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Въведение 
  

Съществува мнение, че България няма външна политика. Със сигурност 

има външно министерство, посолства и дипломати, координирани от 

правителството в София. Но въпреки това, човек може да прочете в 

сериозни медии и да чуе по националните телевизии външнополитически 

експерти от тежка категория да разсъждават за българската липса на 

субектност във външнополитическите дела.  

Мнението е, че веднъж станала част от ЕС, България е превърнала своя 

външнополитически дневен ред в просто препредаване на официалната 

линия от Брюксел. Тезата се подкрепя още повече от очевидно 

непроменящите се баланси във вътрешната политика, за които се използва 

понятието „стабилност“. За да се засили още повече представата за 

стагнация и всесилно статукво, може да се добави, че България е във 

валутен борд, като националната валута – левът, е прикрепена за еврото. 

Това означава, че също както вътрешно и външнополитическите системи 

действат в състояние на намален или споделен суверенитет (с Брюксел), 

Българската народна банка не притежава определен набор от 

инструменти, чрез които да влияе на икономиката.  

Като българин и като журналист с фокус международните отношения 

обичам да търся смисъла във външната политика на моята страна. 

Избирането на Доналд Тръмп за американски президент и задействането 

на клаузата за Brexit са важни международни събития, които несъмнено 

оказват влияние върху всяка страна членка в ЕС. Но до каква степен тези 

трусове показват, че епохата на безвремие за българите е останала назад в 

миналото? Дали те могат да послужат като аларма за събуждане, или като 

принуда за по-голяма външнополитическа активност? 

Докато търсех отговори на тези въпроси в първите месеци на 2017 г., 

попаднах на медийни съобщения за две конференции, които са се 

провели в София в началото на април. И двете са били организирани от 

едни и същи институции – Фондацията „Фридрих Еберт“, Института за 

икономика и международни отношения (български мозъчен тръст, който 

обединява по-възрастното поколение от дипломати и експерти), 
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Българското дипломатическо общество (друго НПО на по-старата 

генерация дипломати). Първата конференция е била с фокус 

черноморския дневен ред на ЕС (и на европейските страни членки от 

региона), докато другата се е занимавала с България и Балканите 

(озаглавена „България и Балканите – между лидерски амбиции и 

абдикация“). И двете конференции изглежда дават признаци, че едно от 

основните лобита сред българските външнополитически експерти се 

опитва да очертае предложения за политически действия, които да бъдат 

възприети от новото българско правителство и да бъдат приложени през 

предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС в първата 

половина  на 2018 г.  

При положение, че не живея в София в този момент, а в Русе, разположен 

само на 70 км южно от Букурещ, веднага съзрях удобната възможност да 

преодолея своята недостатъчна информираност и да направя собствено 

изследване за отговорите на българските външнополитически експерти на 

промените в ЕС. Направих три интервюта с дипломати и анализатори на 

различна възраст и с различен професионален опит, опитвайки се да 

разбера какви възможности има България и дали София се издига до 

висотата на регионалните и международни предизвикателства.  

Тази статия е резултатът от моите изследвания и се надявам, че тя дава на 

румънския, на българския и на международния читател по-добри 

инструменти да разбере какви дебати се провеждат в България и какъв 

смисъл е поставен на европейската маса на външнополитическите 

възможности от българските експерти. Бях приет добре в румънския 

парламент по време на презентацията на тази статия и благодаря на 

организаторите на конференцията „Европейското публично пространство – 

накъде?...“ за това, че бяха отворени към мене и ме поддържаха.  

 

Европейският и българският контекст 
 

Референдумът за Brexit и успехът на Доналд Тръмп на американските 

президентски избори провокираха по-значителни екзистенциални 

търсения в ЕС относно неговото бъдеще. От една страна, европейското 

ядро от държави вече не може да разчита толкова много на англо-



4 
 

саксонския свят, който се дистанцира от него. От друга страна, 

задействането на клаузата за Brexit е възприемано от Германия и от други 

европейски страни като шанс европейският проект да направи крачки 

напред.  

„Бялата книга за бъдещето на Европа“1, написана от Европейската 

комисия, представи пет възможни сценария2 за европейското бъдеще: 

1. “Продължаване постарому” (т.е. да се следва сегашния път без 
особени промени); 

2. “Нищо друго освен единен пазар” (т.е. ЕС се фокусира само върху 
единния пазар, но не и върху области като миграция, сигурност и 
отбрана); 

3. “Онези, които искат да направят повече, правят повече” (т.е. една 
или повече коалиции от желаещи се интегрират по-дълбоко, 
създавайки Европа на няколко скорости); 

4. “Да правим по-малко, но по-ефективно” (т.е. всички 27 страни се 
интегрират повече в някои сфери, включително в непазарни области, 
но правят по-малко в други области). 

5. “Да правим много повече заедно“ (най-позитивният към 
интеграцията сценарии, ЕС се интегрира много по-дълбоко в 
различни области, като засилва политическия съюз). 

В Римската декларация (март 2017 г.) управляващите ЕС изразиха своето 

предпочитание за формулата „Европа на скоростите“. Декларацията заяви: 

„Ние ще направим Европейския съюз по-силен и по-устойчив чрез все по-

голямо единство и солидарност сред нас и уважение към общите правила. 

Единството е и необходимост и наш свободен избор. Ако действаме 

поотделно, ще бъдем изместени встрани от глобалната динамика. Да 

бъдем заедно е най-добрият начин да й влияем и да защитим нашите 

общи интереси и ценности. Ние ще действаме заедно, на различни 

скорости и с различна интензивност, където това е необходимо, като в 

същото време ще се движим в еднаква посока, както сме правили и в 

миналото, спазвайки Договорите и държейки вратата отворена за онези, 

които искат да се присъединят по-късно. Нашият съюз е неделим и не 

може да бъде разделен.“ 

                                                           
1
 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf 

2
 http://verfassungsblog.de/five-scenarios-for-europe-understanding-the-eu-commissions-white-paper-on-the-

future-of-europe/ 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
http://verfassungsblog.de/five-scenarios-for-europe-understanding-the-eu-commissions-white-paper-on-the-future-of-europe/
http://verfassungsblog.de/five-scenarios-for-europe-understanding-the-eu-commissions-white-paper-on-the-future-of-europe/
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Друго следствие от пренареждането на международните отношения е 

възхода на регионалния диалог. Пример за тази тенденция е 

интензифицирането на средиземноморския диалог сред регионалните 

страни-членки на ЕС3 4. Нараснала комуникация се наблюдава и в рамките 

на Вишеградската четворка5. 

Тези промени и тенденции вътре в ЕС протичат, докато България търси 

своето място и външнополитически вектори вътре в Съюза. Първото 

значимо действие, което България предприе след присъединяването си 

към ЕС бе признаването на Косово през 2008 г. заедно с Хърватия и 

Унгария, като така София се отдели от групата на Гърция и Румъния, 

отказващи да признаят балканската държава до днес. От 2009 г. нататък 

българската външна политика се люшка между ориентации към Близкия 

изток, Източното партньорство и антируската линия. Традиционните 

региона на български интерес – Балканите и Черно море, остават назад 

като приоритети по различни причини.  

Признаци за промяна започнаха да се появяват малко преди опита за 

преврат в Турция, когато през лятото на 2016 г. българският премиер Бойко 

Борисов отхвърли предложение за създаването на флотилия на НАТО в 

Черно море (между Турция, Румъния и България). През ноември 2016 г. 

генерал Румен Радев спечели българските президентски избори и стана 

държавен глава през януари 2017 г. Той обещава политика, която признава 

в по-голяма степен националния интерес. Докато Бойко Борисов е добре 

приет и в Берлин, и в Анкара,  Румен Радев говори английски, немски и 

руски, и създава впечатлението, че е уважаван партньор в САЩ и Русия. 

Първите му чуждестранни визити бяха в Брюксел и Берлин.  

 

Мисловни школи в българската 

външнополитическа общност 
Има две големи мисловни школи в общността на българските 

външнополитически експерти. Въпросът какъв е българският отговор на 

                                                           
3
 http://www.naftemporiki.gr/story/1145928/athens-declaration-of-the-1st-mediterranean-eu-countries-

summit 
4
 http://ufmsecretariat.org/3rd-southern-eu-countries-summit-ufm-plays-a-central-role-in-the-consolidation-

of-euro-mediterranean-regional-cooperation/ 
5
 https://visegradpost.com/en/2017/03/04/visegrad-group-wants-a-better-europe/ 

http://www.naftemporiki.gr/story/1145928/athens-declaration-of-the-1st-mediterranean-eu-countries-summit
http://www.naftemporiki.gr/story/1145928/athens-declaration-of-the-1st-mediterranean-eu-countries-summit
http://ufmsecretariat.org/3rd-southern-eu-countries-summit-ufm-plays-a-central-role-in-the-consolidation-of-euro-mediterranean-regional-cooperation/
http://ufmsecretariat.org/3rd-southern-eu-countries-summit-ufm-plays-a-central-role-in-the-consolidation-of-euro-mediterranean-regional-cooperation/
https://visegradpost.com/en/2017/03/04/visegrad-group-wants-a-better-europe/
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промените в ЕС, може да служи като индикатор за мисленето на двете 

групи.  

Първата група може да бъде наречена „младите“. Това са експерти, които 

са се утвърдили след българското присъединяване към НАТО и ЕС и като 

цяло принадлежат на дясната част от политическия спектър. Тези 

анализатори искат по-дълбока интеграция на България в 

интеграционистките кръгове на ЕС като банков съюз, еврозона, Шенген, 

енергиен съюз и т.н. Тяхната цел е България да не остане периферия на ЕС. 

Някои от най-значимите представители на групата са Димитър Бечев, 

Весела Чернева и Владимир Шопов. 

Втората група може да бъде наречена „старите“. Това са дипломати, които 

са учили в Москва, а по-късно са специализирали на Запад. Те са 

приключили успешно преговорите за българското присъединяване към 

НАТО и ЕС. Търсят българския отговор на „Европа на скоростите“ в по-

голяма активност на регионално ниво в европейски контекст. Тяхната цел е 

България да бъде страна членка на ЕС със собствена добавена стойност. 

Някои от значимите представители на групата са Любомир Кючуков, 

Георги Пирински и Валентин Радомирски.  

И двете групи участват активно в дискусиите не само относно промените в 

ЕС и българския отговор  на тях, но и се опитват да създадат политическо 

съдържание за българското председателство на Съвета на ЕС (първата 

половина на 2018 г. Идеите на двете групи заслужават да бъдат 

разгледани по-подробно. 

 

Младите 
 

A.  Димитър Бечев 
 

Димитър Бечев е един от блестящите умове на българската 

външнополитическа експертна общност. Той се утвърждава от дълго време 

на международно ниво. Има докторат от Университета в Оксфорд и 

специализация в Харвард и в Лондонската школа по икономика. В 

момента Бечев е преподавател в Университета на Северна Каролина и 
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старши изследовател на Атлантическия съвет, Вашингтон. Бечев е написал 

многобройни публикации за външната политика на ЕС, Балканите, Турция 

и Русия. Той е класически представител на групата на младите сред 

българските външнополитически анализатори.  

Според Бечев след Brexit „точката на тежест в ЕС се измества още повече 

по посока на Еврозоната“6. Ето защо българският отговор на промените в 

ЕС трябва да бъде насочен към действия за бързо приемане на единната 

валута. Също, в краткосрочен план е необходима интеграция в банковия 

съюз. 

Бечев е на мнение, че българското председателство на ЕС трябва да се 

фокусира върху бъдещите отношения и институционална организация на 

връзките между страните от еврозоната и онези, които не ползват 

единната валута. Целта на тази дейност трябва да бъде да се избегне 

маргинализацията на страни като България. Подходът е необходим, 

защото според Бечев „отношенията с Китай, Русия и Турция нямат толкова 

директна връзка“ с българското външнополитическо уравнение. Освен 

това експертът не вижда какво повече може да бъде постигнато от 

Румъния и България, ако те поставят акцент на регионалното 

сътрудничество в региона на Черно море.  

 

Б. Весела Чернева 
Друг утвърден глас на младите сред българските външнополитически 

експерти е Весела Чернева. В момента тя е генерален директор на 

българския офис на Европейския съвет за външна политика7. Чернева е 

магистър по международни отношения от Университета в Бон, Германия. 

Професионалната й кариера е свързана с българското министерство на 

външните работи. Тя работи в централата на министерството в София 

(1998-2000 г.) и като служител на българското посолство във Вашингтон 

(2000-2003 г.). Нейната последна работа за българското правителство е 

като говорител на МВнР (2010-2013 г.). В периода 2004-2006 г. Чернева 

работи в Международната комисия за Балканите8, председателствана от 

Джулиано Амато. 

                                                           
6
 https://movafaq.wordpress.com/2017/04/20/bechev-bulgaria-eu-interview-bg/ 

7
 http://www.ecfr.eu/ 

8
 http://www.balkan-commission.org/ 

http://www.ecfr.eu/
http://www.balkan-commission.org/
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Като другите млади експерти Чернева се тревожи, че България може да 

бъде маргинализирана в променящия се ЕС, ако не действа смело по 

продължаващото си присъединяване към интеграционистките кръгове на 

ЕС. Според Чернева България би трябвало да разработи и предложи 

инициативи в тази посока до септември-ноември 2017 г. Това ще позволи 

България да защити своите идеи като председател на ЕС през първата 

половина на 2018 г.   

Някои възможни посоки на действие9 са: 

1. Еврозоната – българският бюджет е стабилен и когато страната 

приеме еврото ще бъдат избегнати фалитите на банки 

2. Шенген плюс – общност за засилено сътрудничество със страните 

членки на Шенген. България може да им помогне със своята позиция 

за защитата границите на ЕС  

3. European Prosecution – виж 4 

4. Common European Defense – инициативите 3 и 4 вероятно могат да 

бъдат реализирани само в групи по интереси, а не на нивото на 

целия ЕС 

5. Energy Union – регионът на Югоизточна Европа е заинтересован да 

бъде енергийно независим  

                                                           
9
 http://www.ecfr.eu/sofia/post/five_opportunities_for_bulgaria_to_participate_in_the_future_of_europe 

 

http://www.ecfr.eu/sofia/post/five_opportunities_for_bulgaria_to_participate_in_the_future_of_europe
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Старите 
A. Любомир Кючуков 

Любомир Кючуков е най-известният сред старите външнополитически 

експерти. Той е завършил Московския държавен университет по 

международни отношения и е специализирал в Университета 

„Джорджтаун“ във Вашингтон. Започва дипломатическата си кариера в 

българското посолство в Румъния. Той говори румънски език. Бил е 

заместник външен министър (2001-2009 г.) и посланик във 

Великобритания (2009-2012 г.). Бил е директор на Института по икономика 

и международни отношения, базиран в София. 

В две интервюта, които Кючуков даде след споменатите по-рано 

конференции от април – едното пред Българското национално радио10, а 

другото – пред блога „Мостът на приятелството“11, той очерта 

предложение за политика, което да бъде реализирано от българското 

председателство на ЕС – инициатива за създаване на европейска стратегия 

за черноморския регион. Логиката зад предложението е, че след 2013 г. 

черноморският регион е станал свидетел на нарастващо напрежение, 

което изисква опит за намаляването му чрез инициативи за 

сътрудничество. Според Кючуков няма военно разрешение на многото 

замразени конфликти в постсъветското пространство. В същото време 

страните с интереси в региона нямат времето да чакат, надявайки се, че 

конфликтите някак си ще бъдат разрешени без по-голямо сътрудничество 

и участие в региона. 

„Изглежда като че ли Черно море е единственото европейско море, което 

е останало безпризорно“, с други думи, за което няма макрорегионална 

стратегия на ЕС, казва външнополитическият експерт. Той припомня, че 

през 2008 г. Германия, Румъния и България успешно защитават 

инициативата за Черноморска стратегия, а 10-годишнината от началото й 

изисква равносметка и нейна подкрепа с допълнителни средства и 

политическо съдържание. 

                                                           
10

 https://youtu.be/nGVUor_L27A 
11

 https://movafaq.wordpress.com/2017/04/13/kyuchukov-interview-black-sea-bg/ 
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„Едва ли има по-естествено сътрудничество в рамките на ЕС от това между 

България и Румъния – както през призмата на общите проблеми, които 

решават (отпадането на CVM, приемането в Шенген, евентуално в 

Еврозоната, сигурността в района на Черно море и Балканите и т.н.), така и 

с оглед координацията и защитата на съвместни идеи и инициативи в 

рамките на ЕС.“, добавя Любомир Кючуков, докато разсъждава за нуждата 

от регионално сътрудничество в европейски контекст. 

  

Б. Георги Пириниски 
В момента Георги Пирински е член на Европейския парламент. Той е друг 

добре познат в страната и зад граница член на старите в българската 

външнополитическа общност. Бил е председател на българския парламент 

(2005-2009 г.), външен министър (1995-1996 г.) и член на шест български 

парламента (1990-2013 г.). Завършил е Висшия икономически институт 

„Карл Маркс“ в София.  

Пирински развива идея, която допълва представената от Любомир 

Кючуков. Дипломатът поддържа създаването на европейски макрорегион 

около Черно море и развиването на макрорегионална стратегия на ЕС в 

този регион12.  

Евродепутатът мисли, че българското председателство на ЕС (първата 

половина на 2018 г.) заедно с румънското (първата половина на 2019 г.) и 

австрийското между тях дават на София и Букурещ шанса да инициират и 

защитят проект за макрорегионална стратегия в черноморския регион. 

Според Пирински двете държави „носят своята отговорност и роля за 

реализирането на общите цели на Съюза в полза на мира и устойчивото 

развитие“. Той дефинира целта на тази обща дейност по-абстрактно. 

Според него тя трябва да бъде свързана с преодоляване на проблеми, 

които страните от региона не могат да разрешат сами и поотделно.  

Стратегията на ЕС за Черно море като 

регионална инициатива 
Идеята за стратегия на ЕС по отношение на черноморския регион 

заслужава повече внимание, тъй като тя е възможност за страни като 
                                                           
12 https://movafaq.wordpress.com/2017/05/03/pirinski-interview-bg/ 
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Румъния и България да дадат добавена стойност на ЕС. Някои от 

причините зад това предложение за политика вече бяха очертани при 

представянето на мнението на старите анализатори за българската 

външнополитическа дейност. Има обаче и други аргументи в подкрепа на 

тази инициатива.  

Старите експерти смятат, че засиленото регионално сътрудничество може 

да допринесе за създаването на обща визия за черноморския регион. 

Освен това то може да привлече по-големи европейски фондове за 

регионално и устойчиво развитие. Още по-важно е, че икономическото 

сътрудничество в различните му форми ще намали напрежението в 

региона – развитие, което може да е от полза за всяка от крайбрежните 

страни. В момента има четири европейски макрорегиона – Балтийски, 

Дунавски, Алпийски и Адриатико-Йонийски, като включват за свои 

участници страни, които не са членки на ЕС,13.  

В исторически план съществуват многобройни форми на сътрудничество в 

черноморския регион. Гореспоменатата Черноморска стратегия е 

инициатива, която обединява всички крайбрежни страни, включително 

Русия и Турция, имащи трудности в своите отношения с ЕС в този момент. 

След Кримския референдум, избухването на войната в Източна Украйна и 

засилването на противоречията между Турция и ЕС през последните 

години Източното партньорство измести Черноморската синергия като 

предпочитаната форма на регионално сътрудничество от ЕС. 

Черноморската синергия всъщност никога не е била финансирана 

достатъчно.   

Включването на Синергията и на Партньорството „в обща стратегическа 

рамка с участието на всички черноморски държави несъмнено ще 

спомогне за най-ефективно оползотворяване на средствата по тези 

програми за целите на устойчивото развитие на крайморските територии 

на съответните държави и на региона като цяло“, твърди Георги 

Пирински14.  

На свой ред Любомир Кючуков смята: „Синергията следва да бъде 

реактивирана, като получи допълнителен финансов и институционален 

ресурс. Същевременно е нужно тя да бъде надградена и да се превърне в 

                                                           
13

 https://movafaq.wordpress.com/2017/05/03/pirinski-interview-bg/ 
14

 https://movafaq.wordpress.com/2017/05/03/pirinski-interview-bg/ 
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практически механизъм за осъществяване на по-широкия и дългосрочен 

стратегически подход на ЕС към региона на Черно море, въплътен в 

Черноморския дневен ред“15. 

Тези опити да се промени регионалният дух от противоборство и конфликт 

към сътрудничество няма да са лесни за реализация, дори и ако ЕС ги 

подкрепи. Със сигурност ще има нужда от възстановяване на доверието. 

Друга интересна тема освен внимателното настройване на европейската 

политика в черноморския регион е и румънско-българското 

сътрудничество в широк спектър от области. Съществува впечатление, че 

въпреки големия търговски стокообмен между двете страни (почти 4 

млрд. евро през 2016 г.), те все още не правят достатъчно в сфери като 

енергийно и инфраструктурно сътрудничество16. Общите дейности по 

отношение на черноморския регион могат да бъдат инициатива, която да 

доведе до по-голяма взаимна координация и съвместния действия. 

 

Заключение 
 

Промените в ЕС провокират по-значителни дебати и търсения на активност 

сред българските външнополитически експертни кръгове. 

Групата на младите е на мнение, че София трябва да направи всичко 

възможно, за да не остане периферия в един ЕС на промените и 

предефинирането. Ето защо за България е наложително да търси своето 

присъединяване към различните кръгове на ЕС: еврозона, банков съюз, 

енергиен съюз и т.н., превръщайки се в част от сърцето на Европа. 

Младите експерти вярват, че няма алтернатива на засилената интеграция 

на България в европейските структури, защото отношенията с Китай, Русия 

и Турция нямат директно значение. За младите България е силна и 

модерна в степента, в която се е интегрирала и смесила със страните и 

интересите на ядрото на ЕС.  

Групата на старите е на мнение, че опитите на София да играе ролята на 

подизпълнител на Запада в Близкия изток и по отношение на други 

далечни пространства и теми не дават плодове. България трябва да бъде 

                                                           
15

 https://movafaq.wordpress.com/2017/04/13/kyuchukov-interview-black-sea-bg/  
16
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субект на собствената си външна политика, с други думи да има собствена 

мисъл и инициативи, вместо да вижда своето участие в ЕС просто като 

техническа дейност. Ето защо старите вярват, че България може да 

допринесе добавена стойност към ЕС само в своите традиционни региони 

на интерес: Балканите и Черно море. Това се вписва добре в цялостната 

тенденция на ЕС и света за регионализъм. 

Сред възможните вектори на българския отговор на промените на ЕС е 

идеята за макрорегионална стратегия за Черно море, която обхваща и по-

голямо регионално сътрудничество. Новото българско правителство, което 

встъпи в длъжност на 4 май 2017 г., се очаква да даде своя отговор на 

различните идеи, формулирани от експертната общност. Българският 

отговор на държавно ниво на европейските промени със сигурност ще 

стане по-ясен през 2017 г., докато страната се подготвя за 

председателството си на Съвета на ЕС. Може би смесица от различни идеи 

и политически вектори ще получи шанса да се реализира. Надявам се, че 

някои от тях ще са свързани с по-интензивно румънско-българско 

сътрудничество.  

  

 


