последван от академичния химн „Gaudeamus igitur“, а тържественото представление 

бе открито от Духовия оркестър към Първа английска езикова гимназия. Водещите Кардам 

Калчев и Яна Трайкова приветстваха публиката и представиха гостите, сред които – Ректорът 

на СУ „Св. Климент Охридски” проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, деканът на Юридическия 

факултет проф. д-р Сашо Пенов, заместник-деканите доц. д-р Георги Митов и доц. д-р Анета 

Антонова, както и посланиците на Палестина, Пакистан, Аржентина, Чехия, Дания, Корея, 

Албания и Мароко. 

Ректорът на Софийския университет, проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, посрещна 

публиката с приветствено слово, като изрази добрите си впечатления от дейността на 

Студентския дипломатически клуб и поздрави членовете му за тяхната успешна работа. Реч 

държа и представителят на Софийския форум за сигурност – г-н Йордан Божилов. Последва 

словото на председателя на СДК – Амина Бадер, която представи любимото си стихотворение 

на палестинската поетеса Федуа Тукан – „Тази планета Земя”, и изказа към всички присъстващи 

своята благодарност за подкрепата. 

След това водещите представиха танцовата формация „Кирил Харалампиев“, която със 

23 години Студентски дипломатически клуб 
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своите празнични народни танци и песни ни показа как нашите предци са съхранявали бодрия 

български дух. Непосредствено след това вниманието на публиката бе приковано към 

вдъхновяващото изпълнение на „Една българска роза” от талантливата певица Кристина 

Кирова. Впечатляващо бе представлението и на арт театъра към Руския културен център, по 

време на което присъстващите се насладиха на кратко артистично изпълнение на „Дон Кихот”. 

Магичното въздействие на българските народни танци плени публиката чрез спектакъла 

на лъчезарните младежи от фолклорна формация „Дивля” с ръководител Димо Славчев. За 

кратко се пренесохме и в южноазиатските кътчета на света благодарение на истински 

впечатляващото класическо индийско танцово шоу на Катя Тошева. Неповторимо бе и 

участието на младата Мел Плачкова, даровита изпълнителка, доказала, че на музикалната 

сцена може да се пробие без излишна суета, а само с чиста доза талант. 

 Празничната вечер завърши с коктейл и приятни разговори в спокойна атмосфера. 

Дипломати, преподаватели и студенти имаха рядката възможност да общуват в неформална 

среда и да обменят своите контакти и впечатления от културното събитие. 

 Празникът по случай двадесет и третия рожден ден на Студентския дипломатически 

клуб бе страхотно събитие, което не само ни дари с положителни емоции, но и успя да ни 

обогати културно чрез наситената с интересни изпълнения програма. Нека да пожелаем на СДК 

още много успехи и безброй поводи за празненства ! 

 

КАРОЛИНА ВЕЛИЧКОВА  

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Международни отношения“, I курс   
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След Втората световна вои на, безпрецедентно 
разрушената Европа изисква безпрецедентен 
начин на водене на политика. Господството на 
правото, гарантираи ки справедливост, намира 
стабилна почва в изморената от вои ни Европа. 
Постепенно континентът се съживява и 
възвръща ролята си на фактор в 
международните отношения, въпреки че губи 
колониалната си сила. Дисциплината по 
отношение на правовия ред, съчетана с 
икономически просперитет, осигуряват на 
европееца висок стандарт и стабилни доходи. 
Просперираща Европа много ясно бива 
описана в думите на първия председател на 
Европеи ската комисия Валтер Халщаи н по 
повод речта му през март 1962 г. в 
Университета в Падуа: „Вместо сила и 
злоупотребата с нея, вместо баланс на 
силите и стремеж към хегемония и игра на 
съюзи, за първи път имаме върховенство на 
закона. Европейската икономическа общност е 
общност на правото…, защото служи, за да 
реализира идеята за правото“1.   

Днес, след 43 години членство, 
Великобритания се отказва от 
принадлежността си към Европеи ския съюз 
(ЕС). Бежанската криза в Европа доведе до 
опасно задълбочаване на пропастта между 
Брюксел и останалите 28 и изведе на показ 
недостатъците на либерално-демократичния 
ред в ЕС. Общността сякаш се носи по 
течението, докато двигателите на 
европеи ския интеграционен процес – 
Франция и Германия, са съсредоточени във 

вътрешнополитически тежнения. Ситуацията 
в съюза създава усещане за многопластови, 
различни една от друга кризи. На фона на тези 
събития, на 20 декември 2017 г. станахме 
свидетели на поредното ясно проявление на 
политическата криза, в която се намира ЕС. 
Вътрешното единство и международният му 
престиж са подкопани от наи -тежките 
обвинения, които една държава членка в наи -
демократичния регионален съюз, би могла да 
понесе – погазване върховенството на закона.  

Настоящата разработка проследява 
събитията в Полша, без да претендира за 
изчерпателност по отношение на 
предприетите реформи там, и се опитва да 
обясни деи ствията на Европеи ската комисия 
(ЕК) спрямо случващото се, като е обърнато 
внимание на последствията от тези събития 
за целия Европеи ски съюз 
 

Какво се случва в Полша ? 
 

През 2001 г. братята Лех и Ярослав Качински 
създават дясната, национално-консервативна 
партия Право и справедливост (полски: Prawo 
i Sprawiedliwoś ć ). Програмата на партията 
включва антикомунистически лозунги и 
католически традиционализъм. Обявява се 
против либералния естаблишмънт, 
управляващ страната след падането на 
социализма2. Право и справедливост (ПиС) 
подкрепя европеи ската интеграция 
дотолкова, доколкото този процес съвпада с 
националните интереси на Полша и не 
ограничава неи ния суверенитет. Стъпваи ки 

Брюксел срещу Варшава: Дебатът за върховенството 

на закона в ЕС 

Мария Симеонова * 

1 FILJ http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2355&context=ilj  [8.1.2018]  
2 Pytlas, Bartek. 2015. Radical Right Parties in Central and Eastern Europe: Mainstream Party Competition and Electoral Fortune (Extremism and 
Democracy. New York. Routledge.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Pl-Prawo_i_Sprawiedliwo%C5%9B%C4%87.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Pl-Prawo_i_Sprawiedliwo%C5%9B%C4%87.ogg
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2355&context=ilj
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върху тези водещи лозунги, през 2015 г. ПиС 
подкрепя кандидата и настоящ президент 
Анджеи  Дуда, а няколко месеца по-късно 
печели и парламентарните избори с 
убедителните 37.6% - нещо, което нито една 
партия не  е успяла да постигне от падането 
на социализма в страната. На практика, с 235 
места от общо 460 в Сеи ма (долната камара на 
полския парламент) и 61 места от общо 100 в 
Сената (горната камара на полския 
парламент), партията държи в ръцете си 
изпълнителната  и законодателна власт в 
Полша3.  

Неразбирателството между ЕК и дясното 
правителство в Полша започва още през 2015 
г. с промените в състава на Конституционния 
съд (КС). Веднага след идването си на власт, 
депутатите от ПиС отменят закон, прокаран 
от предшестващия парламент, доминиран от 
депутатите на либералната партия 
Гражданска платформа. Законът е приет 
малко преди изтичането на мандата им през 
октомври 2015 г. Състои се в замяната на пет 
съдии, вместо предвидените три, преди 
изтичането на техния мандат до края на 
годината, което би означавало в състава на 
съда да влязат 14 от общо 15 конституционни 
съдии, избрани от Гражданска платформа. 
През ноември 2015 г. новоизбраният 
парламент назначава пет нови съдии и така 
възпрепятства встъпването в длъжност на 
съдиите, избрани от Гражданска платформа. 
Министър-председателят Беата Шидло 
посочва, че тази стъпка е резултат от 
незаконното назначаване на съдии от 
предходния парламент4. Впоследствие КС 
отсъжда, че само три от петте съдии, избрани 
от Гражданска платформа, са избрани по 
конституционен път и не могат да бъдат 
заменени от избраните от ПиС. Президентът 
Дуда отказва да приеме тримата законно 
избрани съдии. Следват нови реформи в 
състава и работата на съдебния орган. През 
декември 2015 г. и януари 2016 г. полското 

правителство приема редица спорни закони, 
влизащи в разрез с принципа за разделение на 
властите, сред които Закон за медиите, Закон 
за държавната служба, Закон за полицията, 
Закон за главния прокурор. Това предизвиква 
вълна от недоволство по улиците на Варшава 
и опасения за демокрацията, изразени 
включително и от лидера на движението 
„Солидарност“ и бивш полски президент  – 
Лех Валенса5. Конституционният съд също се 
произнася по валидността на законите на ПиС, 
но парламентарното мнозинство не признава 
решенията на съдебния орган6.  

В началото на 2017 г. конституционната 
криза в Полша се влошава. Прокарани са нови 
спорни закони, свързани с работата на 
Върховния съд, Организацията на 
обикновените съдилища, Националния 
съдебен съвет, които впоследствие са 
подписани и от президента. Междувременно, 
притеснения за върховенството на закона 
идват от няколко организации, сред които, 
inter alia, Парламентарната Асамблея на 
Съвета на Европа, Европеи ската мрежа на 
съдебните съвети, Съветът на ООН за правата 
на човека. Всичко това води до задеи стването 
на чл. 7 (1) от Договора за Европеи ския съюз 
(ДЕС) от ЕК в края на 2017 г.. 
 

Институционална уредба на 
върховенството на закона в ЕС 
 
Европеи ският съюз е сложна и изключително 
мащабна по размери бюрократична машина 
със собствен правен ред, кои то съществува 
паралелно с националното право на 
държавите членки по установен комплексен 
начин и на базата на утвърдени в 
учредителните договори принципи. 
Върховенството на закона е един от 
принципите, върху които се основава ЕС. Този 
принцип гарантира разделението на трите 
власти в държавното управление, 
справедливо правосъдие и защита правата на 

3 Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Law_and_Justice#Platform [8.1.2018]  
4 The Guardian https://www.theguardian.com/world/2015/dec/12/poland-thousands-march-warsaw-against-democratorship-government 
[8.1.2018]  
5 The Guardian https://www.theguardian.com/world/2015/dec/23/poland-constitutional-crisis-lech-walesa-law-justice-pis  
6 Такива са Решенията на КС от 3 и 9 декември 2015 г., 9 март 2016 г., 11 август 2016 г., 7 ноември 2016 г.  
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https://en.wikipedia.org/wiki/Law_and_Justice#Platform
https://www.theguardian.com/world/2015/dec/12/poland-thousands-march-warsaw-against-democratorship-government
https://www.theguardian.com/world/2015/dec/23/poland-constitutional-crisis-lech-walesa-law-justice-pis
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гражданите. Върховенството на закона 
гарантира, че публичната власт деи ства в 
рамките на закона, в съответствие с 
ценностите на демокрацията и основните 
права, под контрола на независими 
съдилища7. Ако търсим, обаче, определение на 
принципа в учредителните договори, няма да 
го открием. Посочено е, че тои  е един от 
принципите, върху които е изграден ЕС и че 
произтича от конституционните традиции на 
държавите членки. Тоест, ЕС е приел 
конституционните системи на държавите 
членки като основа за изпълване 
съдържанието на принципа.  

В речта си за състоянието на съюза през 
2012 г. председателят на Европеи ската 
комисия Жозе Мануел Барозо говори за 
създаването на политически съюз и 
гарантиране на принципите, върху които ще 
се крепи тои  – спазване на основните права, 

върховенството на закона и демокрацията8. 
Две години по-късно, през 2014 г., в духа на 
опасенията, изразени в речта на председателя, 
Европеи ската комисия представя нов 
инструмент за борба със заплахите за 
върховенството на закона, вътре в съюза9.  
Рамката за върховенството на закона допълва 
процедурите за нарушение и механизма по чл. 
7, придаваи ки на последния оперативна 
стои ност. Европеи ската комисия играе 
първостепенна роля и именно тя, като 
пазителка на договорите, осъществява диалог 
с държавата членка, в която има опасност от 
погазване на принципа. Следната графика 
илюстрира как работи механизмът и 
хронологично показва какви деи ствия 
предприе Европеи ската комисия спрямо 
Полша.   Това е първият случаи , в кои то 
рамката за върховенството на закона бива 
прилагана в своята цялост.  
 

7 Communication from the commission to the European Parliament and the Council, COM (2014) 158 final/2, Brussels, 19.03.2014.  
8 Европейска комисия http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_en.htm [8.1.2018]  
9 Европейска комисия http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_bg.htm [8.1.2018]  
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I етап - Оценка 

Комисията събира информация, разс-
ледва и проучва; при установена зап-
лаха инициира диалог и изпраща ста-
новище до държавата членка 

13 януари 2016 г. - Комисията започва диалог с Полша поради 
притесненията си за реформите в Конституционния съд; 
1 юни 2016 г. - мнение на ЕК, което формализира изразените  
притеснения. 

 II етап - Препоръка 

ЕК препоръчва насоки и деи ствия, 
които държавата членка да предприе-
ме 

27 юли 2016 г. - първа препоръка; съществува системен риск за 
върховенството на закона; 
21 декември 2016 г - втора препоръка; отчита напредък по някои 
препоръки, но съществуват нови опасения  като назначаването на 
новият председател на КС; 
26 юли 2017 г. - трета препоръка; ЕК заключава риск за независи-
мостта на съдебната система в Полша. 

III етап - Последващи действия 

ЕК проучва напредъка по  препоръки-
те в държавата членка; в случаи  на 
неизпълнение ЕК може да задеи ства 
механизма по чл. 7 

20 декември 2017 г. - четвърта препоръка, която отчита незадово-
лителни деи ствия от страна на полското правителство; задеи ст-
ване на чл. 7 (1) от ДЕС и предложение за приемане на Решение от 
Съвета за установяване на явен риск от сериозно нарушение на 
върховенството на закона. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-596_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-237_bg.htm
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Първото мнение на Европеи ската комисия 
по казуса е породено от притеснителните 
промени в състава на КС, прокарани от ПиС. 
Незадоволителното им адресиране от страна 
на полското правителство водят до 
приемането на първата препоръка, в която 
Европеи ската комисия настоява 
правителството да се съобразява с решенията 
на КС по отношение на приетите закони10. 
Полското правителство изразява 
несъгласието си с препоръките в писмо до 
Европеи ската комисия. Така се стига до 
втората препоръка, в която се констатира, че 
съществуват нови обстоятелства, 
застрашаващи върховенството на закона като 
водещ принцип в условия на демокрация. 
Изрично е посочен начинът, по кои то се стига 
до назначаването на нов председател на КС в 
лицето на подкрепяната от ПиС Джулия 
Пшилебска11. Полша отказва да приеме 
препоръките относно новата процедура за 
назначаване на председател на КС, както и 
относно законите, касаещи функционирането 
и организацията на съдебния орган. 
Отговорът на правителството е, че реформите 
са в интерес на това съдът да излезе от 
политическата парализа, в която се е намирал 
по време на управлението на предходното 
правителство.  

Европеи ската комисия отново констатира 
влошаване на ситуацията в Полша и така се 
стига до третата препоръка. В нея Брюксел 
критикува законите, изменящи в голяма 
степен функционирането на Върховния съд 
(ПиС намаля възрастта на пенсиониране на 
съдиите от 70 на 65, засягаи ки активно 
деи стващи съдии, и приема закон, според 
кои то Президентът на Републиката има право 
да удължава мандата на съдиите, които ще 
бъдат засегнати от тази реформа). 
Критикувани са и промените в Националния 
съдебен съвет, кои то играе роля в 
гарантирането на независимостта на съдиите, 
както и в Организацията на обикновените 

съдилища, в която също се въвежда реформа 
за пенсионната възраст12. В писмо от 28 август 
2017 г. правителството на Полша изразява 
несъгласието си по всички оценки на 
Европеи ската комисия, представени в третата 
препоръка. Така стигнахме до 20 декември 
2017 г. и съобщението на заместник-
председателя Франс Тимерманс, кои то води 
преговорите с полската страна от името на 
Европеи ската комсия, за задеи стване на чл. 7 
(1) от ДЕС за първи път в историята на ЕС.  

В продължение на две години, обмяна на 
повече от 25 писма и редица срещи между 
комисията и представители на полския 
политически елит, диалогът между 
Европеи ската комсия и Полша не даде 
резултат. Отговорът от Варшава е, че 
правителството деи ства в рамките на 
полската конституция, запазваи ки статута си 
на суверенна държава. Стъпката, която 
Брюксел предприе, бе определена от Полша 
като политически акт. В същото време, 
правителството на ПиС оправда реформите в 
съдебната система като нужда от смяна на 
съдии, свързвани със стария политически 
режим в страната. Иначе казано, 
правителството използва политическа власт, 
за да се намеси в съдебната.  

Какво следва оттук нататък? Засега 
станахме свидетели на задеи стването на 
първата част от чл. 7, пар. 1 от ДЕС. До март 
2018 г. Полша ще има възможност да адресира 
препоръките на комисията и да предприеме 
необходимите мерки. В противен случаи , 
Съветът може да констатира наличието на 
риск от нарушение на ценностите в чл. 2 от 
ДЕС. Решението ще се счита за прието с 4/5 
мнозинство, т.е. с гласовете на 22 от общо 27 
държави членки.  

ЕК вече публикува своето предложение за 
решение. То се състои от справка за 
деи ствията, които Европеи ската комисия е 
предприела според нормите на рамката за 
върховенството на закона. Изтъкнати са 

10 Европейска комисия. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2643_en.htm  
11 Европейска комисия. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4476_en.htm  
12 Европейска комисия. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2161_en.htm  
 

МЕЖДУНАРОДНИК 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2643_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4476_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2161_en.htm
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опасенията на редица международни 
организации за ситуацията в Полша и е 
посочено, че нарушението на принципа в една 
държава членка би могло да окаже цялостно 
негативно влияние върху доверието между 
гражданите, бизнеса, националните власти и 
наи -вече функционирането на Единния 
пазар13.  

Ако Съветът на ЕС приеме решението, 
Европеи ският съвет – след предложение на 
1/3 от държавите членки или Европеи ската 
комисия, със съгласието на Европеи ския 
парламент, може да установи наличието на 
сериозен риск за принципите, посочени в чл. 2 
от ДЕС. Чл. 354 от ДФЕС предвижда, че 
Европеи ският съвет деи ства с единодушие 
като въздържането от гласуване не 
представлява пречка за приемането на 
решение. Оттук нататък, ако Европеи ският 
съвет установи риск, както е описан в 
разпоредбата, случаят се връща отново в 
Съвета на ЕС, кои то може да приеме решение 
за спиране на определени права на Полша, 
произтичащи от учредителните договори, 
като например правото на глас в Съвета на ЕС. 
Нужно ще бъде квалифицирано мнозинство, 
определяно по реда на чл. 238 (3,б) от ДФЕС. 
Чл. 7 не изключва възможността процедурата 
да бъде прекъсната в случай, че държавата 
членка предприеме действия за промяна в 
изначалните й позиции, довели до 
задействането на механизма.  

 

Последствията за ЕС  
 
Кризата с Полша показа, че спазването на 
общностния ред зависи от политическите 
елити, които са на власт. Следователно, 
нормативният ред в ЕС работи ефективно при 
определени условия. Държавните политики 
не винаги вървят в една посока, особено в 
страните от бившия социалистически блок. 
Опазването на суверенитета, кои то те наскоро 
си възвърнаха, е задача от изключителна 

важност за тях. Това ясно проличава от 
решение на полския Конституционен съд от 
11 маи  2005 г. по отношение на договора за 
присъединяване на Полша към Европеи ските 
общности, което заслужава да бъде споменато 
в настоящата ситуация. Решението хвърля 
светлина върху взаимодеи ствието между 
общностното право и полската конституция. 
Полската конституция съдържа разпоредби, 
според които ратифицираните международни 
споразумения се прилагат директно и имат 
предимство в случаи  на конфликт между 
закони14. Тези клаузи обаче не дават 
предимство на международни разпоредби 
пред полската конституция. Във въпросното 
решение съдебният орган отсъжда 
красноречиво, че в случаи  на стълкновение 
между норма на ЕС и конституционна норма, 
последната не губи задължителната си сила. 
Съдът определя ред на деи ствие в такъв 
случаи . Народът като суверен или 
държавният орган, избран по конституционен 
ред от суверена, ще трябва да реши дали: да 
измени конституцията; да породи промени в 
общностната норма; да реши Полша да 
напусне ЕС15. 

Важно е и как ще се разиграе процесът, 
свързан със задеи стването на самия чл. 7. И 
двете страни имат силни аргументи в своя 
полза. ЕК е пазителка на договорите и като 
такава трябва стриктно да следи дали 
събитията в една държава членка отговарят 
на предвиденото в тях. ЕК трябва да 
съблюдава, че разделението на властите и 
върховенството на закона ще са налице 
независимо от силната партия на деня. 
Доверието в безпристрастността на съдебна 
власт, силно повлияна от управляващия 
политически елит, отслабва, правеи ки 
климата в страната несигурен. Ако 
министърът на правосъдието има 
правомощия да контролира съдебната 
система, както става ясно от един от законите 
на ПиС, то решенията на полските съдилища 

13 European Union: European Commission, REASONED PROPOSAL IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 7(1) OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION 
REGARDING THE RULE OF LAW IN POLAND, Proposal for a COUNCIL DECISION on the determination of a clear risk of a serious breach by the Re-
public of Poland of the rule of law, 20 December 2017, COM(2017) 835 final.  
14 Чл. 91 (3) от Конституцията на Република Полша. Достъпна на английски на: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm 
[8.1.2018]  
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ще бъдат политически повлияни. Други 
национални съдилища ще прилагат тези 
решения, защото принципът на взаимно 
признаване – един от основните принципи на 
Единния пазар, вече се прилага и по 
отношение на граждански и наказателни дела 
(чл. 67, 70, 81, 82 от ДФЕС).  

От друга страна, правителството на ПиС 
е избрано с убедително мнозинство по 
демократичен начин. Това му дава 
легитимност да прокарва закони, които 
отговарят на политическата му визия за 
развитието на страната. Реториката на 
правителството, обаче, е главната опасност за 
ЕС. Деи ствията на ЕК се обясняват с 
политически подбуди по отношение на отказа 
на Полша да прилага квотната система. И тъи  
като населението не подкрепя мигрантската 
политика на Брюксел, недоверието към 
европеи ските институции се увеличава. Това 
създава усещане за нови разделителни линии 
на Изток и Запад, между нови и стари 
държави членки. Всяко едно разделение в 
момента е пагубно за ЕС и за способността му 
да възвърне единството между държавите.  

От теоретична гледна точка, 
неспособността на ЕК и държава членка да 
достигнат до приемливо и за двете страни 
разрешение на спора, говори за наличието на 
разцепления в съюза във времена на редица 
предизвикателства с вътрешно и външно 
измерение. Силата на ЕС зависи значително от 
стабилността на връзките, както между 
държавите членки, така и между тях и 
институциите. В краи на сметка, причината ЕС 
да бъде желан  и предвидим партньор, се 
корени в способността му да развива 
ефективна търговска, икономическа и външна 
политика. При нестабилност в основните 
връзки, върху които се гради ЕС, неговата 
международна и преговорна сила спада. Това 
може да доведе до негативни последици за 
еврото, инвестициите и европеи ския бизнес.  

Ето и конкретни събития, които 
изискват единство през 2018 г. ЕС и 

Обединеното кралство навлизат във втората 
част на преговорите за Брекзит. Преговорната 
сила на съюза е подкопана от вътрешното 
разцепление – нещо, от което управляващите 
консерватори биха могли да се възползват. 
Пред съюза все още стои и разрешаването на 
бежанската криза. Важно е държавите членки, 
както и българското председателство на 
Съвета, да отчетат правилно неефективността 
на квотите и дъблинския регламент. Усилията 
трябва да бъдат съсредоточени в 
ефективното изпълнение на сделката с 
Турция и подпомагането на наи -
потърпевшите страни като Гърция и Италия, 
освен финансово, също и административно, 
логистично и чрез обмяна на добри практики. 
Тази година започват дискусиите относно 
бюджета на ЕС за периода 2021-2027. 
Европеи ската комисия вече стартира дебата 
за разпределение на финансови средства. 
Предвид новите предизвикателства пред ЕС, 
тенденциите в иновациите, усилията за 
създаване на обща отбрана, държавите 
членки ще трябва да взимат важни решения 
за това къде ЕС да насочи инвестиционната си 
мощ. За всички тези цели държавите членки 
трябва да проявят колегиалност и 
решителност, да постигат консенсус и да 
осъществяват последователен и съгласуван 
процес по приоритизиране. Съществува риск 
това да се окаже предизвикателство, ако 
кризата с Полша не бъде адресирана навреме 
и линиите на разцепление между държавите 
продължат да се множат.  

Наи -същественият проблем, кои то 
кризата с задеи стването на чл. 7 от ДЕС по 
отношение на Полша ще породи според мен, е 
опасно ширещата се антиевропеи ска 
реторика, наи -вече в страните от Централна 
Европа. Не става въпрос за опасност от 
напускане на ЕС. Статистиката сочи, че 92% от 
поляците искат да останат в ЕС. Това обаче не 
трябва да се бърка с подкрепа за цялостната 
политика на съюза. Много по-нисък е 
процентът на подкрепящите приемането на 

15 Решение от 11 май 2005 – Реф. No. K 18/04. Достъпно на английски на: http://trybunal.gov.pl/uploads/media/SiM_LI_EN_calosc.pdf 
[8.1.2018]  
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еврото16. Влияние за това със сигурност оказа 
и финансовата криза. Тоест, ако в бъдеще ЕС 
поеме инициатива за прокарването на обща 
политика, която цели да задълбочи 
интеграционния процес, възможно е тя да не 
получи одобрението на държавите членки, 
именно заради кризи като настоящата. В този 
смисъл конституционната криза в Полша се 
проявява като препятствие пред 
интеграционния процес и адаптирането на 
Европа към новите условия в 
международните отношения, които изискват 
единство и сила.  

 

Заключение 
 

Работата на Европеи ския съюз се състои в 
ежедневни преговори в рамките на работни 
групи и комитети, в сътрудничеството между 
представители на различни по размер, 
население и икономическа сила държави. 
Преговорите се осъществяват на базата на 
колегиалност и равенство. Дипломатите в 
Брюксел следват политическите линии, 
зададени им от техните столици. Всички те са 
наясно със спецификите на всяко едно от 28-
те правителства и понякога, за да намират 
консенсус помежду си, пренебрегват 
„бунтуващите“ се с надеждата, че накрая те ще 
се „вразумят“, придържаи ки се към модела на 
сътрудничество, кои то е работил успешно 
досега. Заплахите със санкции и намаляване 
на финансирането биха нарушили духа на 
колегиалност. Тоест, големият въпрос е: По 
какъв начин ЕС ще продължи да 
функционира, при наличието на държава 
членка, която според Комисията не спазва 
един от основните принципи, върху които е 
изграден съюзът?  

Европеи ската комисия предаде Полша в 
ръцете на държавите членки. Оттук нататък 
трябва да има промяна в диалога. ЕС се бори 
да защитава принципите си, стъпваи ки върху 
либералния консенсус, във времена, в които 
гражданите обръщат поглед към партии с 

десни програми. Тази тенденция не бива да 
бъде подценявана, а да доведе до промяна в 
отношенията между Брюксел и столиците. 
Силовата реторика в диалога с Полша също е 
неоперативна стратегия. Заплахите и острите 
изявления са катализатори за 
националистически предразположения. 
Необходимо е придържането към принципа да 
се обвърже с други политики, които са важни 
за пренебрегващите го държави членки. Ако 
европеи ските граждани осъзнаят значимостта 
на принципа в ежедневните си деи ности, то 
техните правителства ще бъдат принудени да 
осъществяват политическите си програми по 
начин, кои то не влиза в стълкновение с наи -
важния принцип за всяка една демократична 
страна.  

Настоящата година ще бъде значима за 
съюза, тъи  като ще се решават ключови 
въпроси. Следователно, ЕС ще трябва да 
докаже своята ефективност, докато, от своя 
гледна точка, защитава върховенството на 
закона в границите си. Това е 
предизвикателство, но същевременно и повод 
да се осмисли по какъв начин ЕС би могъл да 
бъде полезен на европеи ските граждани, 
извън измеренията на Единния пазар. 
Изглежда целесъобразно мнението на Полша 
по тези въпроси да бъде търсено и 
поощрявано. Съюзът ще продължи да 
функционира успешно само на основата на 
колегиалност и взаимно доверие между 
държавите членки. В краи на сметка, целта на 
обединена Европа е да създава условията 
гражданите на Стария континент да чувстват 
правата си защитени, а европеи ският бизнес 
да има свободата да се развива в една 
стабилна и предвидима среда.  

 

* Мария Симеонова е Бакалавър по 
„Международни отношения“ от Софийски 
Университет „Св. Климент Охридски“ и  
Магистър по „Европейски науки“ от 
Католическия Университет в Льовен, Белгия. 

16 Independent http://www.independent.co.uk/news/world/europe/poland-eu-membership-support-for-membership-courts-rule-of-law-mateusz
-morawiecki-juncker-a8149876.html [8.1.2018]  

ЯНУАРИ 2018 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/poland-eu-membership-support-for-membership-courts-rule-of-law-mateusz-morawiecki-juncker-a8149876.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/poland-eu-membership-support-for-membership-courts-rule-of-law-mateusz-morawiecki-juncker-a8149876.html


11 

МЕЖДУНАРОДНИК 

На 01.06.2017 г. премиерският пост в 
Република Македония бе зает от лидера на 
Социалдемократическия съюз на Македония 
(СДСМ) Зоран Заев. Така приключи 
продължилата повече от половин година 
вътрешнополитическа криза в западната ни 
съседка, която няма да бъде обект на анализ в 
настоящата разработката, поради 
множеството фактори и събития от 
вътрешнополитически характер, довели до 
нея1. 

 

Външнополитическото наследството 
на Груевски 
 
След десетгодишното управление на Никола 
Груевски, лидер на Вътрешна македонска 
революционна организация – Демократическа 
партия за македонско национално единство 
(ВМРО-ДПМНЕ), македонската държава влезе 
в конфликт с почти всички свои съседи, а 
преговорният процес за членство в ЕС остана 
в застои . Причините за това са много. На 
първо място може да се посочи спорът за 
името на Македония, поради кои то на 
03.04.2008 г. Гърция наложи вето на поканата 
за членство в НАТО. В декларацията от 
срещата на върха на представителите на 
Северноатлантическия съюз в Букурещ се 

казва, че: ,,Ние осъзнаваме факта, че БЮРМ 
извършва много работа и демонстрира 
ангажимента си към ценностите на НАТО с 
участието си в операциите на Алианса. ООН е 
направила много за справяне с проблема за 
името на страната, но без успех. Така че ние 
ще отправим покана веднага след като се 
постигне взаимно приемливо решение за 
името на страната…2“ . Тук трябва да се 
отбележи, че в края на 2011 г. 
Международният съд в Хага постановява, че с 
деи ствието си Република Гърция е нарушила 
чл. 11 от Временното споразумение3, но с 
нищо последната не бе задължавана да се 
въздържа от подобни акции4.  

Конфликтът с Гърция има и друго 
измерение – спорът за историческото 
наследството, кои то се задълбочи вследствие 
от културния проект ,,Скопие 2014“ и 
водената от правителството на Никола 
Груевски политика на ,,антиквизация“5. 
Изразходването на немалко финансови 
средства за строителството на статуи 
предизвиква ответна реакция от страна на 
Европеи ската комисия и тя включи сред 
исканията си към управляващите в 
Македония изграждането на инфраструктура 
вместо паметници. Също така, ЕК настоя за 
свобода на словото, борба с корупцията, отчет 

Двустранните отношения на Република Македония с България и 

Гърция в първите шест месеца от управлението на Зоран Заев 

Петя Павлова * 

1За повече информация виж: Македонска информативна агенциjа http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderMainCategory/406 (09.01.2018 г.) 
2Стамова, М.Република Македония: консолидация и евроинтеграция.//Балканите през първото десетилетие на 21 век. София, 2012.с. 260. 
3 Съгласно чл.11.1 Гърция се съгласява да не възразява за членството на Македония в международни или регионални организации и инс-
титуции, в които Гърция членува. Гърция обаче си запазва правото да възрази за подобно членство, ако Македония реши да членува под 
друго име, а не под временното име Бивша Югославска Република Македония, освен ако дотогава не е намерено окончателно име, кое-
то да е приемливо и за двете страни. Тук трябва да се отбележи, че подписаният договор е уникален по своя характер, тъй като в него 
фигурира „първата страна“ и „втората страна“, вместо Република Гърция от една страна и напр. БЮРМ от друга.  

4Пак там., с. 261. 
5Според нея историята на древните македонци е част от националната история на днешните македонци. с. 239.  

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderMainCategory/406
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на публичните разходи, прилагане на 
законодателството, активни преговори 
относно въпроса за името на държавата и др.6 
Тук трябва да се отбележи, че не липсват и 
провокации от страна на управляващите в 
Република Македония спрямо Гърция, като 
например наименуването на летището в 
Скопие на „Александър Велики“.  

В доклада си от 2014 г. ЕК акцентира 
върху нарастващите недостатъци в съдебната 
система, свободата на медиите, натискът, 
кои то централната власт оказва върху 
местната и липсата на политически диалог 
между управляващи и опозиция7. От него ясно 
личи, че според ЕК в последните години 
държавата се е отдалечила от постигането на 
необходимите изисквания за членство в ЕС. 

Допълнително влошаващ фактор за 
ситуацията в Македония е и етническото 
напрежение между македонското и 
албанското население в страната, като наи -
ярък пример за това може да се посочи 
избухналите през март 2012 г. размирици 
след битов инцидент в Гостивар. 

По време на управлението си Никола 
Груевски се ,,заигра“ и с темата за 
македонското малцинство в другите 
балкански държави. Министър-председателят 
официално поиска  Гърция да признае 
македонско малцинство на своята територия 
и да върне собствеността на македонски 
бежанци, принудени да напуснат домовете си 
по време на гражданската вои на в Гърция в 
периода 1946-1949 г., както и да гарантира 
правото на образование на македонски език и 
зачитането на македонските културни 
исторически традиции8. Това изказване 
допълните влоши отношенията между двете 
държави и повлия негативно върху 
преговорите за името на Македония.  

По-късно, през 2009 г., по време на 
посещение в Австралия, Груевски заяви: "...в 

Австралия македонците имат уникалната 
възможност, която нямат в Македония, а тя е 
да живеят заедно със сънародниците си от 
Егея и Пирин, и ви призовавам да не се делите 
по тоя въпрос, защото няма вардарци, няма 
егеи ци, няма пиринци, а съществуват само 
македонци…". Вследствие на това 
българският президент Георги Първанов 
заяви, че приема това изказване като израз на 
териториални претенции и акцентира, че 
българската подкрепа за членството на 
Македония в ЕС ,,не е безусловна“9. По-мека бе 
позицията на министър-председателя Бои ко 
Борисов, кои то след краткото посещение на 
Груевски в София, заяви, че е получил 
уверение от македонския си колега за 
спазване на добрия тон10. 

 

Добросъседството с България 
 
След като разгледахме някои от основните 
наследени проблеми, стоящи пред новия 
министър-председател, можем да твърдим, че 
Зоран Заев бе изправен пред два коренно 
различни пътя политическо поведение. 
Първият е свързан с овладяването на 
лостовете в държавата, с цел оставане във 
власт за дълго, по примера на Никола 
Груевски. Този избор би дал възможност на 
СДСМ да се разправи с политическата си 
конкуренция, но ще засили разделението сред 
обществото и ще отдалечи държавата от така 
желаната евроинтеграцията. Вторият вариант 
изисква извършването на редица реформи в 
Македония, като например борба с 
корупцията, свобода на медиите, съдебна 
реформа, подобряване отношенията между 
различните етноси в държавата и тези, 
касаещи съседните на Македония държави. 
След първите шест месеца от управлението на 
Зоран Заев можем да заключим, че тои  е поел 
по вторият път, кои то може да поведе 

ЯНУАРИ 2018 

6Пак там., с. 262. 

7Стамова, М. Република Македония – реални и надценени амбиции. // Балканите през второто десетилетие на ХХI век. София, 2015. с.  
8https://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2008/07/17/527339_/ - Дневник (12.01.2017 г.) 
9https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2009/10/29/806654_purvanov_suzria_teritorialni_pretencii_v_izkazvane_na/ - Дневник (12.01.2018 г.) 
10https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2009/11/16/816594_borisov_shte_produljim_da_podkrepiame_makedoniia_ako/ - Дневник (12.01.2018 г.)  

https://www.dnevnik.bg/evropa/novini_ot_es/2008/07/17/527339_/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2009/10/29/806654_purvanov_suzria_teritorialni_pretencii_v_izkazvane_na/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2009/11/16/816594_borisov_shte_produljim_da_podkrepiame_makedoniia_ako/
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страната по пътя на членството в ЕС и НАТО. 
Това обаче ще изисква от него 
предприемането на редица непопулярни 
деи ствия и преодоляването на обществената 
реакция спрямо тях.  

В управленската програма на СДСМ като 
основен приоритет е посочена 
евроинтеграцията на страната11, поради което 
не е изненада и фактът, че една от първите 
срещи на Зоран Заев като министър-
председател бе с комисаря по разширяването 
И оханес Хан, на когото тои  обеща да влезе в 
активен диалог с България и Гърция12. Само 
няколко дни по-късно Заев бе на посещение в 
София, където получи подкрепата на 
България за евроатлантическата и 
европеи ската перспектива на Република 
Македония13 и се договори за подписването на 
споразумение между двете държави.  

Договорът за приятелство, 
добросъседство и сътрудничество между 
Република България и Република Македония, 
кои то е обсъждан и от предходните 
правителства на двете държави, е едно от 
условията за членството на последната в ЕС и 
бе подписан на 01.08.2016 г. В рамките на 
посещението българският министър-
председател Бои ко Борисов присъства на 
тържествата по повод Илинденско-
Преображенското въстание в Македония. Наи -
важният член на договора е единадесети, 
според кои то: ,,…2. Нито една от 
Договарящите се страни няма да допуска 
неи ната територия да бъде използвана срещу 
другата от организации и групи, които имат 
за цел извършването на подривни, 
сепаратистки и застрашаващи спокои ствието 
и сигурността на другата Договаряща се 
страна деи ствия. 3. Двете Договарящи се 
страни нямат и няма да предявяват 
териториални претенции една спрямо друга. 
4. Всяка от Договарящите се страни има право 

да защитава правата и интересите на своите 
граждани, на територията на другата страна, в 
съответствие с международното право. 5. 
Република Македония потвърждава, че нищо 
от неи ната Конституция не може и не трябва 
да се тълкува, че представлява или някога ще 
представлява основа за намеса във 
вътрешните работи на Република България, с 
цел защита на статута и правата на лица, 
които не са граждани на Република 
Македония…“14. Посредством тези клаузи 
двете държави се отказват от териториални 
претенции една към друга и получават 
правото да ,,защитават правата и интересите 
на своите граждани,  на територията на 
другата страна“, т.е. България да защитава 
българските граждани в Македония. Това ще 
подпомогне по-свободното изразяване на 
българско самосъзнание в тях и от друга 
страна парира възможността за развитие на 
македонистките претенции към Югозападна 
България, които дълги години тровеха 
отношенията между двете държави. 

Изключително интересен е членът, 
предвиждащ създаването на ,,…Съвместна 
мултидисциплинарна експертна комисия на 
паритетен принцип по исторически и 
образователни въпрос, за да допринесе за 
обективното, базиращо се на автентични и 
основани на доказателства исторически 
извори за научно тълкуване на историческите 
събития…“15. Макар в тази клауза българите 
да влагат своите надежди за прекратяването 
на историческите фалшификации от страна на 
Македония, е малко вероятно да бъдат 
постигнати сериозни успехи в тази област. 
Българското гледище по въпроса отрича 
съществуването на различен от българския 
македонски народ, което на практика включва 
отхвърлянето на елементи от македонската 
идентичност. Съществуват и опасение 
доколко решенията, които ще взима 

11http://www.sdsm.org.mk/Gis/Upload/PDF/Predlog%20Programa%20za%20rabota%20na%20Vladata%202017-2020.pdf  
12http://bnr.bg/post/100841423 - Българското национално радио (09.01.2018 г.) 
13http://bnr.bg/post/100844380/rumen-radev-potvardi-podkrepata-na-stranata-ni-za-evroatlanticheskata-i-evropeiskata-perspektiva-na-
makedonia - Българското национално радио (09.01.2018 г.) 
14https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/07/26/3013847_vunshno_publikuva_proektodogovora_s_makedoniia_pulen/ - Дневник (09.01.2018 г.) 
15https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/07/26/3013847_vunshno_publikuva_proektodogovora_s_makedoniia_pulen/ - Дневник (09.01.2018 г.) 
16http://bnr.bg/post/100861058/dogovorat-s-makedonia-posledici-prechki-i-neasnoti- Българското национално радио (09.01.2018 г.) 

http://www.sdsm.org.mk/Gis/Upload/PDF/Predlog%20Programa%20za%20rabota%20na%20Vladata%202017-2020.pdf
http://bnr.bg/post/100841423
http://bnr.bg/post/100844380/rumen-radev-potvardi-podkrepata-na-stranata-ni-za-evroatlanticheskata-i-evropeiskata-perspektiva-na-makedonia
http://bnr.bg/post/100844380/rumen-radev-potvardi-podkrepata-na-stranata-ni-za-evroatlanticheskata-i-evropeiskata-perspektiva-na-makedonia
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/07/26/3013847_vunshno_publikuva_proektodogovora_s_makedoniia_pulen/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/07/26/3013847_vunshno_publikuva_proektodogovora_s_makedoniia_pulen/
http://bnr.bg/post/100861058/dogovorat-s-makedonia-posledici-prechki-i-neasnoti
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комисията, ще бъдат плод на научни 
изследвания или на политически натиск16. 

 

Македония на кръстопътя на 
Балканите 
 
В договора е отделено голяма внимание на 
развитието на икономическото 
сътрудничество в различни сфери. Тук обаче 
трябва да имаме предвид, че към момента 
България изразява еднакво желание за 
строеж, както на мултимодален транспортен 
коридор Солун-Александруполис-Бургас-
Варна-Русе, така и на Паневропеи ски коридор 
VІІІ, кои то е конкурент на първия17. 

На 15.01.2018 г. македонският парламент 
ратифицира Договора за добросъседство с 
гласовете на 61 депутати от 120. Въпреки 
символичната дата, на която бе гласуван (на 
деня, в кои то България е признала Република 
Македония за независима  държава) не можем 
да не отбележим крехкото мнозинство, с 
което законът за ратификация бе приет и 
демонстративното отсъствие на депутатите 
от ВМРО-ДПМНЕ на заседанието. Това логично 
поражда притеснения относно изпълнението 
на договора при едно бъдещо правителство на 
ВМРО-ДПМНЕ18. От българска страна 
договорът бе ратифициран с 186 гласа „за“, 
което е показателно за политическия 
консенсус, кои то съществува по този въпрос. 

Ратификацията на Договора за 
добросъседство е положителен сигнал, кои то 
двете държави изпращат, както към своето 
население, така и към международната 
общност. Сближаването между двете държави 
продължи и със съвместното заседание на 
двете правителства през ноември 2017 г.  

Положителна крачка в отношенията 
между двете държави бе и отправеното 

искане на Македонската православна църква 
към българската за признаването и . Този 
въпрос обаче няма да бъде разгледан в 
настоящата статия, тъи  като е част от сферата 
на църковната дипломация. Рисковете, които 
крие тои , както впрочем и сближаването 
между Скопие и София на политическа основа, 
за добросъседските отношения между 
Република България и Република Сърбия не 
бива да бъдат пренебрегвани. Към момента 
Зоран Заев се стреми да запази диалога между 
Скопие и Белград, но пукнатини не липсват. 
Пример за това е нареждането за изтегляне на 
целия персонал на посолството на Сърбия в 
македонската столица19, както и решението на 
Македония да подкрепи Косово за членството 
му в ЮНЕСКО. 
Сложни, но с изглед към разведряване остават 
и отношението между Македония и Гърция. 
През първите няколко месеца от 
управлението си СДСМ изпрати позитивни 
сигнали на Република Гърция, които да я 
предразположат за подновяването на 
преговорите относно името. По-конкретно: 
кметът на Скопие спря изграждането на 95 
барокови фасади в центъра на столицата, 
поръчано като част от проекта "Скопие 
2014"20 и се заговори за преименуване на 
летището в Скопие21. Деи ствията на 
управляващите в Македония могат да се 
определят като стъпка в правилната посока, 
тъи  като съвпадат с част от исканията на 
Гърция: ,,…преименуване на скопското 
летище, което носи името на Александър 
Велики, отстраняване на паметниците на 
древните македонски царе, които съдържат 
иредентистки тенденции, и публично 
изявление на македонските власти, че ще 
приемат ново, съставно име на държавата 
си..“22. Доказателство за това е официално 
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17https://geopolitica.eu/aktualno/2668-perspektivite-pred-balkanite-sled-sled-podpisvaneto-na-dogovora-za-priyatelstvo-dobrosasedstvo-i-
satrudnichestvo-mezhdu-balgariya-i-makedoniya - Геополитика (09.01.2018 г.),  
18Трябва да се отбележи, че скоро партия смени своя лидер и тепърва  предстои да видим доколко това ще се отрази на нейната политика. 
19 http://bnr.bg/post/100865140/belgrad-iztegli-personala-ot-posolstvoto-si-v-skopie - Българското национално радио (09.01.2018 г.)   
20 https://www.dnevnik.bg/sviat/2017/11/03/3071533_nov_kmet_v_makedoniia_spria_chasti_ot_sporniia_proekt/ - Дневник (09.01.2018 г.)  
21 https://www.dnevnik.bg/sviat/2017/09/21/3046030_makedonskoto_letishte_aleksandur_veliki_moje_da_se/ -  Дневник (09.01.2018 г.)  
23http://bnr.bg/post/100914652/garcia-ochakva-ot-makedonia-tri-stapki-kam-reshavane-na-spora-za-imeto-na-bivshata-ugoslavska-republika - 
Българското национално радио (09.01.2018 г.)  
23http://bnr.bg/post/100918167 - Българското национално радио (09.01.2018 г.)  

https://geopolitica.eu/aktualno/2668-perspektivite-pred-balkanite-sled-sled-podpisvaneto-na-dogovora-za-priyatelstvo-dobrosasedstvo-i-satrudnichestvo-mezhdu-balgariya-i-makedoniya
https://geopolitica.eu/aktualno/2668-perspektivite-pred-balkanite-sled-sled-podpisvaneto-na-dogovora-za-priyatelstvo-dobrosasedstvo-i-satrudnichestvo-mezhdu-balgariya-i-makedoniya
http://bnr.bg/post/100865140/belgrad-iztegli-personala-ot-posolstvoto-si-v-skopie
https://www.dnevnik.bg/sviat/2017/11/03/3071533_nov_kmet_v_makedoniia_spria_chasti_ot_sporniia_proekt/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2017/09/21/3046030_makedonskoto_letishte_aleksandur_veliki_moje_da_se/-
http://bnr.bg/post/100914652/garcia-ochakva-ot-makedonia-tri-stapki-kam-reshavane-na-spora-za-imeto-na-bivshata-ugoslavska-republika
http://bnr.bg/post/100918167
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изразеното и от двете държави желание за 
подновяване на преговорите23, а някои от 
спряганите възможности за наименование на 
държавата, предложени от Матю Нимиц са 
„Република Нова Македония“, „Република 
Северна Македония“, „Република Вардарска 
Македония“, „Република Горна Македония“ и 
„Република Македония (Скопие)“24. Трябва да 
се отбележи, че повечето от тези предложения 
не са нови и вече са бил отхвърляни от 
Република Гърция, поради съдържането на 
думата ,,Македония“ в тях. Според гръцката 
гледна точка Древна Македония е част от 
гръцкото историческо наследство и тя няма 
нищо общо с днешното население на 
Република Македония, което се е заселило по-
късно по тези земи и е със славянски 
произход. Съответно използването на тази 
дума в неи на име се равнява на присвояване 
на части от неи ната историческа идентичност. 
Тук е моментът да се отбележи, че Гърция е 
изразила съгласието си неи ната съседка да 
членува в международни организации под 
названието БЮРМ, което съдържа в себе си 
думата „Македония“. Това е причината да 
предполагам, че при наличието на 
допълнителна уточняваща дума от 
географски или друг характер, която 
достатъчно ясно да отличава двете области, 
Гърция би приела думата „Македония“ да 
присъства в названието на държавата. Тук е 
моментът да напомня на нашите читатели, че 
предложения от типа на „Република Северна 
Македония“ и „Република Горна Македония“ 
засягат пряко българския интерес и 
управляващите би трябвало да реагират, 
макар България официално да е признала 
вече държавата под името Република 
Македония, тъи  като подобни имена поставят 
въпроса за Пиринска Македония, която също 
може да бъде разглеждана като ,,северна“ 
и ,,горна“ от гледна точка на Гърция. 
Проведените протести в Гърция са поредното 
доказателство за сложността на проблема, а 

разговорите между двамата премиери в Давос на 

24 януари 2018 г. за желанието за преговори. За 
да разрешат конфликта помежду си и двете 
държави ще трябва да направят компромис, 
кои то вероятно ще бъде по-тежък за 
Македония, тъи  като историята на въпроса е 
показала, че Гърция твърдо отстоява своите 
искания без значение от партии ната 
принадлежност на управляващите25, и ще 
трябва да се справят с недоволството, което 
такъв компромис ще предизвика сред 
населението им. Това е и причината да 
смятам, че идеята на Зоран Заев да проведе 
референдум за името на държавата, макар и 
да звучи демократично, крие в себе си много 
рискове.  

 

Албанският въпрос и вътрешната 
подкрепа 
 
Тук идва мястото на може би наи -голямата 
трудност, която стои пред македонския 
премиер, а именно получаването на вътрешна 
подкрепа за водената от него външна 
политика. Необходимостта от стабилно 
мнозинство в парламента силно зависи от 
коалиционния му партньор в лицето на 
албанските партии, а тук опираме до въпроса 
за изпълняването на поетите ангажименти 
към тях. Първи стъпки към това могат да се 
видят при посещението на босненския 
министър-председател Денис Звиздич в 
Македония, когато Заев обеща босненският 
език да влезе в образователната система на 
страната. С този ход лидерът на СДСМ 
вероятно цели да ,,опипа почвата“ за 
реакцията на населението и да даде знак на 
Европа за желанието на Македония да 
подобри отношенията с държавите от 
региона26. Изглежда, че тои  ясно си дава 
сметка, че с въвеждането на албанския език 
като втори официален ще спечели на своя 
страна албанското население, но така ще 
загуби подкрепата на голяма част от 

24http://bnr.bg/post/100922031/nova-severna-gorna-kam-imeto-makedonia-bili-predlojeni-ot-posrednika-na-oon  - БНР  
25Пак там., с. 236.  
26https://www.24chasa.bg/novini/article/6501051 - 24 часа (09.01.2018 г.) 
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македонското население, което може да му 
струва скъпо. От друга страна, подкрепата на 
албанските партии е жизнено необходима за 
стабилността на правителството му. Тук 
трябва да се отбележи, че причина за важната 
роля, която албанските партии играят в 
политическия живот на Република 
Македония, се дължи до голяма степен на 
липсата на диалог между двете големи 
македонски партии – ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. 
В началото на 2018 г. депутатите в Скопие 
приеха Закон за употреба на езиците с 69 
гласа ,,за“ (ВМРО-ДПМНЕ бои котира вота)27. С 
този закон на практика се дава възможност за 
прилагане на двуезичието (македонски и 
албански език) не само в институциите на 
местно ниво, но и на държавно. Според 
опозицията този закон е в разрез с 
конституцията, тъи  като дава преимущество 
на едно малцинство над останалите и създава 
опасност за нарушаване на хармонията между 
различните етноси28. Противоположно 
мнение изразява управляващата СДСМ, която 
смята, че с този закон се насърчава 
използването на езиците на всяка общност в 
Македония29. Очаквано, предвид 
политическата ориентация на президента, 
Георге Иванов наложи вето на закона. Това 
обаче няма да доведе до сериозни 
последствия, тъи  като за преодоляването му 
управляващите се нуждаят от подкрепата на 
½ от депутатите, а на първото гласуване 
решението бе подкрепено с гласовете на 69 от 
120 депутати, т.е. Заев има стабилно мнозинство 
в парламента и законът ще бъде приет, особено 
предвид факта, че гласуването му не предизвика 
сериозно обществено недоволство30.  

В заключение може да се каже, че новият 
македонски министър-председател отговори 
на очакванията за промяна във външната 
политика на Македония след десетгодишното 

управление на Никола Груевски. Тои  проявява 
желание за подобряване на отношенията с 
другите държави, което е едно от 
изискванията за членство в ЕС. Проверка за 
подкрепата, с която управляващата партия се 
ползва, бяха местните избори през октомври 
2017 г., на които СДСМ спечели с голяма 
мнозинство31. Това показва одобрението, с 
което се ползва Зоран Заев в собствената си 
държава. В предизборната кампания основен 
лозунг на опозицията бе Договорът за 
приятелство, добросъседство и 
сътрудничество между България и 
Македония. Това е и причината резултатът от 
изборите да бъде тълкуван и като подкрепа за 
водената от Заев външна политика. 
Българските управляващи трябва да 
подкрепят положителната промяната в 
Република Македония, но и позицията, която 
заемат, трябва да бъде съобразена с 
дългосрочните националните интереси на 
България, а не с временната политическа 
конюнктура. 

 
 
* Петя Павлова е Бакалавър по ,,Минало и 

съвремие на Югоизточна Европа“ и Магистър 
по ,,Модерна България – държава и общество  
(кр. на ХІХ-нач. на ХХI в.)“ от Историческия 
факултет на Софийски Университет „Св. 
Климент Охридски“.  
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27http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/50/134060181  
28https://vmro-dpmne.org.mk/pres-centar/pres/sdsm-donese-neustaven-zakon-za-dvojazichnost-so-koj-se-degradira-upotrebata-na - официален 
сайт на политическата партия ВМРО-ДПМНЕ (12.01.2018 г.) 
29http://www.sdsm.org.mk/News.aspx?idNews=10070&lng=1 - официален сайт на политическата партия СДСМ (12.01.2018 г.) 
30Има информация за  организирани протести, но към момента те не се отличават с мнобройност или агресивност. Вж. http://www.focus-
news.net/news/2018/01/12/2476384/nov-zakon-stari-problemi-priznavaneto-na-albanskiya-ezik-za-ofitsialen-otnovo-polyarizira-makedoniya-
obzor.html 
31https://rezultati.sec.mk/Local/Results?cs=mk-MK&r=r&rd=r1 – Македонска избирателна комисия (09.01.2018 г.)  

http://www.mia.mk/mk/Inside/RenderSingleNews/50/134060181
https://vmro-dpmne.org.mk/pres-centar/pres/sdsm-donese-neustaven-zakon-za-dvojazichnost-so-koj-se-degradira-upotrebata-na
http://www.sdsm.org.mk/News.aspx?idNews=10070&lng=1
http://www.focus-news.net/news/2018/01/12/2476384/nov-zakon-stari-problemi-priznavaneto-na-albanskiya-ezik-za-ofitsialen-otnovo-polyarizira-makedoniya-obzor.html
http://www.focus-news.net/news/2018/01/12/2476384/nov-zakon-stari-problemi-priznavaneto-na-albanskiya-ezik-za-ofitsialen-otnovo-polyarizira-makedoniya-obzor.html
http://www.focus-news.net/news/2018/01/12/2476384/nov-zakon-stari-problemi-priznavaneto-na-albanskiya-ezik-za-ofitsialen-otnovo-polyarizira-makedoniya-obzor.html
https://rezultati.sec.mk/Local/Results?cs=mk-MK&r=r&rd=r1
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Ролята, която Близкият изток играе във 
формирането и развитието на човешката 
цивилизация не е случаи на. Тя има своето 
обяснение в географските дадености и 
разположение на региона. Неговото място на 
своеобразен мост между континентите 
Европа, Африка и Азия обуславя неговата 
особена историческа съдба и динамичните 
геополитически процеси в региона, свързани с 
възхода и падението на империи, кралства и 
окупации на външни сили. От легендарната 
кампания на Александър Велики и опеката на 
могъщите римски легиони, през набезите на 
страховитите монголски орди на Тамерлан и 
свещената вои на на кръстоносците, до 
високомерното разпределяне на територии 
между Британската и Френската колониални 
империи след Първата световна вои на. 
Съвременната политическа карта на региона е 
наследство именно от процеса на 
деколонизация, настъпил в годините след 
Втората световна вои на. Колониалното 
наследство в Близкия изток остави 
фрагментирани на етническа и верска основа 
общества. Сложната история на региона е 
една от предпоставките, която доведе до 
постепенната десекуларизация и обръщането 
на общностите в него към основният им 
източник на гордост – културната и 
религиозна идентичност на исляма. Важна 
роля за това изигра и появата на държавата 
Израел през 1948 г. и неи ните конфликти с 
местна арабска общност и околните арабски 
държави. 

Почти 40 години по-късно, е лесно да се 
омаловажим значението на Ислямската 
революция в Иран от 1979 г., ръководена от 
аятолах Хаменеи , която свали режима на 

подкрепения от САЩ монарх Мохамед 
Пахлави. Тя обаче разтърси Близкия изток и 
постави началото на регионални процеси, 
чието развитие продължава до ден днешен. 

Тази разработка си е поставила за цел да 
разгледа взаимодеи ствието и конфликтите 
между големите регионални сили в Близкия 
изток, като бъдат очертани някои от 
основните линии на дълбочинните 
геополитически и вътрешнополитически 
процеси в региона, без да се претендира за 
изчерпателност в изброяването на 
взаимовръзките между множеството 
международни и регионални играчи и 
техните интереси в него. Ще бъде обърнато 
специално внимание на Иран и Саудитска 
арабия, доколкото същинската студена вои на 
между двете държави е един от основните 
разломи, по които се движи регионалната 
геополитика. 

 

Потенциалът на Иран – сдържане и 
експанзия 
 
Ефектът, които Ислямската революция в Иран 
има върху регионалните сили и техните елити 
в Близкия изток е огромен. Тои  е усетен наи -
силно в две държави, разположени в близост 
до Иран. Монархията в Саудитска арабия, 
която разглежда страната си като своеобразен 
лидер на мюсюлманския свят, заради 
свещените градове Мека и Медина, се 
чувствата застрашена и предизвикана. 
Аятолах Хаменеи  заявява, че ръководената от 
него революция превръща Иран в легитимния 
лидер на ислямския свят. От своя страна, 
подкрепяният от САЩ по това време светски 

Геополитическите процеси в Близкия изток и променящият се 
регионален баланс 

Венцислав Съботинов * 
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диктатор на Ирак Саддам Хюсеин, вижда 
заплаха от пренасяне на ислямската 
революция в неговата държава. 

Една година след революцията в Иран, 
през 1980 г., Саддам Хюсеин осъществява 
пълномащабна военна инвазия в страната. 
Въпреки първоначалните успехи на Ирак, 
скоро иранската армия успява да възвърне 
загубените територии и вои ната навлиза в 
патово положение. Кръвопролитният 
конфликт между двете армии се проточва, 
като в употреба са вкарани и химически 
оръжия. Човешките жертви в завършилата 
едва през 1988 г. вои на се оценяват между 1,2 
млн. и 1,5 млн. души, сред които над 250 хил. 
цивилни. Икономическите загуби и 
неосъществени печалби за двете страни се 
оценяват на над 1 трлн. долара1. Една от 
причините за устояването на Ирак във 
вои ната на изтощение с Иран е получената 
материална подкрепа от саудитската 
монархия. Конфликтът завършва с 
възстановяване на териториалното статукво. 

Вои ната има всеобхватен ефект върху 
иранското обществено развитие и 
регионалната геополитика. Тя издигна т.нар. 
„хардлаи нери“ в управлението на страната, 
които в следващите години вдъхнаха живот 
на иранската ядрена програма. Политиката на 
сдържане по отношение на Иран от страна на 
Ирак, САЩ, Саудитска арабия и Израел накара 
иранското ръководство да търси политическа 
„експанзия“ по линия на шиитското население 
в ислямския свят. Това активизира сектарния 
конфликт шиити-сунити, кои то достигна своя 
наи -ожесточен и кървав апогеи  от времената 
на сектарното разделение сред мюсюлманите 
в средата на VII в. Именно подкрепата за 
шиитските общности в Близкия изток седи 
зад твърденията на американския президент 
Доналд Тръмп, че Иран е „наи -големият 
спонсор на тероризма в света“ и дори 
„терористична държава“2. 

Когато през 2003 г. бившият американски 
президент Джордж Буш младши даде 
началото на американската инвазия в Ирак, 
Иран не бе въодушевен от свалянето на 
дългогодишния си враг Саддам Хюсеин от 
власт. Отстранен бе буферът между Техеран и 
Рияд, като в същото време формираният 
вакуум на сигурност в съседен Ирак, създаде 
непредвидими последствия за региона. 
Американската окупация на Ирак и 
Афганистан създаде плацдарм за офанзивни 
деи ствия срещу Иран от двете страни на 
границата му, като Буш вкарваше Иран в 
центъра на очертаната от него „ос на злото“. 
Настанилият се през 2005 г. в президентския 
дворец в Техеран Махмуд Ахмадинежад 
категорично отхвърли възможността за 
прекратяване на ядрена програма на страната. 
Така се стигна до Резолюция 1696 на Съвета 
за сигурност към ООН от 2006 г., която въведе 
икономически санкции върху Иран. Те 
засягаха инвестициите в нефтената, газовата 
и петрохимическата индустрия, износа на 
рафинирани петролни продукти и бизнес 
сделки с Иранската революционна гвардия. Те 
включваха също забрана за банкови и 
застрахователни транзакции (вкл. с 
Централната банка на Иран), ограничения 
върху търговския флот, уеб хостинг, 
регистрация на домеи ни и др.  

Санкционният режим върху Иран остана в 
сила в продължение на 9 години и имаше 
сериозен ефект върху 
социалноикономическото развитие на 
страната. След двата мандата на 
Ахмадинежад, изборите за президент на Иран 
през 2013 г. бяха спечелени от представител 
на умереното крило в иранската политика – 
Хасан Рухани. Основно обещание в неговата 
предизборна програма бе свалянето на 
санкциите. Преговорите за това продължиха 
две години и протекоха с активното 
посредничество на Русия, Китаи  и водещите 
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1 Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Iraq_War [22.1.2018]  
2 Washington Examiner http://www.washingtonexaminer.com/trump-iran-is-a-terrorist-nation-like-few-others/article/2637419 [22.1.2018]  
3 Reuters https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear/iran-world-powers-reach-initial-deal-on-reining-in-tehrans-nuclear-program-
idUSKBN0MQ0HH20150402 [22.1.2018]  

https://en.wikipedia.org/wiki/Iran%E2%80%93Iraq_War
http://www.washingtonexaminer.com/trump-iran-is-a-terrorist-nation-like-few-others/article/2637419
https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear/iran-world-powers-reach-initial-deal-on-reining-in-tehrans-nuclear-program-idUSKBN0MQ0HH20150402
https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear/iran-world-powers-reach-initial-deal-on-reining-in-tehrans-nuclear-program-idUSKBN0MQ0HH20150402
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страни от ЕС (формат P5+1 – перманентните 
членки на Съвета за сигурност към ООН, плюс 
Германия). По силата на сключените 
споразумения, в замяна на отпадането на 
санкциите, Иран трябва да ограничи своите 
възможности за сдобиване с ядрено оръжие в 
обозрима перспектива, затваряи ки 
необходимите за обогатяването на уран 
съоръжения и други мерки3. С отпадането на 
санкциите дои де и размразяването на активи, 
връщане на задължения и лихви към Иран, 
някои от които датиращи от времето преди 
Ислямската революция. Хасан Рухани беше 
преизбран на изборите през 2017 г. 

По време на предизборните дебати между 
двамата основни кандидати за президент на 
САЩ през 2016 г., Доналд Тръмп заяви, че САЩ 
са поели ангажимент да върнат на Иран 
активи в размер на 150 млрд. долара, без да 
получат необходимите гаранции за 
прекратяването на програмата. Тои  определи 
сделката с Иран като „една от наи -лошите 
сключвани някога“ и пое ангажимент за 
неи ното отхвърляне4. 

Въпреки свалянето на международните 
санкции и „отключването“ на икономическия 
потенциал на Иран, страната е изправена пред 
редица предизвикателства. Това стана ясно 
видно по време на протестите, които 
избухнаха в западната част на страната в края 
на 2017 г. и началото на 2018 г. През 
декември, Техеран предприе набор от 
икономически мерки, които преляха чашата 
на общественото търпение. Сред тях бе скок 
на цената на горивата, което доведе до 
увеличение в цените на почти всички видове 
стоки. В същото време епидемия уби над 15 
млн. кокошки, което допълнително повиши 
цените на яи цата и пилешкото – наи -
популярните и достъпни храни за иранците. В 
същия месец президентът Хасан Рухани 
представи пред Меджлиса (парламента на 
страната) нов бюджет, кои то предвижда 
отпадане на някои субсидии за населението5. 
В него се предвижда и увеличение на 

средствата за поддръжка на армията и 
неи ните операции зад граница. Въпреки 
годишния растеж на БВП от 4-5 % по време на 
Рухани, безработицата в страната надвишава 
12 %, а при младежите, които бяха движещата 
сила зад протестите, тя е цели 28 %. 

Иранските военнополитически операции 
зад граница – в Ирак, Сирия и И емен – 
изискват съществени разходи. Само през 2013 
г. иранското правителство прехвърли над 15 
млрд. долара към Сирия, което помогна на 
президента Башар Асад да посрещне 
социалните си задължения и да финансира 
армията си. От 2015 г. насам иранската 
финансова подкрепа за Сирия се равнява на 8-
9 млрд. долара годишно6. В същото време 
ирански военни, инструктори и съветници 
участват активно на фронтовете в Сирия и 
Ирак. През октомври 2017 г. стана известно, 
че присъствието на части на Иранската 
революционна гвардия и лично на неи ния 
ръководител генерал-маи ор Касем 
Сюлеи мани са станали повод за безкръвното 
превземане на населения предимно с кюрди 
милионен иракски град Киркук от иракската 
армия. Кампанията на Ирак в кюрдската 
автономия дои де след провеждането на 
референдум за независимост, кои то обаче по-
късно бе признат за недеи ствителен от 
местната власт, заради натиска на Багдад, 
Техеран и Анкара. 

Иран е изправен пред динамично 
социалнополитическо развитие и промени. 
Населението на страната е съставено от над 
60 % хора под 30-годишна възраст. Те не 
помнят ужасите от вои ната с Ирак. Повечето 
от тях са добре образовани и използват 
интернет. От 80 млн. граждани на страната, 
над 48 млн. имат смартфони и използват 
услуги за онлаи н съобщения. Също така, 
въпреки неоспоримия авторитет на 
върховния лидер аятолах Хаменеи , страната е 
арена на вътрешнополитически борби. Не е 
случаи но, че скорошните протести започнаха 
именно от град Машдат, които е свещен за 

4 https://www.youtube.com/watch?v=s7gDXtRS0jo [22.1.2018]  
5 Sputnik https://sputniknews.com/analysis/201801131060727335-iran-protests-rouhani/ [22.1.2018]  
6 Пак там  

https://www.youtube.com/watch?v=s7gDXtRS0jo
https://sputniknews.com/analysis/201801131060727335-iran-protests-rouhani/
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шиитите и в кои то пребивават политически 
‚хардлаи нери“, сред които основния опонент 
на Рухани на президентските избори през 
2017 г. Ибрахим Раиси. Бившият президент 
Махмуд Ахмадинежад пък дори беше 
задържан във връзка с протестите. 

 

Саудитска Арабия – възход и 
предизвикателства 
 
Когато става дума за предизвикателствата 
пред близкоизточните държави, няма как да 
не обърнем поглед към Саудитска арабия. 
Богатото на петрол кралство заема особено 
място в геополитическите процеси в региона. 
Докато Техеран подкрепя шиитските 
общности и движения, то Рияд е 
изключително активен в подкрепата на 
сунитските. Доминираща форма на исляма на 
Арабския полуостров е уахабизмът – 
ултраконсервативно фундаменталистко 
движение в сунизма. Затова не е случаи но, че 
страната често е обвинявана в подкрепа и 
финансиране на терористичните групировки 
в Близкия изток и Африка, които са 
изключително сунитски.  

Друга важна особеност в 
геополитическото позициониране на 
кралството са неговите специални отношения 
със САЩ, установени благодарение на 
усилията на държавния секретар Хенри 
Кисинджър през 70-те години. Съюзът между 
двете държави е изграден върху изцяло 
практични основи. През 60-те години на XX в. 
американската икономика преминава през 
дълбоки трансформации. САЩ се превръщат 
от страна износител на петрол, в страна 
вносител, заради растящото енергии но 
потребление. Това важи и по отношение на 
цялостното търговско салдо на страната, като 
печалбата бива заместена от търговски 
дефицит7. Надпреварата в Космоса, както и 
вои ната във Виетнам оказват допълнителен 
натиск върху хазната на Вашингтон. През 
1971 г. президентът Никсън взема решението 

американската национална валута, която до 
този момент е обезпечена от гарантиран 
обмен в злато от 35 долара за унция, да бъде 
„откачена“ от златното покритие. 
Превръщането на долара в „плоска“ валута 
отваря пътя на Федералния резерв за 
монетарна експанзия. Пред нея обаче 
съществува сериозно предизвикателство. Как 
да бъдат мотивирани останалите страни да  
задържат и използват американските 
долари ? През 1973 г., докато ефектите от 
решенията на Никсън и неговите съветници 
все още се разиграват, се появяват нови 
усложнения. Избухването на вои ната от И ом 
Кипур между Израел от една страна и Египет 
и Сирия от друга, води до пълно петролно 
ембарго от страна на арабските страни върху 
израелските съюзници. Това увеличава цената 
на петрола четирикратно. Малко след това 
бива сключено споразумение между САЩ и 
Саудитска арабия, което поставя началото на 
хегемонията на т.нар. „петродолар“ в 
световната търговия, специалните интереси 
на САЩ в Близкия изток и силните позиции на 
саудитската монархия в региона. САЩ се 
съгласяват да гарантират оцеляването на 
династията, осигуряване на военна сигурност 
на страната и неи ното въоръжаване. В замяна, 
Саудитска арабия използва своето влияние 
върху Организацията на страните 
износителки на петрол (ОПЕК), за да се 
осигури извършването на петролните 
транзакции в американски долари, 
поддържане на цените и предотвратяване на 
ново ембарго8. Едно от исторически наи -
значимите проявления на този формиран 
съюз на практика бе предотвратяването на 
инвазията на Саддам Хюсеин в Кувеи т от 1991 
г., от страна на САЩ, за което територията на 
Саудитска арабия бе използвана като 
плацдарм. 

 Натрупаното богатство и военна мощ на 
саудитците в следващите десетилетия 
превърнаха страната в една от ръководните 
регионални сили. Бумът на петролната 
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7 Zero Hedge https://www.zerohedge.com/news/2016-07-22/end-era-rise-and-fall-petrodollar-system  

8 Пак там 

https://www.zerohedge.com/news/2016-07-22/end-era-rise-and-fall-petrodollar-system
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икономика и раздуването на държавния 
бюджет обаче поставиха Саудитска арабия в 
твърде голяма зависимост от цената на 
суровината. Парадоксално, но неи ният срив 
през 2014 г. бе предизвикан именно от 
арабското кралство. Шистовата революция в 
САЩ отново изстреля Вашингтон на челните 
позиции по добив на петрол, което застраши 
пазарния дял на арабската монархия. По-
високата себестои ност на американския 
добив, както и изпадането на друг основен 
конкурент – Русия –  в тежка 
финансовополитическа ситуация, в контекста 
на Украинската криза, провокираха Саудитска 
арабия да увеличи добивa и да „наводни“ 
пазарите с петрол. Това сгромоляса цените от 
100 до 30 долара за барел и имаше осезаеми 
икономически последствия за самата 
Саудитска арабия, тъи  като делът на петрола 
в износа на страната е 90%. 

В резултат на рискованите деи ствия на 
саудитските власти социалнополитическата 
ситуация в страната рязко се промени, а 
държавата започна да изразходва 
натрупаните валутни резерви, които към 
август 2014 г. се равняваха на рекордните 750 
млрд. долара. За сравнение, през октомври 
2017 г. те вече са 485 млрд. долара9. 
Значението на тези данни може лесно да бъде 
преувеличено, но е факт, че саудитската 
икономика е изправена пред много сериозни 
икономически предизвикателства в 
средносрочна и дори краткосрочна 
перспектива. Една от причините за това са 
закъснелите реформи в енергии ната 
ефективност. Огромното изразходване на 
енергия в Саудитска арабия не е резултат от 
производство на стоки с прибавена стои ност. 
Тя е резултат от продължилата в течение на 
десетилетия субсидирана от правителството 
консумация. В резултат на това голяма част от 
гражданите на страната се преместиха от 
пустинята в къщи с климатици, хладилници и 

се сдобиха с огромни автомобили. Това от 
своя страна доведе до ограничения на 
обемите за износ и социална зависимост от 
цената на суровината, много по-голяма от 
тази в Иран. Членовете на политическия елит 
на кралството разбираемо са загрижени, че 
достигат точката на т.нар. „Джеи  крива“, при 
която има революции. „Джеи  крива“ е когато 
държава има период на устои чиво 
икономическо развитие, следвано от рязък 
спад10. Теорията е, че революции се случват, 
не защото икономиката или условията за 
живот са лоши за определено време, а когато 
хората започнат да вярват, че нещата ще се по
-добри (и вземат по-големи ипотеки, заеми и 
т.н.), само за да може техните очаквания да 
бъдат смазани, когато икономиката се 
сгромоляса. Саудитските власти полагат 
сериозни усилия за диверсифициране и 
„поправяне“ на икономиката, но засега се 
провалят частично заради религиозните 
ограничения, които пазят половината от 
работната сила (жените) по домовете им. В 
същото време страната страда от 12 % 
безработица, като, както в Иран, сред 
младежите тя надвишава 28 %. Почти 
половината от населението на страната е под 
25-годишна възраст и през следващите 5-10 
години милиони млади саудитци ще се влеят 
в работната сила. Само за периода от 2009 г. 
насам населението на Саудитска арабия е 
нараснало с 24 % от 26 млн. до 33 млн. души11.  
Редно е да се спомене, че ок. 30 % от 
населението на страната е съставено от 
чужденци, предимно граждани на 
развиващите се страни, които пребивават 
като общи работници. 

Въпреки безпрецедентните икономически 
трудности, Саудитска арабия вече премина 
през наи -тежкия период на кризата. Цените на 
петрола през 2017 г. се закотвиха между 65-69 
долара за барел. Кралството обаче е поставено 
пред предизвикателството да промени из 

9 Reuters https://www.reuters.com/article/saudi-cenbank-reserves/saudi-foreign-reserves-rise-in-october-as-budget-deficit-outlook-improves-
idUSL8N1NY5KQ [22.1.2018]  
10 Информационна агенция „Фокус“ http://www.focus-news.net/analysis/2016/12/30/3149/zashto-sauditska-arabiya-mozhe-bi-se-podgotvya-
za-istinska-voyna.html [22.1.2018]  
11 Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Saudi_Arabia [22.1.2018]  

https://www.reuters.com/article/saudi-cenbank-reserves/saudi-foreign-reserves-rise-in-october-as-budget-deficit-outlook-improves-idUSL8N1NY5KQ
https://www.reuters.com/article/saudi-cenbank-reserves/saudi-foreign-reserves-rise-in-october-as-budget-deficit-outlook-improves-idUSL8N1NY5KQ
http://www.focus-news.net/analysis/2016/12/30/3149/zashto-sauditska-arabiya-mozhe-bi-se-podgotvya-za-istinska-voyna.html
http://www.focus-news.net/analysis/2016/12/30/3149/zashto-sauditska-arabiya-mozhe-bi-se-podgotvya-za-istinska-voyna.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Saudi_Arabia
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основи нестабилния си икономически модел в 
следващото десетилетие. 
Престолонаследникът Мохамед бин Салман 
представи „Визия 2030“, която цели 
пренасочване на икономиката от твърдите 
горива към иновациите до посочената година. 
Визията включва пакет от мащабни 
инвестиции. Младият принц също така седи 
зад „антикорупционната“ кампания на 
властите, в рамките на която бяха арестувани 
принцове, милиардери и политици. 
Държавата конфискува активи и имущество в 
размер на над 100 млрд. долара в рамките на 
кампанията12. 

Освен всичко друго, саудитската 
интервенция в И емен от средата на 2015 г. е 
насочена към пренасочване на общественото 
внимание от икономическите проблеми и е 
повод за налагане на мерки за сигурност, 
които да предотвратяват евентуални прояви 
на недоволство. Към това можем да прибавим 
и желанието на властите да изпробват 
натрупания арсенал на кралството, което е на 
първо място в света по военни разходи на 
глава от населението. Интервенцията има 
безскрупулен характер и включва 
икономическа блокада, чиито измерения 
могат да бъдат сравнени с опит за етническо 
прочистване на шиитското население в 
И емен. През февруари 2016 г. ООН съобщи, че 
7,6 млн. души в страната са в „сериозна“ 
несигурност за изхранване. През октомври 
2016 г. УНИЦЕФ съобщи, че поне 1,5 млн. деца 
в И емен страдат от недохранване, вкл. 370 
хил. страдащи от „много сериозно“ 
недохранване. На този фон, данните на ООН и 
др. организации за жертвите в конфликта, 
които варират между 10 хил. и 15 хил. души13, 
изглеждат смехотворно. Към жертвите на 
въоръжения конфликта трябва да бъдат 
прибавени жертвите на блокадата, 
епидемиите (сред които 600 хил. случая на 
холера14) и предполагаемата употреба на 
химически оръжия. 

 

Новата стара политика на САЩ в 
Близкия изток и прегрупирането на 
силите в региона 
 
Посещението на новоизбрания президент на 
САЩ Доналд Тръмп в Саудитска арабия от маи  
2017 г. потвърди безусловния и стратегически 
характер на съюза между двете държави. Бяха 
подписани договори за доставки на 
американско въоръжение в размер на 110 
млрд. долара, въпреки деи ствията на 
саудитците в И емен. Няколко месеца по-
късно, през декември 2017 г., Тръмп изпълни 
предизборното си обещание и заяви началото 
на процес по прехвърляне на американското 
посолство в Израел в И ерусалим, признаваи ки 
града за столица на евреи ската държава. 

Тези деи ствия са свързани с визията на 
новата администрация във Вашингтон за 
„завръщане“ на САЩ към традиционните им 
съюзници в Близкия изток – Саудитска арабия 
и Израел. И двете държави влязоха в 
антагонизъм с президента Обама в края на 
неговото управление, главно заради сделката 
с Иран, на която те яростно се 
противопоставяха. Стратегията на Обама до 
голяма степен предвиждаше изтегляне на 
САЩ от Близкия изток, където тяхното 
присъствие се превърна в проблематично от 
гледна точка на поддържането на 
американското влияние в динамичния регион 
и недоволството на европеи ските съюзници 
от неговите прояви. Обама издигна нов стълб 
на американската външна политика насочен 
към страните от Източна и Югоизточна Азия, 
в опит за сдържане на Китаи . Стратегията 
обаче срещна перипетии, още преди тои  да се 
оттегли от Белия дом, с избирането на 
Родриго Дутерте за президент на 
Филипините.  

Дутерте пое курс към дипломатическо 
уреждане на териториалните спорове с Китаи  
и се обяви за враг на естаблишмънта във 
Вашингтон, като дори нарече Обама „кучи 

ЯНУАРИ 2018 

12 RT https://www.rt.com/business/416625-saudi-arabia-corruption-purge/ [25.1.2018]  
13 Al Jazeera http://www.aljazeera.com/news/2017/01/death-toll-yemen-conflict-passes-10000-170117040849576.html [22.1.2018]  
14 DW http://www.dw.com/en/un-civilian-death-toll-in-yemen-exceeds-5000/a-40365797 [22.1.2018]  
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син“15. Това преориентиране понесе сериозен 
удар и от решението на Тръмп за оттегляне на 
САЩ от договора за свободна търговия TPP 
(Tranśpaćifić partnerśhip), кои то тои  определи 
като икономически неизгоден за САЩ. В 
допълнение към тезата за „завръщането“ на 
САЩ към традиционните му съюзници в 
Големия близкоизточен регион трябва да се 
посочи и решението на президентската 
администрация за ограничаване на военната 
помощ за Пакистан, което е свързано със 
заздравяването на съюза с Индия. 

Тръмп и неговия министър на отбраната 
ген. Джордж Матис смятат по-нататъшното 
сдържане на Иран за приоритет в защитата на 
националните интереси на САЩ. През януари 
2018 г. президентът се зарече, че за последен 
път подписва продължаването на ядрената 
сделка с Иран (което тои  трябва да прави на 
всеки 120 дни), освен ако тя не бъде 
предоговорена в съответствие с исканията на 
Вашингтон. Заканите на Тръмп обаче са 
критикувани от останалите страни по 
сделката, включително държавите от ЕС.  

Един от основните аргументи на 
Върховният представител на ЕС по въпросите 
на външните работи и политиката на 
сигурност Федерика Могерини срещу 
отпадането на сделката с Иран бе, че това би 
било негативен сигнал към Северна Корея и 
би разрушило архитектурата на системата за 
ядрено неразпространение16. Съществуват 
обаче и други причини за склонността на 
Брюксел да си сътрудничи с Техеран. 
Европеи ските столици разглеждат Иран като 
остров на стабилност в Близкия изток и ясно 
осъзнават неговата отдаденост в борбата със 
сунитските терористични групировки. В 
контекста на миграционната криза, ЕС е 
заинтересован да третира Техеран като 
партньор, вместо като опонент. Лозунгът 
„Америка на първо място“, кои то Доналд 
Тръмп прокламира може да отговаря на 
надеждите и очакванията на множество 

американски граждани, но отдалечава САЩ от 
ролята на лидер в международните 
отношения17.Изолацията на Вашингтон е 
очевидна и по отношение на признаването на 
И ерусалим за столица на Израел, което беше 
осъдено със смазващо мнозинство от Общото 
събрание на ООН. Политиката на Тръмп се 
превръща в катализатор на процеса по 
отслабване на международните позиции на 
САЩ и формирането на многополюсен свят. От 
друга страна, може да се твърди, че 
провокативните деи ствия на американският 
президент представляват скоростно и 
агресивно адаптиране на САЩ към новите 
глобални геополитически реалности, които 
биха били факт и без тях. 

Решаваща роля за разиграването на 
процесите в Близкия изток има намесата на 
Русия в конфликта в Сирия по покана на 
правителството в Дамаск от 2015 г. Ловката 
дипломация и ефективната военна мощ на 
Москва я превърнаха в един от наи -
влиятелните фактори в регионалната 
геополитика. Подобно на ЕС, Русия също е 
заинтересована от възстановяването на мира 
и стабилността в региона. Възходът на 
терористични организации като „Ислямска 
държава“ представлява заплаха за 
националната сигурност на руската държава, 
която е тясно свързана и с проблема за 
сепаратизма сред мюсюлманските общности в 
самата Русия. От друга страна, интервенцията 
в Близкия изток оказа решителна подкрепа за 
стратегическите съюзници на Москва, главно 
Иран и Сирия (където е разположена 
единствената руска средиземноморска 
военноморска база) и нанесе звучен шамар на 
геополитическия опонент САЩ, в невралгична 
за неговите интереси зона. Москва поддържа 
многопластови отношения и с останалите 
страни в региона, които са свързани с общи 
икономически интереси (петрол, туризъм). 

През 2017 г. Русия демонстрира 
ангажираност към възстановяването и 

15 Independent http://www.independent.co.uk/news/world/asia/rodrigo-duterte-philippines-president-barack-obama-son-of-a-bitch-
a7226201.html [25.1.2018]  
16 The Guardian https://www.theguardian.com/world/2017/oct/16/eu-urges-us-congress-to-preserve-iran-nuclear-deal-trump-threatened 
[25.1.2018]  
17 БНР http://bnr.bg/horizont/post/100903890/ilter-turan-vse-oshte-ima-opredeleni-protivorechia-v-otnosheniata-s-rusia [25.1.2018]  
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съхраняването на мира в Близкия изток не 
само чрез приноса за фактическото 
унищожаване на „Ислямска държава“, 
посредством въздушната и военна подкрепа 
за сирии ската армия и ливанската 
организация „Хизбула“ (финансирана от 
Иран). Москва договори споразумения за 
продажба на напредналата система за 
противоракетна отбрана С-400 с две държави 
– Турция и Саудитска арабия18. Иран вече 
разполага със С-300. Обзавеждането на 
големите сили в региона с усъвършенствана 
противовъздушна отбрана може да създаде 
паритет на техните военни възможности и да 
предотврати избухването на горещи 
конфликти между тях. 

Когато става дума за завръщането на САЩ 
към традиционните им съюзници в Близкия 
изток, прегрупирането на силите в региона и 
променящия се баланс между тях, няма как да 
не се отдели специално внимание на Турция. 
Страната е членка на НАТО още от 1952 г. 
През последните години обаче 
„атлантическата“ ориентация на страната е 
изправена пред сериозно изпитание. 
Последователните деи ствия на САЩ по 
въоръжаването и обучаването на кюрдските 
сили в Северна Сирия създаде същинска 
кюрдска армия по границата с Турция. Към 
началото на 2017 г. тя вече наброяваше 100 
хил. души19.  

Деи ствията на САЩ са свързани, както с 
борбата с „Ислямска държава“, така и с 
амбициите за сваляне на президента Башар 
Асад от власт и дезинтеграция на сирии ската 
държава, за да бъде вбит клин в т.нар. 
„Шиитски полумесец“ (Иран, Ирак, Сирия). 
Търпението на турският президент Реджеб 
Таии п Ердоган се изчерпа в средата на януари 
2018 г., когато САЩ обяви създаването на 30-
хилядна „гранична вои ска“ в Северна Сирия, 
която да охранява контролираните от 
кюрдите територии по границата с Турция, 
Ирак и по течението на Ефрат – границата със 

контролираните от правителството в Дамаск 
територии20. Тои  обвини Вашингтон в 
създаването на „армия на терора“. На 20 
януари турската армия започна операция 
„Маслинова клонка“, насочена към 
овладяването на кюрдския кантон Африн. 
Опериращите като наблюдатели в региона 
руски военни се оттеглиха, а Доналд Тръмп 
призова Ердоган за „деескалация“. Така, 
въпреки че Турция поддържа искането на 
САЩ за оттеглянето на Башар Асад, а Русия 
нееднократно е заявявала, че кюрдите трябва 
да са част от дипломатическото уреждане на 
конфликта в Сирия, съюзите в конфликта се 
оказа нефиксирани.  

От тези факти може да се изведе 
релевантно заключение за изключително 
сложната, динамична и непредсказуема 
геополитическа обстановка в Близкия изток и 
променящия се регионален баланс. Близкият 
изток се намира в период, в кои то липсват 
сигурни алианси и повече съществуват 
съюзничества по линия на временни интереси 
и в контекста на актуалната обстановка. Това 
води до постоянно недоверие между 
участващите играчи, които се подозират в 
задкулисни договорки с други страни в 
конфликтите. Въпреки това, налице е 
цялостна тенденция към увеличаването на 
регионалното влияние на Иран и неговите 
съюзници, чиито брои  не намалява, а расте – 
Сирия, Ирак, И емен, Ливан, дори доскорошни 
опоненти като Катар, влизат в орбитата на 
Техеран. В същото време, Близкият изток е 
изправен пред редица вътрешни проблеми от 
икономически и демографски характер, чието 
разрешаване изисква незабавно спиране на 
спиралата на кръвопролитието. Това обаче, за 
съжаление, изглежда краи но невероятно… 

 
* Венцислав Съботинов е Бакалавър по 

„Международник отношения“ от Софийски 
Университет „Св. Климент Охридски“ и 
редактор в сп. „Международник“. 
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18 Reuters https://www.reuters.com/article/us-saudi-russia-missiles/saudi-arabia-agrees-to-buy-russian-s-400-air-defense-system-arabiya-tv-
idUSKBN1CA1OD [25.1.2018] 
19 Reuters https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-ypg-exclusive/exclusive-syrian-kurdish-ypg-aims-to-expand-force-to-over-
100000-idUSKBN16R1QS [25.1.2018] 
20 The Guardian https://www.theguardian.com/world/2018/jan/15/turkey-condemns-us-plan-for-syrian-border-security-force [25.1.2018]  

https://www.reuters.com/article/us-saudi-russia-missiles/saudi-arabia-agrees-to-buy-russian-s-400-air-defense-system-arabiya-tv-idUSKBN1CA1OD
https://www.reuters.com/article/us-saudi-russia-missiles/saudi-arabia-agrees-to-buy-russian-s-400-air-defense-system-arabiya-tv-idUSKBN1CA1OD
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-ypg-exclusive/exclusive-syrian-kurdish-ypg-aims-to-expand-force-to-over-100000-idUSKBN16R1QS
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-ypg-exclusive/exclusive-syrian-kurdish-ypg-aims-to-expand-force-to-over-100000-idUSKBN16R1QS
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/15/turkey-condemns-us-plan-for-syrian-border-security-force
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На всеки 6 месеца една от държавите 
членки на ЕС поема председателството на 
Съвета на Европеи ския съюз. Функцията на 
председателството е да ръководи заседанията 
на Съвета, да определя дневния им ред, да 
определя работна програма и да улеснява 
диалога, както на заседанията на Съвета, така 
и с останалите институции на ЕС. През 
втората половина на 2017 г. тази роля бе 
поверена на Естония. На 1 януари 2018 г. 
България пое председателството на Съвета на 
Европеи ския съюз (СЕС). 

 

Председателството на Съвета на ЕС – 
същност и измерения 
 
Съветът на ЕС е една от основните 
институции от самото начало на 
интеграционния процес на ЕС1. На Съвета са 
възложени основни решаващи правомощия в 
области като външна политика, отбрана, 
правосъдие и вътрешни работи. Съветът, 
заедно с Европеи ския парламент (ЕП), 
упражнява законодателна функция. Когато е 
предвидена специална законодателна 
процедура за приемане на законодателни 
актове, тя отново се установява между двете 
институции при съвместна процедура на 
решаване. Съветът е носител на бюджетна 
функция, която упражнява съвместно с ЕП. На 
Съвета са възложени правомощия по 
координация на икономическата политика 
(чл. 120 - 126 ДФЕС), на паричната политика 
(чл. 127 – 133 ДФЕС), както и на политиката 

по заетостта (чл. 144 - 150 ДФЕС). Съветът има 
място във външните отношения. В режим на 
външни отношения с трети страни и 
международните организация, сключването 
на международните договори винаги минава 
през СЕС. Също така, на Съвета е възложено 
правомощието по чл. 218 §9, а именно, по 
предложение на Комисията или върховния 
представител по сигурността да приема 
решение за спиране на предложението за 
сключване международни договори. Съветът 
има правомощието да налага ограничителни 
мерки на трети страни или частни субекти, 
свързани със съображения за политиките на 
ЕС. Тези мерки могат да бъдат наи -различни – 
от забрана за преминаване през територията 
на ЕС до ограничаване на сметки на 
територията на ЕС или забрана за търговия и 
т.н.  
Според чл. 24 до чл. 44 от Договора за 
Европеи ския съюз (ДЕС) Съветът е 
единствената институция, заедно с 
Европеи ския съвет, на която са дадени 
решаващи правомощия. Именно на него са 
дадени наи -широк кръг от правомощия, които 
могат да се квалифицират като 
структуроопределящи – изменения на 
Учредителните договори, водене на 
преговори за присъединяване на държави 
членки, установяване на общите условия и 
ред за избор на членове на ЕП. До тук бяха 
изброени само ключовите правомощия на 
Съвета на ЕС, за да се очертае неговата 
характеристика.  

Българското председателство на Съвета на ЕС: 
Същност, приоритети и предизвикателства 

Панайот Йотов * 

1 Жаке, Ж-П., Институционно право на Европейския съюз, УИ "Св. Климент Охридски", стр. 223-255  
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Всъщност, Съветът е единна институция, 
която няма постоянен състав. Съветът 
заседава в различни секторни състави, според 
предмета на това, което обсъжда и решава, 
като съответно в секторния състав се състои 
от представители на държавите членки, които 
имат статута на членове на националното 
правителство на съответната държава. Тои  се 
състои от по един представител на всяка 
държава членка на ниво министри. 
Секторните състави, в които заседава 
Съветът, се определят от Европеи ският съвет 
според чл. 236 ДФЕС. Два от тези състава са 
определени нормативно в договорите – 
външни работи и политика за сигурност, 
както и съставът за съвет общи въпроси. 

Заседанията на Съвета са публични при 
решаване и обсъждане на законодателни 
въпроси, в останалите случаи са закрити, като 
заседанията се провеждат в присъствие на 
повече от половината членове. По същество 
заседания на Съвета се провеждат 
ежеседмично в различни състави. Допуска се 
възможността да се гласува по 
упълномощаване, което значи, че една 
държава може да упълномощи друга да 
гласува от неи но име.  

Работата на Съвета се подпомага от 
Секретариат, Комитет на постоянните 
представители (КОРЕПЕР) и над 150 тясно 
специализирани работни групи и комитети. 
Ежедневно в тези органи се осъществяват 
преговори, които значително улесняват 
работата на министрите в различните състави 
на Съвета. 

Съветът няма постоянен председател, а се 
председателства от държавите членки на 
ротационен принцип. Един от неговите 
състави (Съвет по външните работи) има 
постоянен председател – Върховният 
представител на ЕС по въпросите на 
външната политика и политиката за 
сигурност. Останалите състави  се ръководят 
на ротационен принцип от държавите членки. 
С оглед на приемственост е изграден модел за 
взаимодеи ствие между държавите – когато 
една държава осъществява 
председателството, трябва да взаимодеи ства 

през съответния ротационен период от 18 
месеца с предходния и бъдещия председател.  

 

Председателството на Съвета на ЕС – 
значение и роля 
 
В институционната култура и практика на 
Съвета председателството има съществена 
роля, защото то е отговорно да задава 
динамиката през съответния период от 6 
месеца. Председателстващата страна влияе на 
това кои въпроси се поставят в дневния ред. 
Тя трябва да е осъществила съответната 
предварителна подготовка. Важен е добър 
подбор на експертите в администрацията, 
която ще бъде натоварена с работата по 
председателството. 

Много специалисти изказват мнение, че 
председателството дава възможност на 
държавите членки да покажат лидерски 
способности и да насърчават политики, които 
смятат за приоритетни. Председателството 
предоставя голям политически капацитет на 
страната председател и потенциал за 
създаване на авторитет посредством 
ключовия заседателен ред на Съюза. За това 
обаче има нужда от активни дипломатически 
връзки, поемане на ангажименти от 
националните министерства и свързаност с 
постоянното националното представителство 
в Брюксел.  

Председателството на ЕС би трябвало да 
накара България да положи допълнителни 
усилия, за да постигне по-добро изпълнение 
на критериите по някои показатели, свързани 
с членството в ЕС. Ротационното 
председателство ще даде шанс за 
концентриране на националното 
политическо, административно и обществено 
внимание върху европеи ската политика, 
върху дневния ред на Европа.  

От друга страна стои становището, че 
т.нар. „европредседателство“ има много малко 
значение, че председателството на Съвета на 
Европеи ския съюз има тежест, когато се поема 
от държави като Франция и Германия. Може 
да се твърди, че за по-малките държави 
членки на ЕС, то е просто възможност за 

ЯНУАРИ 2018 
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реклама. Тази теза доби доста привърженици 
в последните години. Красноречив е 
примерът с Малта, която представи доклада 
за своето председателство пред Европеи ския 
парламент през юли 2017 г. Тогава само 30 от 
751-те евродепутати присъстваха на 
заседанието. Председателят на Европеи ската 
комисия Юнкер заключи гневно: „Смешни 
сте… Ако вместо Премиера на Малта, тук бяха 
г-жа Меркел или г-н Макрон, всички щяхте да 
присъствате“2. 

Нека обаче за малко да оставим спора 
относно това дали европредседателството 
има значение за България и да се фокусираме 
върху естеството на председателството и 
преди всичко неговите приоритети. 

 

Приоритети на председателството – 
формиране и полагане  
 
Опитът показва, че приоритетите трябва да 
бъдат в хармония с настоящата икономическа 
и политическа обстановка и нуждата от 
намиране на решения на актуалните 
проблеми. Преди зачисляването на установен 
приоритет в програмата на 
председателството, следва да се извърши 
преценка на изпълнението, включително 
дали е възможно да има съдеи ствие от други 
държави членки, дали може да бъде 
уговорено определено споразумение и при 
какви условия. Освен това, осъществяването 
на ротационното председателство с обща 
програма за 18 месеца поставя изискването 
триото на страните (Естония - България - 
Австрия) да постигне разбирателство по 
техните общи приоритети. Наи -тежката 
задача е да се изберат приоритети, които 
отразяват националните интереси, но и 
амбициите на целия Европеи ски съюз, в 
съответствие с условието за неутралност на 
председателството. Това изисква много умело 
търсене на равновесие между националните 
интереси и интересите на интеграционната 

общност. Важно е приоритетите да представят 
ангажираността на страната, която ръководи 
председателството, да постигне споразумение 
по чувствителен въпрос, да създаде нова 
инициатива или политика, която, дори да не 
бъде осъществена по време на мандата, да 
помогне на председателството да остави 
следи. 

Въпреки обстоятелството, че по-голямата 
част от приоритетите са издиктувани от 
настоящата ситуация в ЕС и света, т.е. 
външната среда, или са наследени от 
предходното председателство, все пак е от 
значение да се отбележи, че приоритетите 
помагат за формирането на нови политики. 
Приоритетите могат да бъдат класифицирани 
в четири основни категории: неизбежни 
приоритети, наследени приоритети, 
специфични приоритети и неочаквани 
приоритети3. 

Неизбежните приоритети са свързани с 
моментните обстоятелства. Редица предишни 
председателства имаха за задача да се справят 
с решаването на икономическата криза и 
безработицата. Друг дългосрочен приоритет 
без съмнение е политиката по отношение на 
сигурността и миграцията. Към момента 
неизбежен приоритет е работата по Брекзит, 
както и дебатът за бъдещето на ЕС4. 

Наследствените приоритети са тези, 
оставени от предишните председателства, 
които са заложени в законодателния и 
политическия цикъл в ЕС. Те са свързани в 
огромна степен с дългосрочната програма на 
Съюза. Например, присъединяването на 
страните от Централна и Източна Европа 
беше основен приоритет на цели шест 
ротационни председателства. 

Специфичните приоритети са тези, 
които отразяват разбиранията и целите на 
председателстващата страна и го правят 
изключително. Не е наложително всяко 
председателство да обхваща такива 
приоритети в своята програма, т.е. 

2 EUobserver https://euobserver.com/institutional/138428 [5.1.2018]  
3 Шикова, И.. - http://jeanmonnetexcellence.bg/en/analyses/recent-analyses/lets-talk-about-the-priorities-of-the-bulgarian-presidency/, 
[2.12.2017 г.]  
4Виж – Бяла книга за бъдещето на Европа - https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_bg  

https://euobserver.com/institutional/138428
https://euobserver.com/institutional/138428
https://euobserver.com/institutional/138428
https://euobserver.com/institutional/138428
https://euobserver.com/institutional/138428
http://jeanmonnetexcellence.bg/en/analyses/recent-analyses/lets-talk-about-the-priorities-of-the-bulgarian-presidency/
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_bg
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собствената си инициатива или проект, но е 
факт, че всяко председателство дава 
предимство на въпроси, върху които иска да 
се фокусира. 

Важно за успеха на председателството е да 
се изберат конкретни приоритети в области, в 
които страната има експертни познания и се 
чувства сигурна при прилагането им. Не е 
подходящо да се избират приоритети, които 
са сравнително необичаи ни или страната 
решава да експериментира в нови и 
неизвестни за нея сфери5.  Специфичните 
приоритети трябва внимателно да бъдат 
разгледани и обсъдени. Те трябва да бъдат не 
само добре формулирани, но и да има пълна 
яснота по отношение на целите и 
конкретните мерки за тяхното 
постигане. Липсата на яснота може да доведе 
до провал при осъществяването на тези 
приоритети и реализирането на резултати.  

Четвъртата група приоритети 
са неочакваните. Страната трябва да бъде 
подготвена за адаптиране на неи ния дневен 
ред в ситуации, в които международният 
контекст го изисква, и да приеме 
допълнителни мерки, които не са включени в 
първоначалния и  дневен ред.  

 

Приоритетите на българското 
председателство 
 
Българското председателство ще трябва да 
работи по редица неизбежни приоритетни 
въпроси като сигурността, миграцията, 
Брекзит, бъдещето на ЕС. Към момента в саи та 
на българското председателство6 са 
формулирани приоритети, но според мен те са 
твърде абстрактно заложени и предстои да 
бъдат по-конкретно формулирани и 
изпълнени. 

Първият приоритет е озаглавен 
„Бъдещето на Европа и младите хора – 
икономически растеж и социално 
сближаване“. Основна критика към този 

приоритет е, че не се обръща внимание как ще 
се осъществи връзката между икономическия 
растеж, социалното сближаване и младежта. 
Проблем, кои то няколко поредни 
председателства не успяват да решат, е 
намаляването на безработицата за младите 
хора, по-високото им заплащане, придобиване 
на опит още в студентските години. 
Политиките, предприемани от държавите 
членки още от 2000 г., не дават нужните 
резултати. Желателно е България да посочи 
чрез какво точно нововъведение или 
политика цели да окаже развитие в тази 
тематика.  

Следващият приоритет е „Европеи ска 
перспектива и свързаност на Западните 
Балкани“. Това от своя страна е пример за 
един добре формулиран приоритет, в които 
конкретно се споменава как ще се деи ства за 
осъществяването му: „Целта е да осигурим 
свързаност на държавите от Западните 
Балкани – транспортна, енергии на, 
образователна и цифрова. България полага 
последователни усилия в тази насока –   
например, за популяризиране на цифровите 
политики на ЕС сред държавите от Западните 
Балкани, чрез постепенно намаляване на 
таксите за роуминг и увеличаване на 
възможностите за широколентов достъп до 
интернет.“ 

Третият посочен приоритет е „Сигурност 
и стабилност в силна и единна Европа“. На 
първо място е важно да се отбележи, че това е 
един много сложен за изпълнение приоритет. 
Актуалността му е безспорна. Усилията за 
силна и единна Европа следва да се поемат от 
всички държави членки, а не само от 
временния председател. Заложено е, че „ще 
наблегнем върху укрепването на контрола по 
границите, обмена на информация между 
отделните органи и превенцията“, но за 
съжаление на фона на случващото се към 
момента може да стигнем до заключението, че 
няма реални деи ствия за изпълнението на 
тези мерки.  
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5 Шикова И.. - http://jeanmonnetexcellence.bg/en/analyses/recent-analyses/lets-talk-about-the-priorities-of-the-bulgarian-presidency/ [5.1.2018]  
6 Официален сайт на българското председателство https://eu2018bg.bg/bg/priorities [5.1.2018]  
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Последният приоритет е „Цифрова 
икономика и умения на бъдещето“. В сферата 
на цифровата икономика би следвало 
сериозно да се потрудим, за да ни се „чуе гласа 
на голямата сцена“. Това би се случило, ако в 
деи ствителност се осъществят заложените 
цели: Стимулиране на „електронните 
комуникации, трансграничното предоставяне 
на услуги, особено на малките и средни 
предприятия, авторските права, електронната 
неприкосновеност, киберсигурността“.  

Така може да се обобщи, че, като цяло, 
българското европредседателство е поело по 
правилната посока на деи ствие. Част от 
приоритетите са формулирани добре, друга 
част не толкова, но други са пропуснати. 
Налице е неяснота как се ще реализират 
някои от целите.  

Българското председателство имаше 
възможност да наложи визии за развитието 
на приоритетни сектори, върху чиито 
капацитет гради социално-икономическото си 
развитие. Това можеше да бъде енергетиката, 
биоземеделието или туризмът, а защо не и IT 
секторът или културата. Желателно е да се 
направи и редовно да се актуализира 
преценката на рисковете и 
предизвикателствата в европеи ски и 
международен план през 2018 година. 
Поддържането на активни дипломатически 
връзки с европеи ските партньори е 
задължително, за да се утвърдим като 
надежден участник в политическия процес в 
ЕС. 

Част от приготовлението на българското 
председателство в началото на 2018 г. бе 
свързана с проучване и разбор на опита на 
досегашните ротационни председателства. 
Голяма част от успешните страни 
председателки подбират европеи ски 
приоритети, които отговарят на собствената 
им визия за национално развитие. Това дава 
допълнителен тласък на националните 
икономически, политически и социални 
приоритети. Постигането на ефективно 

председателство изисква наличие на голяма и 
компетентна администрация в 
приоритетните сфери, способна да води 
успешни преговори в рамките на заседанията 
на групите на Съвета.  

Несъмнено поемането на председателство 
от силно икономически развита държава на 
теория би допринесло повече, отколкото на 
слаборазвита държава. Във връзка с тези 
разсъждения смятам, че българското 
председателството трябва да си постави един 
санитарен минимум на цели, които със 
сигурност да бъдат постигнати, но да се 
работи и в други насоки.  

Тук е мястото да бъдат споделени няколко 
предложения на проф. Ингрид Шикова за 
българските приоритети, които тя нарича 
„Трима"7. Приоритетите, изложени от нея, са 
формулирани по следния начин: 

Конкурентоспособност - този приоритет 
включва въпросите, свързани с енергетиката, 
иновациите, цифровия пазар, образованието, 
науката, околната среда. 

Кохезия - този приоритет излага 
проблемите на икономическото и социалното 
сближаване между държавите и регионите 
(финансова рамка 2021-2027 г., която вече се 
обсъжда), сближаването в европеи ското 
общество – социални въпроси, единство 
между поколенията, демография, както и 
сближаването със Западните Балкани. 

Култура - това е конкретно българският 
приоритет, кои то може да обхване въпроси, 
свързани с културното наследство, 
културната дипломация на ЕС в света, 
културната индустрия, европеи ските 
ценности, защитата на европеи ския начин на 
живот, сближаването между гражданите на ЕС 
въз основа на културата. Този приоритет ще 
помогне на България да остави диря с 
неи ното председателство и да покаже 
ангажираност към европеи ските ценности, но 
и да запълни празнотата в дискусиите за 
бъдещето на ЕС.  

Тези приоритети не само са прости за 

7 Шикова И.. - http://jeanmonnetexcellence.bg/en/analyses/recent-analyses/lets-talk-about-the-priorities-of-the-bulgarian-presidency/ [5.1.2018]  
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запомняне, но и обхващат и трите наи -важни 
сфери, от които зависи бъдещето на ЕС8. 
Конкурентоспособността е от ключово 
значение за бъдещия икономически 
просперитет на гражданите, свързването е с 
предпоставка за социално стабилен ЕС и 
културата отличава Европа като стандарт за 
цивилизация.  

Към гореспоменатите искам да добавя, че 
съвсем скоро в плановете на българското 
европредседателство се появи нов приоритет, 
кои то безспорно се числи към „неочакваните“ 
приоритети. А именно решението на 
Европеи ската комисия да задеи ства чл. 7 от 
Договора за ЕС по отношение на Полша в 
навечерието на българското председателство. 

 

Предизвикателства пред 
българското председателство  
 
На 19.12.2017 г. Европеи ската комисия излезе 
със следната констатация на отношение на 
Полша: „Правосъдните реформи в Полша 
доведоха до това, че съдебната система в 
страната е под политически контрол на 
управляващото мнозинство. Когато няма 
съдебна независимост, възникват сериозни 
опасения за ефективното прилагане на 
законодателството на ЕС – от защитата на 
инвестициите до взаимното признаване на 
съдебни решения в сферата на 
попечителството над деца или изпълнението 
на Европеи ски заповеди за арест.“9 Така ЕК 
реагира на продължаващото влошаване на 
положението с върховенството на закона в 
Полша, чрез издаване на четвърта препоръка 
за върховенството на закона, която допълва 
три предишни препоръки, приети на 27 юли 
2016 г., 21 декември 2016 г. и 27 юли 2017 г. 
ЕК представи мотивирано предложение 
относно определянето на ясен риск от 
сериозно нарушение на принципите на 
правовата държава от страна на Полша 
съгласно член 7, параграф 1 от ДЕС. Всъщност, 

както правилно отбеляза 
Комисията10, полските органи са приели за 
период от две години не по-малко от 13 
закона, засягащи цялата структура на 
съдебната система в Полша – 
Конституционния трибунал, Върховния съд, 
обикновените съдилища, Националния съвет 
за съдебната власт, прокуратурата и 
Националната съдебна школа. 

Чл. 7 от Договора за ЕС предугажда два 
основни механизма за отговор на подобни 
деи ствия: превантивен, в случаи  на 
„наличието на очевиден риск от тежко 
нарушение от държава членка на ценностите, 
посочени в чл. 2" и санкциониращ – 
„наличието на тежко и продължаващо 
нарушение на ценностите, посочени в чл. 2“. 
Целта е да се гарантира, че дадена държава 
членка спазва привременните мерки, приети 
от Съда, предвиждащи налагане на 
периодична имуществена санкция в случаи  на 
неспазване на тези мерки.  

Предложението на Комисията по чл. 7, 
параграф 1, беше издадено едновременно с 
четвъртата препоръка на Комисията относно 
върховенството на закона. Тази препоръка 
дава на Полша три месеца за разрешаване на 
проблемите, посочени в препоръката. Това 
предполага, че Съветът няма да се стреми да 
организира изслушването на Полша и да 
получи одобрението на Европеи ския 
парламент наи -малко до края на март 2018 г. 
Все още няма признаци, че полското 
правителство има намерение да се ангажира с 
преговори и да сътрудничи.  

Простите сметки показват, че дебатите 
относно задеи стването на чл. 7 по отношение 
на Полша ще се случат точно в разгара на 
българското председателство. Това налага 
много внимателно подбиране на 
дипломатическите ходове. Проблемът с 
Полша няма как да се прехвърли изцяло на 
българското председателство, но може би 
това е точният момент да покажем 
решителност, като сътрудничим за едни 
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8 Пак там.  
9 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm [5.1.2018]  
10 Пак там.  
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спокои ни и умерени преговори. В тази връзка 
могат да се предвидят следващите етапи от 
процеса по чл. 7. 

На първо място, Съветът ще организира 
изслушване в съответствие с процедурата, 
посочена в чл. 7, параграф 1 от ДЕС през 
април/маи  2018 г. След това ще бъде 
поискано съгласието на Парламента през 
маи /юни 2018 г. Ако това съгласие бъде 
дадено, Съветът може да поиска да приеме 
през юни/юли решение с мнозинство от 4/5, 
за да се определи официално съществуването 
на „ясен риск от сериозно нарушение от 
страна на Република Полша на 
върховенството на закона". Ако това решение 
бъде прието, тогава наи -вероятно Съветът ще 
отправи препоръки към Полша, деи стваи ки в 
съответствие с една и съща процедура за 
гласуване. Текстът на чл. 7 предвижда, че 
Съветът може да отправи препоръки към 
Полша, преди да направи такова решение. В 
случаи , че Полша не спази препоръките на 
Съвета в рамките на предвидения тримесечен 
срок след приемане на решението на Съвета, 
съгласно чл. 7, параграф 1, тогава ще се очаква 
този проблем да бъде ескалиран до 
Европеи ския съвет до края на 2018 г. 

Трудно би било да се дадат съвети за 
„сполучливо“ излизане от дилемата. България 
би могла да поеме ролята на балансьор, 
спомагаи ки за едни ползотворни преговори 
между Полша и ЕС. Българското 
председателство би било доста сполучлива 
„линия“, по която да се започнат преговорите. 
Разбира се, дали това ще се случи, времето ще 
покаже, но във всеки случаи  за България се 
отваря една възможност, която може да 
допринесе за изграждането на авторитета ни 
в ЕС, ако бъде изиграна правилно. 

В заключение може да се каже, че 
председателството на Съвета на ЕС  ще бъде 
голямо предизвикателство за България, 
защото в момента се наблюдават редица 
турбулентни процеси в Съюза. Ще се наложи 
България да се занимава с бюджета на ЕС, да 

ръководи и наи -деликатните преговори по 
напускането на Великобритания, да търси 
консенсус в отношенията с Полша. Както 
отбелязва проф. Атанас Семов: „Вярно е, че 
държавата ни е много далеч от едно 
пълноправно членство, но председателството 
на Съвета на ЕС е добра възможност Европа да 
ни погледне с по-добри очи, да покажем 
качества, да покажем по-мъдро лице. Трябва 
да използваме настоящото председателство, 
за да се поставят няколко категорични 
приоритета за нова политика на ЕС, за 
утвърждаване на националната идентичност, 
за съвсем нов тон, вече не така двуличен, по-
устои чив, по-ценностен“11. 

Българското председателство на Съвета 
на ЕС е наи -добрата възможност страната ни 
да формулира и отстоява своите приоритети, 
наред с общите приоритети на ЕС. България 
трябва да спомогне за намирането и 
формулирането на решения на наболелите 
проблеми в съюза, като по този начин изгради 
авторитет на предвидима и ангажирана 
държава членка, способна да допринася с 
визията си за напредъка и благоденствието на 
общността.  

 
* Панайот Йотов, III курс, специалност 

„Право“, Софийски Университет „Св. Климент 
Охридски“. 

 
 
 

 
 

11 А. Семов - http://bnr.bg/euranetplus/post/100721263/a-semov-ot-anuari-2018-g-darjavnata-administracia-trabva-da-poeme-ogromna-po-
obem-rabota [5.1.2018]  

http://bnr.bg/euranetplus/post/100721263/a-semov-ot-anuari-2018-g-darjavnata-administracia-trabva-da-poeme-ogromna-po-obem-rabota
http://bnr.bg/euranetplus/post/100721263/a-semov-ot-anuari-2018-g-darjavnata-administracia-trabva-da-poeme-ogromna-po-obem-rabota
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Решението на Обединеното кралство да 
напусне Европеи ския съюз е белязано от 
множество спекулации, неизмерими 
последици и трудности, които несъмнено ще 
засегнат и двете страни в процеса. За Северна 
Ирландия обаче то е обвързано с 
допълнителни усложнения и заплаха за мира, 
постигнат едва наскоро в региона. В 
тридесетгодишния период, наречен “The 
Troubleś”, има над 3500 смъртни случаи, а 
общият брои  на ранените възлиза на 50 000 
души1. Това създава атмосфера на 
напрежение, страх и недоверие сред силно 
разединеното общество на острова. С помощта 
на Европеи ския съюз през 1998 г. бе 
подписано Споразумението от Разпети петък 
(наричано още Белфасткото споразумение) 
между Ирландия и Обединеното кралство 
(ОК), което слага краи  на насилието. 

Споразумението получава масова 
подкрепа от населението и включва 
представители на католическата общност в 
правителството, които според проф. Еи дриън 
Гуелке преди това са били третирани като 
хора „втора ръка”, „принудени да се откажат 
от ирландската си идентичност, за да могат да 
претендират за равноправие“2. Фактът, че 
Ирландия и Обединеното кралство са в 
Европеи ския съюз и съответно в единния 
пазар прави възможно не само 
икономическото развитие на региона, но и 
безпроблемното премахване на „твърдата” 
граница. Отвъд пазара и границата, 
Европеи ският съюз спомага създаването на 
европеи ска идентичност – фактор, кои то 

облекчава строгото разделение и причинения 
смут при задължителното самооопределение 
като ирландец или като британец, като 
католик или протестант, като националист 
или юнионист. Повечето хора на острова 
чувстват, че двете общности са преодолели 
конфликта и че възвръщането на твърдата 
граница би довело до абсурдна ситуация. 
Вотът в Обединеното кралство обаче поставя 
въпроса в центъра на обсъжданията при 
преговорите за напускане на ЕС и поражда 
тревоги, че това може би не е така.  

 

Вотът за Брекзит 
 
Някои особености от самия вот за Брекзит 
подсказват възможни конфликти точки. На 23 
юни 2016 г. референдумът води до резултат 
51.9% срещу 48.1% в полза на излизане от ЕС. 
Въпреки това, четирите конституиращи 
нации - Англия, Уелс, Шотландия и Северна 
Ирландия - имат различни стремежи. Над 62% 
от Шотландия и 56% от Северна Ирландия 
гласуват за оставане в ЕС, докато 51% от Уелс 
и 53% от Англия гласуват за напускане на 
Съюза. Изразено е виждането, че Обединеното 
кралство трябва да бъде разглеждано като 
цяло, независимо как различните региони 
гласуват. Лондон е дом на 8,5 милиона души – 
повече от Северна Ирландия и Шотландия 
взети заедно – и също гласува да остане в ЕС с 
мнозинство от 60%, но никои  сериозно не би 
помислил, че това би имало някакви 
практически последици. Въпреки това е 

Границата между Република Ирландия и Северна 

Ирландия след Брекзит  

Сара Стоянова * 

1“CAIN: Sutton Index of Deaths - Menu Page.” Accessed December 29, 2017. http://cain.ulst.ac.uk/sutton/ [5.1.2018] 
2Guelke, Adrian. “The Risk to Northern Ireland.” Journal of Democracy 28, no. 1 (January 10, 2017): 42–52. https://doi.org/10.1353/jod.2017.0004 
[5.1.2018 ] 
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важно да се има предвид, че в Северна 
Ирландия това е въпрос и на национална 
идентичност, защитавана с кървави сблъсъци 
между ирландската и британската общност в 
областта. Мнозина подкрепят позицията, че 
ако 51,9% от Обединеното кралство трябва да 
се възприема като „волята на народа”, 56% от 
гласовете в Северна Ирландия също би 
трябвало да имат някаква стои ност и 
определят реторика като „Брекзит означава 
Брекзит” като неподходяща. 

 

Правни трудности при 
предотвратяване на твърда граница 
 
Великобритания и Европеи ският съюз единно 
са изразили желанието си за предотвратяване 
на твърдата граница между Ирландия и 
Северна Ирландия и за продължаването на 
Белфасткото споразумение, което прави 
границата практически невидима и позволява 
напълно свободно придвижване. Позицията 
на Обединеното кралство е интересно 
развитие, след като контролът на 
имиграцията беше голяма цел на кампанията 
за Брекзит. Според предложението на 
Обединеното кралство, ирландските и 
северноирландските граждани ще продължат 
да живеят и работят от която и да е страна на 
границата. Британските власти няма да 
проверяват паспортите на европеи ските 
граждани, преминаващи в Обединеното 
кралство, което би могло да доведе до 
нелегално преминаване на границата. В 
доклада на Обединеното кралство относно 
Северна Ирландия се твърди, че имиграцията 
може да бъде регулирана чрез контролиране 
на достъпа до пазара на труда и социално 
осигуряване3. 

Дори въпросът с имиграцията да бъде 
разрешен с нови творчески подходи, други 
сериозни предизвикателства пред „меката” 
граница остават налице. Някои предлагат 
Норвегия и Швеи цария като примери за 
държави, които не са членки на ЕС, но 
поддържат граници с държави-членки без 
какъвто и да е граничен контрол. Това обаче 
се дължи на факта, че и двете държави са част 
от Шенгенското споразумение, което 
премахва контрола по границите между 
участващите страни. Освен това чрез 
членството в Европеи ската икономическа 
зона или чрез двустранни споразумения и 
двете държави участват в единния пазар и 
признават в голяма степен свободното 
движение на хора, стоки, услуги и капитал. 
Следователно ситуацията не е сравнима и 
този подход не би могъл да бъде възприет от 
Великобритания, която на този етап ясно е 
изразила позицията си, че иска „твърд” 
Брекзит4, което означава напускане на 
свободния пазар.  

Същевременно Тереза Меи  заявява 
желанието за безпроблемна и невидима 
граница, но не е предложила определени 
средства как това би могло да бъде 
постигнато. Множество анализатори осъждат 
тази липса на яснота в изявленията на 
правителството и обръщат внимание на 
нуждата от по-конкретни разрешения на 
проблема5. Изказвания, като това на бившият 
генерален секретар на Северна Ирландия 
Тереза Вилиерс, че няма причина, поради 
която единствената граница на Обединеното 
кралство с държава членка на Европеи ския 
съюз да е по-малко отворена отпреди6, са 
посрещани с объркване от Европеи ския съюз, 
другите държави членки и експертите в 
областта. Външният министър на Ирландия 

3“Northern Ireland and Ireland - Position Paper - GOV.UK.”  
https://www.gov.uk/government/publications/northern-ireland-and-ireland-a-position-paper  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/638135/6.3703_DEXEU_Northern_Ireland_and_Ireland_INTERACTIVE.pdf [5.1.2018]   
4May, Theresa. “Theresa May’s Brexit Speech in Full.” The Telegraph, January 17, 2017. http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/17/theresa-
mays-brexit-speech-full/  
5 Shiek, Dagmar. “The UK Government’s Position Paper on Northern Ireland after Brexit – Some Initial Thoughts.”  
6 “Leave Campaigners Try to Drop Their False Promises.” http://www.open-britain.co.uk/leave_campaigners_try_to_drop_their_false_promises  
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Саи мън Ковенеи  описва амбициите на 
Обединеното кралство за Брекзит като 
„противоречиви”7 и обяснява, че ако всички 
части от държавата напуснат свободния пазар 
и митническия съюз, това би било 
несъвместимо с липса на твърда граница с 
Ирландия. Работен доклад на Европеи ския 
съюз относно диалога със Северна Ирландия 
също насочва към същото и обръща внимание 
на факта, че без липса на отклонение от онези 
правила, които уреждат въпросите във връзка 
с митническия съюз и вътрешния пазар, 
необходими за смислено съдеи ствие, 
твърдата граница няма да може да бъде 
избегната8.  

Експертите се опасяват, че вотът в 
британския парламент на 26 юни 2017 г., 
кои то одобрява плана на правителството да 
напусне единния пазар и митнически съюз на 
ЕС, на практика означава, че границата с 
Ирландия ще се превърне в митническа 
граница9. В момента, както Обединеното 
кралство, така и Ирландия са в ЕС, което 
прави условията за преминаване на стоки 
през границата ясни. Но ако това се промени, 
ще трябва да бъдат въведени митнически 
проверки, за да се събират вносни мита, да 
бъдат прилагани мерки за търговска 
политика и да бъдат съблюдавани 
изисквания, като например здравни 
сертификати при пренос на животни. Друга 
особеност, която трябва да се има предвид, е, 
че потенциално двустранно споразумение 
между Ирландия и ОК относно границата 
трябва да бъде одобрено и от останалата част 
от ЕС, според проф. Дагмар Шии к10. Във всеки 
случаи , експертите предупреждават, че ще 
бъде много по-трудно за Великобритания да 
избегне твърда граница, дори да има 

политическа воля за това и от двете страни.  
 

Психологически последици от 
твърда граница 
 
Друг важен въпрос е, че има 
предизвикателства отвъд физическите 
трудности, които биха възникнали при 
твърда граница. Северна Ирландия е 
територия с население, което все още е силно 
разединено, с юнионисти и националисти, 
придържащи се към различна национална 
идентичност въз основа на различен 
произход, език, култура и религия, с 
преданост към две различни държави – 
Обединеното кралство и Ирландия11. 
Юнионизмът предимно подкрепяше 
кампанията за напускане на ЕС, докато 
националистите бяха привърженици на 
оставане в Съюза. Не е изненадващо, че 
резултатът от референдума се възприе като 
победа за едната част от обществото за сметка 
на другата. Джон Хюм от групата на 
националистите и Деи вид Тримбъл от тази на 
юнионистите споделят Нобелова награда за 
Белфасткото споразумение. Джон Хюм счита, 
че „Европа на регионите” би спомогнала 
ирландската граница, както всяка друга 
граница в Европа, на практика да не бъде 
повече от регионална граница. 
Разпространено е виждането, че интеграцията 
в Европа е създала икономически мотивация 
и политически идеи, които са в състояние да 
уравновесят националните идентичности в 
Ирландия, Северна Ирландия и 
Великобритания12. Въвеждането на твърда 
граница би могло психологически да върне 
населението към един отминал период. Тези с 
по-радикални възгледи могат да го 

7 “UK Has ‘Contradictory Brexit Ambitions.’”  BBC News, November 14, 2017, sec. Northern Ireland. http://www.bbc.com/news/uk-northern-
ireland-41990220 [5.1.2018] 
8 “Eu-Paper.Pdf.” https://static.rasset.ie/documents/news/2017/11/eu-paper.pdf [5.1.2018] 
9 “The Irish Border as a Customs Frontier after Brexit.” Centre for European Policy Studies, July 11, 2017. https://www.ceps.eu/publications/irish-
border-customs-frontier-after-brexit [5.1.2018] 
10 “Would Brexit Mean Border Controls for NI?” BBC News, June 7, 2016, sec. EU Referendum. http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-
referendum-36462023 [5.1.2018]  
11 “Revue Française de Civilisation Britannique - French Journal of British Studies.” http://rfcb.revues.org/ [5.1.2018]  
12 Stevenson, Jonathan. “Does Brexit Threaten Peace in Northern Ireland?” Survival 59, no. 3 (May 4, 2017): 111–28. https://
doi.org/10.1080/00396338.2017.1325606 [5.1.2018] 
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възприемат като провокация и да отвърнат по 
познатия начин от годините преди 
Белфасткото споразумение. Опасенията за 
потенциално възвръщане на насилието са 
основателни и трябва да бъдат взети предвид. 
Някои автори твърдят, че Брекзит е върнал 
истинската граница в Северна Ирландия, 
която е в съзнанията на хората13. Счита се и че 
Брекзит е против духа на Белфасткото 
споразумение и заплашва да наруши 
принципа на съгласието. Финтан О’Тооле 
твърди, че резултатът от референдума 
представлява заявяване на англии ски 
национализъм, а не на юнионизъм, което не е 
в интереса на никого в Северна Ирландия14. 
Във всеки случаи , психологическите 
последствия от границата не трябва да бъдат 
подценявани, защото засягат правото на 
самоопределяне и уважение към 
националната идентичност, които се полагат 
и на двете групи.  
 

Потенциални решения 
 
Много решения на проблема биха могли да 
бъдат предложени, но всички те съдържат 
някакъв компромис. Въвеждането на твърда 
граница би помогнало да се реши правния 
въпрос по-лесно, тъи  като Северна Ирландия е 
част от Обединеното кралство и 
мнозинството от държавата като цяло е 
избрало да напусне ЕС. Мнозинството в 
Северна Ирландия се състои от юнионисти, 
които биха предпочели да останат част от 
Обединеното кралство и не биха подкрепили 
референдум за обединение с Република 
Ирландия15. Следователно, твърдата граница 
би могла да бъде цената, която трябва да бъде 
платена, за да излезе Обединеното кралство 

от свободния пазар и митническия съюз, за да 
има контрол върху имиграцията в страната 
или каквито други причини се възприемат 
като значими от поддръжниците на Брекзит. 
Въпреки това, подобно решение не е полезно 
за никоя група от ирландското население. 
Голяма част от него има членове на 
семеи ството или работа от другата страна на 
границата и ежедневният живот би бил силно 
засегнат от подобно неестествено разделение 
на територията. Освен това населението би 
било отново заплашено, ако твърдата граница 
събуди терора и насилието от страна на 
определени радикални групи отпреди две 
десетилетия. В този смисъл е необходимо да 
се спомене, че макар и в голяма степен 
терористичната деи ност да е преустановена, 
значителна част от групировките все още не 
са се разоръжили, въпреки Белфасткото 
споразумение, поддържат сравнително 
публичен профил и продължават да набират 
нови членове16.  

Твърда граница неминуемо би означавала 
и икономически предизвикателства, чиито 
последици биха били усетени в целия регион. 
Друга важна причина да се избегне това 
решение са вече направените смели 
декларации на всички държавни лидери, 
изразили своята отдаденост да избегнат 
твърда граница. Доверието в управляващите в 
този критичен момент е от решаващо 
значение за по-плавно развитие на 
отделянето от ЕС. Друг въпрос биха били 
особените изводи за демокрацията в Северна 
Ирландия, ако резултатът от референдума в 
полза на оставане в ЕС не бъде отчетен по 
никакъв начин.  

Въвеждането на твърда граница изглежда 
нежелателно и малко вероятно, както и 

13 Gormley-Heenan, Cathy, and Arthur Aughey. “Northern Ireland and Brexit: Three Effects on ‘the Border in the Mind.’” The British Journal of Poli-

tics and International Relations 19, no. 3 (August 1, 2017): 497–511. https://doi.org/10.1177/1369148117711060 [5.1.2018] 
14 “Fintan O’Toole: Belfast Agreement Is a Threat to the New English Nationalism.” The Irish Times. https://www.irishtimes.com/opinion/fintan-o-

toole-belfast-agreement-is-a-threat-to-the-new-english-nationalism-1.2710209 [5.1.2018]  
15 Devenport, Mark. “Poll Indicates Strong Pro-Union Vote.” BBC News, February 5, 2013, sec. Northern Ireland. http://www.bbc.com/news/uk-

northern-ireland-21345997 [5.1.2018]  
16 http://cain.ulst.ac.uk/issues/police/docs/psni_2015-10-19_paramilitary-groups.pdf [5.1.2018]  
17 Skoutaris, Nikos. “Territorial Differentiation in EU Law: Can Scotland and Northern Ireland Remain in the EU and/or the Single Market?” Cam-

bridge Yearbook of European Legal Studies, November 2017, 1–24. https://doi.org/10.1017/cel.2017.11.  
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политически непопулярно решение, но 
алтернативата би била още по-oзадачаваща. 
Различни автори предлагат начини Северна 
Ирландия да бъде част от Европеи ската 
икономическа зона, докато останалата част от 
Обединеното кралство не би имала достъп до 
единния пазар17. Подобно решение би 
означавало митнически контрол между 
Северна Ирландия и Великобритания, които 
са част от една държава. Би било трудно да си 
представим проверки вътре в Обединеното 
кралство и подобно предложение не би било 
прието от юнионистите в Северна Ирландия, 
които биха го интерпретирали като обида за 
тяхната британска идентичност. Друг 
проблем би бил как Северна Ирландия би 
участвала в политическия живот в ЕС или ЕИЗ, 
след като е само съставна част на 
Обединеното кралство. Разбираемо, биха се 
появили множество критики, че само 
суверенните държави могат да участват в 
международни споразумения.  

 

Казуси и преговори 
 
Последното знаково развитие, свързано с 
Ирландския въпрос, е постигнатото съгласие 
между ОК и ЕС по време на преговорите за 
Брекзит18, последвалите го конфликтни 
позиции и корекциите, направени в 
споразумението, с оглед получаване на 
одобрението на Демократичната юнионистка 
партия (ДЮП). Подробното проследяване на 
събитията сигнализира за трудностите, с 
които Великобритания се среща навън при 
преговорите с ЕС, но и отвътре между 
различните конституиращи части. Съгласно 
Белфасткото споразумение 
децентрализираният законодателен орган на 
Северна Ирландия, наричан 
Северноирландско събрание, трябва да 
включва както юнионисти, така и 
националисти. През януари 2017 обаче 
партията на националистите – Шин Фаи н – се 
оттегли от коалицията, което наложи нови 

избори. Резултатът от тях отново беше 
разпределен между същите партии, а 
преговорите между тях на този етап са без 
резултат. Вследствие на това вече една година 
Северна Ирландия няма смесено 
децентрализирано управление, както е 
предвидено в Белфасткото споразумение. 
Същевременно, Тереза Меи  предизвика 
предсрочни избори в Обединеното кралство, 
надяваи ки се да получи по-голям подкрепа, но 
не успя да събере достатъчно гласове за 
мнозинство в Парламента и беше принудена 
да образува коалиция с ДЮП, въпреки 
краи нодесните популистки наклонности на 
въпросната партия.  

По време на преговорите с ЕС от 4 
декември 2017 г. първоначално беше 
разпространена новината, че е постигнато 
споразумение Северна Ирландия да продължи 
да спазва онези правила от митническия съюз 
и единния пазар на ЕС, които са необходими 
за съхраняване на сегашното положение, без 
граница между двете части на Ирландия. 
Реакциите на водещите фигури в британската 
политика спрямо възможността Северна 
Ирландия да има специален статус показват 
трудностите при постигане на единна 
позиция вътре в Обединеното кралство. 
Никола Стърждън, пръв министър на 
Шотландия, направи изявление, че ако 
Северна Ирландия запази подобно правно 
положение на настоящето и в някаква степен 
остане в единния пазар, няма причина 
другите – като Шотландия – да не могат. 
Кметът на Лондон, Садик Кан, сподели 
становището, че ако наистина е сключена 
сделка между Тереза Меи  и ЕС, това би довело 
до усложнения и за Лондон, където също има 
силно мнозинство за оставане в ЕС, тъи  като 
подобно споразумение за оставане в 
митническия съюз и единния пазар би 
запазило десетки хиляди работни места в 
Лондон. Уелският пръв министър Каруин 
Джоунс също се включи с коментар, че не би 
трябвало някои части на Обединението 

18 Slawson (now), Nicola, Andrew Sparrow (earlier), Severin Carrell, Lisa O’Carroll, and Henry McDonald. “Irish PM Says He Is ‘disappointed’ UK 
Backed off a Deal It Had Approved - as It Happened.” The Guardian, December 4, 2017, sec. Politics. http://www.theguardian.com/politics/blog/
live/2017/dec/04/theresa-may-heads-to-brussels-hoping-to-conclude-phase-one-of-brexit-talks-politics-live [5.1.2018]  
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кралство да бъдат третирани по-
благоприятно от други и ако Северна 
Ирландия остане под някаква форма в 
единния пазар и митническия съюз, Уелс 
трябва да може също да се възползва от 
подобно предложение. Критична за 
постигнатото съгласие се оказа позицията на 
Арлии н Фостър, лидер на ДЮП, която заяви, 
че няма да подкрепи споразумение, което 
предполага различно правно положение 
между Северна Ирландия и останалите части 
на Обединеното кралство19. Това развитие не 
е изненадващо предвид афинитета на 
юнионистката партия към упорито 
прокламиране на британската идентичност на 
Северна Ирландия и отявлено пренебрежение 
спрямо всички останали интереси на региона. 
Ирландският премиер Лео Варадкар изрази 
своето разочарование, че не е сключено 
споразумение и че Тереза Меи  се е съгласила 
на сделка, която не може да спази20.  

Впоследствие споразумението21 бе 
изменено, за да бъде одобрено от ДЮП. 
Споразумението третира Северна Ирландия 
като „провинцията на Шрьодингер”22 – 
едновременно потвърждаваи ки статуса и като 
част от Великобритания, но и територия със 
специално положение, силно обвързана с 
Република Ирландия. От една страна е 
затвърдено задължението на Обединеното 
кралство, при липса на специални договорени 
решения, да спазва онези правила на 
вътрешния пазар и митническия съюз, които 
са необходими да съхранят Белфасткото 
споразумение и липсата на твърда граница. 
Същевременно е дадена гаранция на Северна 
Ирландия, че без неи ното съгласие няма да 
бъдат създадени бариери между Северна 
Ирландия и останалите части на Обединеното 

кралство. В резултат от постигнатото 
съгласие на 15 декември 2017 г. европеи ските 
лидери прецениха, че е постигнат достатъчен 
прогрес и преговорите могат да преминат във 
втора фаза.  

Северна Ирландия  има силни 
икономически и социални връзки, както с 
Обединеното кралство, така и с Ирландия, 
което обяснява нуждата за специално 
решение на проблема. Необходимо е преди 
всичко да се съхрани постигнатото от 
Белфасткото споразумение, което би 
означавало зачитане на онези правила от 
единния пазар и митническия съюз на ЕС, 
нужни за продължаване на „меката” граница. 
Подобно решение би окуражило мира на 
острова като взима предвид особената 
ситуация на Северна Ирландия и и  даде 
правно отражение след Брекзит. Въпреки 
множеството трудности е от особено значение 
референдумът да се имплементира по начин, 
кои то отговаря на различните възгледи за 
членство към ЕС в различните конституиращи 
нации на Обединеното кралство и техните 
исторически, културни и социални 
особености.  

 
* Сара Стоянова, IV курс, специалност 

„Право“, Софийски Университет „Св. Климент 
Охридски“. 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 “Northern Ireland Must Leave EU on Same Terms as Rest of UK, DUP Leader.” Reuters, December 4, 2017. https://www.reuters.com/article/
britain-eu-dup/northern-ireland-must-leave-eu-on-same-terms-as-rest-of-uk-dup-leader-foster-says-idUSL9N1ML01S.  
20 Kelly, Fiach, Denis Staunton, Patrick Smyth, and Cliff Taylor. “Brexit: Varadkar ‘Surprised and Disappointed’ at Lack of Deal.” The Irish Times. Ac-
cessed January 8, 2018. https://www.irishtimes.com/news/politics/brexit-varadkar-surprised-and-disappointed-at-lack-of-deal-1.3314816  
21 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/665869/
Joint_report_on_progress_during_phase_1_of_negotiations_under_Article_50_TEU_on_the_United_Kingdom_s_orderly_withdrawal_from_the_E
uropean_Union.pdf [5.1.2018]  
22 Peers, Steve. “The Day the Unicorns Cried: The Deal on Phase 1 of the Brexit Talks.” Accessed December 29, 2017. http://
eulawanalysis.blogspot.com/2017/12/the-day-unicorns-cried-deal-on-phase-1.html [5.1.2018]  
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На Ото фон Бисмарк се приписва мисълта, 
че „провеждането на външна политика, 
водена от принципи, е като да вървиш по 
тясна горска пътека, носеи ки дълъг прът 
между зъбите си.“1 Условията, в които 
раи хсканцлерът на Германия управлява 
обаче, са коренно различно от модерните 
европеи ски такива. В наши дни  е много по-
трудно е да се събере политическа воля и 
подкрепа за резки промени във 
външнополитическия курс на дадена 
държава, поради засиленото участие на 
гражданското общество в политическия 
процес. Ето защо и принципите са от 
жизненоважно значение за съвременния 
политик. Те играят ролята на легитимиращо 
наметало пред избирателите, оправдаващо 
управленческите решения.   

Когато разглеждаме политиките на 
определена държава, много често го правим 
през призмата на вътрешната политика, 
окачествяваи ки определен набор от политики 
като леви или десни, в зависимост от 
зададените критерии: фискална обезпеченост, 
данъчна тежест, сферата, която регулират и 
много други. По-рядко обаче се поставя 
въпросът за левите и десните принципи в 
международната сфера, като се спори дали 
следва да се говори за такива, щом като 
външната политика преди всичко има за цел 
да защитава държавния интерес, независимо 
от цвета на партията, носител на властта в 
дадения момент.  

Този текст има за цел да изведе основни 
начала, присъщи и често ръководещи във 
външната политика министър-
председателите на Леи бъристката, 
респективно Консервативната партия в 
Обединеното кралство (съкр. по-нататък ОК) 
в периода след Втората световна вои на до 
наши дни. Анализът ще се опита да очертае и 
разделителната линия между умерените и 
радикалните крила в двете политически сили, 
както и да обясни каква роля във външната 
политика играе надделяването на едната 
фракция над другата. Това ще бъде направено 
с цел да се разбере по-добре 
взаимодеи ствието между политическата 
идеология и принципи в рамките на двете 
партии и взаимоотношенията помежду им. 
Защото именно тези взаимодеи ствия стоят в 
основата на политическия процес във 
Великобритания. Чрез анализа могат да бъдат 
обяснени някои съвременни процеси сред 
британската политическа класа през призмата 
на принципите и тяхното място в съзнанието 
на обитателите на „Даунинг стрии т 10“.  

 

Специалните отношения – спойката 
между двете политически сили 
 
 В автобиографичната си книга „Пътят към 
властта“ британският министър-председател 
Маргарет Тачър (1979-1990 г.) определя 
своите ръководни външнополитически 
принципи. Според нея „колективната 

Външнополитически принципи в управленията 
на Консервативната и Лейбъристката партия –  

от „специалните отношения“ до Брекзит 

Николай Стоянов * 

1 Вж. Moore, Mike, A World Without Walls: Freedom, Development, Free Trade and Global Governance, Cambridge University Press,2003, p.244,;  
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сигурност може да се поддържа само ако е 
гарантирана от една сила или стабилен съюз, 
кои то е достатъчно могъщ да възпира 
посегателствата на други сили. В днешния 
свят, това означава, че „Америка трябва да 
остане единствената свръхсила…“2. Това 
разбиране е донякъде повлияно и от т.нар. 
„специални отношения“ между Обединеното 
кралство и САЩ, формулирани за пръв път 
като концепция от друг консервативен лидер 
още през 1946 г. – Уинстън Чърчил3. Това е и 
един от малкото вектори във 
външнополитически план, която сближава 
лидерите на двете основни политически сили 
в ОК.  

Всички британски министър-
председатели след Втората световна вои на се 
стараят да поддържат линия на топли англо-
американски взаимоотношения, понякога 
дори с цената на собствената си репутация. 
Леи бъристът Тони Блеър над десетилетие не 
може да изтрие образа си на „верния пес“ на 
Джордж Буш младши в публичното 
пространство, поради решението да  изпрати 
британски военни части в Ирак по време на 
своя мандат. Принципът на „специални 
отношения“ обаче ще продължава да бъде 
водещ в британската външна политика, макар 
и да пострада в последните две години с 
решенията на гласоподавателите в 
референдума за излизане от ЕС и 
американските избори за президент.  

 В наши дни обаче е спорно да се твърди, 
че САЩ са единствена световна свръхсила, а 
дали специалните отношения вече няма да са 
толкова специални ще проличи от клаузите на 
планираното и така желано от 
правителството на Тереза Меи  споразумение 
за свободна търговия със САЩ.  

 

За гълъбите, ястребите и другите 
странни птици в британската 
външна политика 
 
Терминът „външнополитически гълъби и 
ястреби“ произхожда от времената на 
Кубинската ядрена криза, когато кабинетът 
на Кенеди се разделя между тези желаещи да 
продължат да преговарят и онези, които 
искат използването на военни средства 
веднага4. Яркият контраст между позициите 
на двете британски партии  по отношение на 
този аспект на външната политика позволява 
това разделение да бъде пренесено и отвъд 
Океана.  

Военната намеса като последна 
възможност е краи ъгълен камък на 
леи бъристката външна политика, но тои  
понякога е пренебрегван, за да се печелят 
икономически и политически облаги на 
домашна почва. Подобно на повечето 
социалистически партии след Втората 
световна вои на, Леи бъристката партия се 
обявява за „нов социалистически анализ на 
света“5 с идеята, че само „лявото може да 
разбере лявото“6, визираи ки Съветския съюз. 
Предвождани от Клемент Атли, леи бъристите 
печелят изборите от 1945 г.  въз основа на 
обещани амбициозни социални проекти, 
стремящи се да „построят И ерусалим на 
Земята“7. За да постигнат тези цели, са нужни 
финансови ресурси, които изтощеното от 
вои ната ОК не притежава. Това означава да се 
пренебрегнат и някои леви принципи в името 
на националния интерес и реалностите на 
външната политика. Така се получава 
интересен дисонанс между социалната 
вътрешна политика и агресивната външна 
политика. В деня на изборната победа, 
представителят на дясното крило в 
леи бъристката партия Ърнест Бевин – 

2 Вж.  Тачър, Маргарет, „Пътят към властта“, , 1995 г., Глава X – „Новият световен безпорядък“; 
3 Вж. Gamble, Andrew and Kearns, Ian, „Progressive Foreign Policy: New Directions for the UK“, 2007, p. 116;  
4 Вж. Dobbs, Michael, анализ в сп. „Foreign Policy“, “The original hawks and doves“, October, 2012;  
5 Вж. Budd, Adrian, Issue 62 of INTERNATIONAL SOCIALISM JOURNAL,  „Nation and empire: Labour's foreign policy 1945-51“,  1994;  
6 Пак там;  
7 Вж. Bew, Jon, анализ в сп. „New Statesman“, „Clement Attlee: An unromantic hero“, Sept. 2013;  
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бъдещият външен министър в леи бъристкото 
правителство – заявява: „Британската външна 
политика няма да бъде променяна по никакъв 
начин под управлението на нашето  
правителство“8. Целта на новото 
правителство е да запази Британската 
империя и неи ните сфери на влияние9, дори и 
ако това означава да подкрепи интервенции 
срещу социалистически политически сили в 
други страни по света. Независимостта на 
Индия, получена през 1947 г., не е 
предоставена заради спазването на 
пацифистки или друг политически принцип, а 
по-скоро заради невъзможността да се 
задържи британското управление там, поради 
ожесточената опозиция от страна на местното 
население. Безпринципността във външната 
политика създава сериозна опозиция в самата 
Леи бъристка партия и близките до нея 
профсъюзни движения10.  Решението на 
правителството на Атли да изпрати 
британски вои ски на Кореи ския полуостров се 
оказва една от финалните капки на 
търпението на лявото крило в партията11. В 
условията на следвоенна дажбена система и 
общество, принуждавано да продължава 
„затягането на коланите“, британският 
гласоподавател решава да върне Уинстън 
Чърчил на власт. В следващите 13 години не е 
допуснато друго леи бъристко правителство12.  

Интересен паралел за прилагането или 
неприлагането на политически принципи са 
правителствата на Харолд Уилсън (1964-1970, 
1974-1976 г.) и Тони Блеър (1997-2007 г.) 
Двама леи бъристи, призовани от американски 
президенти да се включат във Виетнамската, 
респективно в Иракската вои на. И двамата са 
поставени пред избора да запазят 

специалните отношения или да поемат 
бремето на вои на, която за мнозинството от 
международната общност е незаконна, както 
и пред яростната опозиция на лявата фракция 
в собствената си партия13. Макар министър-
председателите да избират противоположни 
решения – Уилсън не се съгласява с 
предложението на президента Джонсън за 
Виетнам, а Блеър прави всичко възможно да 
подпомогне инициативата на Буш в Ирак, и 
двамата леви лидери са еднакво презирани 
заради своите решения. Уилсън бива 
критикуван заради факта, че не заклеи мява 
вои ната като престъпна. С ескалацията на 
виетнамския конфликт, тои  започва да 
получава по свои  адрес квалификации като 
„виетнамски убиец“14 , а Блеър и сега бива 
окачествяван от т.нар. „корбинисти” (новото 
ляво крило на Леи бъристката партия) като 
„военопрестъпник”15. Парадоксално е как две 
коренно различни реакции на министър-
председатели от една и съща политическа 
сила могат да предизвикат почти еднакъв 
антагонизъм в собственото им ядро. Разбира 
се, този отпор е само огледало на 
политическата реалност и нивото на 
чувствителност на левите политически 
фракции от съответните периоди. Все пак 
двете сравнени правителства са разделени от 
период от почти 30 години.  

Голяма част от този промеждутък от 
време, кои то разделя двете управления, е зает 
от това на Маргарет Тачър (1979-1990 г.) – 
определено ястребово настроено във 
външнополитическо отношение. Самата тя 
окачествява своята консервативна външна 
политика като водена от стремежа „за 
утвърждаване на свободата, демокрацията и 

8 Вж. Budd, Adrian, Issue 62 of INTERNATIONAL SOCIALISM JOURNAL,  „Nation and empire: Labour's foreign policy 1945-51“,  1994;  
9 Вж. Váška, Jan, „Between Tradition and Modernity? Britain’s Foreign Policy in the Second Half of the 1960s“, 2009;  
10 Пак там;  
11 Вж. Newsinger, Jon, анализ в сп. „International Socialism“, „When old Labour went to war“, March 2008; 
12 Вж. Pearce, Robert, „Attlee's Labour Governments 1945-51“, 1993, p.49;  
13 Вж. Dr. Hughes. Geraint, Research from the Defence Studies Department, King's College London, „THE OTHER VIETNAM ANALOGY: TONY BLAIR, 
HAROLD WILSON AND THE ‘SPECIAL RELATIONSHIP“, July 2016;  
14 Вж. Colman, Jonathan, „A 'Special Relationship'?: Harold Wilson, Lyndon B. Johnson and Anglo-American relations „at the summit, 1964-1968“”, 
2004, p. 148;  
15 Вж. Clark, David, статия в сп. „New Statesman“, „The left should stop calling Tony Blair a war criminal and move on“, July 2016;  
16 Вж.  Тачър, Маргарет, „Пътят към властта“, , 1995 г., Глава X – „Новият световен безпорядък“;  
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човешките права в цял свят.”16 Именно с този 
принцип тя поставя на преден план тезата за 
оправданата ответната реакция на 
британските сили във Фолклендската вои на 
(през 1982 г.) срещу аржентинската окупация.  

Ако се вгледаме по-дълбоко, ще 
забележим, че прилагането на принципа на 
свободата и демокрацията от тогавашното 
консервативно правителство не е без своите 
противоречиви изяви. Вярно е, че 
специалните отношения по времето на Тачър 
и Реи гън никога не са били по-силни, но 
твърдението, че англо-американските 
отношения по онова време имат за цел 
единствено разпространението на мира и 
демокрацията е лицемерно. Именно 
правителството на Тачър смята, че 
апартеи дът в Южна Африка „не е причината 
за насилието” в страната, като същевременно 
прави всичко възможно да поддържа 
статуквото там17. Възприемането на 
свободата и демокрацията като преди всичко 
свободен пазар от неолиберален вид е 
ключовото в прилагането на споменатия 
принцип. Няма как иначе да се обясни 
яростната подкрепа на желязната леи ди за 
правителството на генерал Пиночет в Чили – 
възстановяването на дипломатическите 
отношения, премахването на ембаргото за 
оръжията, както и връщане на кредитните 
гаранции за британския бизнес в страната18. 
Знак, че това не е просто политика на 
икономически интереси, а искрено убеждение, 
е фактът, че почти десет години, след като 
вече не е министър-председател, Тачър 
посещава дома на Пиночет в Лондон, където 
заявява без ирония, че е благодарна на 
чилии ския диктатор за „завръщането на 
демокрацията в Чили”19.  

Да обгръща в лондонска мъгла 
собствените си политически принципи е 

присъщо за външната политика на Тачър. 
Политиката за разпространяване на 
„свободата и демокрацията” води до таи ното 
обучаване на частите на Червените кхмери в 
Камбоджа и настояване мястото на страната в 
ООН да бъде заемано от представители на 
същата вече свалена от власт групировка20. 
Всъщност, подкрепата за диктаторски режими 
е и много по-силен външнополитически 
консервативен тренд в консервативните 
правителства от този период, отколкото 
неолибералния икономически такъв. Макар 
правителството на желязната леи ди да е 
известно със своята неолиберална 
икономическа политика, то никога не посмява 
да я приложи напълно, както например е 
сторено в Чили, заявяваи ки, че „нуждата от 
високо ниво на съгласие… прави реформите в 
Чили неприемливи (за Великобритания)“21.  

Подкрепата за индонезии ския диктатор 
Сухарто22 или оръжеи ната сделка със 
Саудитска Арабия23 са щрихи, които 
олицетворяват тачъристкия консервативен 
възглед за това как следва да бъде прилагано 
„изнасянето на свобода”. 
Външнополитическите принципи от този вид 
имат за цел преди всичко да обслужват 
национални и частни интереси на местна 
почва, а не са дотолкова свързани с 
демокрацията и свободата в международен 
план. След управлението на Тачър този неин 
подход отеква в политиката на последващите 
консервативни, а и леи бъристки 
правителства, трансформираи ки се от 
консервативен в общоприет политически 
принцип за британската политическа класа.  

 

Обединеното кралство и ЕС– романс 
за референдумите  
 
 

17 Вж. Johnson, Maureen, статия в ”Associated Press”, “THATCHER DEFENDS BOTHA, OPPOSITION JEERS”, Oct. 1985;  
18 Вж. Treharne, Sally-Ann, Reagan and Thatcher's Special Relationship, 2015,  стр. 67;  
19 Вж. статия във в-к „The Guardian“, „Thatcher visits her old friend Pinochet“, March 1999;  
20 Вж. Pilger, Jon, статия в сп. „New Statesman“, „How Thatcher gave Pol Pot a hand“, Apr. 2000;  
21 Вж. Klein, Naomi,  „The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism“, 2008, p. 164;  
22 Вж. Pilger, Jon, статия във в-к „The Guardian“, „Our model dictator“, Jan. 2008;  
23 Вж. Robbins, James, новина от “BBC News”, „Margaret Thatcher held secret Saudi arms talks, archives show“, Aug. 2016;  
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Обединеното кралство винаги се е отнасяло 
скептично към международните организации. 
Нормално е нация, пред чии то поглед залязва 
британската империя, да има подозрения към 
всичко, изискващо от нея да отстъпи част от 
суверенитета си. Това е и една от причините 
ОК да откаже да се включи в началото на 
създаването на Европеи ската общност за 
въглища и стомана (1951 г.) и Европеи ската 
икономическа общност (ЕИО), както и 
Европеи ската общност за атомна енергия 
(1957 г.) През 50-те, 60-те  и 70-те години 
икономическата ситуация на Албиона е 
толкова лоша, че мнозина наричат 
Великобритания „болния човек на Европа”24. 
През 1960 г. ОК се опитва да участва в 
политическия инженеринг на международни 
организации, като активно спомага за 
създаването на Европеи ската асоциация за 
свободна търговия – своеобразно 
предизвикателство към Европеи ската 
общност. В нея членуват  Австрия, 
Великобритания, Дания, Норвегия, 
Португалия, Швеция и Швеи цария. Като 
конструкция тя има своите прилики с ЕС, но с 
една важна разлика – няма наднационални 
организации, които да упражняват 
определени компетенции върху държавите, 
подписали договора25. Организацията обаче 
никога не успява да достигне желаните 
икономически резултати. През 1961 г. 
консервативното правителство на Харолд 
Макмилън подава молба за членство в 
Европеи ската икономическа общност. 
Притиснати от високите нива на безработица 
и инфлация, правителството не вижда друг 
изход, освен да даде път на своята икономика 
към европеи ските пазари. Френският 
президент Шарл дьо Гол вижда във 
включването на ОК заплаха за интересите на 
Франция и неи ното положение на лидер в 

Общността. Тои  налага два пъти вето на 
молбата на Кралството – през 1963 г. и 1967 г. 
Важно е да се отбележи, че втората молба е 
подадена от правителството на леи бъристът 
Харолд Уилсън26. И двамата министър-
председатели срещат жестока опозиция от 
част от членовете на своите правителства, 
предзнаменование за междупартии ните 
конфликти, разразили се преди референдума 
за членството от 1975 г. 

През 1973 г. консерваторите на премиера 
Хии т постигат успех от третия път – 
Обединеното кралство официално е 
пълноправен член на ЕИО и има достъп до 
Общия пазар27.  Това веднага създава огромно 
напрежение – особено сред марксисткото 
крило в леи бъристката партия. В 
предстоящите през 1974 г. парламентарни 
избори леи бъристът Уилсън отново води 
кампанията с обещанието за референдум по 
повод членството на Обединеното кралство. 
Лидерството на Консервативната партия 
смята, че моментът не е подходящ за такова 
предложение. Това нагнетява малка вои на в 
самата партия, дотам, че едно от водещите 
лица на партията – Инох Пауъл я напуска и 
води масово кампания в полза на 
леи бъристите, защото само те обещават 
референдума28. Проевропеи ски настроеният 
Уилсън изненадващо печели изборите и 
свиква референдум на 5 юни 1975 г.29 

Министри от собствената му партия се 
изправят един срещу друг, заемаи ки 
срещуположни позиции. Ситуацията започва 
да влияе и на успеха на самото правителство. 
Икономическият министър Тони Бен заявява, 
че всеки ден все повече хора остават без 
работа заради ниската конкурентоспособност 
на британската икономика30. Твърдения от 
този тип, освен че създават раздор между 
членовете на кабинета, са добре дошли за 

24  Вж. Mason, Emma, статия в „History Extra“, „Britain decides: the first European referendum“, Jun 2016;  
25 Вж. Watts, Duncan, Pilkington,Colin,  „Britain in the European Union Today: Third Edition“, 2005, p.20-21;  
26 Вж. Geddes, Andrew, „Britain and the European Union“, 2013;  
27 Пак там;  
28 Вж. Beadsworth, Luke, статия в „Birmingham Mail“, „Who was Enoch Powell? The life of the controversial politician in 22 facts“, Mar 2015;  
29 Вж. Keegan, William, анализ във в-к „The Guardian“, „Hot air and an in-out EU referendum? It's 1975 all over again“, May 2014;  
30 Вж. Cockerel, Michae, документален филм на „BBC“, „How We Fell For Europe“,34:45 във филма,  Jun 2005;  
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опозиционната Консервативна партия. 
Националисти и социалисти се опитват, но не 
могат ефективно да се обединят в кампанията 
за референдума, тъи  като желанието им за 
излизане от Общия пазар е мотивирано по 
различни причини – за националистите това е 
наи -вече имиграцията в собствената им 
страна, а за леи бъристите – идеята, че докато 
ОК е част от Общността социалистическа 
революция в страната е невъзможна31. 
Именно това разединение и взаимни 
обвинения в болшевизъм и фашизъм спъват 
кампанията и дават голямо предимство на 
изоставащата в проучванията проевропеи ска 
страна.  

В краи на сметка референдумът е в полза 
на Европеи ската общност, но правителството 
на Харолд Уилсън е пред разпад и не издържа 
повече от година след референдума. 
Последващите леи бъристки и консервативни 
правителства си взимат поука от 1975 г., като 
в този период започва и 40-годишната 
британска политическа традиция да се 
възползва максимално от лостовете, които 
има в Общността, за да бъдат предоговаряни 
бюджети, вноски32 или определени актове от 
правото на Европеи ския съюз, които смятат, 
че не бива да се прилагат на територията на 
страната. Подходът е печеливш пред 
избирателите, като същевременно усмирява 
проевропеи ските и антиевропеи ските крила в 
двете партии. Този външнополитически 
принцип беше успешен за леи бъристите и 
торите до залога на правителството на 
Деи вид Камерън. Идеята на консервативния 
министър-председател да използва 
насрочения референдум като политически коз 
с цел предоговаряне условията на членството 
на Обединеното кралство в ЕС рикушира с 

пълна сила, предизвикваи ки, след негативния 
резултат, неговата оставка и поемането на 
управлението на страната от радикалното 
крило в Консервативната партия33.  

 

„Владей, Британийо, владей 
вълните...”34 срещу „Йерусалим на 
Земята”35 

 
В периода след Втората световна вои на на 
британските политици им се налага да 
„жонглират” със своите политически 
ценности във външен план. Разкъсвани от 
дилемата да запазят величието на 
някогашната империя или да направляват 
неи ния постепенен разпад, те компрометират 
ценностните си порядки, разгневяваи ки в 
процеса техните по-пуритански* настроени 
ядра. Ето защо и сега се наблюдават такива 
сериозни сътресения на британската 
политическа сцена. С поемането на лидерския 
пост в Леи бъристката партия от Джереми 
Корбин се проведе своеобразна чистка36 в 
ръководните позиции, заемани от блеъритите 
– всички онези, които подкрепят  политиките 
на Тони Блеър. Това се прави с цел „завръщане 
към корените на леи бъристкото движение”37. 
Подобен ход на събитията се наблюдава и в 
Консервативната партия, където по-
радикалните елементи заемат важни за 
външната политика постове в правителството 
на Тереза Меи , отхвърляи ки предишния по-
умерен подход на Деи вид Камерън. Този 
процес може да се обясни с носталгията към 
политиките на Тачър и Харолд Уилсън и 
възприемането на ценностите във външната 
политика като „добри” и „лоши”. Радикално 
настроените ядра разглеждат с носталгия 

31 Вж. Williamson, Adrian,  „The case for Brexit: lessons from the 1960s and 1970s“, May 2015; 
32 Вж. брифинг от сайта на Европейския парламент,  „The UK 'rebate' on the EU budget: An explanation of the abatement and other correction 
mechanisms“, Feb 2016;  
33 Вж. Simon, Susen, „Brexit: Sociological – Responses“, „No exit from Brexit“, 2017, p. 159;    
34 Бел. а. цитат от едноименната поема на Джеймс Томсън;  
35 Бел. а. лозунг от кампанията на лейбъристите през 1945 г.  
*ср., само ед. Строга нравственост. Пуританството е християнска и обществена доктрина от XVI и XVII век, възникнала и прилагана в Англия, 
по-късно и в Северна Америка. Целта на движението е да „изчисти“ англиканството от остатъците на католицизма, както по отношение на 
теологичната страна, така и в религиозната практика. 
36 Вж. Wheeler, Caroline, статия в „The Times“„Corbynistas plot to take scalp of party general secretary Iain McNicol“, July 2017;  
37 Вж. Beech, Mathew, статия в „Utility week“, „Lobby: Labour conference – back to their roots“, Sept 2016; 
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симплистичния мироглед към реалностите на 
света до такава степен, че се отхвърлят 
всякакви тези за „трети път” от двете партии 
и властовите позиции са „яхнати” именно от 
пуританите в принципно отношение. Спорно е 
обаче да се твърди, че разглеждането на 
външната политика като „добра“ или „лоша“ 
води до благоприятни резултати, както 
историята много пъти любезно ни припомня.  

През изминалите десетилетия 
ценностните системи на двете основни 
политически сили в ОК, макар и много 
различни, си влияят една на друга чрез 
участията на техните представители в 
правителствата на Неи но Величество. Много 
по-трудно, а понякога и вредно, за една 
държава е да промени своя политика във 
външнополитически план, отколкото във 
вътрешен, защото това уронва неи ната 
репутация и международен престиж, 
правеи ки я впоследствие несигурен партньор. 
Ето защо и се налага определени политики да 
бъдат щафетно предавани от правителство на 
правителство, независимо от 
идеологическите различия. Не за всеки 
принцип обаче може да се плати 
политическата цена, както анализът показа. И 
за левите, и за десните има червени линии, 
които не бива да бъдат прекрачвани, ако не 
искат да бъдат наказвани от техните твърди 
ядра. Принципите не са постоянна величина и 
следва да бъдат възприемани така, както и 
самите партии – политически организми, 
създадени и направлявани от хора, 
следователно, постоянно еволюиращи, с оглед 
на времената, в които им се налага да 
управляват.  

Решението за съвременната британска 
държава не е в разбирането на ценностната 
система като канон във външната политика.  
Нито пък неи ното отхвърляне ще доведе до 
повече избиратели за леи бъристите или за 
консерваторите. Политическите ценности 
могат да нагорещят пуритански настроените 
ядра, но сами по себе си те не могат да 
спечелят избори. Прагматичният подход, 
уважаващ ценностите на партията, но и 
разглеждащ националния интерес като наи -

висша ценност, е този, кои то винаги успява да 
бъде печелившия коз във всяка една 
предизборна платформа. Тои  поставя 
новоизбраното правителство в по-леката 
ситуация да има възможността наистина да 
изпълни даденото обещание в неговото 
външнополитическо измерение. Нито 
еманацията на имперските блянове –  „Владеи , 
Британии о”, нито марксическата идея за 
„И ерусалим на земята” са успешните пътища 
към една пълноценна и работеща външна 
политика, за която и да е от двете партии. 
Т.нар. „завръщане към корените” е 
ретрограден процес, кои то може да се окаже 
пагубен за външнополитическото положение 
на страната и неи ното място в свят, чиято 
стабилност все повече зависи от изкуството 
на компромиса и съобразяването с 
реалностите на геополитиката. 

 
 * Николай Стоянов, IV курс, специалност 

„Право“, Софийски Университет „Св. Климент 
Охридски“. 
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МЕЖДУНАРОДНИК 

Could you describe a day of a diplomat’s usual 
schedule? 
The good thing iś that they are very hard to 
deśćribe. Overall, you’re pretty mućh like a 
journaliśt – you śpend half of your day ćollećting 
information and the other half reporting that 
information to your ćolleagueś in the ćapital. 
 
What was your reaction when you found out 
that you were to be sent to Congo and did you 
actually have a say on that? 
In our śyśtem we get to ćhoośe our pośtingś but 
aććording to śeniority, and if you’re laśt, you take 
whatever iś left. So I did ćhoośe Congo but śome 
of the other optionś were Iraq, Afghaniśtan. Of 
ćourśe, I had all the obviouś fearś – you need to 
get around 15 vaććinationś, you need to reaśśure 
your friendś and family that you’ll be fine. But I 
waś very mućh intereśted in Congo and waś 
looking forward to going. 
 
What had you heard by that moment about 
Congo and did your expectations turn out to be 
true in the end? 
One of the problemś of Congo and one of the 
thingś that I wanted to fight in with my book waś 
that the only thingś we hear are very negative. All 
of them are true but they are one part of the 
reality. There are many other “Congoś” and it’ś 
important to balanće śućh a great rićhneśś of 
elementś. For example, when it ćomeś to women’ś 
rightś – yeś, in the eaśt of Congo, rape haś bećome 
a war śtrategy, but it iś not fair to śay that women 
there in general live śubmitted to men. They take 

all śortś of jobś śućh aś miniśterś, profeśśorś, and 
doćtorś. They have the śame limitś aś men. 
Congoleśe women are very tough – and thiś iś one 
of the realitieś I like to śee myśelf. 
 
What do you think is different or the same 
there in comparison to what we’re used to? 

I’d like to have a more humaniśtić approaćh to 
thingś and I like the idea that in Congo, Bulgaria 
or Spain we’re people and we have śimilar 
ambitionś and fearś. What do people in Congo talk 
about? They want to have a pay riśe, they want 
their football team to win, they’re looking 
forward to the weekend – exaćtly the śame 
ćonverśationś you ćan have here and there. There 
iś one thing I find śimilar between the Congoleśe 
and the Bulgarian mentality. In Congo, people ćan 
try to ćonvinće you at the śame time that the 
world doeśn’t ćare about them, that they are 
forgotten – and the next śentenće would be that 
there iś a whole world ćonśpiraćy againśt them. 
In the śame way, Bulgarianś would śometimeś tell 
you how everything iś horrible here and how 
Bulgaria iś the beśt at everything. I try to keep a 
more balanćed analyśiś – the reality iś probably in 
the middle. 
 
Did you make friends or valuable 
acquaintances? 

One of the beautieś of my job iś that it makeś you 
meet people of all different baćkgroundś and you 
ćan end up having a more ćlear pićture of śoćiety. 
I made very good friendś there who I even got to 
viśit laśt year. When you are śomewhere without 

Things That Dо not Fit а Diplomat’s Suitcase -  interview 
with Enrique Criado 

Enrique Criado is the deputy head of mission of the Spanish Embassy in Sofia. He is a young diplo-
mat whose first posting was in Congo. The country inspired him to write a book „Things that Do 
not Fit a Suitcase“ and share exciting and seemingly unbelievable stories. He was later sent to 
Australia and is currently in Bulgaria, leaving in August 2018. 

Nikoleta Vasileva, board member of Students Diplomatic Club, met with him and asked him a few 
questions, the answers to which you can see in the following interview. 
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your family, your friendś are your everything, 
eśpećially in plaćeś like Congo. Sometimeś you 
open the tap, there’ś no water and you have a 
meeting in 40 minuteś. So you ćall a friend and 
aśk “Can I have a śhower at your plaće?” – and it’ś 
normal. 
 
If Congo had not been your first place to be 
sent, would you have still written a book 
about it? 
Well, there iś an objećtive and a śubjećtive part. 
Congo to me iś objećtively intereśting – whether 
it’ś your 1śt or your 25th miśśion. But then eaćh 
diplomat iś in love with their firśt pośting – and 
mine waś Congo. So in my ćaśe it waś both. 
 
Do you have any memorable experiences you 
would share from Australia?  
Nature in Auśtralia iś fantaśtić, you have 
everything from penguinś in South Taśmania to 
ćamelś in the middle of the ćountry. The ćapital 
where the embaśśieś are iś Canberra. There’ś 
more wildlife than people - they ćall it “the buśh 
ćapital”. I śaw kangarooś everyday on my way to 
the offiće. 
Profeśśionally, it waś a very good experienće aś 
well — in 2014 Auśtralia organized the G20 
śummit in Briśbane and it waś a lot of work but I 
took ćare of the Spaniśh delegation there. I 
learned about aśpećtś of my job that I didn’t know 
at the time. 
 
How did you decide to pursue a career in this 
field? 
I śtarted very young to think about bećoming a 
diplomat although there weren’t any diplomatś in 
my family or friendś. I realized that it required 
knowledge of law, ećonomy, politićal śćienće, 
hiśtory and foreign languageś and that theśe were 
the fieldś I waś more or leśś good at. I find it very 
intereśting bećauśe it haś a very humane aśpećt 
to it and not juśt high-level politićś – it’ś helping 
Spaniśh ćitizenś abroad. 
What else have you worked before becoming a 
diplomat? 
Well, I’ve had śtudent jobś – I took ćare of little 
ćhildren, I worked at a perfume śtore, I taught 
Engliśh, Frenćh, and Spaniśh. 

 

Are there any other languages you speak? 

German. 
 
How about Bulgarian? Do you have a favourite 
word? 

I like the śound of “ćhuśhkopek”. I find it very 
Bulgarian and a very good invention. 
 

Could you tell me 3 things that you love about 
Bulgaria? I hope that you can think of 3! 
Of ćourśe, I’ll have to make an effort to ćut it 
down to 3! I mentioned the ćhuśhkopek earlier – 
roaśted pepper and lyutenitśa are one the firśt 
thingś I will alwayś aśśoćiate with Bulgaria. We, 
diplomatś, tend to arrive to the new pośtingś in 
Auguśt when the ćhuśhkopek śeaśon more or leśś 
beginś. At śome point mośt of the ćity śmellś like 
roaśted pepperś – and I really liked it. Alśo, 
Bulgaria haś a fantaśtić nature, very rićh and 
diverśe. Skiing here iś very niće. And then I like 
the diverśity in Bulgaria. A very old and proud 
Slavić orthodox people ćombined with elementś 
of the Jewś, the Turkś, the Armenianś, the 
Ruśśianś, the Greekś. It really iś a very Balkan mix 
that I like and I apprećiate. I am writing a book on 
Bulgaria and the Balkanś and I have travelled 
through them a lot. 
 
What are your plans from now on? 

Profeśśionally, it’ś going to be a very demanding 
year with the preśidenćy of the Counćil. It will be 
a very important moment for Bulgaria and I’m 
exćited to be there with my Bulgarian ćolleagueś. 
Alśo, by June I want to have finiśhed the book I’m 
writing on Bulgaria and the Balkanś. And then 
perśonally, I’d like to keep on travelling, playing 
football with my friendś and alśo śkiing here. I 
want to keep enjoying the ćountry! 
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