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предговор 

Чл.-кор. проф. дин Александър Костов
Институт за балканистика с център по тракология  

Българска академия на науките

През последните пет години, след известно „затихване“, отново на пре-
ден план излезе въпросът за евроинтеграцията на страните от Западните Бал-
кани. Той беше издигнат като приоритет и от България по време на нейното 
председателство на Съвета на ЕС през миналата година. Призивът беше въз-
приет, но без ентусиазъм, и от държавите от „стара Европа“. И това е обяснимо 
като се имат предвид сериозните трусове и напрежение в Съюза, като Брекзит 
е само една от причините (или симптомите) за кризата в него. През последните 
няколко години през нови предизвикателства се изправиха не само страните 
от Западните Балкани, но и членовете на ЕС от региона. Същевременно дър-
жавите от полуострова, всички взети заедно, попаднаха и в сложна междуна-
родна обстановка, която допълнително и по различен начин повлиява тяхното 
развитие. Те трябва да се съобразяват със сериозни проблеми, произтичащи 
например от конфронтацията между Запада и Русия по повод на Украйна или 
конфликтите в Близкия изток с „проекцията“ им в региона, изразяваща се в 
миграционни вълни и засилване на опасността от тероризъм.

На новите предизвикателства пред Балканите е посветена и настоящата 
колективна публикация. Нейната поява се явява необходимост поради динами-
ката на събитията и процесите в региона и около него, сред които важно място 
заемат процесът на евроинтеграция, разширяването на НАТО, влиянието на 
важни външни фактори, както и социално-икономическото и политическо раз-
витие в отделните страни.

Настоящият сборник има за цел да представи предизвикателствата пред 
балканските държави, породени от сериозните промени, особено през послед-
ните пет години както във вътрешен, така и в международен план с оглед на 
бъдещото развитие на региона. Той се явява продължение на изследовател-
ската работа на учените от ИБЦТ и техните партньори от други академични 
организации. Именно благодарение на техните усилия и сътрудничество пред 
последните десетина години излязоха редица издания, посветени на сериозни 



8

регионални проблеми от най-ново време.1  Последното от тях е колективната 
монография „Бежанската криза и Балканите (2015 – 2016)“, обнародвана през 
миналата година в изпълнение на проекта „Съвременните Балкани и предиз-
викателствата пред България“, финансиран от ФНИ-МОН и координиран от 
ИБЦТ.2 Настоящият сборник се публикува също в рамките на споменатия про-
ект. 

Структурата на настоящия сборник е избрана с оглед на поставените за-
дачи на колективното изследване. Първата част включва две статии, които са 
посветени на наднационални фактори, а именно ролята и мястото на Балканите 
в политиката на Европейския съюз и НАТО. Във втората част  се разглеждат 
основни аспекти от съвременното развитие на осем държави от региона, като 
основно внимание е отделено на политическите и социално-икономическите 
предизвикателства, „произхождащи“ от тяхното вътрешно развитие и намира-
щи проекция в настоящата ситуация в Европа. Отчита се различният им статус 
по отношение на евроинтеграцията, особеностите на всяка страна, както и мяс-
тото им в съвременната геополитическа ситуация.    

Накрая искам да отбележа, че авторите в сборника бяха оставени напълно 
свободно да изразят своите мнения и становища, както и да подберат по свое 
виждане формата на изложение на всяка от представените статии, съобразя-
вайки се единствено с някои по-общи указания. 

Бележки
1 Вж. напр. Костов, Ал., Ек. Никова (съст.) Балканите през първото десетилетие на 21 век. 

София, Парадигма, 2012; Костов, Ал. (съст.) Балканите през второто десетилетие на XXI 
век: проблеми, предизвикателства, перспективи. София, Парадигма, 2015; Маринков, Б.,  
Б. Банчев (съст.) Украинската криза и Балканите. София, Парадигма, 2017, както и специал-
ното издание на сп. Балкани кн. 6 от 2017 г., посветено на темата „Миграциите и Балканите 
от древността до наши дни“.

2 Костов, Ал., Ир. Огнянова, Б. Банчев (съст.) Бежанската криза и Балканите (2015 – 2016). 
София, 2018.

Предговор



първа Част
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западните Балкани  
в геополитиката на ес

Доц. д-р Соня Хинкова
Нов български университет

В края на второто десетилетие на ХХI в. геополитическите измерения 
във външната и глобалната политика придобиват подчертан приоритет. Това се 
дължи на значимите промени в международната среда, чрез които се променя 
нейната структура и все по-отчетливо се моделира полицентричен междуна-
роден ред. От началото на новия век определено започват да се формират и 
утвърждават нови центрове на сила (полюси) и това създава подчертана дина-
мика и съперничество в световната политика. Те (Китай, Русия, ЕС) очертават 
своите сфери на влияние чрез активна геополитика и закономерно отправят 
стратегически предизвикателства към САЩ. Разбира се, единствената супер-
сила, останала след края на Студената война и разпадането на Съветския съюз, 
трудно се разделя с позицията на свръхзначимост. Тази позиция е последица 
и от значимия икономически, технологичен и военен потенциал, който Съе-
динените щати притежават, както и от високата политическа легитимност на 
управлението на страната. Всеки един от тези фактори, а още повече тяхната 
съвкупност, покрива напълно критериите за глобално лидерство. То обаче е 
най-силно изявено в последното десетилетие на ХХ в., а от началото на следва-
щия се създава устойчиво и засилващо се съперничество на САЩ с формира-
щите се нови центрове на сила. Те също отстояват своята глобална значимост и 
пространствени интереси и напълно логично геополитическите подходи стават 
приоритетни за водещите фактори в световната политика.

Може ли Европейският съюз (ЕС) да бъде възприеман като един от зна-
чимите международни фактори? Повече от сигурно, защото в съвременната 
глобална политика икономическите съображения са водещи, а интеграционна-
та общност формира най-големия пазар в света. При ЕС са налични и другите 
елементи на глобалното лидерство, макар и по-слабо изразени отколкото при 
САЩ – военен потенциал, който нараства през съюзническите отношения в 
НАТО; технологичен потенциал и политическата легитимност. Последният от 
тях (не и по-значение) – политическата легитимност, се натрупва през дългата 
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традиция на демократично управление в западноевропейските държави. Обо-
гатява се през уникалния модел на тяхното обединяване, който се изгражда по-
вече от шест десетилетия и формира специфична интеграционна общност. Тя 
се различава както от федеративните държави, така и от традиционните съюзи. 
Разбира се, в спецификата има и плюсове и минуси. Например, сравнен с феде-
рациите или унитарните държави, ЕС е много по-слабо централизиран и стра-
ните членки все още ревниво пазят своя суверенитет. Това затруднява най-вече 
изработването на обща външна политика. При сравнението с традиционните 
съюзи, специфика на ЕС откроява ползата от взаимодействието, което в инте-
грационната общност е изграждано с десетилетия и има значими резултати в 
икономически, политически и културен план. 

При какви условия натрупаното умение и разбирането за общност може 
да стане ефективно и във външнополитически план. На първо място, през осъз-
наване на необходимостта от глобална значимост на ЕС, както и през успешна 
реформа, за да нарасне ефективността на европейските институции, ангажи-
рани с външна политика. Реформата е съвременното предизвикателство пред 
ЕС, защото се налага да бъдат хармонизирани интересите на увеличения брой 
държави членки; да се очертае визията за бъдещето на интеграционната общ-
ност; да се променят конкретни управленски практики, и по-точно, вземането 
на решения в Съвета на ЕС, което в най-голяма степен кореспондира с външ-
ната дейност. Тези идеи активно се обсъждат в края на второто десетилетие на 
ХХI в., отчита се необходимостта единодушното вземане на решения в Съвета 
да бъде заменено с квалифицирано мнозинство, още повече, че такава възмож-
ност има регламентирана в договорите. Реалните резултати обаче са забавени 
от поредицата кризи, през които преминава интеграционната общност. Усилия-
та са изместени от вътрешнополитически съображения и конюнктура в държа-
вите членки и поредицата от избори за национални институции и Европейски 
парламент. Въпреки това, през последните две години, активно се обсъждат 
предложения за обща европейска отбрана и европейски дигитален режим и 
данъци (направени от Франция); има и реални инициативи, чрез които ЕС от-
стоява своята глобална значимост чрез специфична твърда позиция относно 
ембаргото на Иран и търговския си конфликт със САЩ (категорично подкрепе-
ни от всички държави членки през 2018 г.). Появяват се и различни европейски 
разбирания (най-вече от Германия) за стратегическо партньорство с Русия.1

Тези и редица други външнополитически инициативи показват специ-
фичен подход и целенасочени усилия Европейският съюз да се впише в поли-

Соня Хинкова
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центричния международен ред като значим фактор. Поради спецификата на 
интеграционната общност, това определено става по-бавно, но не е по-малко 
устойчиво. По-бавно, защото външнополитическите инициативи са в сферата 
на междуправителствения подход, решения за тях се вземат с единодушие и 
трудно се съвместяват външните интереси на държавите членки. Устойчиво, 
защото геополитиката отдавна присъства в развитието на ЕС – най-вече чрез 
разширяването, с което се очертават пространствени интереси и влияние. От 
началото на 70-те години на ХХ в. до съвременността има осем разширява-
ния – с различна география. Различни са и мотивите (политически или ико-
номически), с които се осъществява всяко едно от тях. По време на Студената 
война разширяванията са три, а след нея, за по-малко от три десетилетия, ЕС 
се разширява пет пъти.2 

Във всяко едно от разширяванията през ХХI в. (2004, 2007 и 2013 г.) ге-
ополитическите съображения са водещи и чрез тях се разраства сферата на 
влияние на ЕС на изток и югоизток. При първите две разширявания се приемат 
държави, принадлежали към Източния блок и стратегически се прониква в по-
стсъветското пространство (през 2004 г. към ЕС се присъединяват балтийските 
държави – Литва, Латвия и Естония). С приемането на България и Румъния 
през 2007 г. се създава завършено и затворено териториално пространство (от 
Балтийско до Бяло море), с което геополитически се ограничава руската на-
меса в европейската политика. Тази насоченост на разширяванията на ЕС се 
развива и задълбочава чрез източното партньорство, което става по-активно 
през второто десетилетие на ХХI в. Тогава се активизират отношенията с Ук-
райна, Грузия и Молдова и през 2014 г. трите страни подписват Споразумения 
за асоцииране. Русия възприема това като геополитическо предизвикателство 
и навлизане в нейна сфера на влияние. 

В югоизточното направление също се изгражда устойчива сфера на вли-
яние на ЕС чрез разширяването с България, Румъния и Хърватия. Приемането 
на последната през 2013 г. има видими геополитически измерения през осъ-
ществяването на стратегически контрол над Адриатика и „капсулиране“ на За-
падните Балкани. Именно в контекста на сигурността геополитическите под-
ходи и съображения стават по-състоятелни и е логично те да се активират при 
засилващо се стратегическо съперничество в глобален план. Самото създаване 
на инициативата „Западни Балкани“ през 2000 г. ѝ придава подчертан геополи-
тически смисъл на обособено пространство, към което Европейският съюз има 
траен интерес и устойчиви ангажименти за стабилизиране. Те са заявени дори 

Западните Балкани в геополитиката на ЕС
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преди обособяването на специфичен субрегион, чрез намесата и управлението 
на конфликтите в постюгославското пространство.3 От началото на новия век 
стратегическите съображения се запазват, стабилизирането на субрегиона се 
активизира и политиката на ЕС към Западните Балкани става устойчива, но с 
променлив интензитет. 

В същия този период най-отчетливо изявената външнополитическа ори-
ентация на шестте балкански държави закономерно е насочена към ЕС (Сър-
бия и Черна гора са преговарящи страни, Македония и Албания са страни 
кандидатки, Босна и Херцеговина и Косово имат подписано Споразумение за 
стабилизиране и асоцииране (ССА). Във всяка от тях на правителствено ниво 
е заявено желанието за интегриране в ЕС. То е последователно и слабо се по-
влиява от вътрешнополитическата динамика. Устойчиво се провежда активна 
политика на взаимодействие с европейските институции и има определени ре-
зултати в преговорния процес. Разбира се, и в шестте балкански държави, има 
политически субекти (партии) и граждани с евроскептична позиция, но те се 
активизират, най-вече, по време на избори или при политически кризи. В об-
ществените нагласи също се наблюдава динамика по отношение на членството 
в ЕС през последното десетилетие. От една страна, определено нараства броят 
на проевропейски ориентираните граждани (в различна степен, в отделните 
държави). Същевременно, поради „замразеното“ разширяване в мандата на 
ЕК, начело с Жан Клод Юнкер (до есента на 2019), се трупа обществено не-
доволство от далечната перспектива за членство и завишените изисквания на 
европейските институции.

Изведените дотук акценти напълно се вписват в двете задължителни из-
мерения за всеки геополитически анализ – динамика отвътре и интереси от-
вън – и именно те изграждат структурата на настоящия текст. Динамиката от-
вътре се анализира през развитието на самия ЕС (кризи, реформа, разширяване 
и най.вече перспективата за тяхното съвместяване) и през инициативите, които 
той предприема спрямо Западните Балкани. Интересите отвън са разгледани 
на две нива. Първото акцентира върху готовността на държавите от Западните 
Балкани да изпълнят изискванията на преговорния процес и в този контекст 
се моделира поливариантна прогноза на перспективата им за членство в ЕС. 
Второто ниво на анализ в това измерение е центрирано върху интересите и по-
литиките на външни фактори (Русия, Турция, Китай и САЩ) в Западните Бал-
кани, които отправят геополитически предизвикателства към ЕС. Анализирани 
са средствата и подходите, с които всеки един от тях формира сфера на влия-
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ние в субрегиона и в шестте балкански държави. Очертани са основните из-
мерения на съвместимост и/или съперничество на геополитическите интереси 
на извънрегионалните фактори. В този контекст е моделирана поливариантна 
прогноза за възможните тенденции на взаимодействие или противопоставяне 
на тези външни фактори. 

пулсираща политика на ес

Така най-кратко може да се характеризира устойчивото, но неравномер-
но ангажиране на европейските институции със страните от Западните Балка-
ни. То продължава повече от две десетилетия, развива се и се обогатява през 
различни подходи и конкретни политики. По време на конфликтите, предизви-
кани от разпадането на югофедерацията, европейските институции се намесват 
със стратегически съображения и активно участват в умиротворяването на ре-
гиона (с дипломатически инициативи; съвместно с други международни орга-
низации – с ООН се изграждат гражданските измерения на постконфликтния 
период в Босна и Херцеговина и в Косово; с НАТО се гради стабилизирането 
след войните в Босна и Херцеговина и в Косово чрез АЙФОР, ЕСФОР и КЕЙ-
ФОР) или със самостоятелни военни мисия за утвърждаване на мира – в Босна 
и Херцеговина (АЛТЕЯ) и в Косово (ЮЛЕКС). По европейска инициатива през 
2000 г. започва геополитическото оформяне на субрегион, наречен „Западни 
Балкани“. Към него ЕС дългосрочно провежда специфична политика, която е 
насочена към стабилизиране и насърчаване на демократичния преход на стра-
ните, които го населяват. През 2003 г., в рамките на Солунския дневен ред, се 
очертава перспективата за присъединяване на балканските държави към ЕС. 
Преговорният процес с тях обаче се развива неравномерно и в него ясно се 
открояват периоди на активизиране и затихване. Тази „пулсация“ е много тяс-
но обвързана с развитието на самата интеграционна общност и оформя една 
закономерност, според която кризите и реформите в ЕС са съпътствани със 
забавяне на преговорите с шестте балкански държави.4

Въпреки неравномерността на преговорите, интеграцията на страните от 
Западните Балкани е устойчива перспектива за ЕС и тя многократно се заявява 
на различни форуми. Насърчава се с икономическо подпомагане през европей-
ските предприсъединителни фондове, Берлинския процес от 2014 г. (който се 
обогатява постоянно на ежегодните срещи) и още значими средства през дру-
ги инициативи. Още по-сериозен е политическият ангажимент на Брюксел за 
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демократизиране на балканските държави. Той се изразява чрез конкретно и 
категорично поставени условия и изисквания по трите стълба, които формират 
политиката на ЕС към субрегиона. Те са върховенство на закона и основни пра-
ва, икономика, истинска демокрация и постоянно са в центъра на докладите и 
оценките на ЕС за напредъка на страните от Западните Балкани. Присъстват в 
Стратегията за разширяване от 2013 г. и активно се обсъждат на „Хърватия фо-
рум“ през юли 2014 г., както и на всички проведени след това срещи в рамките 
на инициативата.

Изискванията на ЕС са завишени и тясно обвързани с резултатите от са-
мото начало на преговорите за присъединяване с Черна гора (2012). Този под-
ход е приложен и при Сърбия на следващата година и така се оформя опреде-
лена специфика, според която преговорният процес при страните от Западните 
Балкани е по-усложнен. Първо е увеличен броят на преговорните глави – от 
31 на 35, за което настояват Франция и Холандия, за да се открият прегово-
рите за присъединяване с Черна гора. Специфика е подсилена с решението на 
Европейската комисия да изведе на преден план проблемите с организираната 
престъпност и корупцията, както и съдебната реформа, затова преговорите за-
почват с глава 23 „Съдебна реформа и основни права“ и глава 24 „Правосъдие, 
свобода и сигурност“. В тези области обаче е най-големият дефицит в страните 
от Западните Балкани. Един от ключовите въпроси, зависимостта на медиите, 
също се третира в глава 23 и 24, които се отварят първи и ще се затварят по-
следни. По същия начин стоят и въпросите с отварянето на архивите на бивша-
та югославска служба за сигурност (УДБА) и лустрацията, които са включени 
в преговорите след 2014 г.

2014 г. е годината, в която ЕК „замразява“ разширяването до 2019 г. и след 
нея още по-отчетливо се открояват завишените изисквания на европейските 
институции, както и наложителността на реалните постижения. Неотменно е 
настояването за постигнати устойчиви резултати по всеки от трите стълба и то 
се превръща в най-важното условие, определящо динамиката на преговорите 
за разширяване с всяка една от шестте балкански държави. Водещо става раз-
бирането, че всичко е в техните ръце (зависи от реформите и изпълнението на 
изискванията) и качеството е преди скоростта. Паралелно, европейските ин-
ституции предприемат конкретни инициативи, които подпомагат и финансират 
реформите. 

Показателна в това отношение е срещата на върха на ЕС (най-вече трио-
то Германия, Франция и Италия) с шестте страни от Западните Балкани, прове-
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дена в Триест на 12 юли 2017 г. Тя показва определена динамика в рамките на 
Берлинския процес и по-отчетлив ангажимент на ЕС с балканските държави, 
формулиран като необратима стратегическа цел от италианския премиер Паоло 
Джентилони. По време на срещата в Триест е представен и планът „Берлин+“, 
който се състои от две части. Първата е Договорът за създаване на транспортна 
общност, който предвижда  интеграция на региона към транспортния пазар на 
ЕС, чрез приближаване на законодателството и стандартите на шестте балкан-
ски страни към европейското. В него е договорено изграждането на нови 7 
инфраструктурни проекта, чиято инвестиционна стойност се оценява на 500 
милиона евро.5 На срещата в Триест е договорено и създаването на Регионална 
икономическа зона, която наподобява вътрешния пазар на ЕС.6 По същество тя 
е многогодишен план за действие, който предвижда постепенно облекчаване 
на търговията между шестте балкански държави, на регионалната мобилност 
и създаване на цифров пазар. Одобреният план има конкретни срокове и изпъл-
нението му се следи на годишна база, като ЕС категорично заявява, че това не 
е заместител за членство. Икономическите ангажименти на ЕС към страните 
от Западните Балкани, са много отчетливо заявени в Триест, но и тясно са об-
вързани с политическите процеси в тях – реформите и постигнатите реални 
резултати.7 Обещанията за „европейска перспектива“ на балканските държави 
са подкрепени с конкретни проекти и пари, и то от фондове, които не са пред-
присъединителни. Посланието обаче е, че няма да има лесно влизане в ЕС – 
трябва да се изпълнят критериите. 

Тази линия се развива и през следващата година и намира потвърждение 
в Предложението на дванадесет страни от ЕС – Австрия, Чехия, Естония, Ун-
гария, Ирландия, Италия, Литва, Латвия, Малта, Полша, Словения и Словакия, 
което съдържа 12 точки и е представено на ЕК в края на януари 2018 г. В него 
се предлага годишна среща на върха ЕС-Западни Балкани, в която да участ-
ват лидерите на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Сърбия и 
Черна гора, а също така да се разреши на министрите от балканските страни да 
участват във важни срещи на ЕС в областта на околната среда, здравеопазване-
то, транспорта и външната политика. В документа се казва, че това са мерки, 
които „не струват нищо, но ще имат огромно политическо въздействие“. С него 
всъщност се цели да бъде овладяно недоволството в балканските страни от 
забавянето на разширяването.

Още по-конкретна в ангажиментите на ЕС към страните от Западните 
Балкани е стратегията, наречена „Надеждна перспектива за разширяване и за-

Западните Балкани в геополитиката на ЕС



18

силен ангажимент на ЕС към Западните Балкани“, представена от ЕК пред Ев-
ропейския парламент на 6 февруари 2018 г. В нея категорично се потвърждава 
европейското бъдеще на региона като геостратегическа инвестиция. Посочват 
се задачите и областите на съвместно засилено сътрудничество, насочени към 
специфичните предизвикателства, характерни за Западните Балкани. Много 
силен акцент е поставен върху необходимостта от всеобхватни реформи и до-
бросъседски отношения. Това означава, че е запазено стриктното обвързване 
на преговорите с постигнатите резултати и е подчертано изискването за посто-
янни усилия и необратими реформи в балканските държави. Много категорич-
но е изведено разбирането, че „напредъкът по европейския път е обективен и 
основан на заслугите процес, който зависи от конкретните резултати, постиг-
нати от всяка отделна държава“. 

И в този стратегически документ на ЕС изрично е подчертано, че прин-
ципът на правовата държава, основните права и управлението трябва да бъдат 
значително подобрени. Съдебните реформи, борбата с корупцията и организи-
раната престъпност, както и реформата на обществената администрация тряб-
ва да доведат до действителни резултати, а работата на демократичните инсти-
туции трябва да бъде сериозно подобрена. Икономическите реформи трябва 
да бъдат преследвани енергично, за да се преодолеят структурните слабости, 
ниската конкурентоспособност и високите равнища на безработица.8 Така ясно 
са откроени областите, в които балканските държави имат сериозни дефици-
ти. Заявена е обаче и готовността на европейските институции да насърчават 
тяхното преодоляване. В този контекст ЕК обявява шест ясни действия, които 
ЕС ще предприеме през следващите години, за да подкрепи усилията за прес-
труктуриране на Западните Балкани в области от взаимен интерес. Те включват 
укрепването на върховенството на закона; засилено сътрудничество в областта 
на сигурността и миграцията, чрез съвместни разследващи екипи и гранична-
та служба на ЕС; разширяване на енергийния съюз към Западните Балкани; 
намаляване на цените за роуминг и въвеждане на бързи интернет услуги в ре-
гиона. Тези действия са обвързани и с финансови ангажименти, защото ЕС е 
най-важният донор и инвеститор в региона, както и политически и търговски 
партньор на страните от Западните Балкани.9

В Стратегията от февруари 2018 г. е очертана 2025 г. като възможност за 
присъединяване на Сърбия и Черна гора, но с ясни и подчертани условия – да 
се преодолее наследството от миналото; да се постигне помирение и да се ре-
шават открити въпроси, особено гранични спорове, преди присъединяването 
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към ЕС. Очертани са и стъпките, които Черна гора и Сърбия трябва да пред-
приемат, за да завършат процеса на присъединяване в перспектива от 2025 г., 
докато други могат да наваксат. Изрично е подчертано, че тази перспектива 
зависи от силната политическа воля, осъществяването на истински и устой-
чиви реформи и окончателните решения на споровете със съседите. Едно от 
ясно заявените изисквания е да има правно обвързващо уреждане на въпросите 
между Сърбия и Косово. Една година по-късно, обаче, двустранният диалог 
между тях е почти замразен. Преобладават взаимните нападки и отново се ак-
туализира тезата за разделяне на Косово, която е определено деструктивна и 
ще забави преговорите за присъединяване.

В Стратегията на ЕК е заявена готовност да се изготвят препоръки за 
започване на преговори за присъединяване с Албания и Македония, но отново 
обвързано с изпълнението на определени условия (реформите и преговорите 
за името с Гърция). ЕК има готовност да започне да изготвя становище по мол-
бата за членство на Босна и Херцеговина, след получаване на изчерпателни и 
пълни отговори на въпросите, изпратени до Сараево. Косово също има въз-
можност за устойчив напредък чрез прилагане на Споразумението за стабили-
зация и асоцииране (ССА), след като обективните обстоятелства го позволяват. 
Не е конкретизирано какво точно означава това, но със сигурност засяга както 
вътрешнополитическото развитие и реформите в Косово, така и факта, че пет 
страни членки на ЕС (Испания, Гърция, Кипър, Словакия и Румъния) не са 
признали новата държава. Съображенията им за това са вътрешнополитически, 
вземат под внимание наличието на сепаратизъм в тях самите и трудно мога да 
бъдат отхвърлени. В Стратегията се предвиждат и мерки, които да не позво-
лят на бъдещите държави от ЕС да възпрепятстват присъединяването на други 
страни от Западните Балкани.

Отново свързано със самия Европейски съюз е и обвързването на отво-
рената перспектива към балканските държави с готовността на интеграционна-
та общност да приеме още нови членове. В стратегията е формулирано много 
конкретно – „ЕС трябва да бъде по-силен, по-здрав и по-ефективен, преди да 
може да бъде по-голям“. Това определено са още условия, те са проекция на не-
започващата реформа на ЕС и най-вероятно ще забавят членството на страните 
от Западните Балкани. Разбира се, има идеи за промяна на ЕС отвътре и една от 
тях да се подобри ефективността на приемането на решения. За тази цел ЕК виж-
да възможност да се използва гласуването с квалифицирано мнозинство в Съвета 
на ЕС, в областите, където това е предвидено. Когато се представя Стратегията 
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(февруари 2018), се очаква дори комисията да представи възможности за такава 
промяна до края на годината, но това не се случва на практика и през следващата. 

Устойчивата линия на стратегическо ангажиране на ЕС, обвързана обаче 
с изисквания към страните от Западните Балкани, е потвърдена и на срещата 
на върха, проведена на 17 май 2018 г. в София. В нейните заключителни до-
кументи отново е потвърдена европейската перспектива на Албания, Босна и 
Херцеговина, Македония, Косово, Сърбия, Черна гора, но вече без да се по-
сочва конкретна година. Това е първата индикация за поредното пулсиране на 
преговорите с балканските държави и евентуално забавяне на членството им в 
ЕС. Вниманието отново е насочено върху реалните резултати, а не върху сро-
ковете. Поставен е акцент върху икономическото подпомагане на прехода в 
балканските държави и политиката на свързаност. Чрез нея ЕС се ангажира 
с изграждане на различни инфраструктурни проекти, които да насърчат уча-
стието и взаимодействието на страните от субрегиона. Очаква се, че това ще 
подобри инвестиционния климат в Западните Балкани и ще насърчи усилията 
на балканските държави да изпълнят условията на преговорите за присъеди-
няване. По отношение на самия Европейски съюз политиката на свързаност 
утвърждава неговото стратегическо присъствие и формира устойчива сфера на 
влияние в Западните Балкани. Също така създава определени възможности за 
противостоене на геополитическите предизвикателства, формирани от външ-
ните интереси и политики на други значими фактори.

След българското председателство става още по-видимо, че ангажимен-
тите за скорошно членство на страни от Западните Балкани в ЕС отиват на 
заден план. Австрийското и румънското председателство не извеждат разширя-
ването в тази посока като водещ акцент. Приоритет имат други теми от дневния 
ред на интеграционната общност – все по-трудното съвместяване на позициите 
относно бежанците; вътрешната диференциация в ЕС и засилващият се евро-
скептицизъм в Полша, Унгария и Чехия; хаотичният Брекзит и европейските 
парламентарни избори. Всяка една от тези теми откроява задълбочаващото се 
разделение и активизира популистката реторика. Въпреки сериозната криза на 
интеграционната общност, темата с интеграцията на Западните Балкани остава 
в дневния ред, но определено е изместена към изграждане на стабилност и 
свързаност между държавите, населяващи субрегиона. Тази промяна още вед-
нъж потвърждава приоритета на геополитическите съображения на разширя-
ването и логично насочва усилията на европейските институции към изграж-
дане на сигурност в балканските държави. 
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Най-видимата материализация на геополитическия подход е ангажира-
нето на ЕС с разрешаването на дългогодишния спор за името между Гърция и 
Македония. Европейските инициативи са насочени към търсене на решения, 
първо, на политическата криза в Македония и второ, към окончателно разреша-
ване на спора с Гърция. Това се осъществява с подписването на Преспанския 
договор през юни 2018 г. и неговата ратификация от македонския и гръцкия 
парламент са посрещнати с голямо одобрение от европейските институции. 
Началото на 2019 г. и новото име Северна Македония отново насърчават очак-
ванията за интензифициране на преговорния процес със страните от Западните 
Балкани, но те не са реални. Самият Европейският съюз е ангажиран със се-
риозни вътрешни проблеми, произтичащи най-вече от хаотичното развитие на 
преговорите за излизане на Великобритания и избора на нов парламент. Затова 
е логично да се очаква, че в краткосрочен план не може да има ново разширя-
ване. Дори 2025 г. е твърде оптимистичен вариант за най-напредналите в пре-
говорите за присъединяване – Черна гора и Сърбия.

реформа и/или разширяване

Тази дилемата е устойчива за европейските институции през цялото второ 
десетилетие на ХХI в., защото разширяването на ЕС към Западните Балкани е в 
пряка зависимост от състоянието и развитието на общността. Както вече беше 
споменато по-горе, това се подчертава в повечето стратегически документи, при-
ети в контекста на преговорите с шестте балкански държави. Дори от начало-
то на новия век определено и ясно се очертава една закономерност. Според нея 
европейската перспектива на страните от Западните Балканите е проекция на 
стабилността на ЕС и много чувствително се влияе от кризите на общността. 
На това най-вече се дължи „пулсирането“ на преговорите за присъединяване, 
или казано по друг начин, тяхната неравномерност и редуването на активизи-
ране и застой, както и задълбочаването на диференциацията между отделните 
балкански страни. Тази закономерност се проявява за първи път след отхвърля-
нето на Конституционния договор през 2005 г. (след проведени референдуми във 
Франция и Холандия). Още през пролетта на следващата година (2006) се стига 
до блокиране на Солунския дневен ред и забавяне на преговорите със Сърбия и 
Черна гора (след разпадането на Държавната общност между тях). Тази тенден-
ция може да се проследи и по време на финансовата криза през 2008 г., както и 
при кризата в еврозоната през 2011 г. (по повод Гърция).10 
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Важно е да се отбележи, че преговорите по разширяването продължават, 
но темповете определено са забавени. Дава се приоритет на качеството и ре-
зултатите, постигнати от балканските държави, особено след 2012 г., когато се 
очертава остра необходимост от реформа на ЕС. Тя става наложителна, заради 
позицията на Великобритания и намерението да се преосмисли същността на 
Европейския съюз и оставането на Обединеното кралство в интеграционната 
общност. Това е началото на политическата криза в ЕС, която се усложнява от 
бежанската вълна (2015), референдума във Великобритания за Брекзит (2016) и 
се задълбочава в различни измерения до началото на 2019 г. В нея се откроява 
„годината на евроскептиците“ (2014), когато резултатите от изборите в редица 
страни членки (Великобритания, Франция, Гърция и др.), показват, че техните 
последователи се увеличават. През 2014 г. се провеждат и референдуми за от-
деляне на Шотландия (неуспешен) и Каталуния (нелигитимен). Проекциите на 
тези нагласи и процеси водят през есента на същата година до решението на 
новоизбраната тогава ЕК да „замрази“ разширяването за пет години (до 2019). 
Комисията „Юнкер“ очертава забавена динамика в разширяването и защото 
кризата в Украйна измества вниманието на ЕС в източна посока. 

След 2014 г. на преден план е изведена нуждата от консолидация на ин-
теграционната общност и затова основна задача в преговорите със страните 
от Западните Балкани става само подготовката за членство на страните канди-
датки, а не присъединяването им. Запазват се обаче ангажиментите на ЕС да 
насърчава реформите и възможностите да използва различни подходи за стаби-
лизиране на балканските държави. Забавянето на разширяването цели да бъде 
предотвратено задълбочаване на напрежението вътре в Европейския съюз, но 
определено е обезкуражаващо за страните от региона. 

Очертаните приоритети на ЕС стават устойчиви и заради бежанската 
криза (2015 – 2016), която е поредното предизвикателство за единството на 
интеграционната общност. Тя показва сериозни различия относно приемането 
на бежанците, изявени от Унгария, Чехия и Полша. Проблемите с бежанците 
поставят категоричен акцент върху сигурността на ЕС и въпросите, свързани с 
Шенген. Поставят въпроса за обособяване дори на вътрешни граници в самите 
държави членки (Бавария приема решение за собствена гранична полиция). 
Актуализират и темата за обща бежанска политика на ЕС и в следващите две 
години тя има все повече опоненти. Същевременно бежанската криза насочва 
вниманието на европейските институции към Западните Балкани, защото през 
тях минава най-големият поток емигранти. Отпускат се значителни средства и 
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се предприемат мерки за изграждане на по-голяма стабилност в балканските 
държави, но това показва отново, че водещият ангажимент е сигурност, а не 
разширяване.

Кризите в ЕС се наслагват една върху друга (от бежанската към поли-
тическата) през референдума за Брекзит и сложните преговори за излизане на 
Великобритания от интеграционната общност. Те изправя британското прави-
телство и Брюксел пред сериозни изпитания и още повече активизират дебата 
за ефективността на Съюза и необходимостта от реформа. За да се очертаят 
най-общо нейните насоки, през март 2017 г. се появява нов стратегически до-
кумент на ЕС – Бялата книга, в която са предложени пет варианта за бъдещето 
на Съюза – да се запази статуквото; да остане само Единният пазар; ЕС на раз-
лични скорости (всяка държава да преценява сама степента на обвързване); ЕС 
да отговаря за по-малко неща, но по-ефективно; пълна федерализация. Две го-
дини по-късно обаче няма яснота, кой от вариантите ще се развие. Предприети 
са различни инициативи, но те не очертават ясна посока за промяна, а по-скоро 
обслужват различните възможности. 

Процесът на реформи е забавен от правителствената криза в Германия 
(след изборите през септември 2017 г.), която отлага с половин година избора 
на ново политическо ръководство на страната. Разбира се, трябва да се отбе-
лежи, че изборите, проведени през 2017 г. във Франция, Холандия, Германия 
и Австрия частично овладяват тенденцията на нарастващ евроскептицизъм и 
свиват популярността на популистките партии. В същото време диференциа-
цията се прехвърля от национално на общностно равнище и очертава специ-
фичната позиция на Вишеградската четворка (Полша, Чехия, Унгария и Слова-
кия). Тя се проявява от началото на бежанската криза и през следващите четири 
години устойчиво разширява своите проекции във всички дебати за бъдещето 
на ЕС. 

В търсенето на по-ясни насоки за реформата на ЕС се появяват нови ам-
биции за европейско лидерство, особено след успеха на Еманюел Макрон в 
президентските избори във Франция (май 2017). Инициативите на френския 
президент от септември 2017 г. са насочени към утвърждаване на самостоя-
телна европейска визия. Те съдържат предложения за: общи европейски сили 
за намеса; общ бюджет за отбрана; обща доктрина за действие; Европейска 
академия за разузнаване; Европейска прокуратура, която да работи по дела, 
свързани с терористична дейност. Както се вижда, акцентът им определено е 
върху сигурността и това е логично, защото според Макрон: – „през 2017 г. 
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Европа е твърде слаба, твърде бавна и прекалено неефикасна“, затова до нача-
лото на следващото десетилетие трябва да има общи сили за интервенция, общ 
бюджет и доктрина за действие. „Сигурността е основата на всяка политическа 
общност, а Европа е изправена пред двойно предизвикателство – постепенното 
и неизбежно оттегляне на САЩ и терористичната заплаха“. 

Някои от идеите на Еманюел Макрон намират частична реализация още 
същата година – на 13 ноември 2017 г. 23 държави от ЕС постигат споразу-
мение за общи проекти в отбраната. То демонстрира решимостта за засилва-
не на европейската сигурност и отбрана, в отговор на новите геополитически 
предизвикателства. Общите европейски инициативи се задълбочават и на 17 
ноември 2017 г. лидерите на Европейския съюз обявяват създаването на Евро-
пейския стълб на социалните права. Идеята за стълба е обявена за първи път 
от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в неговата реч за 
състоянието на ЕС през 2015 г. Проектът е представен от Комисията през ап-
рил 2017 г. и обосновката на неговия вносител е: „В същината си нашият съюз 
винаги е бил социален проект. Това е много повече от единен пазар, много 
повече от пари, много повече от еврото. Това са нашите ценности и начинът, 
по който искаме да живеем.“ На следващата година европейските институции 
са ангажирани с процедурите по избор на европейски прокурор. Очертаните 
елементи от реформата на ЕС определено са центрирани върху сигурността 
и това е логично в контекста на предизвикателствата, които ще бъдат водещи 
през третото десетилетие на ХХI в. Те поставят много въпроси: каква Европа; 
какви форми на интеграция ще се развиват; ще се разшири ли зоната на еврото; 
ще се предоговори ли митническия съюз с Турция; как ще развиват преговор-
ния процес ЕС – Турция. 

Тези въпроси все още нямат категорични отговори. Дилемите са не само 
пред сигурността на ЕС. Те определено придобиват глобален характер, заради 
засилващото се съперничество в световната политика. В този контекст са и 
изводите от ежегодната Мюнхенска конференция за сигурност, проведена през 
февруари 2019 г. В тях се очертават повече тревоги отколкото решения на заси-
леното геополитическо съперничество и натрупващите се противоречия, дори 
между страни с дългогодишно взаимодействие. Така например, задълбочава 
се разграничението между водещи европейски държави и САЩ (Германия и 
САЩ имат сериозни различия относно Русия).11 То води и до вътрешно разде-
ление в самия Европейски съюз, защото част от страните членки гравитират 
към позицията на Съединените щати. Натрупващите се вътрешни и външни 

Соня Хинкова



25

противоречия по-скоро затрудняват реформа на ЕС и нейните конкретни изме-
рения все още не са ясно очертани. В предизборната кампания за нов Европей-
ски Парламент се открояват повече различията и недоволствата. В последните 
резолюции на отиващия си парламент преобладават крайните решения (напри-
мер да се прекратят преговорите с Турция), които не очертават добра перспек-
тива на процеса на разширяване и определено имат проекции към Западните 
Балкани. 

Регионалната динамиката в субрегиона също обслужва дилемата ре-
форма или разширяване. Тя е проекция на вътрешното развитие на шестте 
балкански държави и техните двустранни отношения. Всяка една от тях е из-
правена пред трудностите на прехода и забавената демократизация. Усилията 
са големи, но резултатите са малки. Във всяка от шестте страни все още има 
икономическа и политическа нестабилност – демократичните институции са 
неефективни и се появяват авторитарни тенденции. Сред най-острите пробле-
ми са дефицитът на законност и порочната медийна среда; неразбирането от-
носно фундаменталността на правата на човека и върховенството на закона, 
които са основни ценности в ЕС; корупцията и организираната престъпност. 
Тези проблеми се обсъждат многократно в най-различни формати и постоянно 
присъстват в препоръките и докладите на ЕК. Тяхното разрешаване е условие 
за развитие на преговорния процес, което присъства във всички препоръки на 
европейските институции, заложено е в стратегиите, насочени към региона и 
се поставя с нарастваща категоричност.

Своеобразно геополитическо предизвикателство за ЕС са и латентни-
те етнически конфликти и отворените възможности за възникване на кризи 
в страните от Западните Балкани и между тях самите. Те формират нагласи 
за промяна на държавната конструкция в някои от тях (има идеи за Босна и 
Херцеговина, има желание за обособяване и дори разделяне на етническите 
територии в Македония и Косово). Потенциал за дестабилизация на Западните 
Балкани се съдържа в албанския фактор, защото етнически албанци живеят в 
пет (Албания, Косово, Македония, Сърбия и Черна гора) от шестте държави, 
които се стремят към присъединяване в ЕС. Периодично и с различни цели 
се активира деструктивната идея за „Велика Албания“, която пренасочва по-
литическото взаимодействие между албанските територии към обединение.12 
Етническо противопоставяне има и в Босна и Херцеговина. То води до силна 
децентрализация на федеративната държава и повдига въпроса за търсене на 
алтернатива на Дейтънския модел. Все още не са решени окончателно и въпро-
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сите с държавните граници на всяка от шестте държави. Тежат и устойчиви ис-
торически съперничества между тях, които периодично водят до напрежение в 
двустранните отношения.

Очертаната вътрешна динамика в ЕС и предизвикателствата, които из-
лъчват Западните Балкани засилват геополитическите измерения на разширя-
ването и поставят сигурността пред присъединяването. В този контекст трудно 
може да се прецизира как могат да се съвместят реформа и разширяване. Ако 
се даде приоритет на стратегически и геополитически съображения, на преден 
план излиза сигурността и глобалната значимост на ЕС, а разширяването губи 
ритъм и перспективата му се отдалечава. Същевременно, ако реформата погъл-
не цялата енергия на общността, се свива ролята на ЕС като фактор в междуна-
родните отношения и очертаването на устойчиви сфери на влияние остава на 
втори план. Ако двата процеса се паралелизират, се забавя скоростта на всеки 
един от тях, но това е по-балансираната перспектива. При нея надделяват стра-
тегическите аргументи и качеството тежи повече от скоростта, като аргумент 
за разширяване. Това е устойчив подход прилаган в европейските инициативи 
спрямо Западните Балкани вече две десетилетия и е целесъобразно той да бъде 
запазен. 

външните геополитически предизвикателства

в Западните Балкани също чертаят забавена перспектива на разширява-
нето на ЕС в тази посока. Те произтичат от процеси и политики, чрез които се 
отстояват пространствени интереси и се формират сфери на влияние от други 
значими глобални и регионални фактори. Най-изявените от тях са САЩ, Русия, 
Турция и Китай. Тяхното геополитическото влияние в Западните Балкани се 
утвърждава с различни средства – стратегически (управление на конфликти и 
постконфликтно изграждане); икономически (инвестиции в инфраструктурни 
и енергийни проекти); политически (обвързаност с партийни и бизнес елити) и 
културни/традиционни, като религиозната принадлежност на компактни групи 
от населението в балканските държави, от която произтича устойчиво обвърз-
ване с исторически и традиционни за региона фактори. Различните политики и 
процеси на обвързване и зависимост на Албания, Босна и Херцеговина, Косо-
во, Македония, Сърбия, Черна гора от тези външни фактори също са основание 
за активизиране на геополитиката на ЕС в субрегиона. 
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Русия
е традиционен фактор, с активна политика и засилващи се геополити-

чески амбиции в Западните Балкани. От средата на второто десетилетие на 
ХХI в. (в контекста на кризата в Украйна и засилващото се геополитическо 
съперничество с ЕС), Западните Балкани са пространство, в което тя се опитва 
да възстанови и наложи своето присъствието. Разбира се, има редица въпроси, 
по които Русия и ЕС могат да работят в сътрудничество – борбата с тероризма 
и ислямския фундаментализъм, миграцията и бежанската криза. Преоблада-
ват обаче антиевропейските послания към шестте балкански държави и дори 
противопоставянето на тяхното членство в ЕС и НАТО.13 През последните пет 
години тази линия се засилва и е центрирана най-вече в Сърбия, Босна и Хер-
цеговина (Република Сръбска), Черна гора и Македония. 

Руските негативни тези за Европейския съюз се материализират в пос-
лания от рода на: ЕС е в криза; ЕС е слаб и не може да се защитава сам; ЕС 
се дезинтегрира, като доказателства за това се посочват Брекзит и различни 
сепаратистки тенденции (Каталуния, Шотландия и др.). Тези послания изпъл-
ват информационното пространство в посочените балкански страни и целят 
да актуализират старите вражди и разделението, за да забавят и дори да пре-
дотвратят интеграционните процеси в ЕС и НАТО. За да се засили руското 
влияние в Западните Балкани, се използва широк спектър от дипломатически, 
политически и икономически средства. Поставя се акцент върху историческата 
и културната (религиозната – в контекста на православието) близост и много 
активна в това измерение е Руската православна църква. Използват се иконо-
мически лостове и политически натиск – от контрол и придобиване на важни 
енергийни активи до финансиране на политически партии и медии, както и 
засилваща се антиевропейска реторика с послания за друга алтернатива на бал-
канските държави. 

Паралелно се активизира руският бизнес и „приятелството“ с определени 
политически кръгове в страните от Западните Балкани. Русия оказва дипломати-
ческа подкрепа на лидера на босненските сърби Милорад Додик, който от години 
блъфира международната общност, че ще проведе референдум за независимост 
на Република Сръбска. Поддържа и лидера на ВМРО-ДПМНЕ и бивш министър 
председател Никола Груевски по време на политическата криза в Македония 
(през 2017), както и антинатовската опозиция в Черна гора. Много показателна 
за руското влияние в Западните Балкани е близостта между Сърбия и Русия, коя-
то през последното десетилетие се задълбочава. Израз на добрите руско-сръбски 
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отношения е орденът, който президентът Владимир Путин връчва на 30 януари 
2018 г. на сръбския външен министър Ивица Дачич – за приноса му към укрепва-
не на приятелството с Русия. От своя страна, сръбският президент Александър 
Вучич е първият чуждестранен държавен глава, който се среща с президента на 
Русия Владимир Путин след началото на новия му мандат. 

Руските бизнес интереси са съсредоточени в малко на брой, но стра-
тегически сектори, основно банки, енергетика, металургия и имоти. Руските 
инвестиции, в абсолютни измерения, се увеличават през последното десети-
летие с над 3 млрд. евро, но реалният икономически отпечатък на Русия, като 
дял от цялата икономика на Западните Балкани, се свива след налагането на 
санкциите заради анексирането на Крим.14 Конкретните измерения на руското 
икономическо присъствие в отделните балкански страни са различни, но те 
определено изграждат зависимости и възможности за намеса.15 Експанзията на 
руския капитал е източник на уязвимост, която се използва за упражняване на 
натиск върху правителствата на държавите от Западните Балкани при вземане-
то на стратегически решения в сферата на сигурността и външната политика. 
Показателно в този контекст е отношението на Сърбия към санкциите, нало-
жени на Русия заради Украйна и активното руско-сръбско взаимодействие.16 

Особено важна за руско-сръбските отношения е позицията на Русия сре-
щу едностранната декларация за независимост на Косово. Подкрепата на Ру-
сия за териториалната цялост на Сърбия, включваща и Косово, е устойчива 
и недвусмислена, което е много добре прието от сръбския политически елит. 
В началото на 2018 г. Русия активизира дипломатическите контакти със Сър-
бия (разменени посещения на външните министри и две официални визити в 
Москва на сръбския президент Александър Вучич) и заявява готовност да се 
присъедини към разширен формат на преговорите между Белград и Прищина, 
ако САЩ участват. Аргументът е, че така ще се осигури по-всеобхватен подход 
към посредничеството. В началото на 2019 г., в контекста на засилващата се 
конфронтация между Сърбия и Косово, отново се актуализира темата с руската 
позиция по косовския казус. Появяват се дори твърдения за динамика в руска-
та позиция в посока на признаване независимостта, без това да е потвърдено 
официално от Москва.

Руската намеса в Западните Балкани е улеснена от вътрешните проблеми 
в балкански държави – слабостта на демократичните институции, авторитар-
ните тенденции, липсата на законност и корупцията, както и силно зависима-
та медийна среда. Руското влияние се разширява от местните политически и 
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бизнес елити, които са готови да взаимодействат с Москва, за да прокарват 
свои тесни интереси. Някои от тях се опитват да избегнат прилагането на не-
обходимите реформи, особено тези, свързани с върховенството на закона. Като 
последица ерозира гражданското общество, медиите губят независимостта си, 
забавя се икономическото развитие и демократизацията на балканските държа-
ви. От тук, е все по-трудно да бъдат изпълнени изискванията на ЕС в прегово-
рите за присъединяване и разширяването към Западните Балкани се затрудня-
ва. Още по-категорично е противопоставянето на Русия на разширяването на 
НАТО със страни от субрегиона (Черна гора и Македония).

Турция 
също излъчва силни геополитически предизвикателства в Западните 

Балкани, като регионален фактор, който има силно влияние (най-вече в Маке-
дония, Косово, Албания и Босна и Херцеговина). То е традиционно, устойчиво, 
дългосрочно и се утвърждава чрез активна и многопосочна политика, която 
има политически, икономически и културни (религиозни) измерения. Турските 
инициативи в Западните Балкани са мотивирани от фактори, които имат исто-
рическо и съвременно измерение. Османското наследство е първият фактор, 
който разширява възможностите за влияние на Турция върху мюсюлманите в 
балканските държави. Той се допълва със стратегическа концепция за външна 
политика, в която има конкретно и целево разработени принципи и подходи, 
както и средства за въздействие.17 Освен тях, икономиката на Турция, която е 
експортно ориентирана, също допринася за утвърждаване на страната в реги-
онален план. Тези реалности са особено ефективни през първото десетилетие 
на ХХI в. и именно тогава нараства авторитетът на Турция като значим геопо-
литически актьор в Западните Балкани и се създават широки възможности за 
засилване на турското влияние. 

Широкият подход в турската външната политика към Западните Балкани 
се изявява още по-време на войните в бивша Югославия и се материализира в 
устойчива подкрепа за мюсюлманите в Албания, Македония, Босна и Херце-
говина и в Косово. Турция заявява специфична ангажираност с малцинствата, 
които споделят една и съща историческа и културна идентичност като бивши 
поданици на Османската империя и това създава траен ангажимент към тур-
ските етнически малцинства и мюсюлманите в балканските държави. Тази на-
соченост на балканската политика на Турция е мотивирана от факта, че извън 
нея – в Югоизточна Европа живеят около 10 милиона мюсюлмани, които по 
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исторически и религиозни причини имат специфична обвързаност с турската 
държава. Трябва да се отбележи обаче, че османската носталгия е по-силно 
изразена само сред босненските мюсюлмани, а останалите откровено притес-
нява, включително мюсюлманското население на Албания и Косово. Допълни-
телна мотивация за турска външнополитическа активност в Западните Балкани 
създава и фактът, че в самата Турция най-малко 10 милиона, а според други 
около 20 милиона души (по неофициални данни, на база проучванията на из-
селническите организации) са с корени от Балканите и те поддържат активни 
контакти със своите роднини в балканските държави. 

Политическото измерение на турските инициативи в Западните Балкани 
е фокусирано върху приятелските отношения и пълна подкрепа във външнопо-
литически план (Македония в признаването и спора за името с Гърция; Босна 
и Херцеговина в евроатлантическата ѝ интеграция; признаването на Косово 
и насърчаване на тясното му взаимодействие с Албания, дори в контекста на 
идеята за „Велика Албания“). Реализирани са множество дипломатически ини-
циативи, активно се разменят посещения на най-високо равнище, има догово-
рености за безвизови пътувания и транспортни проекти. Този подход отрежда 
на Турция ролята на надежден партньор в двустранните и многостранните от-
ношения със страните от Западните Балкани и на регионален фактор, с който 
другите държави трябва да се съобразяват. Турското посредничество се търси 
и при разрешаване на кризисни ситуации, възникнали в области с мюсюлман-
ско население вътре в балканските държави (мюсюлманите в сръбската област 
Санджак, албанците в Македония, в Босна и Херцеговина). Политическият ин-
терес към шестте балкански страни е продиктуван и от стратегически съобра-
жения (нуждата на Турция от стабилност в съседство, особено след активно-
то ангажиране в близкоизточните конфликти). От друга страна „замразените“ 
отношения между Турция и ЕС оформят геополитическо съперничество и в 
средносрочен план страните от Западните Балканите могат да бъдат надеждни 
партньори (поради отложеното им присъединяване към ЕС).

Икономическото измерение на турското влияние в Западните Балкани се 
формира от значително присъствие на турския бизнес и банки в тях. С всички 
страни от субрегиона са сключени договори за свободна търговия, които отва-
рят широки възможности за турски инвестиции. Те са насочени основно към 
производства с ниска добавена стойност, т.е. там, където има нужда от обикно-
вена работна ръка, а не от висококвалифицирани кадри. Така по-успешно може 
да се стигне до бърз растеж и същевременно се отговаря на потребностите 
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и квалификацията на населението в шестте балкански държави (например в 
Сърбия има турски интереси към местната дърводобивна и дървообработваща 
индустрия, както и към производството на млечни продукти). През второто де-
сетилетие на ХХI в. турските инвестиции значително нарастват и се насочват 
към стратегически обекти и приватизационни сделки.18 

Културният елемент на турските инициативи в страните от Западните 
Балкани също се мотивира от османската и ислямската идентичност и напълно 
се вписва в широкия външнополитически подход, който се разделя с тради-
ционната дипломация. Разчита се основно на сътрудничеството с религиозни 
организации в региона, осъществено по линията на Турската агенция за меж-
дународно сътрудничество и развитие (ТИКА).19 Тя е силен поддръжник на 
ислямските институции в другите балкански държави, финансира и подпома-
га възстановяването на ислямски паметници и изграждането на нови джамии, 
училища и хуманитарни организации – най-вече в страните с преобладаващо 
мюсюлманско население. В Босна и Херцеговина, Албания, Косово и Маке-
дония постоянно нараства броят на новооткрити турски културни институти 
и университети, към които се проявява силен интерес. По тази линия ТИКА 
работи в сътрудничество със Службата по религиозните въпроси и турското 
Министерство на културата и активната им дейност символизира както възста-
новяването на балканското османско наследство, така и подновената роля на 
Турция като защитник на мюсюлманите в другите балкански страни. 

Трябва да се отбележи, че Турция е желан инвеститор и партньор в стра-
ните от Западните Балкани. И една от причините е трудното изпълнение на 
европейските изисквания, което забавя процеса на присъединяване. Така се 
създава алтернативност в обвързването с Турция, която освен че е икономиче-
ски активна, проявява и близост към тях. С обвързването с Турция балкански-
те държави очакват и да извлекат повече ползи в краткосрочна и дългосрочна 
перспектива. Тези реалности очертават определена дългосрочност и устойчи-
вост на геополитическите интереси и влияние на Турция в Западните Балкани. 
Могат да засилят и „пулсирането“ на антиевропейските нагласи и подходи и да 
формират устойчиво геополитическо съперничество с ЕС. 

Китай 
също може да бъде възприеман като външен фактор, който излъчва ге-

ополитически предизвикателства към ЕС през Западните Балкани. Китайска-
та политика към региона има силно изявено икономическо измерение, но зад 
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него „прозират“ нарастващи амбиции за политическо въздействие и формира-
не на сфера на влияние. Това разширява и придава определена дългосрочност 
на влиянието на Китай в субрегиона, което излъчва проекции от икономиката 
към политиката на балканските държави. Западните Балкани са елемент от ця-
лостна стратегия за икономическо навлизане в Централна и Източна Европа, 
която се възползва от липсата на сериозни инвестиции в Стария континент.20 
Китайските икономически инициативи са многопосочни и насочени към важни 
стратегически проекти (развитието на пътната инфраструктура и сътрудниче-
ството при изграждането на регионални транспортни мрежи – създаването на 
мрежа от пристанища, логистични центрове и железопътни линии). Други об-
ласти, към които проявява интерес са енергетиката, търговията, инвестициите, 
телекомуникациите и земеделието.

Регионът има голямо значение за Китай поради географската и полити-
ческата близост до ЕС, която създава възможности чрез инвестиции в инфра-
структурата, да се осигури лесен достъп до пазара на съюза. Сърбия, Албания, 
Македония, Черна гора и Босна и Херцеговина, макар и да не са членки на ЕС, 
имат търговски облекчения и това позволява на Китай да заобикаля търгов-
ските ограничения и да изнася продукти директно до пазар от 800 млн. души. 
Създава и предпоставки за установяване на политическо влияние, като условие 
за резултатно прокарване на глобалния китайски проект, назован „Нов път на 
коприната“.21 Страните от Западните Балканите гледат позитивно на проектите 
и на инвестициите от Китай и ги възприемат като възможност да бъде преодо-
ляно изоставането им в инфраструктурата от Западна Европа и по този начин 
да станат по-конкурентоспособни.22

Сърбия е фаворит в китайските инвестиции в Западните Балкани. Зна-
чителните китайски вложения в инфраструктурни проекти в Сърбия създа-
ват нови работни места и дават тласък на икономическия растеж. Активните 
икономически отношения между Сърбия и Китай са проекция и на устойчиво 
политическо взаимодействие, най-вече по казуса Косово. Позицията на Китай 
по отношение на Косово остава без промяна. Тя се базира на разбирането, че 
проблемът с Косово и Метохия трябва да бъде разрешен съгласно резолюцията 
1244 на СС на ООН (1999) и определя косовския статут като интегрална част от 
Сърбия. Китай не признава независимостта на Косово и в преговорите между 
Сърбия и ЕС подкрепя Белград. Сърбия, от своя страна, се обявява срещу въ-
оръженото ембарго, наложено от ЕС срещу Китай, в резултат на потушаването 
на протестите от 1989 г. на площад „Тянанмън“. 
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В Македония китайските инвестиции също са насочени основно в ин-
фраструктурни проекти (574 милиарда евро в недовършения Транспортен ко-
ридор VIII на запад; изграждане на железопътни трасета и доставка на вагони). 
В Албания китайските инвестиции се влагат в стратегически значими проекти 
(подписан е договор за развитие на пристанище „Шенджин“ на Адриатическо 
море за 25 годишен срок, а инвестицията се оценява на около 2,2 млрд. евро). 
Целта на Албания е пристанището да обслужва целия балкански регион и пра-
вителството се ангажира да предложи на Китай благоприятна среда за инвести-
ции по отношение на географско положение, данъчни облекчения и цената на 
труда. С Черна гора също има множество двустранни споразумения за бъдещи 
съвместни дейности по отношение на китайски инвестиции в инфраструкту-
рата – строителство и финансиране. Има меморандум за сътрудничество по 
проекти и в енергетиката.23 През значимите китайски инвестиции в страните 
от Западните Балкани нараства и културното влияние на Китай и се откриват 
множество институти „Конфуций“.24 

Навлизането на Китай в Западните Балкани също може да насочи стра-
ните от субрегиона към развитие, алтернативно на европейската интеграция. 
Китай не поставя никакви условия, бързо отпуска инвестиции и строи мосто-
ве, заводи за стомана в Сърбия, летища и пристанища в Албания. И очаква 
политическа благодарност за китайските кредити и строителните проекти по 
източната периферия на ЕС, която да се трансформира в разширяване на своята 
сфера на влияние и бъдещо проникване на европейския пазар. 25 Заплахата от 
разширено китайско влияние в Западните Балкани води до активизиране на 
политиката на свързаност от страна на ЕС и отпускане на значими средства 
именно за инфраструктурни проекти през 2017 и 2018 г. 

САЩ 
определено са още един външен фактор, който има устойчиви интереси 

и формира своя сфера на влияние в Западните Балкани. Американските иници-
ативи са изцяло мотивирани от стратегически съображения и са центрирани в 
сферата на сигурността (насърчава се членството на шестте балкански държа-
ви в НАТО). Геополитическите интереси на САЩ към субрегиона са елемент 
от една по-широка география, чийто център е Близкият Изток. Именно в кон-
текста на близкоизточните конфликти, Западните Балкани имат ролята на тил 
и подчертано логистични функции. Тази роля е дългосрочна и е изявена още 
през 90-те години на ХХ в., когато американските инициативи са насочени към 
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умиротворяване и стабилизиране, чрез участие във военни операции по време 
на юговойните (Босна и Херцеговина и Косово). В постконфликтния период 
се утвърждава силно американско военно присъствие чрез умиротворителните 
контингенти, под шапката на НАТО и военните бази в Косово и Македония. 
Прилагането на стратегически подходи спрямо Западните Балкани се развива 
и под формата на редовно провеждани съвместни военни учения с балканските 
държави, включително и със Сърбия. Те са допълнени с подкрепа за реформи-
ране на институциите и обучението на кадри в сферата на сигурността. 

Стратегическите инициативи на САЩ в Западните Балкани водят до на-
растване на влиянието им и до подчертано външнополитическо партньорство 
с някои от балканските държави, особено с тези, в които преобладава мюсюл-
манското население (за Албания и Косово отношенията със САЩ са водещ 
външнополитически приоритет). Македония изцяло разчита на американска-
та подкрепа за разрешаване на периодично възникващите политически кризи, 
противоречията с албанците и в преговорите за името с Гърция. Устойчива и 
многопосочна е американската подкрепа за мюсюлманите в Босна и Херцего-
вина и САЩ имат посредническа роля в разрешаването на вътрешно и външно-
политически проблеми в нестабилната федерация. Американските инициативи 
за стабилизиране и признаване на независимостта на Косово също са устойчив 
ангажимент, който се пренася и върху отношенията със Сърбия.

САЩ категорично подкрепят европейската ориентация на шестте балкан-
ски държави и възприемат присъединяването им към ЕС като условие за ста-
билност и демократизация. Има обаче известно разминаване по отношение на 
скоростта и макар да се отрежда водеща роля на Брюксел, се изразяват сериозни 
опасения, че тежките условия и обвързването на членството в ЕС с постигнатите 
резултати може да дестабилизира субрегиона. В условията на активизираното 
геополитическо съперничество в Западните Балкани, САЩ настояват за по-ак-
тивно ангажиране на ЕС с шестте балкански държави. Според Вашингтон твър-
де разширената перспектива за членство в ЕС насърчава пълзящата дестабилиза-
ция и активизира другите външни фактори, а нарасналите геополитически амби-
ции и засиленото присъствие на Русия, Турция и Китай в Западните Балкани се 
възприемат като заплаха. Най-неблагоприятните последици от това се свързват 
с нарастване на нагласите за алтернативна на ЕС и НАТО външнополитическа 
ориентация на балканските държави (САЩ категорично настояват за хармонизи-
ране на сръбската външна политика с тази на ЕС).
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Една от проекциите на дестабилизация в балканските държави САЩ 
свързват и с нарастване на екстремизма и фундаментализма в Косово и Босна и 
Херцеговина (най-вече от завръщащите се косовски и босненски мюсюлмани, 
които са се сражавали на страната на т. нар. „Ислямска държава“).26 За Ва-
шингтон проблемът с реинтеграцията на завърналите се чуждестранни бойци 
на ИД е предизвикателство за стабилността, защото радикализираните могат 
да влияят на недоволните от забавянето на демократизацията и членството в 
ЕС. Друга заплаха се съзира в подкрепата на Саудитска Арабия за религиозни 
организации, за изграждането на нови джамии и най-вече в опитите за внасяне 
на нетрадиционен ислям (уахабизъм) в балканските държави, чрез обучението 
на местните имами. Новите ислямски течения са много различни от умерената 
традиция, която се практикува на Балканите от векове и създават разделение и 
конфликти в мюсюлманските общности в балканските държави.27 

Противодействието на очертаните заплахи САЩ виждат в засилените 
ангажименти (съвместно с ЕС) за подкрепа на институциите и демократично 
ориентираните лидери в Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, 
Сърбия и Черна гора. Инструментите, които препоръчват за подпомагане на 
демократизацията и стабилността в шестте балкански държави, са значимо фи-
нансиране на стратегически обекти, устойчива политическа подкрепа, както и 
насърчена и ускорена интеграция в ЕС и НАТО.

Проследяването на водещите тенденции и подходи в геополитически-
те интереси на Русия, Турция, САЩ и Китай в Западните Балкани очертава 
дългосрочна перспектива за тяхното влияние в субрегиона и дава отражение 
върху разширяването на ЕС там. И макар в търговията и в инвестициите в бал-
канските държави ЕС да доминира тотално, през 2019 г. скорошното влиза-
не на шестте държави в ЕС изглежда по-малко реалистично, отколкото през 
2003 г. Разбира се, все още няма реално изявена алтернатива на европейската 
интеграция във външната политика на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, 
Македония, Сърбия и Черна гора. Променена е обаче международната среда в 
глобален и регионален план. В нея има твърде голяма динамика от оформянето 
на нови центрове на сила и очертаването на техните сфери на влияние. Самият 
Европейски съюз е изправен пред неотложната необходимост от реформи и за 
да се впише по-отчетливо като изявен център на сила в съвременните междуна-
родни отношения. В тези намерения той се изправя пред предизвикателствата 
на други външни фактори в районите в съседство, които имат стратегическо 
значение за него. Западните Балкани са именно такъв регион и в зависимост от 
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това дали очертаните геополитически амбиции на изведените по-горе външни 
фактори се развиват чрез взаимодействие или чрез конфронтация ще се моде-
лира бъдещето на региона. 

Трудно е да се прогнозира прецизно в динамична международна среда, 
но определено могат да се очертаят песимистичен и оптимистичен вариант. 
Песимистичният се моделира от една засилена конфронтация на геополитиче-
ските фактори в Западните Балкани и очертаването на осови конфигурации, в 
които има групиране на Русия и Турция, или на Русия и Китай, или на трите 
държави срещу ЕС и САЩ. От това ще последва силна дестабилизация с мно-
го измерения. Оптимистичният вариант може да се развие чрез стратегическо 
взаимодействие на геополитическите актьори. То няма да ограничи тяхното 
присъствие и влияние в Западните Балкани, но ще очертае модел на разпре-
деление и наслагване на техните инициативи. Чрез този модел акцентът пада 
върху стабилността на субрегиона, а тя е решаваща за създаване на модерна 
инфраструктура и устойчива свързаност на държавите в него. Те, от своя стра-
на, са условие за икономически растеж и политическа стабилност, които могат 
да тушират недоволството от забавеното членство в ЕС. 

Бележки
1 Спецификата на германската позиция се изявява дългосрочно чрез енергийната политика и 

по-конкретно изграждането на „Северен поток 2“. Много отчетливо е заявена и по време на 
55-тата конференция за сигурност (15 – 17 февруари 2019 г.), която се провежда ежегодно 
в Мюнхен. Именно на този световен форум за сигурност се изявяват съществени различия 
между САЩ и Германия относно отношенията с Русия. В перспектива и при спазване на 
споразуменията от Минск, за Германия, в европейската политика е важно стратегическото 
партньорство с Русия. 

2 Първото разширение е през 1973 г., когато влизат Великобритания, Дания и Ирландия; второ-
то е през 1981 г. с Гърция, а третото – 1985 г. с Испания и Португалия. Веднага след края на 
Студената война ЕС се разширява към Източна Германия (1990 г. – след обединението). През 
1995 г. в ЕС влизат Австрия, Швеция и Финландия – държави със статут на постоянно неу-
трални в блоковото разделение. Голямото шесто разширение с десет държави е през 2004 г. 
След него – през 2007 г. се присъединяват България и Румъния, а през 2013 г. – Хърватия. 

3 По-подробно за европейските инициативи за умиротворяване на постюгославското прос-
транство вж.: Хинкова, С. Стратегически подходи на ЕС в Югоизточна Европа. – В: Балкани-
те през второто десетилетие на ХХI в. София, 2015, 16–24.

4 Пак там, 24–35.
5 Проектите са за изграждане на автомагистрали, които са част от европейски коридори, то-

ест ролята им ще бъде не само да свързват страни от региона, но и с ЕС. Трите проекта за 
автомагистрали са в Босна и Херцеговина. Два проекта са за вътрешна водна свързаност. 
Единият е по коридора Рейн – Дунав – пристанище Бръчко в Босна и Херцеговина, а дру-
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гият е за рехабилитация на шлюза „Джердап“ между Сърбия и Румъния. Има и два проекта 
за изграждане на жп връзки. Първият е по коридора Ориент – Източно Средиземноморие, 
който се намира в Сърбия, а другият е по същия коридор, но в Македония. От договорените 
средства 194 милиона са грантово финансиране от бюджета на ЕС и заеми от Европейската 
инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Останалите са на-
ционално съфинансиране от страна на държавите в Западните Балкани. На срещата в Триест 
Босна и Херцеговина не подписва Договора за транспортната общност, заради съпротивата 
на правителството на сръбския ентитет – Република Сръпска.

6 Идеята за Регионалната икономическа зона е базирана на Централноевропейското споразу-
мение за свободна търговия (CEFTA), на европейското законодателство и споразуменията за 
стабилизиране и асоцииране. Целта на плана е да премахне препятствията пред свободното 
движение на професионалисти чрез взаимно признание на професионални квалификации 
(лекари, зъболекари, архитекти и граждански инженери). Предвижда се също улесняване на 
търговията със стоки и услуги, превръщане на региона в инвестиционен магнит, цифрова 
интеграция. Част от цифровата интеграция е и създаването на безроумингова зона. 

7 В декларацията от срещата в Триест балканските държави потвърждават своя ангажимент към 
демократизация, стабилизация и стремеж външните влияния да не се окажат пречка за евроин-
теграционните усилия; за борба с корупцията и организираната престъпност; за подобряване 
на качеството и независимостта на съдебните си системи и всичко останало, което попада под 
термина „върховенство на закона“. Отделено е специално място и на гражданския сектор, кой-
то, особено в Сърбия, търпи сериозни атаки от страна на правителството и свързаните с него 
медии. Под егидата на Италия, която признава открито, че има сериозни проблеми с корупци-
ята и организираната престъпност и че точно затова може да бъде от помощ, е подписана де-
кларация, с която се потвърждава общата воля на Италия и страните от Западните Балкани да 
ускорят усилията си в тази посока. Декларацията съдържа конкретни мерки, които трябва да се 
предприемат като засилване на системите за предотвратяване на корупцията, задълбочаване на 
прозрачността и професионализацията на обществените поръчки. 

8 Стратегия на Европейската комисия „Надеждна перспектива за разширяване и засилен анга-
жимент на ЕС към Западните Балкани“ – <https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/
files/communication-credible-enlargement-perspective-western-balkans_en.pdf> посетен на 
08.02.2018.

9 Пак там. Общият годишен обем на двустранната търговия е 43 милиарда евро по данни за 
2016 г. ЕК предлага постепенно да се увеличи финансирането по предприсъединителни фон-
дове до 2020 г. През 2018 г. са отпуснати 1,07 милиарда евро за Западните Балкани, като се 
добавят близо девет милиарда евро от периода 2007 – 2017 г. 

10 През пролетта на 2006 г. ЕС оттегля подкрепата си за Държавната общност Сърбия и Черна 
гора и няколко месеца по-късно тя се разпада (след проведен референдум в Черна гора през 
юни 2006 г.) Това връща преговорния процес с двете страни в начална фаза и с тях се склю-
чват отделни ССА (с Черна гора през 2007, а със Сърбия – през 2008 г.). От 2008 г. политиката 
на условност е засилена и резултатите от преговорите за присъединяване са обвързани много 
по-стриктно с изискването страните от Западните Балкани да ускорят изпълнението на необ-
ходимите критерии за членство. По-подробно вж. Хинкова, С. (2015) Стратегически подходи 
на ЕС…, 24–28.

11 По-подробно за различните гледни точки, изявени по време на Мюнхенската конференция за 
сигурност през февруари 2019 г. вж.: <https://www.securityconference.de/en/activities/munich-
security-conference/munich-security-conference/msc–2019/overview/>.

12 Политическото взаимодействие мужду Албания и Косово има много и различни форми. Още 
преди независимостта Албания има сериозен външнополитически ангажимен и представя 
Косово на международните форуми. Подкрепя безусловно косовските инициативи и заема 
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категорична антисръбска позиция. След независимостта на Косово взаимодействието с Ал-
бания се задълбочава значително – ежегодно има съвместни заседания на двете правител-
ства; Албания се намесва в преговорите със Сърбия, като безрезервно подкрепя косовската 
страна; лобира за разширяване на признаването на Косово. В контекста на политическата 
криза в Македония (2017) и признаването на албанския език за втори официален език се ак-
тивира албанската идея за обеденение и то на най-високо политическо равнище (албанският 
премиер Еди Рама поставя въпроса за евентуален съюз с Косово).

13 В съдебния процес в Подгорица, срещу бивши служители на силовите структури в Черна 
гора и Сърбия и срещу опозиционни политици, задочно подсъдими са и двама граждани на 
Руската федерация, за които се смята, че са свързани с руското военно разузнаване (ГРУ). 
Според прокуратурата планираният преврат в нощта на парламентарните избори през ок-
томври 2016 г. е целял да предотврати присъединяването на Черна гора към НАТО. Руската 
намеса се активизира и през 2018 г. при гръцко-македонските преговори, подписването на 
Преспанския договор и неговата ратификация, които очертават по-отворена перспектива за 
членство на Македония в НАТО.

14 Доклад на Центъра за изследване на демокрацията, озаглавен „Оценка на руския икономи-
чески отпечатък в Западните Балкани. Рискове от корупция и завладяване на държава-
та“ (Assessing Russia’s Economic Footprintin the Western Balkans Corruptionand State Capture 
Risks), който е представен във Вашингтон дни преди обявяването на 6 февруари 2018 г. на 
новата стратегия ЕС за Западните Балкани. Той е разработен от международен екип изследо-
ватели от четири балкански държави и България. Изследването обхваща Македония, Сърбия, 
Босна и Херцеговина и Черна гора за периода 2005 – 2016 г. Съдържа един основен и четири 
национални доклада. 

15 По-подробно вж.: Хинкова, С. Геополитически предизвикателства пред Западните Балкани. – 
В: Съединението прави силата. ред. Ин. Шикова и др., София, Университетско издателство 
„Свети Климент Охридски“, 2018, 92–93.

16 По-подробно вж. Хинкова, С. Стратегически подходи на ЕС…, София, 2015, 44–47. Пози-
цията на Сърбия остава постоянна и отново е заявена категорично от сръбския президент 
Александър Вучич при посещението на руския външен министър С. Лавров в Белград на 22 
февруари 2018 г. – „Няма да налагаме санкции. Сърбия никога не се е обявявала и няма да 
се обявява срещу Русия. Белград се придържа и възнамерява да се придържа и занапред към 
политиката на военен неутралитет“.

17 През първото десетилетие на ХХI век, тогавашният турски външен министър Ахмет Даву-
тоглу формулира дългосрочна външнополитическа стратегия, с ясно разработени цели, 
принципи и подходи. Тя е концептуализирана в прецизна доктрина, известна като „Стратеги-
ческа дълбочина“. Състои от три методологически и пет оперативни принципа, които се „ос-
новават на по-добро разбиране на реалностите на новия век“. По-подробно вж.: Давутоглу, 
Ахмет. Стратегическа дълбочина. Мястото на Турция в международните отношения. Со-
фия, 2015, 147–149,179–184.

18 Подчертано активно е това в Косово, а в Босна и Херцеговина Турция е третият по големина 
инвеститор. В Черна гора турски фирми строят стратегически обекти (летището Беране в 
северната част на страната; строителството на пътища и благоустройствени обекти в редица 
общини). Турция е най-важният военен партньор на Македония, а турски фирми разширяват 
летищата в Скопие и Охрид и променят облика на македонските градове. В Сърбия за десет 
години (2008 – 2018) търговският обмен с Турция се увеличава девет пъти, а през последните 
две години има бум на турски инвестиции в Сърбия. Те са в големи инфраструктурни проек-
ти: изграждането на магистрала от Белград до Сараево, както и пътища в региона на Санджак 
(Югозападна Сърбия), преди всичко пътищата Нови Пазар – Сиеница, Нови Пазар – Тутин 
и Сиеница – Тутин). Тези маршрути не са избрани случайно и целят да обвържат райони, 
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населени с мюсюлманско население (старинният град Сиеница е населен предимно с бош-
няци (ислямизирана южнославянска общност) и мюсюлмани, а Нови Пазар и Тутин – почти 
изцяло с етнически бошняци). Чрез турските инвестиции в Албания, Босна и Херцеговина, 
Косово, Македония, Сърбия и Черна гора се търси улеснен достъп до пазарите на ЕС и бал-
канските държави са използвани като експортна база на турската икономика.

19 Чрез тази агенция Анкара реализира правителствените политики за развитие и съдействие 
извън границите на Турция, като предоставя помощ на над 40 страни из целия свят, главно в 
райони, населени с мюсюлмани.

20 Още през 2011 г. Китай инициира създаването на икономически и търговски форум на страните 
от ЦИЕ (16+1), а на следващата година Министерството на външните работи на Китай отпуска 
кредитни линии на стойност 9,33 милиарда евро за подпомагане на съвместни проекти.

21 За да поддържа своя внос конкурентоспособен на европейския пазар, Китай се нуждае от нама-
лени транспортни разходи и проектът „Новия път на коприната“ има за цел да постигне имен-
но това чрез съкращаване на времето. Според китайския премиер Ли Къцян, благодарение на 
гръцкото пристанище Пирея (купено от Китай), времето за доставка Европа вече се съкращава 
най-малко с една седмица, в сравнение с традиционните маршрути. По време на Третата среща 
на високо равнище в края на 2014 г. в Белград на т. нар. група „16+1“ (държавите от ЦИЕ + 
Китай) са съгласувани основните направления на сътрудничество: разгръщане на пълноценна 
търговия чрез свързване на пристанищата с железопътната и автомобилна инфраструктура, 
сътрудничество по осъществяване на мащабни инфраструктурни проекти и тяхното експлоата-
ционно обслужванe, както и формиране на работещ механизъм за инвестиционно финансира-
не. Участниците са изразили удовлетворение от постигнатите резултати и желание за участие 
в нови проекти. Китайските представители, от своя страна, обещават отпускането на средства 
и са обявили нови начини за сътрудничество със страните от региона. Освен съществуващата 
кредитна линия за страните от ЦИЕ, Китай пропагандира намерение за формиране на нов ин-
вестиционен фонд на стойност 2,8 млрд. евро. Една от най-дискутираните теми по време на 
срещата на върха е изграждането на високоскоростна железопътна линия между Белград и Бу-
дапеща (проектът съкращава пътуването между двете столици от 8 на 3 часа, а стойността му 
е между 1,5 и 2 млрд. евро. Той е част от стратегическия транспортен коридор Унгария – Сър-
бия – Македония – Гърция, който се очаква да свърже гръцкото пристанище Пирея с пазарите 
в Югоизточна и Централна Европа, Китайските инвестиции в страните от Западните Балкани, 
World Review, 26 april 2018, <http://www.wreview.eu/s/kitaiskite-investicii-v-stranite-ot-zapadnite-
balkani.html>, посетен на 30 април 2018.

22 Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Сърбия и Черна гора отбелязват 2014 г. като го-
дината на китайските инвестиции и бизнес, а 2015 г. е обявена за година на сътрудничество 
и насърчаване на туризма между Китай и страните от ЦИЕ.

23 През 2014 г. между Сърбия и Китай е сключен договор за заем за строителството на втори 
блок на ТЕЦ „Костолац“, на стойност 567 млн. евро). През 2015 г. китайската група за желязо 
и стомана „Хъбей“ обмисля стратегическо партньорство и инвестиции в размер на 300 млн. 
евро с единствената сръбска фабрика за стомана в Смедерево. Китайската пътностроителна 
корпорация (China Road and Bridge Corporation) построява моста „Михайло Пупин“ над р. 
Дунав в Белград, който от 2014 г. е в експлоатация. Китай избира дунавския индустриален 
град Смедерево за център на своя амбициозен план за „Нов път на коприната“. Именно в 
Смедерево, което е близо да сръбската столица Белград, китайският президент Си Цинпин 
обещава мащабни вложения, за да се изгради транспортен коридор за доставка на китайски 
стоки до Западна Европа. Той трябва да тръгва от Китай и да стига до Германия, като ми-
нава от Пирея през Балканите. През 2015 г. китайската телекомуникационна корпорация 
ChinaTelecom Corp участва, заедно с още няколко компании, в закупуването на мажоритарен 
дял от най-големия доставчик на телекомуникационни услуги в Сърбия. „Телеком Сърбия“ е 
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мажоритарен собственик и на втория по-големина босненски телекомуникационен оператор 
(Telekom Srpske) и управлява черногорския мобилен оператор „MTel“. Има над 8 600 слу-
жители и отчита увеличение с 13% на приходите през 2014 г. (150 млн. евро). Първият влак, 
произведен от „Zhuzhou Electric Locomotive“ от сключеното споразумение между Македония 
и Китай е доставен в Скопие на 31.10.2015 г. Влакът има три вагона, може да превозва 280 
пътници и отговаря на всички европейски стандарти. Македонската страна има изисквания 
за скорост на влака от 140 км/ч, а доставеният подвижен състав може да развива до 160 
км/ч. Влакът се движи по 215 километрово трасе между Табановце и Гевгелия. Черна гора 
има договор с китайската Сhina Сommunications Construction Co (СССС) за изграждане на 
магистралата „Север – Юг“, (Бар – Боляре). Проектът е на стойност 809 млн. евро, като 85% 
от финансирането е осигурено от Китай. Китайската корпорация за гражданско строителство 
(China Civil Engineering Construction) с помощта на китайската корпорация за строителство 
на железопътна инфраструктура (China Railway Construction Corporation) ремонтира 9,86 
км от железопътното трасе между Коласин и Кос и модернизира 2,4 км на трасето на гара 
Кос. Проектът има за цел да повиши скоростта и безопасността. Договорът, подписан на 
26 октомври 2015 г., е за 5,9 млн. евро и се финансира със заем от ЕБВР. Китайската „Пъ-
тища и мостове“ прояви интерес и за участие в няколко инфраструктурни проекта в Тиват, 
включително и модернизация на летището. Китайски инвеститори участват и в проект за 
изграждане на околовръстен път и няколко други инфраструктурни проекта в Будва. Същата 
корпорация е ангажирана и с част от магистралата „Бар – Боляре“. Проектът на меморан-
дума, публикуван на сайта на правителството, посочва „Norinco International Corporation“ 
като посредник на Черна гора за осигуряването на средства от китайското правителство или 
банки за реализацията на общи проекти. Според публикуваната техническа документация на 
правителствения сайт, се предвижда да бъдат изградени 4 ВЕЦ на р. Морака с обща мощност 
от 238 MW и годишно производство от 694 GWh. Предвиденият период за изграждането на 
четирите централи е шест години, а общата стойност е 570 млн. евро. Китайските инвести-
ции в страните от Западните Балкани, World Review 26 april 2018, <http://www.wreview.eu/s/
kitaiskite-investicii-v-stranite-ot-zapadnite-balkani.html>, посетен на 30 април 201.

24 Значително нараства броят на сръбските студенти, които искат да научат китайски като втори 
език. Сътрудничеството и приятелските отношения между Китай и Македония се развиват 
и чрез организираните въвеждащи класове по китайски език за служителите на публичната 
администрация, провеждани съвместно от „Конфуций-институт“ и Университета „Св. св. 
Кирил и Методи“ в Скопие.

25 Европейската комисия има сериозни основания да противодейства на китайската активност в 
предверието на ЕС. Икономисти на Bloomberg анализират 678 завършени или текущи сделки 
в 30 европейски страни от 2008 г. до 2018 г., за които има информация по финансовите им па-
раметри. Откриват, че китайските държавни и частни компании са участвали в сделки за поне 
255 млрд. долара на Стария континент. Приблизително 360 компании са били придобити, сред 
тях са италианският производител на гуми Pirelli и ирландската лизингова компания за само-
лети Avolon Holdings. Китайски дружества частично или изцяло притежават поне 4 летища, 6 
пристанища, вятърни паркове в поне 9 страни и 13 професионални футболни клуба.

26 Около 1000 чуждестранни бойци (предимно от Косово и Босна и Херцеговина) са се сража-
вали на страната на ИД в Сирия и Ирак.

27 По-подробно вж.: Хинкова, С. Съвременни проекции на нетрадиционен ислям в България. – 
В: Европейски разногласия и световен хаос. София, 2018, 135–151.
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The Western Balkans in the Geopolitics of the EU

Sonya Hinkova

The article outlines the two dimensions that are mandatory for each geopolitical analysis: in-
ternal dynamics and external interests. The internal dynamics are analyzed through the devel-
opment of the European Union itself (crises, reform, enlargement and, above all, the prospect 
of their reconciliation) and the initiatives it has undertaken towards the Western Balkans. The 
external interests are examined on two levels. The first focuses on the readiness of the West-
ern Balkan countries to meet the requirements of the negotiation process, and in this context 
a multivariate forecast for their prospect of EU membership is modeled. The second level of 
analysis in this dimension is centered on the interests and policies of external factors (Russia, 
Turkey, China and the US) in the Western Balkans, which pose geopolitical challenges to the 
EU. It analyzes the means and approaches by which each of them is establishing a sphere 
of influence in the sub-region and within the six Balkan countries. The main dimensions of 
compatibility and/or rivalry of the geopolitical interests of the external regional factors are 
outlined. In this context, a multivariate prognosis for the possible trends of interaction or 
opposition to these external factors is modeled.
Keywords: geopolitics, enlargement, EU, Western Balkans, external factors (USA, Russia, 
Turkey, China).
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евроатлантически анализи  
за международната сигурност и 

предизвикателствата пред България

Йордан Баев
Военна академия „Г. С. Раковски“

Ако „старото“ НАТО бе рожба на Студената война,
„новото“ НАТО бе дете на войната в бивша Югославия.

Джейми Ший (2003)

Безусловно сред ключовите фактори в съвременното развитие на Бал-
каните водещо място заема политиката на Северноатлантическия съюз, която 
съществено влияе върху регионалната и глобалната сигурност, но и обуславя 
същностни насоки в политическото поведение на отделните балкански дър-
жави. През първото десетилетие след края на Студената война Балканите са 
основна цел и обект в конфликтния мениджмънт на Алианса в условията на 
собствената му трансформация от организация за колективна отбрана в глоба-
лен инструмент за кооперативна сигурност и операции по поддържане на мира. 
С приемането в своите редове през следващите две десетилетия на редица бал-
кански страни1, НАТО осъществява своята дейност и чрез тях, вече не като 
консуматори, а генератори на сигурност. 

Политиката на българските правителства в областта на сигурността и от-
браната в много голяма степен се предопределя от доктриналните и концепту-
ални схващания в рамките на общия военнополитически съюз. Именно поради 
това, важно значение за разкриване на актуалните и потенциалните рискове и 
предизвикателствата пред България имат стратегическите анализи и прогнозни 
варианти за състоянието на европейската и регионалната сигурност, предста-
вени в специализираните политически и военни структури на евроатлантиче-
ската общност. Настоящата публикация възприема наложилите се след при-
емането на Лисабонската стратегическа концепция на НАТО от 2010 г. мето-
дология и терминология за управление на риска, като се основава на публично 
оповестените през последните години средносрочни и дългосрочни прогнозни 
стратегически анализи (forecast strategic analyses).
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Светът след 11 септември 2001 г. промени много от представите и пози-
циите за превантивните стратегии в сферата на националната и международ-
ната сигурност, включително и по въпроса за адекватните отговори на новите 
„асиметрични заплахи“. До началото на ХХI в. в огромното си мнозинство екс-
пертизата в сферата на сигурността и отбраната се основава на предходните 
нагласи за „традиционните заплахи“, които в съвременна Европа са с мини-
мална (5 – 10%) вероятност да се случат, за разлика от новите „нетрадиционни“ 
рискове и заплахи. Интегрирането на България в евроатлантическата система 
за отбрана и регионална сигурност предопределя значително по-голямата уве-
реност за защита на териториалната цялост и държавен суверенитет на стра-
ната, което обаче не е в същата степен осигурено за защита на националните 
интереси поради многофакторните цели и интереси на отделните страни член-
ки, включително и сред съседите на България на Балканите. В същото вре-
ме, въпреки работещите механизми за координация и взаимодействие между 
НАТО и ЕС, отчетливо се проявяват специфичните различия в европейския и 
трансатлантическия контекст. В отделни случаи конкретно предизвикателство 
във вътрешен контекст е липсата на координация и разминаване в позициите 
по външната и отбранителна политика. Въпреки че регионалният домейн е ос-
новен за българските национални интереси, в рамките на коалиционния фор-
мат, в който функционира секторът за сигурност и отбрана, определено влия-
ние оказват стратегическият и глобалният домейн. Възможните тенденции в 
регионален мащаб за съвременните Балкани предполагат според експертните 
становища две основни опции – създаване на самоподдържаща се стабилност 
или осигуряване на стабилност чрез последователно интегриране в НАТО и в 
ЕС на всички държави от региона. Втората, най-вероятна, тенденция означава, 
че Балканите постепенно, но неотклонно ще губят – или най-малкото притъпя-
ват – конфликтния характер на своите взаимоотношения; това от своя страна 
показва, че за пръв път от създаването на Третата българска държава регионал-
ното обкръжение е по-слаб източник на конфликтност за България от стратеги-
ческия домейн в дълготрайни кризисни региони като Близкия изток.

Стратегическата концепция на НАТО от ноември 2010 г. (Активна анга-
жираност, съвременна отбрана) формулира „фундаменталната“ цел на Али-
анса за осигуряване „свободата и сигурността на всичките си държави-членки“ 
чрез ефективно осъществяване на три „жизненоважни“ задачи – колективна 
отбрана, управление на кризи и кооперативна сигурност. Като се припомня, 
че общата сигурност е „неделима“, в Стратегическата концепция се определят 
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няколко основни компонента за гарантиране на колективната отбрана и сигур-
ност – поддържане на способности за възпиране („сдържане“ – deterrence) на 
вероятен агресор; усилване на ресурсите за въздействие върху кризисни ситу-
ации, които могат да представляват директна заплаха за сигурността на стра-
ните членки; увеличаване приноса на Съюза за укрепване на международната 
сигурност чрез партньорство с други държави и международни организации 
(преди всичко с Европейския съюз); продължаване политиката на „отворени 
врати“ за членство в НАТО. Въз основа на извлечените уроци и поуки от пре-
дходното десетилетие след приемането на предишната Стратегическа концеп-
ция във Вашингтон през март 1999 г., в Лисабонската се излага концепцията за 
възприемане на „всеобхватен подход“ (comprehensive approach) за справяне с 
бъдещите предизвикателства във все по-непредсказуема среда на международ-
на сигурност.

Следваща стъпка в концептуалното надграждане и структурната и опе-
ративна трансформация в НАТО е предприета на срещата на високо равнище 
в Чикаго през май 2012 г. с обявяването на инициативата за „Интелигентна 
отбрана“ (Smart Defence). В известен смисъл това е принудителна стъпка с цел 
преодоляване на неблагоприятните последствия от финансово-икономическата 
криза в Европа и Северна Америка в предходните години и предвижда засилва-
не на „кооперативните усилия“ чрез съвместни проекти за укрепване на отбра-
нителните способности на страните членки на Алианса. Водещи компоненти в 
тази инициатива са приоритетизация, специализация и кооперация за успешно 
постигане на целите на програмата „NATO Force 2020“.

По време на следващата среща на високо равнище в Уелс в началото на 
септември 2014 г. Съветът на НАТО приема нов план за повишена готовност за 
действие (Readiness Action Plan – RAP) предвид влошената сигурност в меж-
дународната среда след украинската криза и анексията на Крим, създаването 
на „Ислямска държава“ и неблагоприятното развитие на ситуацията в Сирия 
и Афганистан. За пръв път по-детайлно в документи на НАТО е формулирана 
концепция за противодействие на „хибридната война“, доразвита на Срещата 
на високо равнище във Варшава през юли 2016 г.2 В резултат на споразумение 
между НАТО и ЕС, през април 2017 г. е договорено създаване на първия съв-
местен европейски център за противодействие на хибридните заплахи в Хел-
зинки. В декларацията от последната годишна среща на високо равнище на 
Съвета на НАТО от 12 юли 2018 г. в Брюксел изрично се подчертава:
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Ние сме изправени пред опасна, непредсказуема и променяща се сре-
да на сигурност с продължаващи предизвикателства и заплахи от всич-
ки стратегически направления; от държавни и недържавни актьори; 
от военни сили; от терористични, кибер- и хибридни атаки… Ние сме 
изправени пред хибридни предизвикателства, включително дезинформа-
ционни кампании и злонамерени кибердействия. Разпространението на 
оръжия за масово унищожение и усъвършенствани ракетни технологии 
също продължават да застрашават сигурността на нашите народи. В 
светлината на всичко това, нашето единство и солидарност са по-сил-
ни от всякога; ние ще предприемем всички необходими стъпки, за да 
осигурим нашата колективна отбрана.

След радикалната функционална трансформация в НАТО от началото 
на настоящото столетие, процесът на стратегически анализ и планиране от-
носно актуалния военнополитически потенциал и необходимите промени в 
хода на периодичните реформи в Алианса се осъществява в краткосрочна и 
средносрочна перспектива (5 – 10-годишни цикли). В основата на този про-
цес са Стратегическите концепции на НАТО, които се допълват и надграждат 
на последващи срещи на върха. В рамките на един цикъл до приемането на 
нова Стратегическа концепция, в периодичност от 3 – 5 години се осъществява 
тристепенна колективна експертиза с участието на международни и правител-
ствени организации, специализирани мозъчни тръстове, академични институ-
ции и независими политически, военни и разузнавателни експерти. Първото 
ниво в този процес се определя от дългосрочен (10 – 15-годишен) прогнозен 
стратегически анализ за възможните тенденции и основни сценарни вариан-
ти за развитието на международната, регионалната и националната среда на 
сигурност. Последният документ от този вид е предложен през март 2017 г. 
(SFA – 2017)3. Изводите и препоръките в стратегическия прогнозен анализ са 
в основата на следващия рамков документ за бъдещите операции на Съюза, 
последният от които е приет в началото на 2018 г. (FFAO – 2018)4. „Триадата“ 
завършва подготвената в Съюзното командване по трансформациите Програма 
за дългосрочна военна трансформация (LTMT)5.

Националната експертиза, която идентифицира и оценява възможните 
предизвикателства пред сигурността на България, включва също периодично 
променящи се концептуални, доктринални и оперативни документи. Сред тях 
са Стратегията за национална сигурност, Националната отбранителна страте-
гия, Директива за развитие на Въоръжените сили и Стратегическият преглед 
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на отбраната. Непосредствено след включването на България към инициатива-
та „Партньорство за мир“ през 1994 г., в следващите три години страната полу-
чава над сто стандартизационни документи на НАТО (STANAG), които подпо-
магат възприемането на новите управленски подходи на програмно планиране 
и бюджетиране на отбранителната политика след началото на преговорите за 
присъединяване към Северноатлантическия съюз. Трудният път към създаване 
на основните стратегически и концептуални документи за отбраната и нацио-
налната сигурност в първото десетилетие на политическия преход в България 
приключва успешно с приемането на първата за страната „Концепция за на-
ционална сигурност“ през април 1998 г. и приетата година по-късно „Воен-
на доктрина“. Въз основа на новите стратегически документи, през ноември 
1999 г. е приет радикално коригигиран перспективен план за организационно 
изграждане на въоръжените сили на Република България („План – 2004“). През 
ноември 1999 г. стартира и първият преглед на организационните и управлен-
ски структури в областта на отбраната, който се осъществява в продължение на 
следващите три – четири месеца от съвместен българско-британски експертен 
екип6. Направените критични изводи и препоръки залягат в друг, нов за страна-
та, програмен документ – „Бяла книга за отбраната“ (2002) и са доразвити по 
време на първия Стратегически преглед на отбраната (2003 – 2004). С това още 
преди приемането на България в НАТО през март 2004 г. е установен работещ 
механизъм за периодична оценка на основните рискове, заплахи и предизвика-
телства за националната сигурност и отбраната на страната, който до голяма 
степен е съобразен и синхронизиран със съществуващата практика за прогноз-
ни стратегически анализи в структурите на Алианса.

сценарии за „алтернативно бъдеше“ в Нато

Стратегическият прогнозен анализ на НАТО от 2017 г. разглежда пет ос-
новни области с общо 20 възможни тенденции, всяка от които е представена с 
няколко (от две до пет) вероятни последствия. Първите шест обособени тенден-
ции са в политическата сфера. Водеща сред тях е предефинирането на геостра-
тегическото пространство с появата или активирането на нови глобални сили, 
които могат да бъдат предизвикателство за НАТО и Запада чрез опити за промя-
на на установения световен ред. На следващо място са, заплахата от използване 
на въоръжена сила и нарастващ национализъм, които представляват сериозен 
конфликтен потенциал. Друго предизвикателство е все по-нарастващата роля на 
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неправителствени фактори във вътрешните работи и в международните отноше-
ния. Сред останалите политически тенденции, които предизвикват загриженост, 
са растящо обществено недоволство и делегитимация на основните управленски 
институции в слаборазвити или провалени държави. В хуманитарната област, 
наблюдавани тенденции са асиметричните демографски изменения и постоян-
но засилващата се урбанизация, която би могла да доведе до съперничество за 
ресурси, проблеми при контрола върху критични инфраструктури и до други 
негативни последствия. Отчетена е и тенденция към засилваща се обществена 
поляризация и увеличаване на свързани социални мрежи, които могат да доведат 
до по-голяма фрагментация, нестабилност и бъдещи масови миграции вътре и в 
близост до границите на Съюза. Останалите изброени тенденции са в техноло-
гичната, икономическата и екологичната област.

 През март 2018 г. Съюзното командване по трансформациите на НАТО 
обнародва втория поред свой анализ „Рамки за бъдещи съюзни операции“ 
(първият е публикуван през 2015 г.), базиран на подготвения предходната годи-
на „Стратегически прогнозен анализ“. В сравнение с FFAO – 2015, във втория 
документ от 2018 г. са анализирани появили се нови ситуации на нестабилност, 
които обуславят необходимостта от постоянно адаптиране към бързопроменя-
щия се свят. Сред ясно очертаващите се предизвикателства са неконвенционал-
ните военни конфликти, хибридни и киберзаплахи, нападения срещу критични 
инфраструктури, международни терористични мрежи, насилие и застрашава-
не на цивилно население, масови миграции, пандемични болести, природни 
и причинени от човешка активност аварии и катастрофи и др. Важен извод 
в проведения колективен анализ е нуждата от своевременно идентифициране 
и предварителна „превантивна“ подготовка за справяне с неизбежните и нео-
чаквани бъдещи „стратегически шокове“ (такъв непредвиден „стратегически 
шок“ е глобалната финансова криза от 2008 г.). Докладът препоръчва едно-
временно използване на разнообразни гъвкави подходи – от силно изразена 
отбранителна политика на военно сдържане до постоянно поддържан диалог с 
ключови партньори, които могат да се превърнат в потенциални противници. 
Общата оценка за бъдещата стратегическа среда на сигурност е, че светът ще 
продължи да бъде все повече взаимосвързан и многополярен и поради това съ-
бития и решения в един регион ще продължат непосредствено да влияят върху 
други отдалечени региони.

В процеса на актуализиране на оценките и препоръките от SFA – 2017 
и FFAO – 2018, в средата на ноември 2018 г. в Будапеща се провежда регио-
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нална SFA конференция с участието на 125 експерти от 24 страни членки и 4 
партньора (Австрия, Финландия, Швеция и Швейцария). Конференцията спе-
циално обсъжда стратегическите тенденции в развитието на отношенията Ру-
сия-Източна Европа, както и ситуацията в Северна Африка и Арктика7. Целта 
на дискусията е да анализира новите тенденции и последствия в петте основни 
области (политическа, социална, технологична, икономическа/ресурсна и еко-
логична) и да идентифицира евентуални проблемни въпроси пред колектив-
ната сигурност в разглежданите региони. Един от основните изводи относно 
перспективите на отношенията с Русия отбелязва очерталите се социално-кул-
турни и мирогледни различия: 

Фактът, че Русия отхвърля западните ценности и норми означава, 
че Русия ще продължи да се противопоставя на либералния световен 
ред и да се сблъсква със Запада по широк кръг от въпроси. Традицион-
но Западът се стремеше да въвлече Русия очаквайки тя да приеме за-
падните стандарти на поведение. Тези усилия най-общо се провалиха. 
Ключовият въпрос сега е дали има… други области, в които да се търси 
сътрудничеството с Русия, без да се изисква тя да възприеме западния 
стил на демокрация? Може ли Западът да изгради дълготрайни от-
ношения с една автокрация и до каква степен Русия ще е склонна на 
компромиси? Необходимостта от по-добро разбиране на Русия е спеш-
но, тъй като сегашните отношения са изпълнени с острота и взаимно 
подозрение.
 
Очевидно, в експертната дискусия не се достига до общи изводи, тъй 

като в края на документа изрично се подчертава, че са се откроили различни 
национални възгледи и интереси. Следващата колективна дискусия в НАТО в 
този формат по въпроса за отношенията Русия – Източна Европа е планирана 
за средата на юни 2019 г. в Хелзинки. Регионалните експертни конференции 
са част от общия процес на изготвяне на обобщаващи стратегически анализи в 
Алианса, като следващият прогнозен документ SFA е предвиден да бъде приет 
през 2021 г., а рамковият документ FFAO през 2022 г.

Стратегическите многовариантни анализи на НАТО до известна степен 
използват утвърдени методологически инструменти и обобщаващи преценки 
на редица специализирани национални военни и разузнавателни агенции. Сред 
тях особено място заемат традиционните, още от годините на Студената война 
дългосрочни разузнавателни доклади (National Intelligence Estimates) на Цен-
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тралното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ)8, публикувани с перио-
дичност от пет години. След обобщаващия разузнавателен доклад от 2012 г. за 
прогнозните глобални тенденции до 2030 г.9, в началото на 2017 г. Национални-
ят разузнавателен съвет на САЩ представи следващия дългосрочен анализ за 
глобалните тенденции до 2035 г.10, резултат от двугодишен период на проучва-
не и дискусии с участието на близо 2500 експерти от 35 държави. В над двеста 
страници са разгледани вероятните тенденции, които биха могли да преобразу-
ват глобалния свят, увеличаващите се предизвикателства в краткосрочна перс-
пектива от пет години по региони, три сценария за по-отдалеченото бъдеще и 
поуките при прилагане на всеки един от тях. 

В анализа на НРС на САЩ от 2017 г. е формулиран ключовият феномен 
на „парадокс на прогреса“, според който в резултат на новата ера на индустри-
ална и информационна революция бъдещият свят се очертава едновременно 
много по-богат на възможности, но и значително по-опасен от периода след 
края на Студената война. Според разузнавателните експерти следващите пет 
години ще се характеризират с по-нарастващо напрежение както в национал-
ните общества, така и в междудържавните отношения. Една от причините за 
това напрежение е очертаващият се „стратегически шок“ с оформянето на все 
по-значими „анти-статукво“ общности, което ще породи възможни промени 
и предизвикателства към установения след Втората световна война световен 
ред. В доклада на Националния разузнавателен съвет на САЩ за пръв път не-
двусмислено се посочва, че е налице тенденция към край на американската 
едностранна хегемония след Студената война. Същностни предизвикателства 
пред международната сигурност са „кризата в международното сътрудничест-
во“ на регионално и глобално равнище, различията в основните ценности и 
интереси между водещите световни сили, забавеният икономически растеж, 
финансовите ограничения, огромните дългови задължения и т.н.

В регионален план по отношение на Европа анализът фокусира внима-
нието към възможните рискове за регионалната сигурност, идващи от „пери-
ферията“ на Стария континент. Най-ясните заплахи са свързани с вероятните 
нови миграционни вълни от Близкия изток и Северна Африка, засилващите се 
икономически неравенства, нарастване влиянието на етно-национализма. От-
чита се също влиянието на Брекзит и тенденцията към намаляване на общия 
БВП, но крайната оценка е, че в близкосрочна перспектива влиянието на Евро-
пейския съюз в глобален мащаб ще се запази. Въпреки това, остава констата-
цията, че ЕС се опитва, но не успява да създаде усещането, че „всички гражда-
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ни на Европа споделят обща съдба“. В по-далечен план, своето влияние върху 
средата на сигурност в Европа ще продължат да оказват демографският натиск 
от „нестабилни периферии“, кризата на представителната демокрация и слабо-
то управление в някои държави от Източна и Южна Европа, възникването на 
нови популистки партии в десния и левия политически спектър. Предвижда 
се също вероятно отслабване на трансатлантическото сътрудничество и соли-
дарност, а конкретни фактори за тази тенденция са последствията от Брекзит и 
„независимата и разнопосочна“ политика на Турция.

Повлияни до известна степен от успешната практика на периодичните 
стратегически анализи на НАТО, в годините след приемането на Европейска 
стратегия за сигурност (2003) и след влизането в сила на Лисабонския дого-
вор (2009) се утвърждава механизмът на изготвяне на дългосрочни прогнозни 
доклади на институциите на ЕС. Те обхващат значително по-широк кръг от 
тематични области и проблеми, но прогнозният рамков хоризонт не надхвър-
ля 2030 г. Процесът на изготвяне на такъв вид дългосрочни анализи включва 
представяне на базисен документ веднъж на 3 – 5 години с провеждане на еже-
годни експертни конференции по отделни ключови области. В изготвянето на 
базисните и междинните доклади участват авторитетни специализирани меж-
дународни институти11. Успешните резултати от първия дългосрочен прогно-
зен анализ от 2012 г.12 довежда до надграждане и усъвършенстване на Система 
за европейски стратегически и политически анализи (ESPAS), подкрепяна от 
Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, 
Комитета на регионите и финансирана от Европейския инвестиционен фонд13.

Вторият обобщаващ прогнозен стратегически анализ на ESPAS от 
2015 г.14 е последван в следващите три години от междинни годишни тематич-
ни доклади15, както и подобни доклади на други институции на ЕС16. В базис-
ния доклад от 2015 г. се разглеждат пет глобални тенденции, които отразяват 
настъпващите промени в икономическата, технологичната, природната и со-
циалната среда. Идентифицирани са няколко основни предизвикателства пред 
Европа, в резултат на влиянието на „трите глобални революции“ – икономиче-
ска и технологична, социална и демократична, геополитическа. В някои екс-
пертни публикации се дискутират различните възможни пътища в следващото 
десетилетие пред развитието на обща европейска отбранителна политика – от 
съперничество и липса на координация през обособяване на европейски вектор 
в НАТО („европейско НАТО“) до изграждане на европейска армия със създа-
ване на Европейски съвет за отбрана и европейски министър на отбраната17.
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Редица колективни стратегически анализи са посветени специално на 
съдбата на Западните Балкани и перспективите за тяхната интеграция в Евро-
пейския съюз18. Сред описаните негативни „мегатенденции“ (тенденции с дъл-
госрочен характер) са лошо управление на държавните институции, растяща 
безработица, социални промени вследствие на продължаваща бърза урбани-
зация за сметка на производящите селски райони, лошо качество на образова-
телните системи. Оптимистичният сценарий предвижда благотворно влияние 
върху междудържавните отношения в региона на решения дълготраен спор 
между (Северна) Македония и Гърция, урегулиране на основните противоре-
чия между Сърбия и Косово и ясни перспективи за членство на Черна гора 
и Сърбия в Европейския съюз. „Реалистичният“ сценарий представя продъл-
жаващо развитие на интеграционните процеси с ЕС, но в състояние на слаб 
напредък на политическите и социални реформи и продължаващо напрежение 
в междусъседските отношения. Третият „негативен“ сценарен вариант пред-
вижда възобновяване на тлеещи конфликти, излизане на Република Сръбска от 
Босна и Херцеговина, разделяне на Косово, нарастваща корупция и влияние на 
престъпни кланове във властта в Албания и Черна гора, усилване на национа-
листическите настроения в Сърбия и Македония с връщане към ситуацията в 
региона от средата на 90-те години.

Прегледът на стратегическите експертни анализи би могъл да бъде до-
пълнен с най-новите доклади на специализирани международни форуми от 
началото на 2019 г., каквито са Световният икономически форум в Женева и 
Мюнхенската конференция по въпросите на сигурността19. В последния ана-
лиз на Световния икономически форум (WEF) е направена констатацията, че 
„светът е изправен пред нарастващ брой от взаимосвързани предизвикател-
ства“, сред които са посочени тенденцията за видимо намаляване на глобалния 
икономически растеж и увеличаване на социалните неравенства, придружени 
от възможни „търговски войни“ и „маргинализираща се“ глобална среда. За 
разлика от предходния проучван период 2009 – 2015 г., когато най-важните 
глобални рискове са свързани с последствията от финансовата криза и задъл-
бочаването на хроничните фискални дисбаланси, за 2017 – 2019 г. на преден 
план за пръв път след много години излизат рисковете от нова надпревара в 
разпространението на оръжия за масово унищожение20, както и свързаните с 
климатичните промени рискове от природни бедствия, водни кризи и други 
непредвидени екстремални екологични събития, водещи до масови миграции 
и хуманитарни катастрофи. В по-общия раздел за геополитическите рискове 
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се отбелязва, че предишните очаквания светът след Студената война да въз-
приеме западните норми на „либерална демокрация“, са били твърде наивни 
и оптимистични. Посочено е, че дори в Европа се наблюдава засилване на ет-
но-националната поляризация и „слабо управление“, а сред основните изводи 
в доклада на WEF е: „Днес е ясно, че е трябвало много повече да се направи за 
губещите от глобализацията“.

В последния доклад на Мюнхенския форум за сигурност от февруари 
2019 г. се предлага стратегически анализ по региони. Сред основните изво-
ди е все по-отчетливата тенденция за намаляване на хегемонията на водещата 
свръхсила при засилено съперничество между Великите сили и процес на пре-
минаване от Pax Americana към Crux Americana. В тази ситуация, ЕС изглежда 
зле подготвен за новото глобално съперничество и е изправен пред дилемата за 
„стратегическа автономия“ или „нестратегическа зависимост“. Това се тълкува 
от някои европейски държавници като по-голяма еманципация от Съединените 
щати, а за други по-скоро е „увеличаваща се европейска отговорност в сферата 
на сигурността“. В този смисъл дискусията за „европейска армия“ би могла да 
се приеме и като призив за по-засилено отбранително сътрудничество в ЕС, в 
подкрепа на което са предложенията за създаване на Европейски отбранителен 
фонд и общоевропейски Координиращ годишен преглед на отбраната (CARD).

В доклада на Мюнхенската конференция по сигурността отделно място 
е отредено на Балканите. Привежда се оценка на Международната кризисна 
група (ICG) за влиянието на въоръжените конфликти върху политическата си-
туация в съседни региони. Един от примерите е за непосредствено влияние 
на конфликтите в Сирия и Украйна върху района на Балканите. Сред главните 
актуални тенденции в развитието на Западните Балкани на първо място се по-
сочва липсата на скорошна перспектива за пълна европейска и евроатлантиче-
ска интеграция, както е било казано по време на срещата на високо равнище 
Европейски съюз – Западни Балкани през май 2018 г. по време на българското 
председателство на ЕС. Като по-скоро негативна и създаваща допълнителни 
компликации тенденция се разглежда увеличаващото се влияние и активност 
на Русия и Китай в региона. Относно вътрешните социално-политически и 
икономически проблеми на балканските държави е направен извод за наличие 
на две негативни тенденции – засилващи се обществени протести срещу уп-
равляващите елити, обвинени в корупция и лошо управление, и на следващо 
място – масова емиграция в по-развитите европейски държави.
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„Българският вектор“ в общия военнополитически 
съюз

В годините след присъединяването на България към НАТО и Европей-
ския съюз правителствата на страната осъществяват периодична актуализация 
на основните стратегически, доктринални и организационни документи в об-
ластта на националната сигурност и отбраната21. След приемането през 2004 и 
2008 г. на коригирани програми за организационно изграждане и модернизация 
на въоръжените сили за периода до 2015 г., през 2010 г. е предвидено провеж-
дане на следващ Стратегически преглед на отбраната, който обаче е частичен и 
недовършен. В резултат на направените междинни изводи е публикувана вто-
рата правителствена „Бяла книга за отбраната и въоръжените сили“22. В до-
кумента изрично се отбелязва, че в средносрочна перспектива вероятността от 
мащабен въоръжен конфликт е малко вероятна, а вероятността от въвличането 
на България като член на НАТО и ЕС в такъв конфликт е незначителна. Въпре-
ки констатацията за „отсъствие на непосредствена военна заплаха за нашата 
територия“, в „Бялата книга“ се обосновава необходимостта от развитие на 
способности за реакция при неконвенционални рискове и заплахи, свързани с 
действия на недържавни субекти (екстремистки и радикални групи и терорис-
тически организации), страни с „разпадаща се държавност“ и правителства, 
които са „нелоялни към международния правов ред“23. Следващият концепту-
ален документ, приет от първото правителство с премиер Бойко Борисов през 
март 2011 г. с прогнозен обхват до 2020 г., е Стратегия за национална сигур-
ност на Република България. Още в уводната част на документа се отбелязва, 
че е възприет подход „за по-широко разбиране на националната сигурност“ 
като на предно място се извежда „сигурността на гражданина, обществените и 
икономически аспекти, без да се подценяват измеренията, свързани с отбрана-
та, външната политика, разузнаването, охраната на обществения ред и защита-
та на законността“ (в контекста на декларираната визия за „единно простран-
ство на свобода, сигурност и правосъдие“). В специален раздел от „Стратегия-
та“ е формулиран изводът: „Рисковете и заплахите по своята същност и форми 
на проява стават все повече асиметрични и оказват съществено влияние върху 
средата на сигурност в глобален и регионален мащаб“. Сред „асиметричните 
заплахи“ на преден план се изброяват международният тероризъм, разпростра-
нението на оръжия за масово унищожение, киберпрестъпността и трансгра-
ничната организирана престъпност. По отношение на Югоизточна Европа, и 
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по-специално Западните Балкани, се отбелязват „положителните тенденции“ 
към „по-нататъшно стабилизиране“ и продължаващ процес на „постепенно ин-
тегриране в европейските и евроатлантическите структури“. До голяма степен 
тази позитивна тенденция се дължи на „активното ангажиране на международ-
ната общност с разрешаване на традиционни и нововъзникващи проблеми“24. 

Украинската и Сирийската криза и изненадващото разрастване на „Ис-
лямска държава“ в района на Близкия изток съществено променят регионална-
та среда на сигурност в близост до територията на България. Друг важен фактор 
е засилващият се миграционен натиск към Европа, като апогеят на бежанската 
вълна през българска територия е през 2014 – 2015 г.25 През есента на 2014 г. 
по инициатива на министъра на отбраната Велизар Шаламанов в служебното 
правителство с премиер Георги Близнашки е приета „Визия – 2020“ (България 
в НАТО и Европейската отбрана). Документът не се основава на предвари-
телен стратегически преглед и е обоснован с необходимостта от представяне 
на българска позиция за Съвета на НАТО в Уелс през септември 2014 г. Ня-
кои от формулировките в първоначалния вариант, публикуван на официалната 
интернет страница на Министерството на отбраната, не са били обсъдени на 
равнище правителство и парламент, което поражда силни обществени реакции 
и впоследствие „Визия – 2020“ е частично редактирана. През октомври 2014 г. 
спешно е приета и Национална програма „България в НАТО и Европейската 
отбрана – 2020“ 26. В условията на все още непреодоляна финансово-икономи-
ческа криза някои от прогнозните параметри на отбранителния бюджет оче-
видно са нереалистични и не могат да бъдат постигнати в следващите три-че-
тири години. 

През септември 2015 г. Министерският съвет отменя „Визия – 2020“ и 
утвърждава нов вариант на Програмата за развитие на отбранителните способ-
ности на въоръжените сили на Република България 2020, която е конкретизи-
рана с друго решение през декември 2015 г. в План за развитие на въоръжените 
сили до 2020 г. През 2016 г. е приета и новата Национална отбранителна стра-
тегия. В нея като основни дестабилизиращи фактори за стратегическата среда 
на сигурност се определят глобализационните процеси, забавянето на иконо-
мическото развитие и неблагоприятните явления във финансовата сфера, про-
валените държави в близки до територията на страната региони, неблагоприят-
ните енергийни, демографски, екологични и климатични промени, опасността 
от разпространение на оръжия за масово унищожение и други асиметрични 
транснационални рискове и заплахи. Подчертано е значението на принципите 
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за „неделимост на сигурността и съюзна солидарност“ в НАТО и ЕС. В същото 
време се отбелязва наличието на неблагоприятни тенденции и позиции на ня-
кои водещи съюзни държави към реализация на идеята за „Европа на различни 
скорости“ и „ерозия на общата кохезионна политика“. По отношение на реги-
она на Югоизточна Европа се посочват положителните тенденции към стаби-
лизация и пълноценно включване в евроатлантическото пространство. Наред 
с това не са пропуснати и сериозните предизвикателства пред Западните Бал-
кани – продължаващи междуетнически противоречия, незачитане на малцин-
ствени и на фундаментални човешки права, липса на икономическо развитие 
и т.н. Специално се обръща внимание върху ролята на Черноморския регион 
като свързващо звено между Европа, Азия и Близкия изток и влиянието на Ук-
раинската криза за рязкото влошаване на отношенията между НАТО и Русия.

На 14 март 2018 г. българският парламент приема нов актуализиран вари-
ант на Стратегията за национална сигурност на Република България27 с вре-
меви хоризонт до 2025 г. Още в началото на документа е направен важният из-
вод: „Пълноценен военен конфликт срещу Република България е все още малко 
вероятен, но расте заплахата от хибридни действия и кибератаки“. Отчетено е 
задълбочаване на противоречията в съвременните международни отношения 
със запазване на съществуващите и възникване на нови рискове и заплахи за 
сигурността в глобален и регионален план и все по-големи взаимозависимости 
между външна и вътрешна сигурност. Сред „нетрадиционните“ фактори, кои-
то все по-силно оказват влияние върху средата на сигурност, са климатичните 
промени, изчерпването на природните ресурси, урбанизацията, застрашената 
критична инфраструктура. По-конкретно се обръща внимание на повишава-
нето на несигурността и на продължаващия процес на дестабилизация в Чер-
номорския регион и Източното Средиземноморие. За пръв път по-подробно се 
фокусира вниманието върху „хибридните атаки“ срещу НАТО и ЕС от страна 
на външни субекти. Специално място в Стратегията се отделя на тенденциите 
за укрепване на стабилността и ускоряване на процеса на присъединяване на 
страните от Западните Балкани към НАТО и ЕС, което е „от стратегическа важ-
ност за Република България“. Относително по-голямо внимание в документа е 
отделено и на сериозните предизвикателства пред „вътрешната сигурност“ на 
страната – маргинализация и нарастващи неравенства, демографска криза, об-
ществена корупция и трансгранична престъпност, влошаване здравния статус 
на българските граждани и др. За пореден път се обосновава водещият извод, 
че „нито една държава няма да може да се справи самостоятелно с рисковете 
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и заплахите“, поради което е необходимо да бъдат прилагани многостранни 
подходи.

Още в процеса на изготвяне на актуализирания вариант на „Стратегия 
за национална сигурност“ и в духа на приетата през 2016 г. Национална от-
бранителна стратегия, през ноември 2017 г. е предложена новата Доктрина 
на Въоръжените сили на Република България (НП-01)28. В този доктринален 
документ много по-подробно се дефинират рисковете и заплахите и се посоч-
ват основните способи и средства за защита на националната сигурност и от-
браната на страната чрез прилагане на „всеобхватния подход“ (comprehensive 
approach в терминологията на НАТО) за идентифициране, оценяване и анализ 
на стратегическата среда на сигурност в средносрочна перспектива. Обособе-
ни са трите главни съставки, определящи националната и военната мощ (кон-
цептуален, морален и физически компонент), както и основните принципи и 
форми за използване на въоръжените сили, включително и съществуващите 
политически, правни и физически ограничения при употреба на военна сила. 
Направена е детайлна класификация на видовете операции в трите основни 
области – отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност, принос към 
националната сигурност в мирно време. Освен специфичните операции „за си-
гурност и стабилизиране“ и „за подкрепа поддържането на мира“, в документа 
са определени качествените параметри на информационни и психологически 
операции и „електронна война“. Изрично се подчертава, че Доктрината на въо-
ръжените сили е тясно съобразена със съюзните доктрини в НАТО и ЕС, тъй 
като „доктриналната съвместимост е важно условие за постигане на оператив-
на съвместимост“.

Използването на „всеобхватния подход“ означава задълбочено познаване 
и разбиране за взаимовръзките, влиянието и зависимостите между същност-
ните характеристики на стратегическата среда на сигурност – политически, 
военни, икономически, социални, културни, научно-технологични, физико-ге-
ографски, правни, етични и морални. В документа е направен опит за по-общо 
позоваване на предизвикателствата за справяне с „хибридните заплахи“ без 
обаче да се предложи по-ясна дефиниция за същността и конкретните проявле-
ния на „хибридната война“: 

Хибридните методи за водене на война са свързани с явно или тайно 
използване в едно и също време и място на широка, комплексна, адап-
тивна и интегрирана комбинация от конвенционални и неконвенционал-
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ни заплахи. Успехът в противодействието на този тип война няма да е 
възможен само с използването на военния инструмент, а ще се изисква 
прилагането на всеобхватен подход с използването на дипломатически, 
политически, информационни, икономически, финансови, разузнавател-
ни и правни инструменти.

След актуализирането на стратегическите и доктринални документи 
в периода 2015 – 2018 г., в свое заседание на 16 януари 2019 г. българското 
правителство приема решение за провеждане на Стратегически преглед на 
системата за защита на националната сигурност и на Стратегически пре-
глед на отбраната. Целта на този мащабен преглед за цялостното състояние 
на националната сигурност, който трябва да завърши до април 2020 г., е да 
бъдат очертани перспективите за нейното развитие и определени задачите на 
държавните органи за защита на българските национални интереси и справяне 
с възможните рискове и заплахи през следващото десетилетие в резултат на 
промените в регионалната и глобална среда на сигурност. Подобен всеобхва-
тен преглед е нормативно уреден в приетия през 2015 г. Закон за управление 
и функциониране на системата за защита на националната сигурност. За 
провеждане на Стратегическия преглед на отбраната е създадена Политико-во-
енна група (ПВГ), която провежда първото си заседание на 12 март 2019 г. В 
заседанието са уточнени направените предложения относно функционалните 
области, отговорните структури и сроковете по изпълнение на дейностите по 
основните направления на прегледа29.

В условията на стартиралия нов Стратегически преглед се осъществяват 
разнообразни ведомствени и неправителствени експертни проекти, свързани 
непосредствено с определяне на ключовите рискове, заплахи и предизвикател-
ства пред перспективното устойчиво развитие на Република България в ид-
ващото ново десетилетие на ХХI в.30 Характерен пример представлява една 
анкета по тази проблематика с представители на ръководството на МО и стар-
ши експертен състав с дългогодишен оперативен и административен опит в 
системата на Министерството на отбраната и въоръжените сили. Обособените 
категории на заплахи към националната сигурност на България в краткосрочен 
и средносрочен период се основават най-вече на изложените фактори в осно-
вополагащите доктринални документи – Стратегия за националната сигурност, 
Национална отбранителна стратегия и Доктрина на въоръжените сили. В екс-
пертния документ са описани също 15 основни „ситуации на нестабилност“, 
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които биха могли да представляват риск за сигурността и суверенитета на Ре-
публика България: разпространение на оръжия за масово унищожение, тра-
диционна война, ескалация на напрежението, хибридна война, нетрадицион-
на война, тероризъм, смущения в глобалните ресурси, атака върху критична 
инфраструктура, информационна война, кибератака, предизвикателства пред 
управлението на страната, заплахи за цивилното население, масова миграция, 
пандемия, природно или причинено от човешка дейност бедствие. Както е ви-
дно, експертизата на българските специалисти в областта на сигурността и от-
браната в много голяма степен е съобразена с най-новите прогнозни стратеги-
чески анализи в НАТО за предизвикателствата пред глобалната и регионална 
сигурност (SFA, FFAO, LTMT и др.).

На 3 април 2019 г. за пръв път в историята генерален секретар на НАТО 
произнася реч пред американските законодатели в Конгреса на САЩ. В свое-
то слово по повод 70 години от основаването на Северноатлантическия съюз 
Йенс Столтенберг споменава за съществуващи исторически разногласия меж-
ду съюзниците от двете страни на Атлантика по някои стратегически въпроси, 
но припомня също, че в миналото Алиансът е бил способен да преодолява раз-
личията между отделните страни членки. Според него единството на Съюза е 
жизнено важно и в бъдеще, тъй като „ние сме изправени пред безпрецедентни 
предизвикателства, с които нито една страна не може да се справи сама“. В 
своето послание от 3 април 2019 г. Йенс Столтенберг изтъква: „НАТО е силен 
алианс. Но за да остане силен, трябва да бъде също така справедлив алианс.“31 
Ден по-късно, в обща декларация на външните министри на страните членки 
на НАТО по повод юбилейната годишнина за пореден път се говори за „без-
прецедентната“ ситуация на несигурност в света. Сред основните предизвика-
телства са посочени незачитането на установения международен правов ред, 
продължаващата нестабилност в близост до границите на Съюза с възможна 
нова ескалация на нелегална миграция, заплахата от кибер- и хибридни атаки. 
В документа е направен извод, че „бързите и дълбоки технологични промени 
изискват нови подходи“, а продължаващата адаптация на НАТО „ще позволи 
да се справим с всяка заплаха по всяко време и от всяка посока“32.

Сравнителният анализ на стратегическите документи на Алианса и на 
българското правителство за определяне и оценяване на възможните рискове 
и заплахи пред националната, регионалната и международна сигурност показ-
ва много голяма степен на хармонизиране и координация, което е безспорен 
признак, че българските управленски и експертни екипи от години се иден-
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тифицират като „част от НАТО“ вместо рефлективното усещане от преди 15 
години за „ние и НАТО“33. В същото време, концептуалните и доктриналните 
документи в областта на политиката за национална сигурност и отбрана все 
още не обръщат необходимото внимание за по-задълбочен преглед на специ-
фичните проблеми и задачи, свързани с националните интереси на България 
извън по-общия контекст на коалиционните и съюзни интереси.
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termined the much stronger confidence in the protection of the territorial integrity and state 
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the actual and potential national security risks and challenges for Bulgaria.
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албания:  
трудният път към напредъка

Боби Бобев
Институт за балканистика с център по тракология   

Българска академия на науките

Изминаха почти три десетилетия от началото на прехода от тоталита-
рен режим и планово стопанство към плуралистична демокрация и пазарна 
икономика в Албания1. В този едновременно кратък и продължителен период 
от време страната зае своето подобаващо място в оформянето на цялостната 
картина на съвременните Балкани. Несъмнено можем да открием сходни черти 
в нейното развитие във вътрешен и в международен план с други държави в ре-
гиона, но съществуват и характерни особености, върху които ще бъде акцентът 
в настоящата глава на колективната монография.

Предложеното изследване е базирано на налична официална докумен-
тация, информационни материали от албански и чужди медии, статистически 
данни, разнообразни по характер и насоченост изследвания. Не бива да се под-
ценява и елемента на личните впечатления на автора2.

Допълнителен източник на информация са двете интервюта с подходящи 
събеседници, осигурени по кореспондентски път в периода ноември – декем-
ври 2018 г. Голямо значение в това отношение има дългогодишното активно 
присъствие на Намик Докле3 и Паскал Мило4 в политическия и обществения 
живот на Албания. Въпросите бяха еднотипни, отнасящи се до вътрешното 
развитие и до външната политика и присъствието в международния живот и 
даваха възможност не само да се отчетат мненията на двамата, но и да се на-
прави евентуална съпоставка между тях.

Преди да навлезем в същността на темата и да потърсим основните ха-
рактеристики на албанския преход, включително и до наши дни, трябва да отбе-
лежим един важен момент – този за наследството от периода на тоталитаризма, 
което несъмнено влияе върху по-нататъшното развитие на държавата и обще-
ството. Несъмнено в т.нар. „социалистически период“ в Албания се реализира 
най-драстичният диктаторски режим в цяла Европа и страната е единствената, 
която до края на Студената война се управлява от откровено просталинистка 
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власт5. Този факт усложнява още повече началото на прехода и изисква допъл-
нителни усилия за наваксване на изоставането в практически всички сфери.

вътрешно състояние на държавата и обществото в 
незавършения етап на преход

Краят на 1990 г. бележи старта на изграждането на многопартийната сис-
тема, свързана с появата на нови субекти, някои от които се оказват устойчиви 
и са фактори във вътрешнополитически план десетилетия наред. Става дума, 
на първо място, за Демократическата партия (ДП), която, наред с Албанската 
социалистическа партия (АСП), формацията на бившите комунисти, са основ-
ни съперници и по същество изграждат една устойчива двуполюсна система. 
Разбира се, около тях гравитират и по-малки партии (като например Републи-
канската в дясно или Социалдемократическата в во), които участват в наложи-
лото се като традиционно коалиционно управление с различни партньори – то 
се реализира, дори когато единият от двамата основни играчи има собствено 
мнозинство в парламента6. 

Оформилата се още в началото на прехода партийно-политическа схема, 
със съответното разположение на силите, се оказва трайна и устойчива и се 
съхранява през цялото време след 1990 г. Тя съдържа в себе си и една от основ-
ните характеристики на вътрешнополитическия живот в страната – наложени-
ят двуполюсен модел постепенно преминава в личностно противопоставяне 
на лидерите и яростна борба между тях, последователно във форматите Фатос 
Нано – Сали Бериша, Сали Бериша – Еди Рама, а напоследък и Еди Рама – Люл-
зим Баша. Така в Албания се формира едно трайно политическо напрежение, 
характерно за цялото време след 1990 г. Разбира се, това пречи за изграждане 
на консенсус по основните приоритети на държавата и обществото. Показател-
но е, че след 1992 г. няма парламентарни избори, които да са признати веднага 
и безусловно от загубилия, както и няма законодателно събрание, което да не 
е бойкотирано от опозицията, независимо от начина, по който са формирани 
мнозинството и малцинството. Това перманентно състояние на политическия 
живот се явява много сериозно препятствие за цялостното позитивно развитие 
на страната. Годината 2019 внесе и нов елемент в противопоставянето – този 
път опозиционните депутати не само напуснаха парламента, но и се отказаха 
от своите мандати, като някои от тях дори изгориха публично пред сградата на 
парламента своите депутатски карти и други документи7. Прави впечатление и 
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фактът, че обвиненията винаги са взаимни и еднотипни – на първо място, те се 
отнасят до корупция, връзки с организираната престъпност и лансиране само 
на собствени кадри в държавната администрация. И крайната цел на парламен-
тарните бойкоти и съпровождащите ги протестни действия организираните 
протести винаги е една и съща – падане на правителството и провеждане на 
предсрочни парламентарни избори. От гледна точка на обективността трябва 
да се каже, че тази цел никога не е била постигана – предсрочни избори е имало 
само през 1997 г., и те са предизвикани от съвършено други причини, за които 
ще стане дума по-долу в текста.

Трябва да се отбележи и една друга особеност на вътрешнополитическия 
живот в Албания – неизменната ритмичност, с която двата основни партийни 
субекта се редуват във формирането на мнозинствата и съответно упражнява-
нето на изпълнителната власт. След 1992 г. АСП и ДП печелят победи през два 
мандата, съответно ДП през 1992 и 1996 г., а после през 2005 г. и 2009 г.; АСП 
през 1997 г. и 2001 г. и впоследствие през 2013 г. и 2017 г. Това е правило без из-
ключения до момента и то не се среща в нито една друга бивша социалистическа 
страна. За съжаление, това развитие на борбата за надмощие дава само привидна 
стабилност с възможността да се реализират последователни управленски ман-
дати – острото и безкомпромисно противопоставяне продължава да бъде най-ха-
рактерната черта на вътрешнополитическия живот в страната. 

Това вътрешно разделение е сериозна пречка за единодействие, дори в 
критични за страната и обществото моменти. Най-яркият пример в това отно-
шение са събитията от 1996 – 1997 г., когато рухването на финансовите пира-
миди доведе до най-драматичните събития в региона, ако изключим разпада на 
Югославия. Тогава се стига до наистина безпрецедентната ситуация в рамките 
на броени дни да изчезне държавността, да бъде практически прекратено съ-
ществуването и функционирането на армия, полиция, съдебна система. Стра-
ната е обхваната от анархия и пълно безвластие, което принуждава ОССЕ да 
организира първата военна операция в своята история с цел възстановяване на 
реда и стабилността в Албания. Това е печален пример как липсата на едино-
действие и фактически безотговорното политическо поведение може да доведе 
до драматични последствия и до необходимостта от външна намеса. Очевидно 
обаче дори този поучителен пример не е в състояние да снижи стойностите на 
политическото противопоставяне.

Нека допълним картината и с възникването на нови партийни субекти. 
С най-сериозно значение се оказва роенето в редовете на АСП – от нея през 
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2004 г. се отделят група функционери, които под ръководството на Илир Мета 
формират т.нар. Социалистическо движение за интеграция (СДИ), което се оф-
ормя като солидна партия, имаща твърд електорат, постоянни резултати и не-
изменно трета позиция, което я превръща в неизменен балансьор. Нейният ли-
дер прави наистина шеметна политическа кариера, без аналог в европейската 
практика – той последователно, в рамките на две десетилетия, бива държавен 
секретар по евроинтеграцията, министър, вицепремиер, премиер, председател 
на парламента и президент на страната.

Трябва да се изясни и възникването на два съвършено нови партийни 
субекта. Става дума за Партията за правосъдие, интеграция и единство (ППИЕ) 
и Съюза на червено-черните (СЧЧ). Първоначално ППИЕ възниква като дви-
жение за защита правата на чамите8, стигайки и до искането цял Епир да бъде 
присъединен към територията на Албания. Оформянето като партийна струк-
тура се извършва през 2011 г., след което партнира основно на ДП и има свои 
депутати в парламента. СЧЧ също възниква като движение, което през март 
2012 г. се трансформира в партия. Печели известна популярност, което я кара 
да се яви самостоятелно на изборите през 2013 г., но претърпява неуспех с по-
лучените малко над 1% от гласовете.

Характеризирайки тези два новопоявили се субекта в албанското пар-
тийнополитическо пространство, трябва да отбележим една важна особеност. 
Въпреки своята ясно изразена националистическа ориентация, те са определе-
но проевропейски, в смисъл че в програмите и на ППИЕ, и на СЧЧ интеграци-
ята е ясно очертан и приоритетен процес9. Това се явява една от характерните 
черти на албанския национализъм – той е проевропейски и в програмните си 
документи не зове към присъединяване на нови територии към страната, но 
настоява за пълноценно спазване на член 8 от Конституцията, задължаващ ал-
банските власти да се грижат за сънародниците зад граница.

През изминалите две десетилетия от ХХI в. могат да се констатира из-
вестно успокояване и стабилизиране на вътрешнополитическия живот, което се 
случва преди всичко по внушенията и мекия натиск от страна на ЕС. Избрали 
като свой основен външнополитически ориентир процеса на интеграцията, ал-
банските политици се вслушват в съветите на Брюксел и се опитват да притъ-
пят неизменно присъстващото в реалностите противопоставяне. Така на прези-
дентските избори през 2002 г. двете основни партии се договарят да възприемат 
принципа на „консенсусния кандидат“, което води до избирането на една не тол-
кова обвързана партийно фигура като Алфред Мойсиу. При следващите избори 
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за държавен глава през 2007 г. се случва нещо напълно необичайно за албанските 
реалности. Тогава ДП издига като свой кандидат Бамир Топи, но няма достатъч-
ния брой гласове10. Конкурентна фигура е дългогодишния председател на АСП 
Фатос Нано, който обаче не бива подкрепен от социалистите и предприема не-
очакван ход – убеждава свои привърженици от депутатите да гласуват на трети 
тур за Топи, който бива избран. За много социалисти подобен ход е равностоен 
на предателство, но той може да се тълкува и като държавническа позиция, за-
щото спасява Албания от навлизането в една възможна спирала от предсрочни 
избори с неясен краен резултат. Друг белег за различие от обстановката през 90-
те години на ХХ в. и излизане извън рамките на традиционното твърдолинейно 
противопоставяне е нестандартното за албанските условия поведение на СДИ. 
Макар и категорично произлизаща от лявата част на политическия спектър, тази 
относително нова формация се държи гъвкаво и си позволява да се присъединява 
в коалиционни формати и с АСП, и с ДП.11

Наследеното от 90-те години на ХХ в. противопоставяне продължава да 
тежи и днес, въпреки посочените признаци за известно успокояване. Затова не 
е чудно, че на него обръщат внимание и участниците в интервютата по темата. 
Така Намик Докле говори за наличните взаимни обвинения, интриги и обиди 
между мнозинство и опозиция, за липсата на разбирателство и сътрудничество 
по проблемите на страната.12 Паскал Мило пък подчертава, че двете основни 
партии, АСП и ДП, водят борбата помежду си с всички възможни средства и 
не си сътрудничат в името на общодържавните интереси. Нещо повече, сис-
темното бойкотиране на парламента от опозицията, независимо от коя част на 
политическия спектър е тя, съсредоточава безпроблемно властта в ръцете на 
съответното мнозинството и създава условия за отстъпление от демократични-
те принципи и дори за управление с автократични средства13. 

Несъмнено острото политическо противопоставяне пречи за намирането 
на правилния път за решаване и на други наболели въпроси. Те са много ясно 
очертани в нарочно становище на ЕК за Албания от 9 ноември 2010 г., в което 
се подчертават областите, по които страната трябва да продължи да работи. 
Става дума за подобряване дейността на държавните институции, за гаранти-
ране върховенството на закона, за функционирането на съдебната система, за 
борбата с престъпността и корупцията, за спазване на човешките права. Оче-
видно страната продължава и през ХХI в. да плаща данък на изоставането и 
конфронтацията, въпреки относителното успокояване на обстановката и на-
предъка в някои сфери14.
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Събеседниците в интервютата отчитат сходни проблеми във вътрешното 
състояние на Албания, като особено подчертават нерешения въпрос с корупци-
ята. За Намик Докле борбата с това уродливо явление все още е в сферата на 
пропагандата, не е ефикасна и пречи на процеса на чуждестранно инвестира-
не15. Според Паскал Мило това е една от най-големите рани в албанското об-
щество, налична и в сферата на държавната администрация до най-високите ѝ 
нива, включително и в полицейските структури. Борбата с корупцията има реал-
ни измерения само в навечерието на избори, но и тогава засяга само най-ниските 
нива. Това е пряко свързано и с организираната престъпност, която напоследък 
понася някои удари, но те са крайно недостатъчни, особено в производството и 
търговията с наркотици – пряка заплаха за сигурността на гражданите16.

Във връзка с организираната престъпност можем да допълним още един 
рисков елемент, застрашаващ вътрешната сигурност на обществото. При раз-
пада на държавността през 1997 г. бяха разграбени военните складове и в ръце-
те на гражданите премина голямо количество оръжие. Впоследствие властите 
организират кампании за изземането му, включително срещу заплащане, но те 
не са особено ефикасни. Стига се дотам, че през 2019 г. правителството отново 
се занимава с въпроса и взема допълнителни мерки, включително изработване-
то на нарочна стратегия „за изземване на намиращите се в населението оръжия 
и експлозиви“, които са заплаха не само за вътрешната сигурност, но и за реги-
она и дори за ЕС като цяло17. 

Трябва да се обърне нужното внимание и на икономическото развитие на 
Албания, както и на социалната картина на обществото. През цялото времетра-
ене на прехода това е едно от слабите и уязвими места и изискванията на ЕС 
са съвсем сериозни, отговарящи на критериите от Копенхаген. През второто 
десетилетие на ХХI в. има тенденция, макар и сравнително слабо изразена, 
към нарастване на БВП. Това е насърчително, но то е на фона на факта, че 
този показател на глава от населението е около 30% от средния за страните 
членки на ЕС18. Все пак трябва да се подчертае, че тенденцията е позитивна 
и нарастването е факт. Бюджетният дефицит се движи в рамките на около 5%, 
което също е приемливо. Нарастват и чуждестранните инвестиции, като в сре-
дата на второто десетилетие те са с най-високи стойности за целите Западни 
Балкани19. Всичко това звучи насърчително, но очевидно предстои още много 
работа. Това подсказва и съотношението между експорта и импорта, които са 
незадоволителни и говорят за слаба икономика – вносът надхвърля износа по-
вече от два пъти20.
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Интервюираните от нас събеседници също отчитат плюсовете и мину-
сите в икономическото състояние на страната. Паскал Мило21 фиксира тенден-
цията за нарастване на БВП в последните години и очакваното ниво от над 4% 
за 2018 г. при най-сериозен принос от обработващата индустрия и енергети-
ката. Същевременно показателят за инфлация остава в рамките на 2%, което е 
позитивен момент, но темпото на развитие, особено в селското стопанство, е 
незадоволително. Недостатъчен е и приносът на туризма, въпреки прекрасните 
природни условия на страната. Проблеми има и при чуждестранните инвес-
тиции, което води към забавяне в реализацията на два важни обекта – хидро-
централата в Девол и Трансатлантическия тръбопровод. Намик Докле също 
констатира някои белези на подобрение, но счита, че като цяло икономиче-
ското развитие не е в нужния на страната ритъм, особено с оглед европейския 
проект за интегриране22. Инвестициите в секторите, като инфраструктура или 
енергетика, които могат да донесат ускорено развитие на страната, системно се 
оказват недофинансирани, а тези в земеделието са сред най-ниските в региона 
и това има като следствие редовен внос на основни хранителни продукти.

Трябва да се отбележи и това, че националната валута, албанският лек, 
се държи стабилно по отношение на еврото и долара и в последните години 
отклоненията нагоре или надолу са незначителни.

Това противоречиво състояние на икономиката, въпреки наличните насър-
чителни белези, води към незадоволителни оценки. Това обяснява факта, че в 
своите препоръки към Албания ЕС системно подчертава необходимостта от про-
дължаване и задълбочаване на икономическите реформи, както и подобряване 
социалния статус на населението чрез повишаване на жизнения стандарт23.

Несъмнено нерадостната социална картина е сред основните проблеми на 
държавата и обществото. Това личи ясно и в становищата на интервюираните 
наши събеседници. Така Намик Докле отбелязва, че ниво на бедност и безрабо-
тицата са тревожни явления – ясно личи огромната разлика между „шепа много 
богати хора и голямата маса, която живее бедно“24, нивото на заплащане на тру-
да е сред най-ниските в региона на Западните Балкани, но има и друга много 
тревожна тенденция – тази на безработицата, особено сред младежта. Данните 
показват ръст, който е наистина обезпокоителен. Така, ако във възрастовата гру-
па от 15 до 64-годишна възраст за времето 2012 – 2014 г. имаме нарастване от 
13,4% до 17,4%25 то очакванията за 2018 г. са за обща безработица от 12,9%, а за 
най-младата и работоспособна група от населението ще достигне 22,6%26. И още 
един щрих от тежката социална обстановка – по данни на Евростат именно Ал-
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бания е страната, в която разходите за храна са най-високи в цяла Европа – 31% 
от БВП, респективно от семейния бюджет, при средна стойност за ЕС от 6% и 
при 15,6% например за Сърбия или 23 – 24% за Босна и Черна гора27

В десетилетията след началото на прехода през 1990 г. Албания стана 
известна и с много високите стойности на емиграцията сред населението. Това 
негативно явление, затормозващо в голяма степен успешното развитие на дър-
жавата и обществото, ще бъде разгледано по-долу в текста. Тук просто иска-
ме да подчертаем, че недоброто състояние на икономиката, ниският социален 
статус и усещането за безперспективност са основни двигатели в този процес, 
въпреки че върху него въздействат и други фактори.

Този преглед на вътрешното развитие на Албания няма претенции за из-
черпателност, той само щрихира някои характерни области в различни сфери 
от състоянието на държавата и обществото. Оценките са неизбежно противо-
речиви, тъй като някои от посочените слабости и проблеми не се решават сво-
евременно и продължават негативното си въздействие години наред – става 
дума и за вътрешнополитическото противопоставяне с всевъзможни средства 
и неспособността за обединение около общонационални приоритети, и за не-
достатъчно стабилното икономическо развитие, и за сложната и неблагоприят-
на социална картина, и за липсата на върховенство на закона навсякъде и във 
всичко, и за наличната корупция и връзките на политическия елит с бизнес 
кръговете, и за неспособността за ефикасна борба с организираната престъп-
ност, и за непълноценно функционираща съдебна система, и за липсата на не-
зависими медии. Всичко това са слабости, които трябва да бъдат преодолявани 
колкото е възможно по-бързо, като многото недостатъци не ни дават основание 
да заключим, че преходът на Албания към демократично общество и функцио-
нираща пазарна икономика е окончателно завършен. Това ще бъде факт, когато 
изискванията на ЕС за членство бъдат реално покрити – а това може да се слу-
чи единствено при синхронизирани и успешни усилия на политическата класа 
и държавните институции, на бизнеса и цялата общественост.

Когато се стремим към обективно оценяване на развитието на Албания 
във вътрешен план, ние задължително трябва да отчитаме характерните особе-
ности и специфичните затруднения. Защото някои обективни фактори влияят 
наистина негативно и са истински препятствия по успешния път напред. Не 
може да не се отразява негативно фактът, че именно това е страната, която 
изпитва последствията от най-тежкия тоталитарен режим в Европа след Вто-
рата световна война и съответно има да наваксва най-значителното изоставане 
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назад. А развитието на необичайни и характерни само за нея процеси доведоха 
и до истинския срив на държавността в периода 1996 – 1997 г., когато почти 
всичко трябваше да стартира отначало, включително елиминирането на анар-
хията и хаоса. И може би всичко щеше да върви по-успешно, ако Албания сама 
не си създаваше затруднения и не поставяше препятствия по своя път към на-
белязаните цели.

външнополитическа проблематика и присъствие в 
международния живот

В тази част на изследването ще се занимаем с основните външнополи-
тически приоритети на Албания и ще очертаем резултатите от тях, постигнати 
през годините, но преди това искам да обърнем внимание на някои специфични 
албански явления, намиращи се на границата между вътрешното развитие и 
присъствието в международния живот и имащи отношение и в двете посоки.

Емигрирането от бившите социалистически страни след края на Студе-
ната война е повсеместно явление, но то никъде не достига характерните за 
Албания мащаби. Ако търсим причините за този феномен, трябва да отчетем 
няколко основни аргумента. На първо място, емиграцията е икономическа по 
характер, тя се реализира с оглед на катастрофалното стопанско състояние в 
началото на прехода. Сериозно значение имат и нестабилността на полити-
ческия живот в страната, и честите кризи, достигащи на моменти критични 
стойности, особено през 1996 – 1997 г. Не бива да се подценява и принципът 
на „забранената ябълка“ – дългогодишната изолация на социалистическа Ал-
бания и практическото лишаване на нейните граждани от възможността да пъ-
туват зад граница. Всичко това „отключва“ процеса на масовото и практически 
неподлежащо на контрол и регулиране емигриране.

Какво сочат данните?28 Счита се, че до 1997 г. включително около 500 000 
албанци са напуснали страната, а това представлява около 15% от населението29. 
Дестинациите на придвижване са на първо място Гърция и Италия. Официал-
ните данни от преброяванията показват, че до 2011 г. нови 481 000 граждани са 
емигрирали, като предпочитаните направления остават същите, с единствената 
разлика, че на първо място, с малка преднина, вече е Италия30. В началните годи-
ни на ХХI в. вече може да отчетем и някои нови тенденции – например легализи-
ране на поне част от напусналите Албания и постепенното запълване на нишата 
на трудовия пазар в страните, където албанците основно емигрират. Това пораж-
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да още едно характерно явление – пренасочване на емиграционния поток от Ал-
бания към държавите от Централна и Западна Европа (на първо място Обедине-
ното кралство и Германия), като някои от тях поемат и пътя през Атлантическия 
океан, главно към САЩ и Канада. Не може да има съмнение обаче, че основната 
маса албански емигранти след 1990 г. и до днес, считано общо за целия период 
от повече от четвърт век, се установява в Гърция и Италия.

Има и друг интересен момент – доколко съществува процес на завръщане 
на част от емигрантите. Такъв несъмнено има, обоснован от различни причини. 
Част от напусналите Албания се установяват нелегално в чужди страни и това 
препятства по-нататъшното им легализиране и трайно усядане. Немалко са тези, 
които не успяват да се реализират, преживяват разочарование и поемат обратния 
път. Специализирано изследване показва, че в десетилетието 2001 – 2011 г. почти 
140 000 албанци са се завърнали в страната31  – това съвсем не е малко, но като 
численост в пъти отстъпва на емигриралите. Процесът на завръщане продължа-
ва, но и съотношението в полза на напусналите Албания се запазва.

Фактите недвусмислено посочват, че Албания, съответно на броя на на-
селението си, след 1990 г. се превръща в истински емиграционен резервоар. 
Логичен е въпросът дали бежанската криза, възникнала във връзка с войната 
в Сирия и постепенно превърнала се и в мигрантска, влияе в някаква степен 
върху този процес и крие съществени рискове. От налични данни на „Еврос-
тат“ могат да се направят някои изводи. Потокът от мигранти, движещ се през 
Балканите към Централна и Западна Европа, несъмнено дава тласък и на еми-
грирането от Албания – включително и поради факта, че пришълците се явяват 
конкуренция на трудовия пазар за онези албанци, в чиито планове присъства 
емигрирането като начин на реализация и търсене на перспектива. Видимо се 
засилват опитите за нелегално влизане в предпочитаните развити европейски 
държави. Ако приемем, че трите години от 2014 до 2016 са критични за бежан-
ския/мигрантския натиск върху Стария континент, „приносът“ на албанците не 
е за пренебрегване. През това време в ЕС нелегално са влезли 118 000 гражда-
ни на Албания, като огромното мнозинство от тях са депортирани – 101 000 за 
периода (над 80%), от тях 42 000 само през 2016 г.32.

Всичко това показва, че албанците до момента се оказват част от про-
блема, а не от решаването му. Те представляват същностна част от бежанския/
мигрантския поток, според някои данни са третата по численост национална 
група в него след сирийци и афганистанци33. Разбира се, става дума въобще 
за албански емигранти, включително тези от Косово (за които ще говорим 
по-долу), Западна Македония и други територии. Това не променя основния 

Боби Бобев



81

и категоричен извод – след 1990 г. около 1 000 000 граждани на Албания са 
емигрирали от страната и кризата през 2014 – 2016 г. задълбочава проблема. 
По данни на ООН, към 2017 г. 1 150 000 родени в Албания, или 40% от цялото 
население на страната, живеят извън нея, като само в годините от 2011 до 2017 
са емигрирали над 330 000 души34.

Разбира се, сериозен интерес представляват и становищата по този въ-
прос на интервюираните във връзка с изследването. Според Намик Докле това 
е реален риск с непредсказуеми последици в бъдеще време35. Емиграцията не 
само опразва цели села, но и предизвиква процес на „изтичане на мозъци“, като 
много малка част от напусналите страната се реализират по специалността си, 
а и незначителен брой от следващите в чужбина впоследствие се завръщат. 
Наложилата се формула, че в Албания човек няма бъдеще, навява песимизъм и 
е заплаха за перспективите пред страната.

И според Паскал Мило36 тенденциите са тревожни, особено за младо-
то поколение. Според него например само през 2018 г. 367 000 граждани са 
апликирали за американска зелена карта. Според изследване на „Галъп“ 79% 
във възрастовата група от 15 до 29 години искат да напуснат страната завина-
ги – това е най-високият резултат в световен мащаб, включително държавите, в 
които има конфликти. Друго изследване показва колко е силна тази тенденция 
сред образованите кадри – така 78% от лекарите желаят да емигрират, основно 
в Германия. А към всичко това се добавя и недобрата демографска картина – 
през 2017 г. за първи път броят на смъртните случаи превиши този на ражда-
нията, а статистиката показва и тенденция към застаряване. Сборът от тези 
проблеми представлява драматична заплаха за страната с изключително тежки 
последствия в бъдеще време.

Бежанската/мигрантска криза, която засегна осезателно спокойствието и 
сигурността в Европа, има и друго измерение, макар и по посока, противопо-
ложна на направлението Централна и Западна Европа. Става дума за участие 
във военните действия в Сирия и Ирак на контингент наемници от Балканския 
регион, включително и от Албания. Проблемът изглежда страничен с оглед 
темата за емиграцията, но именно чрез сътресенията в Близкия изток се дава 
старата на бежанския/мигрантския натиск към европейския контингент. Още 
повече, че радикалният ислям и производната му терористична дейност ло-
гично търсят и намират почва в Балканския регион именно в общества, където 
преобладава мюсюлманството – Албания, Косово, Босна и Херцеговина, някои 
райони на Сърбия. Рекрутирането на хора от Балканите, първоначално преиму-
ществено за Ал-нусра, впоследствие основно за „Ислямска държава“, отвежда 
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между 100 и 200 наемници от държавата Албания в техните редове до началото 
на 2016 г., т.е., в пика на потока от рекрутиране на бойци от европейския кон-
тинент37 . Искам да подчертая, че в случая става дума преди всичко наистина 
за наемници, търсещи заплащане поради лошата икономическа обстановка и 
високата безработица в Албания, а не е мотивирано от религиозна ревност. Съ-
ществуват обаче и реални рискове – възможна радикализация на някаква част 
от тези албански граждани, воювали в Близкия изток, с оглед неизбежното им 
завръщане в страната в определен момент. В тази връзка властите след 2014 г. 
взеха редица мерки, включително криминализиране участието на албански 
граждани във военни действия зад граница, както и отделянето на специално 
внимание на завръщащите се в страната и тяхното по-нататъшно поведение38.

По начало албанците не са религиозен народ, вероизповеданието никога 
не е било доминантна величина, исторически сложили се обстоятелства водят 
към една религиозна пъстрота39 . Конкретно в държавата съществуват някол-
ко конфесионални общности: най-много мюсюлмани (включително немалко 
бекташии), православни, католици. Като цяло те съжителстват безпроблемно 
през цялото съществуване на независимата държава. Не искам да се впускам 
в подробности, но принципно възприетото становище е, че около две трети от 
населението изповядва исляма, а останалите са християни, при повече пра-
вославни в сравнение с католиците. Такива са статистическите данни още от 
междувоенния период, после информацията прекъсва във времето на социа-
лизма и т.нар. „Атеистична държава“ . В преброяването от 2011 г. , в което е 
заложен и показател за вероизповедание, данните изглеждат леко изкривени, 
но особено впечатление прави фактът, че над 380 000 души предпочитат да 
не отговарят на въпроса, а почти 70 000 директно се обявяват за атеисти. Това 
потвърждава тезата за нерелигиозността на албанците, но безспорен факт е, 
че повече от половината на населението принадлежи, активно или пасивно, 
към исляма. Това носи известен риск с оглед на факта, че именно сред таки-
ва хора се търси рекрутиране на наемници за радикално действащите форми-
рования. Както вече бе подчертано, албанските власти се държат адекватно и 
взимат необходимите мерки, включително и с оглед възможността част от тези 
радикализирани елементи да се завърнат в страната и да предизвикат непри-
ятни, включително по-дълготрайни, последствия. Задължително трябва да се 
подчертае и фактът, че открития през 2010 г. Ислямски университет „Бедър“ е 
разумен ход на Главното мюфтийство на мюсюлманската общност, с който се 
гарантира подготовката на собствени кадри за духовната сфера и се намалява 
риска в това направление, съществувал видимо в началото на прехода . Равно-
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весието в тази сфера се поддържа от наличността и на Католическия универси-
тет в Тирана, и на ортодоксалната Духовна семинария край Дуръс. 

Интересно е да разгледаме и мнението на интервюираните по този въ-
прос. Те определено считат, че по отношение на възможността за разпростра-
нение на ислямски фундаментализъм и радикализъм не съществуват рискове. 
За Паскал Мило40 страната е модел за религиозна хармония. Опитите на ра-
дикални ислямски течения да намерят почва за разпространение чрез финан-
сиране, даване на образование и строеж на култови сгради въздействат върху 
изключително малък брой хора от изолирани мюсюлмански кръгове. Властта е 
много внимателна в това направление и взема адекватни мерки. От своя страна 
Намик Докле заявява41, че теоретично този радикализъм носи опасност, но до 
момента не е предизвикал никакви проблеми. Ако има някакво въздействие, то 
е в „отделни острови“ и няма тежест в обществото. Същевременно той при-
зовава вниманието по темата да не отслабва и опасността да не се подценява.

Така съвсем определено може да се твърди, че гражданите на Албания 
действително са част от проблемите на ЕС със своите силни емигрантски на-
строения, но те не са сериозен елемент от по-застрашителния риск на ислям-
ския радикализъм както за региона, така и за целия континент.

Последното десетилетие на ХХ в. обогати политическата и етнонацио-
нална проблематика с нов термин – все по-често се заговори за поведението на 
т.нар. „албански фактор“. Това стана безспорен факт, тъй като двете основни 
събития в регионален план се оказаха разпадането на Югославската федерация 
и развитието на албанския национален въпрос. Темата има своята предистория, 
която се корени в очертаването на границите на Албания през 1913 г. и остава-
нето на значителни населени с албанци територии извън страната, в Югосла-
вия и Гърция42. Във времето до 1990 г. държавата-майка няма нито инструмен-
тариума, нито потенциала да води активна политика спрямо сънародниците 
зад граница както в междувоенния период, така и във времето на комунистиче-
ската диктатура43. След края на Студената война ситуацията се променя корен-
но в поне две направления: Албания води качествено нова външна политика 
във всички направления, включително и спрямо сънародниците зад граница, а 
разпадът на Югославия довежда до наличието на албански етнически елемент 
вече в пет страни на Балканите. Съвсем очевиден е стремежът на официална 
Тирана да има поведение на реална държава-майка и да бъде ръководен фактор 
на една координирана политика. Също така вън от съмнение е безрезервната и 
всестранна подкрепа, която Албания оказва на сънародниците в Косово, Север-
на Македония, Сърбия, Черна гора и Гърция. 
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С оглед на стабилността и сигурността в региона и рисковете за тях тряб-
ва да се обърне особено внимание на една тема, която е повод на много диску-
сии, различни тълкувания и спекулации. Става дума за това дали политиката на 
Албания, сближаването и видимото единодействие по много въпроси на албан-
ския фактор не означава стремеж към обединение на т.нар. „етнически терито-
рии“ в общ държавнополитически субект и създаване на Велика Албания. По-
добни настроения и обществени нагласи несъмнено съществуват, но в случая 
далеч по-важна е официалната позиция. Тя може да се търси на първо място 
в създадената под егидата на президента Реджеп Мейдани и обнародвана през 
есента на 1998 г. „Платформа за решаване на албанския национален въпрос“44. 
За да не бъда голословен, цитирам: „В сегашните условия Академията на на-
уките иска… признаване на Косовската република като съставен елемент на 
Съюзна република Югославия, за признаване на албанците в Македония като 
равноправни граждани наред с македонците, т.е., да им бъде дадено правото на 
държавнообразуващ народ, за подкрепа на албанците в Черна гора да образуват 
своя автономна област и за осигуряване правото на албанците в Гърция да учат 
в държавните училища на майчиния си език“45. 

Във връзка с Платформата искам да се спра на два момента. По същество 
тя представлява национална доктрина, правеща исторически преглед и акцен-
тираща върху по-близкото и по-далечно бъдеще, а такива документи неизбеж-
но имат националистически привкус и се посрещат остро от съседите. Така в 
някои столици в региона тя е окачествена като „зловеща“ и призив за създаване 
на Велика Албания. По моите разбирания подобни определения са пресилени, 
тъй като в тази национална програма няма призив за обединение на територии 
в единна държава. Нещо повече, в условията на открито противопоставяне и 
вече активни военни сблъсъци бъдещето на Косово се вижда в една тристран-
на федерация със Сърбия и Черна гора, а не като самостоятелна и независима 
държава. Разбира се, по-късно, в променени условия, албанският фактор и на 
първо място Албания приветстваха отделянето на Косово и обявяването му за 
независима държава Отново ще подчертая, че документът е решен в откровено 
националистически дух, съществуват неточности, на които може да се възрази, 
има пресилени и нереални искания – например тезата за автономна албанска 
област в Черна гора. Като цяло обаче не стои въпроса за обединение на т.н. 
„етнически територии“ в единна държава.

Разбира се, много важно е политическото поведение на албанския фак-
тор и преди всичко на Албания в реалните въоръжени конфликти в края на 
ХХ и началото на ХХI в. Официална Тирана е силно ангажирана с косовска-
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та кауза и я подкрепя всестранно46. Албания е своеобразен адвокат на Косово 
пред международната общност, противопоставя се остро на Белград и дори 
къса дипломатическите отношения със Сърбия и поставя армията си в бойна 
готовност, отдава въздушното, морско и сухоземно пространство за нуждите на 
операцията на НАТО, приема над половин милион бежанци. Със закъснение от 
няколко години бе призната и дълго отричаната роля на страната като база за 
подготовката и въоръжаването на Армията за освобождение на Косово (АОК). 
Може да се каже, че за Албания и албанците през 90-те години на ХХ в. косов-
ската кауза е първостепенен приоритет и подкрепата за нея е безпрекословна.

По различен начин стоят нещата при събитията в Македония през 
2001 г.47 Тогава имаме видимо разминаване между обществените настроения и 
официалната позиция. Несъмнено албанците подкрепят исканията на сънарод-
ниците си в Македония, но политическото поведение на Тирана е различно – тя 
подкрепя открай време желанието за разширяване правата на сънародниците 
в Македония, както е заложено и в Платформа за решаване на албанския на-
ционален въпрос, но се дистанцира от въоръжената форма на съпротива и не 
допуска да бъде свързана с нея, за разлика от косовската криза. Призивите са 
за намиране на решение чрез преговори и запазване независимостта и интегри-
тета на съседната държава.

Трябва да се обърне внимание и на отношението към един друг район – 
Прешевската долина в Южна Сърбия. Там живее албанско население и още 
през 1999 г. виртуално се появява като паравоенно съединение т.нар. Армия за 
освобождение на Прешево, Буяновац и Медведжа. Заявената цел е въоръжени 
действия с цел излизане на района от Сърбия и присъединяване към Косово. 
И Тирана, и Прищина, и албанските субекти в Македония се обявяват против 
подобно поведение и апелират да се търси разширяване на правата чрез об-
ществено-политически средства48.

Със събитията в Македония през 2001 г. се слага край на екстремните 
изяви на албанския фактор в края на ХХ и началото на ХХI в. Задължително 
е да се направят два основни извода: с Кумановското споразумение49 от юни 
1999 г. и с Охридския рамков договор от 13 август 2001 г.50 албанците в Косово 
и Македония практически постигат целите на своята въоръжена съпротива, а 
вече никой не може да се съмнява във водещата роля на Албания по отноше-
ние сънародниците зад граница. От този момент нататък официална Тирана се 
стреми да има активно поведение спрямо проблемите на албанското население 
в Косово и Македония, както и към спазването на правата му като малцинство 
в Гърция, Сърбия и Черна гора. От началото на ХХI в. Албания изпълнява 
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пълноценно ролята си на държава-майка, още повече, че член 8 на Албанската 
конституция задължава властите да имат подобно поведение.

Възниква въпросът дали подобни близки връзки и дори единодействие 
в много случаи не плашат съседните държави и не извикват към живот при-
зрака на Велика Албания – нещо, което е в състояние да разклати регионална-
та сигурност. Това с особена сила се отнася към видимото сближаване между 
вече наличните две албански държави. Така например съвсем наскоро сръб-
ският президент Вучич нарече перспективата за формиране на Велика Алба-
ния „опасна като тероризма“51. В своеобразен отговор албанският премиер Еди 
Рама заяви скоро след подобни обвинения, че няма такова нещо като Велика 
Албания, но има единен албански народ52. Трябва да се напомни и това, че 
нееднократно властите и в Тирана, и в Прищина са заявявали, че албанците 
наистина един ден ще живеят заедно, но това ще бъде в рамките на ЕС. В името 
на обективността трябва да се изтъкне и фактът, че понякога с почти заплаши-
телен тон се изричат закани за обединение на Албания и Косово, но това е так-
тически прийом за натиск върху Брюксел в името на една ускорена интеграция.

Естествено възниква въпросът дали проявите на единение и едино-
действие понякога предизвикват негативни реакции, на първо място у съсед-
ните държави. Това наистина е така, особено в случаите на преиграване с из-
блиците на прекален патриотизъм и дори национализъм. За пример могат да 
се дадат помпозните тържества за 100-годишнината на съвременната албанска 
държава, проведени последователно в Скопие, Прищина и Тирана и довели 
до негативни реакци в правителствените кръгове в Гърция, Македония и Сър-
бия53. Това подсказва необходимост от по-внимателно боравене с тази темати-
ка – нещо, за което може да съдействат и ЕС, и НАТО, и различните формати 
на регионално сътрудничество.

И понеже материята за албанския фактор по естествен път се свързва 
и с национализма и потенциалната възможност той да въздейства негативно 
на стабилността и сигурността в региона, интерес представляват становищата 
на нашите събеседници в интервютата. За Намик Докле съществува известен 
риск на теория, но той не крие реална опасност54. Паскал Мило не вижда в Ал-
бания обстоятелства, които да водят към краен национализъм. Може би подоб-
но нещо съществува в социалните мрежи, но влиянието му е силно ограничено 
и се проявява единствено в случаи на криза или инциденти със съседите55. 

Очевидно въпросът за албанския фактор и ролята на официална Тира-
на в него кореспондира директно с темата за цялостната външна политика на 
Албания. Нейните основни приоритети са ясно формулирани и нееднократно 
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потвърждавани, включително и в практически смисъл, още през 90-те години 
на ХХ в. Става дума за европейската и евроатлантическата интеграция56, за 
позитивни отношения със съседите и участие в различните форматеи на ре-
гионално сътрудничество, за действия спрямо сънародниците зад граница, по 
силата на споменатия вече член 8 на Конституцията.

Преди всичко искам да изтъкна, че след края на Студената война Албания 
има повече задачи за решаване от другите бивши социалистически държави във 
външнополитически план. Става дума за изолираността на страната във време-
то на комунистическия режим, довела до отсъствие от редица важни форуми и 
процеси и за необходимостта тази изостаналост да бъде наваксана. Официална 
Тирана успява в кратки срокове да възстанови дипломатическите си отношения 
със САЩ, Великобритания и Съветския съюз, да подпише заключителния акт от 
Хелзинки, да стане член на ОССЕ и Съвета на Европа. Нещо повече, през 1992 г. 
Албания е първата източноевропейска страна, която поставя кандидатурата си за 
членство в НАТО57. Разбира се, страната не отговаря на изискуемите критерии за 
подобно членство, но намеренията са повече от ясни – интеграционните усилия 
за напредък по пътя към ЕС и Североатлантическия алианс ще са приоритет от 
първостепенна важност и това е една от малкото теми, по които съществува пъ-
лен обществен и политически консенсус. Важно е да се подчертае, че тези външ-
нополитически приоритети са постоянно действащи още от първата половина на 
90-те години на ХХ в. и за подобно постоянство допринася изключително много 
именно това налично общо съгласие. 

Това твърдение се потвърждава и от становищата на интервюираните ни 
събеседници. Така Паскал Мило е категоричен: „Основните приоритети във 
външната политика са пълната интеграция в ЕС чрез отваряне на преговорите за 
членство през 2019 г., развиване на приятелски отношения със съседните държа-
ви и сътрудничество в регионален план, основано на взаимна изгода, осигурява-
нето на мира и сигурността в района, развитие и засилване на сътрудничеството 
със стратегическите партньори и особено със САЩ“58. Подобно мнение е от осо-
бена важност, като се вземе предвид фактът, че именно Мило е външен министър 
в тежките години на косовската криза, а и води от албанска страна преговорите 
за интегриране в ЕС в период от четири години. По отношение на основните 
приоритети на същото мнение е и Намик Докле. Той нарича интеграционния 
процес „главен приоритет“, като веднага след него посочва добросъседството и 
наложилия се принцип на поведение „нито един проблем със съседите без наме-
рено решение“. В това отношение важно значение има и приетият през есента 
на 2018 г. закон за малцинствата. Докле посочва и налични проблеми с Гърция – 
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въпросът за морската граница, по който текат преговори, неотменения в гръц-
кия парламент абсурден Закон за войната с Албания, наличен още от 1940 г., 
исканията от албанска страна за спазване правата на чамите. Отношенията със 
Сърбия регистрераха подобрение, осъществяват се контакти на нива премиери и 
председатели на парламенти, каквито не са били реализирани повече от половин 
век. Разбира се, съществуват сериозни разминавания по темата за Косово, като 
Тирана подкрепя равноправния диалог Прищина – Белград. В разговорите със 
Сърбия неизменно присъства и въпросът за правата на албанското население в 
Прешевската долина в южните райони на страната.

Тези подробни и точни отговори изискват съвсем малки допълнения. В ис-
торията на интеграционния процес трябва да се отбележат няколко съществени 
момента. Албания е в структурни отношения с ЕС от 2006 г., когато последова-
телно се парафира и подписва споразумението за стабилизиране и асоцииране 
(ССА) . То влиза в сила на 1април 2009 г. и именно чрез неговите механизми се 
реализира основният обем на сътрудничеството между Тирана и Брюксел. Така 
можем да кажем, че тази дата е наистина историческа за Албания – на нея тя 
става член на НАТО, а ССА влиза в сила. Разбира се, по отношение на евроинте-
грацията това е само позитивна крачка по един дълъг и труден път.

В този момент и политическата класа, и общественото мнение очевид-
но са въодушевени от постигнатите успехи. Правителството не желае да губи 
време и по-малко от месец по-късно, на 28 април 2009 г., депозира в Брюксел 
официалното си искане за пълноправно членство в ЕС. За всички е напълно 
ясно, че в случая вероятно има известно прибързване и за реализирането на 
следващата неизбежна крачка (придобиване статут на страна кандидат) ще е 
необходимо време, но на 16 ноември 2009 г. Европейският съвет приема офи-
циално апликацията на Албания и възлага на ЕК да се произнесе по нея. След 
година време комисията дава своето становище, като посочва проблемните об-
ласти, а по-късно, на 10 юни 2011 г. то е конкретизирано в план за действие с 
посочени 12 основни приоритета. След няколко месеца мнозинство и опозиция 
за пореден път доказват, че могат да намират единодействие по външнополи-
тически теми и на 1 ноември 2011 г. подписват споразумение за съвместни 
действия в областта на евроинтеграцията и по-късно е подготвен Национален 
план за действие. След 1 март 2012 г. започват консултации с експерти от ЕК за 
неговата реализация. Напредъкът в различните сфери позволява на 12 ноември 
2013 г. да започне диалог на високо равнище Албания – ЕС по основните про-
блеми за евроинтеграцията на страната.
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Следващата ключова дата в това направление е 27 юни 2014 г. На нея 
Албания официално получава статут на страна – кандидат за членство в ЕС. 
Оттук нататък предстои още много работа, извършване на редица реформи, 
преговори по отделните глави – въобще, покриване на всички изискуеми кри-
терии59. Към настоящия момент Албания очаква да се реализира още една от-
давнашна цел – през 2019 г. да се насрочи датата за началото на преговорите за 
пълноправно членство, това се определя като национална цел в неотдавнашно 
изказване на премиера Еди Рама60. Подобна стъпка, вече препоръчана от ЕП61, 
би била решителна крачка напред в едно приоритетно външнополитическо на-
правление. За това важно значение ще има фактът, че по елементи от критич-
на важност в международните отношения (например анексията на Крим62 или 
борбата с „Ислямска държава“) поведението на Тирана е напълно в унисон с 
това на Брюксел.

Същевременно трябва да се каже, че все още съществуват проблеми за 
разрешаване в отношенията с някои от съседните държави. Намик Докле по-
сочва нерешените въпроси с атинското правителство, като можем да добавим 
и появяващата се периодично тема за правата на гръцкото малцинство в Алба-
ния63. Нямам съмнение, че проблемите ще могат да се преодолеят, още повече 
че двете съседни страни са съюзници в НАТО и имат договор за приятелство и 
сътрудничество още от 1996 г.

От особена важност са отношенията със Скопие – включително и поради 
сериозния процент албанци, живеещи на територията на Република Северна 
Македония. Този факт често е пораждал спекулации, а на моменти и действи-
телно е поставял контактите в известна зависимост от състоянието на вътреш-
ноетническите проблеми. Много сериозен шум, например, съществуваше след 
последните парламентарни избори и т.нар. Тиранска декларация – тогава Ал-
бания дори бе обвинена от някои кръгове в намеса във вътрешните работи. 
Неотдавнашното посещение на Зоран Заев в Тирана обаче разсея всякакви 
съмнения – той нарече Албания най-близкия приятел на Република Северна 
Македония64, а според албанския му колега Еди Рама двете страни са важни 
стратегически партньори65. Обявено бе и провеждане на съвместно заседание 
на двете правителства в следващите месеци66.

Ако към всичко това добавим и подобрените отношения с Белград, и 
близкото сътрудничество с Турция67, и отсъствието на спорни въпроси с Под-
горица, и развитието на взаимните връзки със САЩ68, и активното присъствие 
в НАТО, във външнополитически план остава единствено да направим оценка 
за контактите и връзките с Косово, фактически втората албанска държава на 
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Балканите. Напълно според очакванията те са изключително близки и белязани 
от сътрудничество във всички възможни сфери. От януари 2014 г. се провеж-
дат съвместни заседания на двете правителства69, които ежегодно набелязват 
сферите на сътрудничество и подписват съвместни документи – независимо 
чие е мнозинството и съответно правителството в двете съседни страни. Всич-
ко това от време на време извиква на живот призрака на Велика Албания, но 
преди всичко като пропагандно средство от страна на Сърбия – по въпроса 
взех отношение и по-горе в текста. Независимо от тази моя оценка, трябва да 
отбележим, че реакциите от Белград бяха особено силни след срещата на двата 
кабинета в Пея през ноември 2018 г. На нея не само се подписаха 9 споразуме-
ния за сътрудничество, но и бе обявено сключване на митнически съюз между 
двете държави в следващите месеци, който би довел до фактическо снижаване 
до крайност на граничната бариера70. По-късно премиерът Рама поясни, че ще 
се търсят подобни споразумения с всички съседни страни, действайки се по 
примера на Шенгенското пространство. 

Подобни близки контакти и активни отношения едва ли могат да изне-
надат когото и да било. Те оформят една цялостна позитивна оценка за поведе-
нието на официална Тирана за добросъседство и сътрудничество на базата на 
взаимния интерес. Същевременно трябва да се има предвид, че всеки знак за 
по-нататъшно сближаване между Албания и Косово ще предизвиква негативни 
реакции, на първо място от Сърбия, и ще внася елемент на напрежение. В този 
смисъл отговорност на официална Тирана е да се държи максимално баланси-
рано и внимателно в името на регионалната стабилност.

изводи

Такава е в най-общи линии картината на вътрешното състояние на Албания 
и присъствието ѝ в международния живот. За разлика от други държави в региона 
нещата изглеждат разположени в обратен план – основните проблеми са вътреш-
нополитически, докато по темите за приоритетните направления във външната 
политика има съгласие и никой не ги подлага на съмнение. В този смисъл е жела-
телно и ЕНП, и ПЕС, и правителствата на държавите членки на ЕС да въздействат 
в посока на успокояване, в рамките на възможното, на вътрешнополитическата 
атмосфера, която е изключително напрегната в последно време – все пак Брюк-
сел има надежден инструментариум и средства за въздействие, особено с оглед 
силния стремеж на официална Тирана към еврочленство. Подобно развитие на 
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нещата, и на първо място преодоляването на вътрешното противопоставяне и не-
примиримост в името на наистина важни цели, например борбата с корупцията 
и организираната престъпност, би имало още по-силно въздействие върху обста-
новката на сигурност и стабилност в региона. Нужно е да се предотвратяват и 
наличните понякога пристъпи на прекален патриотизъм и дори национализъм. 
Страната може да играе успешно тази роля, особено с оглед и на влиянието върху 
другите сегменти на албанския фактор. Тя трябва да осмисли факта, че такава 
линия на поведение ще ѝ донесе само полза, а своето въздействие в това направ-
ление, в качеството си на регионален фактор, може да изиграе и България – чрез 
още по-тясно сътрудничество на всички възможни нива.

Бележки
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Albania: The Difficult Road to Progress

Bobi Bobev

In recent decades, Albania has provided many examples of positive developments. It has 
successfully emerged from the shadow of the most populist totalitarian regime in Europe 
and has made decisive steps towards the transition to pluralistic parliamentary democracy 
and a functioning market economy. This transition was not easy, as Albania has also faced a 
number of other obstacles that have not been experienced by the other former socialist coun-
tries, such as the painful crisis of statehood in 1996-1997. It is a credit to the country that in 
all these years it has managed to defend its foreign policy priorities – maximum accelerated 
integration, good-neighborliness and regional cooperation, protection of the interests of the 
compatriots abroad and, above all, the cause of Kosovo‘s independence.
Along with these good assessments, one more fact should be mentioned - sometimes one gets 
the impression that nothing does so much harm to Albania as it does on her own. I refer to the 
fierce and irreconcilable internal political confrontation, which at times brings the country 
and the society to collisions on the edge of anarchy. This also greatly impedes the imple-
mentation of the necessary actions with regards to important tasks, such as the fight against 
corruption and organized crime. If the EU and the main parties in it, the EPP and the PES, 
manage to play their role in taking the heat out of the situation and a little more conciliatory 
attitude among the main party actors for the internal and external national causes, the country 
will be able to record truly impressive achievements and to be a real factor of stability and 
security.
Keywords: internal situation, political contradictions economic development, regional plicy, 
relations with Kosovo

Боби Бобев



95

„европейско“ ли е бъдещето на Босна  
и Херцеговина?

Чл.-кор. проф. дин Александър Костов
Институт за балканистика с център по тракология  

Българска академия на науките

„Дейтънска“ Босна навлиза в третото десетилетие от своето съществува-
не в силно променяща се международна обстановка, която изисква и съответ-
ните адекватни решения и действия от страна на управляващите.1 Потвърде-
ните през 2015 – 2016 г. европерспективи се сблъскват с вътрешната ситуация, 
която е далеч дори и от „балканските“ стандарти за нормално функционираща 
държава член на ЕС. Същевременно в международен план през 2014 – 2015 г. 
се случват много важни събития и протичат процеси, които оказват влияние 
и върху Балканите, в това число и в Босна и Херцеговина (БиХ). „Украинска-
та криза“ и засилващата се конфронтация между Запада и Русия, събитията в 
Близкия изток (напр. войната в Сирия, възхода на „Ислямска държава“ и др.), 
както и бежанската и мигрантската криза стават причина за промененото отно-
шения във Вашингтон и Брюксел към интеграцията на страните от Западните 
Балкани в ЕС и в НАТО.

На този фон във вътрешнополитически план отново и по-силно из-
никва необходимостта от разрешаване на сериозните проблеми в БиХ, което 
предполага постигане на консенсус по въпроса за изменения в устройството 
на държавата и съответно в Конституцията на създадената през 1995 г. дър-
жава. Всички са за промени, но какви и по какъв начин? Отговорите на тези 
въпроси са понякога коренно различни, независимо дали идват от вътрешните 
политически играчи, или произлизат от съветите на Брюксел например. А от 
решаването на проблемите, в една или друга посока, зависи „европейското“ 
бъдеще на БиХ.

дефектите на дейтънската система

Още след първото десетилетие от съществуването на „нова“ Босна за-
почва все по-ясно да проличава недоволството от нейното устройство. То е 
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изразявано не само от политическите представители на местните бошняци, 
сърби и хървати, но и от международната общност.

Основната цел на Дейтънското споразумение, слагащо край на една кър-
вава война с над сто хиляди жертви, е закрепването на етническия мир и гаран-
тиране на съществуването и правата на трите т.нар. „конститутивни (консти-
туционни) народа“ – бошняци, сърби и хървати, съответно на доминиращите 
в тях религиозни общности – мюсюлманите, православните християни и като-
лиците. До голяма степен то изпълнява предназначението си, но постепенно 
излизат наяве някои от неговите дефекти, които пречат на нормалното развитие 
на държавата и обществото.

В „октроираната“ конституция, представляваща Анекс IV към договора 
от американския град, международната общност създава една уникална адми-
нистративно-политическата структура на БиХ, която заедно с другите условия, 
предопределя твърде сложната и тромава система за функциониране на държа-
вата. Според подписания договор Босна и Херцеговина (БиХ) е федерален тип 
държава, състояща се от две автономни части, наричани „ентитети“ – Федерация 
Босна и Херцеговина (ФБиХ) и Република Сръбска (РС). Освен тях е създаден 
и самоуправляващият се окръг Бръчко, принадлежащ едновременно и на двете 
единици. На свой ред, Федерацията е разделена на десет кантона, като бошня-
ците преобладават в пет от тях, а босненските хървати – в три, като в останалите 
два, населението е разделено приблизително еднакво между двата народа. 

Създадената през 1995 г. административно-институционална система в 
БиХ представлява сложна структура, обхващаща четири равнища – държавно, 
ентитетско, кантонално (във ФБиХ) и общинско. Пример за нейната компли-
цираност може да се даде още с най-високото от тях. Държавното председател-
ство (президентство) се състои от трима души и включва по един представител 
на бошняците, сърбите и хърватите, ръководещ и представляващ тази институ-
ция на ротационен принцип на всеки осем месеца. Парламентът на БиХ се със-
тои от Долна камара на представителите и Горна – Дом на народите, съставени 
от избрани също по квотен признак представители на босненския, сръбския 
и хърватския народ, съответно на двата ентитета. Той има също колективно 
тричленно ръководство, представлявано от всеки от членовете му на ротацио-
нен признак. 

Приетото устройство на държавния парламент цели да се постига кон-
сенсус между представителите на трите конститутивни народа при приемане 
на законите и други актове, като се търси съгласието на мнозинството. Прак-
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тиката обаче показва, че резултатите от неговата дейност са често негативни 
поради съдържащите се в основния закон възможности за лесно блокиране на 
важни решения. 

Административно-управленската структура се допълва във Федерацията 
с наличието на 10 кантона със свои парламенти и правителства.2 Наред с това 
и създадения през 1999 г. самоуправляващ се окръг Бръчко има свой парламент 
и правителство. На същия принцип, със съответните специфики, са съставени 
и останалите органи за управление на държавно, ентитетско, кантонално и об-
щинско.

В резултат от въведената „Дейтънска“ конституция гражданите на БиХ 
трябва да избират (по правило) през четири години четирима президенти, сто-
тици членове на 13 парламента, които впоследствие утвърждават на свой ред 
също 13 правителства –централно, две ентитетски и десет кантонални. 

За да стане по-ясна етническата и религиозната картина в съвременна 
БиХ тук предлагаме основните резултати от преброяването от 2013 г. Неза-
висимо, че не са признати от представителите на РС, тези данни дават до го-
ляма степен представа за разпределението на основните групи от население-
то на страната. Според официалните публикации през 2013 г. населението на 
БиХ е 3 531 159 души, като трите „конститутивни народа“ имат различен дял: 
бошняци – 50,1%, сърби – 30,8%, хървати – 15,4%. Останалите 3,7% включват 
представителите на признатите 17 малцинства. Разпределено по ентитети на-
селението на ФБиХ (2 219 220 души) е съставено главно от бошняци (70,4%) 
и хървати (22,44%), в Република Сръбска (1 218 107 души) – основно от сърби 
(81,5%) и малка част бошняци (14,0%).3

Цитираните данни показват промените в етническия състав на държа-
вата в сравнение с периода от преди войната. Така според преброяването от 
1991 г. тогавашната югорепублика БиХ има население от около 4,4 млн. души, 
от които най-много са мюсюлмани (бошняци) – 43%, сърби – 31%, хървати – 
17%, „югославяни“ (5,5%) и други. Промените, които са по-скоро в броя, а не 
толкова в дела на различните групи, са в резултат на военните действия, съпро-
водени с „етническо прочистване“ и последвалата емиграция.4 

По декларираната религиозна принадлежност данните показват, че мю-
сюлманите са 50,7%, православните християни (главно сърби) – 30,7% и като-
лиците (предимно хървати) – 15,2%. 

Наложената с Дейтънската конституция система гарантира в голяма сте-
пен колективните права на трите конститутивни народа, но в същото време 
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съдържа редица дефекти, които създават условия за конфликти и нестабилност 
в страната. Сред тях може да отбележи както нарушаването на индивидуалните 
граждански права, така и груповите правата на другите етнически групи (роми, 
евреи и пр.). Тези (и други) дефекти пречат на страната и на обществото да 
вървят по пътя на „европейското“ си развитие. 

С Конституцията са създадени условия за лесно блокиране на важни ре-
шения, от което често се възползват политиците. Многобройните институции 
„произвеждат“ огромен брой функционери и чиновници. За поддържането на 
многобройната администрация се изразходват огромни за мащабите на страна-
та финансови средства. Още по-негативно е обстоятелството, че политически-
те партии имат възможност да назначават свои кадри и привърженици в нея и 
по-този начин да укрепват влиянието си. 

Близо четвъртвековната история на „Дейтънска“ Босна показва, че га-
рантираните (по този начин) права на трите основни етнорелигиозни групи 
не съдействат за нормалното функциониране на страната и пречат за нейното 
устойчиво развитие. Разбира се, има и някои положителни стъпки, целящи по-
добряване на системата, но те са главно резултат от външен натиск. Същият е 
постоянно упражняван от международната общност и преди всичко от ЕС и 
САЩ. Впрочем, терминът „външен фактор“ в случая с БиХ е в известна степен 
условен. Тук трябва да се припомни, че в създадената през 1995 г. държава 
международната общност играе изключително важна роля още от самото нача-
ло. Така че тя, особено в лицето на ЕС (а и на САЩ), може да се приеме и като 
вътрешен фактор. Основание за това твърдение ни дава изключително силното 
международно присъствие в БиХ. Още от началото, в страната, превърната на 
практика в протекторат, много важна роля играе върховният представител на 
международната общност, назначаван с мандат от ООН. Той има широки пра-
вомощия, включително и за отменяне на закони или отстраняване от власт на 
длъжностни лица. Дълги години върховният представител изпълнява и функ-
циите на специален представител на ЕС в БиХ. 

След войната в страната действат различни международни мироопазва-
щи сили, подчинени на НАТО, а в края на 2004 г. са настанени силите на ЕС 
– EUFOR в рамките на операция Althea. Техният мандат се продължава всяка 
година, като поредният е удължен през настоящата 2019 г.5 

Кървавият конфликт от първата половина на 90-те години на миналия 
век налага своя силен отпечатък върху последвалото „мирно“ развитие на би-
вшата югорепублика. Постигнато в едни изключително сложни условия, спо-
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разумението от 1995 г. неизбежно е повлияно от войната. Един от основните 
резултати, пораждащи сериозни проблеми в това отношение е, че формираните 
след създаването на „Дейтънска“ Босна политически партии са основани глав-
но на етнически принцип. Сред бошняците това се отнася до най-влиятелни-
те формации, сред които изпъква Партията за демократично действие (ПДД), 
основана през 1990 г. от Алия Изетбегович. От 2001 г. до септември 2014 г. тя 
е ръководена от Сюлейман Тихич, след чиято смърт неин председател става 
синът на основателя ѝ Бакир Изетбегович. Междувременно, последният е из-
бран за представител на бошняците в колективното председателство на БиХ на 
изборите през 2010 г. 

Дълго време „вътрешен конкурент“ сред бошняците е създадената от от-
цепилия се от нея през 1996 г. известен политически деец Харис Силайджич 
Партия за Босна и Херцеговина (ПзаБиХ), известен с по-крайните си възгле-
ди и действия. В началото на второто десетилетия обаче тя губи позиции. За 
сметка на това, по същото време на политическата сцена на страната се поя-
вява още една бошняшка партия, която заявява своите претенции за влияние и 
власт. През октомври 2009 г. е създаден Съюзът за по-добро бъдеще на Босна 
и Херцеговина (СПББиХ), който се самоопределя като дясноцентристка пар-
тия. Основател и пръв председател на тази организация е медийният магнат 
Фахрудин Радончич, собственик на „Аваз“ – най-голямата медийна група във 
Федерацията.

Дълги години силно влияние в ентитета има Социалдемократическата 
партия на Босна и Херцеговина (СДПБиХ), създадена на базата на бившия 
Съюз на комунистите от времето на югорепубликата. Макар и доминирана от 
бошняците, тя дълго е смятана за една от малкото мултиетнически партии в 
страната. В продължение на много години, от 1997 г. насетне лидер в нея е 
бошнякът Златко Лагумджия, а негов заместник – хърватинът Желко Комшич. 
Главно поради личностни причини, през 2013 г. обаче последният я напуска и 
основава своя партия, наречена Демократичен фронт (ДФ).

Сред местните хървати, още от самото начало най-влиятелна е Хърват-
ската демократична общност на Босна и Херцеговина (ХДОБиХ), която има 
силни връзки с едноименната формация в Хърватия. Неин дългогодишен пред-
седател (и досега) е Драган Чович. Поради вътрешен конфликт, през 2006 г. от 
нея се отделя Хърватската демократична общност 1990 (ХДО1990) начело с 
Божо Любич, като през 2013 г. е направена промяна и лидерството е поето от 
Мартин Рагуж. Като цяло двете партии нямат принципни различия и главната 
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им цел е да спечелят колкото се може по-голямо влияние сред хърватите във 
Федерацията. 

Сред партиите в РС до средата на първото десетилетие на ХХI в. най-го-
лямо влияние има Сръбската демократическа партия (СрДП), ръководена в на-
чалото от осъдения на доживотен затвор от Хагския трибунал за военни прес-
тъпления Радован Караджич. По-късно ръководството в нея е поето от Драган 
Чавич, който прави опит да скъса с миналото и да гради нов по-приемлив за 
Европа имидж. Това обаче е една от причините за загуба на влияние в ентитета. 
През 2006 г. председател на СрДП става Милан Босич, под чието ръководство 
партията отново засилва националистическата си реторика.

Успоредно с това все по-силни позиции в РС печели Съюзът на независи-
мите социалдемократи (СНСД) с лидер Милорад Додик, първоначално смятан 
в Европа за умерен политик и ползващ се с подкрепата на международната 
общност, но впоследствие настъпва промяна в неговото поведение и вече е 
определян като отявлен националист и хардлайнер. След изборите през 2006 г. 
М. Додик става премиер на РС, а четири години по-късно, след поредния вот, е 
избран за президент на ентитета.

Друга формация с по-голямо влияние сред сърбите е Партията на демо-
кратичния прогрес (ПДП), основана през 1999 г. с председател Младен Иванич, 
смятан за по-умерен дясноцентристки политик. В началото на първото десети-
летие на новия век партията тръгва силно в политическия живот на страната и 
дори излъчва ентитетски премиери, но постепенно губи позиции. 

Вече споменатите партии, както и възникващите постоянно нови през 
второто десетилетие на XXI в. не променят политическия живот в БиХ, в който 
продължава да доминира етническият фактор, независимо от тяхната самои-
дентификация и сътрудничеството им с основните европейски политически 
обединения като ПЕС или ЕНП.

През разглеждания период и особено по време на предизборните кампа-
нии главните партии развиват по правило етноориентирана рeторика, обосно-
вавайки своите цели. Така по отношение на държавното устройство и функ-
ционирането на политическата система бошняшките лидери се обявяват за 
изграждане на централизирана държава. В същото време сръбските политици 
защитават Дейтънската система, като искат не само да се запази съществува-
нето на РС, но и да ѝ се предоставят повече правомощия за сметка на общо-
държавните органи. За хърватските партии най-важната цел е създаването на 
нов ентитет, чрез което да се премахне неравноправното положение на третия 
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„конститутивен народ“ предвид численото надмощие на бошняците в рамките 
на ФБиХ. 

В разгара на поредната правителствена криза в страната, през април 2011 
г. лидерите на ХДОБиХ и ХДО1990 и други хърватски партии дават нов старт 
на т.нар. Хърватско народно събрание (Hrvatski narodni sabor), начело с тога-
вашните лидери Драган Чович и Божо Любич, обединени около искането за 
обособяване на трети ентитет в БиХ за тяхната етническа общност.6

Дълги години и твърде често в политическата игра, Милорад Додик под-
крепя хърватските лидери в споровете им с представителите на бошняците. А 
такива има постоянно през годините. Основното обаче в поведението на М. 
Додик е, че нерядко атакува легитимността на държавните институции. Има 
редица примери, които показват, че по негова инициатива се взимат решения за 
провеждане на референдуми. Така през април 2011 г. ентитетският парламент 
решава за провеждане на допитване сред гражданите „за“ или „против“ нало-
жените от върховния представител закони, отнасящи се до съда и прокурату-
рата на БиХ.7 

Етнореториката господства и по време на кампанията, предшестваща об-
щите избори от 12 октомври 2014 г. Предварителните очаквания в страната и 
чужбина, че гласоподавателите ще накажат своите етнически представители 
не се сбъдват, независимо от социалното напрежение в предишните месеци 
по време на т.нар. „Босненска пролет“ и катастрофалните наводнения, когато 
силно е показано недоволството на населението от управляващите. Резулта-
тите от изборите очертават само някои размествания сред водещите партии в 
сравнение с предишния вот. 

ПДД се очертава като победител в изборите, като печели най-много ман-
дати печели в Камарата на представителите на държавния парламент, а нейни-
ят представител Б. Изетбегович е избран за втори път за член на колективното 
председателство, с хърватина Драган Чович и сърбина Младен Иванич, който 
в изострено съперничество изпреварва с около 1% Желка Цвиянович – канди-
датка на СНСД и коалиция.

На изборите голяма загуба инкасира социалдемократическата партия на 
Зл. Лагумджия, който след това е принуден да напусне поста си и е заменен от 
Нермин Некшич. Макар и да намалява резултата си в сравнение с предишните 
избори, СНСД остава водеща сред сръбските партии, следвана от СрДП. При 
първото си участие в общи избори Демократичният фронт на Комшич печели 
повече места от СПББиХ и коалицията, начело с ХДОБиХ. 
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ПДД печели убедително изборите за парламент на Федерацията, следва-
на от СПББиХ, ДФ, СДПБиХ и ХДОБиХ и коалиция, ХДО1990 и други. По-
добно е положението и в кантоните във ФБиХ, като в шест от тях най-много 
гласове взима ПДД, а в останалите четири – ХДОБиХ и коалиция. Въпреки по-
нижените резултати в сравнение с предишните избори, СНСД печели най-мно-
го гласове за парламента на РС, следван от опозиционната коалиция около 
СрДП, а ПДП на Мл. Иванич е четвърта. Самият Милорад Додик е преизбран 
на поста президент на ентитета, а неговата партия отново съставя правител-
ството в коалиция с по-малки партии като Демократичния народен съюз на 
изборите (ДНС) и Социалистическата партия. 

През следващия четиригодишен период, до изборите от миналата годи-
на, общите характеристики на политическия живот в БиХ не се променят съ-
ществено, въпреки че се появяват и нови теми в обществения дебат, съобразно 
изменящите се вътрешни условия и обстановката в Европа и света. Всъщност 
основна роля за дискусиите има международната общност и главно Брюксел, 
които се опитват да наложат промени в балканската държава с оглед на нейно-
то приобщаване към европейското семейство. Основните политически сили в 
Босна обаче продължават да държат на своето и по този начин саботират реди-
ца инициативи, лансирани от вътрешни и международни фактори. Резултатите 
от вота през 2014 г., както и от местните избори от 2016 г. са последвани от 
някои промени в ръководството на отделни партии, както и в техните стратегии 
и тактически подходи.8 

През последните години в хърватския лагер ХДЗБиХ на Чович се ут-
върждава като най-влиятелната партия след като нейният вътрешен конкурент 
губи влияние. През 2016 г. ръководството на ХДЗ1990 е поето от нов лидер – 
Илия Цвитанович, но и тази промяна не може да промени негативния тренд на 
партията. След 2014 г. и сред останалите партии във Федерацията се наблюда-
ват по-малки и или по-големи промени. През 2015 г. официално за председател 
на ПДД е избран Б. Изетбегович. Най-влиятелната бошнячка партия обаче е 
напусната от редица от своите стари кадри и активисти, които отиват в други 
формации, а някои от тях дори създават свои политически организации. Та-
къв е примерът с основателите на Независимия блок (учреден през септември 
2017), начело със Сенад Шепич.

След редица вътрешни проблеми и отцепвания Социалдемократическата 
партия, начело с Н. Никшич постепенно се ориентира към бошняшкия електо-
рат, като намалява гражданско си „говорене“, с което обаче губи голяма част от 
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своите хърватски и сръбски избиратели. Демократичният фронт на Ж. Комшич 
пък разчита главно на личния авторитет на лидера си и като цяло подкрепя 
босненската държавност.

Промени стават и в основните политически партии в РС. СНСД си оста-
ва партията с най-силно влияние в ентитета. След 2006 г. тя управлява, непре-
къснато разчитайки преди всичко на подкрепата на верните си партньори от 
две по-малки формации – ДНС и Социалистическата партия. И след изборите 
от 2014 г., както и в предишните осем години, СрДП си остава главната опози-
ционна сила в РС, макар че на държавно ниво влиза в управляващата коалиция. 
След лошия резултат от местните избори и СрДП сменя лидера си, като начело 
застава Вукота Говедарица. Основният съперник на СНСД в сръбския ентитет 
обаче е разделен вътрешно между проевропейското крило и определяните като 
националисти-хардлайнери. Вътрешните борби съдействат за намаляване вли-
янието на основната опозиционна партия в сръбския ентитет. Към това трябва 
да се добави, че след 2016 г. няколко от нейните водещи фигури (Огнен Тадич, 
Борислав Боич и др.) я напускат и се присъединяват към един от партньорите 
на Додик – ДНС. По същото преме ПДП също сменя председателя си, като 
вместо основателя и член на държавното председателство Мл. Иванич през 
есента на 2015 г. начело е избран Бранислав Боренович. Тази промяна се свърз-
ва и с известна стабилизация на формацията по отношение на влиянието ѝ в 
ентитета. 

След изборите от октомври 2014 г. М. Додик и неговата партия продъл-
жават своята политика, използвайки всички средства да отстояват (и да демон-
стрират) своята самостоятелност от държавната власт. По познатия начин, на 
25 април 2015 г. на конгреса си в Източно Сараево СНСД приема декларация, в 
която между другото се говори за провеждане на референдум за независимост 
на РС през 2018 г. Заиграването с „опцията“ за отделяне на сръбския ентитет 
от БиХ е неслучайно, то се появява след случая с Крим. 

Непосредствено преди и по време на кампанията за общите избори на 12 
октомври 2018 г. основните политически партии продължават да използват ет-
нореториката, за да привлекат повече избиратели. Практиката показва, че така 
избраната и порочна за страната стратегия е печеливша. 

На изборите през октомври 2018 г. ПДД потвърждава, че е най-влиятел-
ната партия сред бошняците, въпреки лекия спад в сравнение с предишния 
вот. Тя отново излъчва свой представител в колективното Президентство на 
държавата в лицето на Шефик Джаферович. В държавния парламент тя печели 
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едно място по-малко от предишните общи избори – девет срещу десет депута-
ти, като единият от тях е избран от РС. Същевременно, на последните избори 
Социалдемократическата партия подобрява резултатите си, докато ДФ на Ком-
шич регистрира загуба (три срещу пет места от предишния вот). 

Срез сръбските партии СНСД запазва лидерството си и постига близки 
резултати до тези от 2014 г. За представител в колективното държавно предсе-
дателство е избран Милорад Додик. Сред останалите формации е регистриран 
очакваният спад при СрДП, леко увеличение при ПДП и спечелване на едно 
място от СП.

С известно подобрение на резултатите си ХДЗБиХ затвърждава воде-
щото си място сред местните хървати, като печели с огромно мнозинство. В 
същото време ХДЗ1990 не успява да получи дори и едно място в държавния 
парламент. Победата на ХДЗБиХ е помрачена от загубата на лидера ѝ Драган 
Чович от „вечния“ Желко Комшич. Именно това поражение поражда сериоз-
но негодувание сред хърватската общност. Отново на преден план е изведен 
единия от дефектите на Дейтънската конституция, който позволява на далеч 
по-многобройните бошняци да гласуват не само за своите кандидати, но също 
и за тези на хърватите. 

Както беше отбелязано, „дейтънското“ устройство на БиХ създава много 
проблеми за функциониране на държавата като цяло. Един от тях е трудното и 
бавно формиране на многобройните правителства и други ръководни органи. 
Това особено важи за държавните и федералните кабинети. В сръбския ентитет 
този процес протича относително по-лесно. След последните три общи избо-
ри, провеждани през октомври в рамките на три месеца се формират правител-
ствата му. Така е и след октомври 2018 г. С 31% от вота на избирателите в РС, 
СНДС отново спечелва най-много места в ентитетския парламент и до края 
на годината успява да формира за пореден път управляваща коалиция с тради-
ционните ѝ партньори от ДНС, СП и още две по-малки партии. 

На държавно и федерално равнище процесът по формиране на прави-
телствени коалиции е много сложен и отнема дълго време. Разпределението на 
резултатите от изборите предопределят трудното развитие и съобразяването с 
исканията на основните партии и преминава доста често през много перипетии 
и обрати. Така след изборите през октомври 2010 г., във Федерацията е сфор-
мирано правителство след близо половингодишна политическа криза. Този 
процес на държавно ниво отнема близо петнадесет месеца и едва на 12 януари 
2012 г. е гласуван съставът на Министерския съвет на БиХ. Дългото забавяне 
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усложнява икономическата и социалната ситуация в страната, която например 
не може да се възползва пълноценно от договорените средства, предоставени 
по спораземунието с МВФ. Не могат да се реализират и редица структурни 
промени, както и поетите ангажименти към Брюксел.

Сериозни проблеми във функционирането на държавата се проявяват и 
след изборите от октомври 2014 г. Невъзможността от бързо създаване на пра-
вителства на държавата и на федерацията, забавят приемането на изключител-
но важни решения и на бюджета, което може да доведе до сериозни финансови 
проблеми. Едва в самия край на „последния“ срок – 31 март 2015 г. под силен 
натиск от вътрешни и международни фактори, политическите партии успяват 
да решат въпроса с гласуването на двата министерски съвета.9 

Проблемите, произтичащи от Дейтънската конституция (и не само) се 
проявяват и при формирането на държавното и на федералното правителство 
след последните избори. Познатата история отново се повтаря, само поводът 
за сериозното забавяне е друг. Този път се появават проблеми с избирането на 
президент на ФБиХ, гласуван от парламента, както и съставянето на горната 
камара – Дома на народите на федерацията. Да не говорим за сходните процеси 
по формиране на правителства в отделните кантони. Всичко това отново поста-
вя под въпрос приемането на Закона за бюджета до края на 2018 г. и на други 
важни управленски решения. 

Основният конфликт, който се явява сериозна пречка за съставяне на 
ръководните органи на федерацията и държавата е между главните партии 
на бошняците и хърватите. През пролетта на 2017 г. Конституционният съд 
на БиХ отменя частта от Избирателния закон, отнасяща се до Горната камара 
на парламента на ФБиХ. ПДД оспорва вземането на преброяването от 2013 
г. като основа за разпределението на местата в Дома на народите и настоява 
да се използват даннието от 1991 г. На противоположното мнение е ХДОБиХ, 
а конфликтът намира израз и във влошаването на личните отношения между 
двамата лидери – Б. Изетбегович и Др. Чович. В крайна сметка през декември 
2018 г., под силен вътрешен и международен натиск, Централната избирателна 
комисия приема решение, което е в подкрепа на хърватската теза. Последва-
лата жалба срещу него от страна на ПДД е отхвърлена от Конституционния 
съд. Това дава възможност да се преодолее бойкота на ХДОБиХ и едва през 
февруари 2019 г. да бъде формиран парламента на ФБиХ, както и за започват 
преговори за съставяне на правителства на федерацията и държавата.10 
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Едва на 19 март, след пет месеца закъснение, е обявено от тримата „го-
леми“ – Изетбегович, Додик и Чович – постигнатото съгласие за съставяне на 
правителство на БиХ. По принцип на сърбите се дават три места в деветчлен-
ния кабинет, включително и поста на премиер.11 Между тримата обаче оста-
ва сериозно различие по отношение на активирането на плана за членство на 
страната12 в НАТО, което е важна стъпка към евентуалното ѝ приемане в орга-
низацията. Сръбските лидери са против влизането на БиХ в Северноатланти-
ческия съюз, докато хърватите и бошняците имат положително отношение по 
този въпрос.13 

Неуспешните опити за реформи и ес

След първоначалния период на стабилизиране на страната след разру-
шителната в морален и материален план война, Западът, отчитайки и местните 
настроения, постепенно насочи усилията си към включване на БиХ в процеса 
на европейска и евроатлантическа интеграция. Сред първите стъпки може да 
се спомене поканата до нея да се присъедини към Програмата „Партньорство 
за мир“ на НАТО и някои последващи действия, като приетото решение по 
принцип за предоставяне на индивидуален план за членство, което обаче е об-
вързано с прогреса на демократизацията и стабилизацията на страната.

След 2003 г. БиХ е включена в плановете на ЕС за разширяването му на 
Балканите и така става „потенциален кандидат“. През 16 юни 2008 г. е сключе-
но важното Споразумение за стабилизиране и асоцииране между БиХ и ЕС.14 
До влизането му в сила обаче трябва да изминат още много години, поради 
неизпълнение на редица изисквания от страната на босненските управници. 
Междувременно се поставя и въпросът за кандидатурата на БиХ за членство в 
Евросъюза. Още от началото Брюксел категорично заявява становището си, че 
главното условие да бъде приета е, тя да е единна държава.

Като страна, пряко ангажирана с прилагането на Дейтънския договор и 
част от международната общност ЕС спомага за по-ефикасното функционира-
не на БиХ и предприема редица мерки за подобряване на дейтънския модел и 
други реформи. Първоначално са постигнати някои важни успехи в това на-
правление, сред които е и проведената през 2006 г. военна реформа, в резултат 
от която е създадена нова единна армия на БиХ, съставена от професионални 
военнослужещи. 
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Във връзка с перспективата на евентуално еврочленство на БиХ Брюк-
сел поставя с течение на времето редица условия. Едно от първите за нейното 
кандидатстване е закриването на Офиса на върховния представител, след из-
пълнение на определени критерии. Те обаче не са изпълнени и този въпрос се 
отлага, като на негово място се извеждат нови приоритети. Още оттогава обаче 
се започва линия на поведение на Брюксел, която говори или за лоша оценка на 
положението в страната, или за неадекватни действия, или и за двете. 

Европейският съюз, в редица случаи заедно със САЩ, се опитва още от 
средата на първото десетилетие на новия век да наложи (или подкрепя) някои 
важни промени в държавното устройство и начин на функциониране, които 
обаче изискват промени в Конституцията. Те се сблъскват с необходимостта от 
постигане на консенсус между политическите елити на трите конститутивни 
народа, което се оказва почти „невъзможна мисия“.

Още с една от първите промени (т.нар. Априлски пакет от 2006 г.) се пред-
лагат изменения в Конституцията, като например въвеждане на непряк избор 
за президент, вместо пряко избираното тричленно президентство и предаване 
на част от неговите функции на правителството. В проекта се предвижда пре-
махване на Горната камара на парламента (Дома на народите). Този опит обаче 
се проваля, поради сериозните различия между основните етнически партии. 
Две години по-късно, през есента на 2008 г., трите главни политически пар-
тии в страната се опитват да договорят реформи като изготвят т.нар. Прудско 
споразумение от ноември 2008 г. Тази инициатива, „насърчена“ от външните 
фактори с оглед на процеса на евроинтеграция на страната и необходимостта 
държавата да има пълен контрол върху всички аспекти на процеса на присъе-
диняване към ЕС, в крайна сметка е неуспешна поради противоречията между 
участниците по основни проекти, вкл. за ново териториално-административно 
устройство на страната. След провала ѝ САЩ и ЕС инициират през есента на 
2009 г. преговори, известни под името „Бутмирски процес“. Сред обсъжданите 
проекти е и предложението в Камарата на представителите на държавния пар-
ламент да се увеличат местата като три от тях се предоставяне на представи-
телите малцинствените етнически групи извън трите конститутивни народа. 
Дискусиите на международните посредници с лидерите на най-големите пар-
тии в БиХ отново не дават особен резултат. 

Междувременно, ЕС използва възникналия казус „Сейдич-Финци“15 и го 
издига на преден план в исканията си към босненските политици за реформи и 
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промени в Конституцията при това едва ли не като conditio sine qua non, което 
може да ускори „движението“ на страната по „европейския път“ чрез влизане 
в сила на Споразумението на стабилизиране и асоциация. Имплементиране-
то на споменатото решение на ЕСПЧ чрез поправки в основния закон на БиХ 
би дало възможност не само на представители от малцинствените групи да се 
кандидатират за държавни постове, но също така и представители на трите ос-
новни етнически групи да могат да заемат обществени постове във всички об-
ласти, включително държавното председателство и парламента. Това се отнася 
и до правото сърби да могат да заемат публични длъжности във Федерацията, 
а бошняци и хървати – в Република Сръбска. 

През следващите години, и особено след 2012 – 2013 г. под натиска на 
Брюксел лидерите на основните партии в БиХ поемат на няколко пъти ангажи-
менти да внесат предложения за конституционни промени, съобразно с реше-
нията по делото Сейдич-Финци, както и срокове за тяхното изпълнение. Тези 
опити завършват с неуспех поради „тихата съпротива“ на елитите в страната. И 
нещо повече, дават основание за песимистични прогнози за всякакви бъдещи 
реформи, инспирирани от Брюксел. 

Неуспехът на ЕС по този случай е явен и още повече подронва авторитета 
му, тъй като и до пролетта на 2019 г. управляващите политически елити в БиХ 
не се съобразяват с препоръките по случая „Сейдич-Финци“. В същото време 
ЕСПЧ взима още няколко подобни решения по делата на бошняците Азра Зо-
рнич (2014) и Илияз Пилав (2016), както и на албанеца Самир Шлаху (2016).16 

Тази очевидно безполезна тактика не носи резултат и Брюксел още през 
2014 г. се опитва да излезе от нея. Още повече че по това време редица събития 
като „Босненската пролет“, Украинската криза и др. го карат да потърси нови и 
по-бързи решения по отношение на БиХ.

Така, в началото на 2015 г., през трудния период около създаването на 
правителства на държавата и на Федерацията, под натиска на ЕС, е постигнато 
единодушие и лидерите на основните политически партии са принудени да 
поемат предложения от Брюксел писмен ангажимент. Документът, одобрен от 
парламента на 23 февруари 2015 г., е доста неконкретен и на практика показва 
безсилието на Брюксел да наложи своето виждане.17 Той обаче дава възмож-
ност на ЕС да излезе от неудобното положение и въз основа на само едно обе-
щание през април ЕС приема решение, че Споразумението за стабилизиране и 
асоцииране с БиХ ще влезе в сила на 1 юни 2015 г. 
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На следващата година, на 15 февруари 2016 г., БиХ отправя официалната 
си кандидатура за членство в Европейския съюз и започва първите стъпки по 
предначертаната процедура. Последните документи на европейските институ-
ции, от края на 2018 г. обаче наред с някои положителни неща, съдържат и 
много негативни констатации за състоянието и развитието на страната, които 
се различават от предишните години.18

предизвикателствата

„Придвижването“ на БиХ по пътя към членство в ЕС среща досега много 
трудности и препятствия, чието въздействие предстои да се види и в бъдеще, 
Опасностите за „европейското бъдеще“ са от вътрешно или външно естест-
во, но доста често действат синхронно и оказват преди всичко негативно въз-
действие върху процесите в страната и върху нейната позиция в международ-
ната политика. 

Сред вътрешните предизвикателства на преден план излизат редица про-
блеми, произлизащи от дефектите на „дейтънското“ устройство на държав-
но-административната ѝ система. Развитието на политическия живот в стра-
ната през последния четвърт век, за което вече стана въпрос, показва, че той 
продължава, без съществени промени, да влияе негативно върху цялостното 
развитие на страната. От установения ред произтичат изключително неблаго-
приятни последици върху социално-икономическото състояние в БиХ. 

Етнонационалните елити на трите „конститутивни народа“ и техните 
политически представителства използват ситуацията след Дейтън за свои ко-
ристни цели, които нямат нищо общо с интересите на гражданите и на общата 
държава. През изминалия период пазарните реформи са ограничени. Управля-
ващите елити запазват позициите си от преди 1995 г. и провеждат национализа-
цията на публичните предприятия, най-вече по настояване на международната 
общност, по такъв начин, че укрепват икономическата си власт и не създават 
алтернативни възможности за работа. 

Както и в администрацията и държавните фирми, където са заети огро-
мна част от работещите, в частния сектор политическите елити запазват клю-
човата си роля и контрол. Така, ако някой иска да напусне доброволно или при-
нудително публичния сектор, той отново е зависим от управляващите партии, 
имащи важни позиции в частните фирми. 
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Към това трябва да се добави и обстоятелството, че неспособността 
на елитите да организират икономиката по по-полезен за обществото начин 
дава отражение върху равнището на безработицата в страната, което е една от 
най-високите в Европа. По официални данни през последните години в стра-
ната има около 20% безработица, която в редица години е и доста по-голяма. 
Особено висока е тя при младото поколение. Тук трябва да се отбележи, че тези 
данни не отразяват точно ситуацията, тъй като една част от официалните без-
работни се трудят в „сивия“ сектор. Наистина през последните две-три години 
има известно подобряване по отношение на равнището на безработица – както 
общата, така и при младите хора. При последните тя още остава обаче доста 
висока, въпреки спада от 46% до 39% през миналата година. Обезпокояващото 
е, че не намалява делът на дълготрайно безработните хора, които търсят работа 
в продължение на повече от една година, а те са близо 80% от общия брой.19 

При това трябва да се отчете, че относителното подобрение на ситуация-
та идва в благоприятен период от развитието на икономическата конюнктура в 
Европа и в страната. При евентуален негативен тренд се очертават доста песи-
мистични прогнози за бъдещето.

Като цяло, положението в страната е изключително сериозно и засега 
не може да се оправи трайно, въпреки някои положителни икономически ре-
зултати през последните няколко години. Негативните оценки преобладават и 
намират израз в незавидното място на страната в почти всички международни 
„класации“. Така например към началото на 2019 г. БиХ е 83-та в света по Ин-
декс на икономическа свобода сред 180 държави. Въпреки че минава с осем 
места по-напред в това класиране, тя е на доста по-ниско от средното равнище 
за региона, като е определена като „умерено свободна“ страна.20

Като цяло политическата и икономическата корупция в БиХ спъва ико-
номическото развитие на страната, отблъсква чуждите инвеститори, става при-
чина на сериозна безработица и значителен „сив сектор“. Опитите на между-
народната общност да съдейства за ограничаване на тези негативни явления не 
дават особени резултати. Недобре функциониращата икономическа система е 
причина за засилване на социално-икономическото неравенство. Последиците 
от това са, че бедността и корупцията неизменно създават условия за кризисни 
явления и събития (като например „Босненската пролет“ от 2014 г.) и за под-
държане на нестабилна вътрешна ситуация, която съчетана с действието на 
външни фактори допълнително усложнява положението във и около страната. 
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Друго важно предизвикателство е свързано с религиозните отношения в 
страната. БиХ е една от малкото страни в Европа (единствено на Балканите), 
в които преобладават мюсюлманите. Това обстоятелство обяснява големия ин-
терес към нея, поради нарастващите в света тревоги след началото на XXI в. 
от разпространението на радикалния ислям и засилването на международния 
тероризъм. Процесите и събитията през последните години дават основания за 
твърдения и изводи, реални или спекулативни, отнасящи се до ролята на тази 
държава като потенциален източник на несигурност по тази линия. Още повече 
че БиХ се свързва от доста изследователи в схема с останалите балкански дър-
жави, където има мюсюлмани, били те мнозинство или малцинство. 

Основания за безпокойство безспорно има. Те са породени от етниче-
ското и религиозното разделение и конфронтация в страната, които макар и 
по-слаби от времето преди 1995 г., продължават да излъчват тревожни сигнали. 
Босненските мюсюлмани се чувстват най-голямата жертва от войната и често 
се засягат например от действия на сръбски православни националисти, които 
възприемат като умишлени провокации към тях, нараняващи религиозните им 
чувства. Разбира се, не липсват и подобни действия в обратната посока. 

Социално-икономическото неравенство и голямата безработица, освен 
граждански протести, както през пролетта на 2014 г., несъмнено създават ус-
ловия за мнозина мюсюлмани да потърсят изход в друга посока, включително 
чрез възприемане на радикални идеи. До голяма степен тази мотивация обяс-
нява и участието на десетки бошняци във войните в Ирак и Сирия на страната 
на „Ислямска държава“ (ИДИЛ).21 

Успокоителното, както твърдят мнозина учени е, че традиционният ис-
лям в Босна е умерен и практикуващите го хора следват принципа на мирно 
общуване с други конфесионални групи. Съществуващата официална инсти-
туция ислямска общност на БиХ (ИОБиХ), водеща началото си още от време-
то на австро-унгарското управление и преминала през атеистичния период на 
СФРЮ, също прокламира придържането към такова поведение. Този успоко-
ителен прочит обаче може контриран с аргументи, които не трябва да бъдат 
пренебрегвани. Един от тях е, че през първата половина на 90-те години споме-
натите „мирни“ традиции са нарушени. По време на войната са избити хиляди 
мюсюлмани в страната, а десетки джамии са разрушени. Това неизбежно слага 
дълбок отпечатък в съзнанието на хората, включително и върху по-младото по-
коление, което и след Дейтън продължава да живее в едно разделено общество 
и върху което тегне безработицата и липсата на перспективи. 
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Наред с това не трябва да се забравя и влиянието на външни фактори, 
които се опитват да се възползват от създалото се положение. Пример в това 
отношение може да се даде с дейността на редица организации от Саудитска 
Арабия и страните от Залива по време на войната 1992 – 1995 г., които оказват 
помощ на своите братя по религия, но и същевременно се опитват да прокарат 
своите крайни идеи. Такъв е случаят с навлизането на фундаменталния сала-
физъм, най-вече в неговата уахабитска форма. Неговите консервативни идеи, 
отричащи в голяма степен практиката на традиционния умерен ислям в стра-
ната, са възприети от местни мюсюлмани, чиито брой наистина е сравнително 
ограничен.22 

Поради засиления външен натиск и вътрешни мотиви споменатата ин-
ституция ИОБиХ се опитва да предприеме мерки за борба срещу радикали-
зацията. Предприемат са действия срещу „нелегалните“ джамии, в които има 
случаи на разпространение на крайни ислямистки идеи от чужди и местни про-
поведници.23 Тези мерки имат известен ефект. 

След пораженията на ИДИЛ в Близкия изток на преден план излезе опас-
ността от завърналите се „бойци“ джихадисти от Сирия и Ирак.24 На пръв по-
глед техният брой (вариращ от 150 до 300 души според различни оценки) не 
е особено голям, но веднъж пристигнали в Босна те биха могли да се свържат 
със свои „съидейници“.

Изправена пред новите опасности и под влияние на международната 
общност, властта в БиХ е принудена на направи промени в законодателство-
то на страната и да предприеме мерки за неутрализиране на завръщащите се 
джихадисти от Близкия изток. Така през април 2014 г. е увеличен срокът на 
присъдите за осъдените за тероризъм (до десет години затвор), на лицата, ре-
крутиращи терористи (до пет години) и участващите в зад граница „бойци“ (до 
три години). Малко по-късно е направена нова промяна и присъдата за теро-
ристична дейност стига вече до двадесет години.25 

Опасностите от ислямски тероризъм в БиХ не са само потенциални. 
През последните години има няколко случая, вярно немногобройни, но кои-
то са свързани с жертви и предизвикват сериозна тревога в обществото. Така 
например на 18 ноември 2015 г. ислямистът Енес Омерагич (роден във Фран-
ция) застрелва двама войници в сараевското предградие Райловац. В багажа 
на самоубилия се при полицейската акция терорист са открити пропагандни 
материали на ИДИЛ.26 



113

„Европейско“ ли е бъдещето на Босна и Херцеговина?

Новото предизвикателство става причина за повишената активност на 
властите. През последните пет години са отбелязани редица акции по задър-
жанe на лица, заподозрени в разпространение на радикален ислям и терорис-
тична дейност. След разследване мнозина от тях получават и присъди. Към май 
2017 г. броят на осъдените е 42 души, а общият срок на наказанията им е 150 
години. От тях, за участие на страната на ИДИЛ, са осъдени 23 души на общо 
петдесет години затвор, като най-голямата присъда от седем години е дадена на 
Хюсеин Боснич – Билал. 27

Тази практика продължава и през следващите години. Така в последно 
време, (през април 2019 г.) босненският Държавен съд осъжда на три години 
затвор Мюниб Ахметспахич за незаконно участие в боевете в Сирия, което се 
приема като акт на тероризъм.28 

Дали активността на разследващите и на съдебните власти ще продължи 
и до каква степен ще бъде успешна, предстои да се види в бъдеще. Има обаче и 
обезпокоителни сигнали, че органите на сигурността не работят по най-ефек-
тивния начин, като една от причините е състоянието на службите в разделената 
по етнически и религиозен признак държава. 

Във връзка с този аспект обаче се очертава и друг проблем, който се явя-
ва вторичен, но също така важен в редица направления. Опасността от раз-
пространение на радикалния ислям и тероризма се използва за вътрешнопо-
литически цели от основните партии на трите конститутивни народа. Тя става 
повод за спекулации и повишаване на напрежението в обществото. Нещо по-
вече, често в тези вътрешни конфликти се намесват и чужди сили от близки и 
далечни държави.

Един публичен скандал от последно време може да бъде даден като при-
мер в тази връзка. Така през март 2019 г.  държавният министър на сигурността 
Драган Мектич (представител на СрДП) обявява, че хърватските специални 
служби са се опитали да манипулират полицейска операция, като инсценират 
намирането на оръжия в няколко джамии в селища, в които има уахабити. Спо-
ред него те са искали да дадат по този начи „доказателство“ за истинността на 
твърденията на властите в Загреб относно опасността от тероризъм в Босна. 
Случаят, както и поведението на министъра, с който между другото се занима-
ва и държавната прокуратура в Сараево, независимо от реалните основания, е 
показателен за чувствителността на темата и нейната „взривоопасност“ дори и 
само като част от обществения дебат.29 
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Засега усилията на държавните власти, както и на ИОБхХ имат опреде-
лени успехи, но е пресилено да се каже, че опасността от радикалния ислям 
и тероризма е премахната. Напротив, при това състояние на социално-иконо-
мически и политическите отношения в страната и на негативните влияния от 
чужбина, тя остава потенциално голяма. 

Вътрешната обстановка и международното положение на БиХ се услож-
няват и от действията на външни фактори. Сред тях, разбира се, на първо място 
заслужава да се отбележи активността на ЕС и на САЩ, като част от тяхната 
(често променяща се) стратегия в региона. Освен това трябва да се споменат и 
съседните ѝ държави, както и някои регионални сили.

Отношенията на БиХ с Хърватия и Сърбия могат най-меко да се опре-
делят като „специални“. От етноцентрична гледна точка управляващите елити 
в Загреб и Белград имат пълни основания да се интересуват от съдбата на съ-
народниците си в „близката чужбина“ и да ги подкрепят. Въпросът е докъде 
се простират „нормалните“ граници на политиката им по отношение на БиХ. 
Още повече че Хърватия и Сърбия са гаранти за изпълнението на Дейтънското 
споразумение. 

Поведението на двете балкански държави в случая с Босна е различно и 
се определя до голяма степен от собственото им отношение към Европейския 
съюз и НАТО. Като член и на двата „клуба“ Загреб съвсем естествено подкрепя 
присъединяването на БиХ към тях. През последните години Хърватия играе ва-
жна роля, например чрез лансиране на свои инициативи, за ускоряване на про-
цеса на интегрирането на страната в ЕС.30 Наред с тези положителни стъпки, 
някои действия на управляващите в Загреб преминават определени граници, 
които дават основания да бъдат критикувани, дори и от собствената им опози-
ция, в намеса във вътрешните работи на БиХ. Така например, протестните ак-
ции срещу избора на Ж. Комшич през октомври 2018 г. и устройството на БиХ, 
водени от партията на загубилия Др. Чович, преминават и границите на страна-
та. В Загреб, където на власт е сродната ѝ формация ХДЗ, парламентът приема 
декларация, с която подкрепя исканията ѝ, включително и за трети ентитет. 
Против неравноправното положение на хърватите тази позиция на премиера 
Андрей Пленкович и президентката Колинда Грабар-Китарович е критикувана 
от босненски политици, опозиционни сили в самата Хърватия, а също и от 
представители на международната общност. Така например, бившите върхов-
ни представители в БиХ Карл Билд, Падди Ашдаун и Кристиян Шварц-Ши-
линг изпращат писмо до ЕС, обвинявайки Загреб в намеса във вътрешните 
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работи на своята съседка. На свой ред пък Хърватското народно събрание, обе-
диняващо партиите на тази общност в БиХ обвинява тримата „про-бошняшки 
лобисти“ в „неподходяща лобистка акция за подронване на истинската сила на 
Хърватия и нейната роля като страна, подписала Дейтънското споразумение.31

На свой ред и Белград оказва всевъзможна помощ на РС – дипломатиче-
ска, икономическа и пр. През последните повече от десет години са многоброй-
ни примерите за оказвана подкрепа от страна на сръбските власти на най-висо-
ко ниво – президент, премиер, министри – на управляващите в Баня Лука, кои-
то пред този период са олицетворявани от „силния човек“ М. Додик, макар да 
се дистанцират в някои случаи от негови по-крайни изказвания и прояви. Като 
цяло отношението на Белград към външнополитическата ориентация на БиХ 
е в пряка зависимост от собствените му интереси и цели. Неговите позиции 
се възприемат като цяло не само от партията на Додик, но и от повечето други 
формации в РС. А те, накратко казано, се изразяват в следното – положително 
отношение към ЕС и интегрирането в него с отчитане на сръбските интереси, 
и резервирано – към НАТО, оформено като деклариране на „неутралитет“ във 
военнополитически план. 

Активна политика по отношение на БиХ провеждат държави като Русия 
и Турция, имащи амбиции и реални заявки да бъдат, надхвърлящи „статута“ на 
регионални сили. С оглед на своите глобални външнополитически цели Мос-
ква поддържа особено тесни връзки с управляващите в РС. За Русия подркепа-
та за М. Додик през последните десетина и повече години се вписва и в ней-
ните отношения с най-близкия ѝ съюзник на Балканите – Сърбия. Тази връзка 
става още по-важна в контекста на изострящите се отношения със Запада след 
2014 г. и развиващия се процес на разширяване на НАТО в региона. 

Руското влияние в БиХ, и преди всичко в сръбската ѝ част, се осъществява 
посредством дипломатически действия, инвестиции, финансова помощ, пропа-
ганда и по други начини. Интересното в случая е отношението на босненските 
хървати, и най- вече на ХДОБиХ и нейния лидер Др. Чович, към руската поли-
тика в страната. А то е по-скоро положително, като контрастира със заявяваната 
загриженост на официален Загреб към действията на Москва в региона.32

Като важен регионален фактор, през последните двадесет и пет години 
Турция се опитва да засили влиянието и присъствието си в БиХ, както и в други 
балкански държави, влизащи в миналото в Османската империя. За тази цел тя 
използва религиозната си близост с бошняците. Активността ѝ е особен видна 
след началото на „ерата Еродаган“ през 2002 – 2003 г. Същността на турската 
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външна политика, включително и по отношение на БиХ, както и идеологиче-
ското ѝ обосноваване са най-ясно формулирани в книгата за „стратегическата 
дълбочина“ на Ахмед Давутоглу – министър на външните работи (2014 – 2016) 
и министър-председател (2014 – 2016) на страната. 

Влиянието на Анкара се осъществява посредством държавни структури, 
неправителствени организации и неформални мрежи. Сред средствата на „ме-
ката сила“, които се използват за тази цел ключова роля играе т.нар. Дианет, 
или Дирекцията по религиозните въпроси. Същата институция по различни 
канали оказва помощ за възстановяване на джамии, подготовка на ислямски 
свещенослужители и пр.33 Сред средствата на „меката сила“, използвани от 
Анкара за засилване на влиянието ѝ в БиХ, наред с насърчаването на турските 
инвестиции, са културни центрове, медии и образователни институции. 

Тази активна политика на Турция намира доста привърженици сред бош-
няците, включително и сред политическите им лидери. Красноречив пример 
в това отношение може се даде с поздравлението на члена на колективното 
председателство на БиХ Бакир Изетбегович до Ердоган след избора му за пре-
зидент: „Господин президент Вие сте не само президент на Турция, Вие сте 
президент на всички нас“.34 

Успехите на Анкара в прокарването на нейното влияние в БиХ са без-
спорни. След опита за преврат в Турция през 2016 г. обаче се появата една 
пречка пред политиката на Ердоган. Той лично, както и правителство му, са 
принудени да се дистанцират от редица босненски поддръжници на своята 
държава, тъй като те са подозирани във връзки с неговия голям враг Фетулах 
Гюлен.35 

В някои публикации се твърди, че са пресилени страховете в Европа от 
турската експанзия в Западните Балкани и че Анкара желае включването на 
всички страни от този регион в ЕС и НАТО.36 Няма обаче никакво съмнение, че 
в „голямата игра“ Ердоган ще използва всички козове в интерес на прокарване 
на своите цели. А в отношенията му с ЕС и НАТО, както и в други страни, си-
туацията в БиХ му разкрива доста възможности в тази връзка.37 

Както се вижда, наред с вътрешнополитическата обстановка, влияние-
то на външните фактори като съседите, регионалните сили и други „играчи“, 
създават (и могат да продължат да създават) редица трудности пред европей-
ската перспектива на БиХ, независимо от усилията на ЕС, който я подкрепя и 
насърчава, макар и невинаги последователно и адекватно. Именно влиянието 
на различните фактори, обуславя и редица особености на външната политика 
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на БиХ. Така могат да се обяснят и редица ходове на страната, като например 
непризнаването на независимостта на Косово и нежеланието на Сараево да се 
присъедини към санкциите против Русия по повод на Крим и Донбас. 

заключение

Босна и Херцеговина извървя твърде бавно и мъчително началния пред-
варителен етап от процеса на евроинтеграция от „страна – потенциален кан-
дидат“ през 2003 г. до реален кандидат за членство в ЕС тринадесет години 
по-късно. Дали и кога ще стигне до „крайната спирка“ зависи основно от ре-
шаването на многобройните проблеми в тази държава, голяма част от които 
са породени в „невъзможната“ Дейтънска конституция. Досега опитите да се 
отстранят „дефектите“ ѝ са неуспешни. А те, заедно с наследените от войната 
травми в разделеното общество, са в основата на сериозни проблеми като тро-
маво и неефективно управление, безработица и засилващо се социално-ико-
номическо неравенство, политическа и икономическа корупция, етническо и 
религиозно противопоставяне, потенциал за по-значително проникване на ра-
дикални ислямски идеи и пр. Към това се прибавя и „привлекателността“ на 
страната за намеса от чужди фактори, всеки със своите интереси и цели – като 
се започне от съседите Сърбия и Хърватия и се стигне до сили като Русия и 
Турция. В тази обстановка продължаващите опити на Брюксел да „нормали-
зира“ Босна и Херцеговина като цяло остават неуспешни. А това още повече 
засилва тревожните и песимистични прогнози за „европейското“ бъдеще на 
страната и създава потенциални опасности за сигурността не само в Западните 
Балкани, но и в целия регион. 
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Is the future of Bosnia and Herzegovina “European”?

Alexandrе Kostov

Bosnia and Herzegovina has gone a long and painful way in the initial preliminary stage of 
the European integration process from a „potential candidate country“ in 2003 to an applicant 
country thirteen years later. Will this time the road be even longer and will the country reach 
(and when) the final stop - the EU membership? The answers to these questions can be found 
in the prospects for resolving the numerous problems in BiH, the reason for which lies in the 
„impossible“ Dayton constitution and the failures in reforming the existing system so far. 
This system raises extremely serious problems - cumbersome and ineffective governance, 
unemployment and growing socio-economic inequalities, political and economic corruption, 
ethnic and religious confrontation, potential for a more significant penetration of radical Is-
lamic ideas, etc. To this is added also the country’s “attractiveness” for the interference of 
foreign factors, each with its own interests and goals - from neighboring Serbia and Croatia 
to regional players, such as Russia and Turkey. In this context, the continuing attempts by 
Brussels to „normalize“ Bosnia and Herzegovina generally remain unsuccessful. This further 
exacerbates the alarming and pessimistic forecasts of the country’s „European“ future and 
creates potential security threats not only in the Western Balkans but also across the entire 
region.
Keywords: Bosnia and Herzegovina, EU integration, Dayton constitution, ethnic and reli-
gious problems.
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„съвременната одисея“ на Гърция: 
предизвикателства и нови възможности

Юра Константинова 
Институт за балканистика с център по тракология  

Българска академия на науките

Недей забравя никога Итака.
Да стигнеш там – това е твойта цел,
ала по пътя никак да не бързаш,
че по-добре години да пътуваш
и остарял на острова да спреш,
богат, с каквото в пътя си спечелил,
без да очакваш нещо той да ти даде1.

 
През август 2018 г. творчеството на античния певец Омир и на големия 

гръцки поет Константинос Кавафис се оказаха в епицентъра на сблъсък между 
управляващи и опозиция в Гърция. На 21 август 2018 г. министър-председате-
лят Алексис Ципрас специално отиде на Итака и на фона на величествената 
природа на острова на Одисей, правейки множество препратки към древната и 
съвременната гръцка поезия, обяви че гръцката нация се е завърнала най-сетне 
в родината си. Повод за театралното му изказване стана излизането на стра-
ната от ограниченията, наложени ѝ от държавите кредитори, определено от 
премиера като „край на съвременната Одисея“ на Гърция. Най-голямата гръцка 
опозиционна партия Нова демокрация реши също да реагира артистично на 
символиката и с цитат от К. Кавафис обяви, че именно на Итака свършва пътя 
на А. Ципрас2.

Ако се дистанцираме от поетичните престрелки, ще констатираме, че 
днес макар доста по-стабилна, отколкото преди пет години, Гърция е изпра-
вена пред принципни за бъдещето си въпроси. Тяхното идентифициране и 
контекстуализиране с оглед на процесите в Югоизточна Европа е цел на на-
стоящото изложение. Основен акцент на изследването са онези проблеми на 
Атина, които се вписват в регионалните и глобалните предизвикателства пред 
България в съвременната епоха.
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„икономическа оранжерия“ – политически решения на 
финансови проблеми

Специалисти определят 2018 г. като ключова за гръцката икономика. 
През нея освен силно окуражителните макроикономически показатели и бър-
зото икономическо развитие, започнало през 2017 г., страната затвори осемго-
дишния цикъл на строг надзор, предвиден във финансовите споразумения с 
европейските ѝ партньори. Така днес Гърция е изправена пред отговорността 
отново самостоятелно да поеме инициативата за икономическото си развитие. 
Първата опасност по пътя ѝ е свързана с традиционните недостатъци на гръц-
ката икономика – малки вложения и ниска производителност на промишленос-
тта, съчетани с висок внос и свръхпотребление, гарантирано от евтини заеми. 
Така икономическото предизвикателство за Гърция е не просто да се изправи 
на крака, но и да запази стабилността си.

Това е и целта на европейските кредитори на Атина, които дълго време 
спасяваха страната от банкрут, подкрепяйки я с над 241 млрд. евро в периода 
2010 – 2018 г. Няма съмнение, че тези им действия са изцяло продиктувани 
от политически причини, тъй като е ясно, че Гърция не е в състояние да вър-
не голяма част от отпуснатите ѝ кредити. Според Михаел Мартенс решението 
връщането им да бъде отложено с едно десетилетие представлява де факто 
четвърта (неофициална) спасителна програма3. Няма как обаче европейските 
партньори на страната да не бъдат обезпокоени от навлизането на Гърция в 
предизборен период и очакваното във връзка с него „раздаване на пари“. През 
май 2019 г. в Гърция едновременно с изборите за представители на страната 
в Европейския парламент ще се проведат избори за местно самоуправление, 
а през октомври с.г. трябва да се проведат и редовни парламентарни избори. 
Именно в този смисъл трябва да бъде разчетено предупреждението, отправено 
в началото на ноември 2018 г. от Брюксел към Атина. „Гръцката икономика 
след излизането от спасителните пакети… влезе в десетгодишен мораториум, 
един вид парник, предпазващ я от външен атмосферен натиск“, заяви висш чи-
новник на Европейската комисия. За да съществува парникът, предупреждават 
от Брюксел, трябва да се запази икономическата и политическата стабилност 
на страната4.

Гърция обаче сериозно пострада от икономическата криза, която близо 
10 години доминира всички сфери на икономическия, политическия и общест-
вения живот5. В резултат на голямата безработица, която през 2013 г. достигна 
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50% при младежите под 25 годишна възраст, много образовани млади гърци 
намериха изход в икономическата емиграция. Търсенето на по-добър живот в 
чужбина не е ново явление за гърците, тъкмо напротив – те от древността, а и в 
по-новата епоха, включително и през целия ХХ в., са най-пътуващият народ от 
региона. Гръцката диаспора традиционно е силно обвързана с държавата-май-
ка и подкрепя морално и материално всички общогръцки каузи. 

През второто десетилетие на ХХI в. обаче по пътя на емиграцията тръг-
ват високо образовани млади хора, които не са обединени в мрежата на гръц-
ките църкви, училища и клубове в чужбина. Те са част от новото глобално 
поколение, свързано от Гугъл и Фейсбук, което лесно се инкорпорира във всяко 
високотехнологично, развито общество. Това е причината водещи специалисти 
„да бият“ тревога, че гръцката държава трябва да намери бързо и ефективно 
средство за запазване потенциала на нацията6. В противен случай тя вероятно 
няма да успее да отговори на изискванията на едно все по-технократски раз-
виващо се глобално общество и няма да е достатъчно конкурентноспособна. 
„Изтичането на мозъци“ създава опасност не само от стопяване на нацията и 
икономическо изоставане, но и от политическо радикализиране. 

Според социологическо проучване, проведено от Pulse по поръчка на 
един от най-големите гръцки консорциуми на средствата за масово осведомя-
ване Скай през януари 2019 г. управляващата в момента коалицията на ради-
калната левица СИРИЗА изостава спрямо основния си конкурент – дясната 
Нова демокрация с над 10%. Това, разбира се, има своето обяснение в непо-
пулярните мерки, които управляващите бяха принудени да предприемат през 
последните години – намаляване на заплатите (с 20%) и пенсиите (със 70%), 
съкращения в държавния сектор (25%), въвеждането на строг фискален кон-
трол и тн. Проучването показва недоволството на населението от управлението 
на СИРИЗА, която печели едва 22,5% одобрение, а губи гласовете на 14% от 
подкрепилите я на последните избори7.

Разбира се, към тези данни трябва да се подхожда с разбирането, че те 
са поръчани от консорциум с дясна политическа ориентация. В началото на 
декември 2018 г., социологическо проучване, направено от Alco и публикува-
но в левите гръцки вестници, показа напълно различен резултат. Според него 
преднината на Нова демокрация (23,7%) пред СИРИЗА (18,4%) е едва 5,3%8. 
Към тези разнопосочни прогнози трябва да се добиви и много високия процент 
колебаещи се и деклариращи нежелание да гласуват (25%). Въпреки очевидно 
силно политизираните данни два извода изглеждат безспорни – предстоящата 
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битка за управлението на страната не е предрешена и гърците са разочаровани 
от политическата система. 

Независимо от различните си политически предпочитания, двете про-
учвания категорично показват трайна тенденцията към радикализация на 
гръцкия политически живот. Освен Нова демокрация и СИРИЗА, борещи се 
за властта, само още една лявоцентристка партия – Движение за промяна, по-
лучава одобрение, което ѝ позволява да се надява на парламентарно предста-
вителство (6,5% според Pulse и 4,6% според Alco). Другите две партии, които 
според това допитване биха преминали 3% бариера за влизане в парламента, 
са профашистката Златна зора (8% според Pulse и 6,2% според Alco) и край-
но лявата Комунистическа партия на Гърция (6% според Pulse и 5,3% според 
Alco). Тези данни напълно потвърждават, че в момента в Гърция се наблюдава 
радикализация в политиката9.

Радикализмът е характерен за гръцкия политически живот, където от пе-
риода на Гражданската война (1946 – 1949) е силно противопоставянето между 
десница и левица. Икономическата криза допринесе за фрустрацията на обще-
ството и допълнително радикализира младежта като превърна гнева на улицата 
в политически фактор. През 2015 г. лявата коалиция СИРИЗА дойде на власт 
именно като резултат от радикализирането на гръцкото общество, сериозно за-
сегнато от икономическата криза. Четири години по-късно е възможно гърците 
да наклонят везните надясно, което би било демократичен развой на полити-
ческата ситуация, ако не съществуваха подозрения, че части от дясната Нова 
демокрация, стоят зад възхода на фашистката Златна зора10. Нещо повече, А. 
Ципрас официално характеризира позицията на Нова демокрация и на нейния 
лидер към радикалните националистически и дори открито фашистки изяви 
на Златна зора, като политика на „виновно мълчание“, която днес преминава 
в ръководство. Той призова за широко обединение на всички леви и демокра-
тични сили в общ демократичен фронт, който да спре възхода на крайната дес-
ница11. 

Очевидно основното политическо предизвикателство пред Гърция е да 
запази демокрацията, на която се счита за люлка и да не позволи популизмът и 
демагогията да вземат връх в политическия живот на страната. Тук е мястото 
да се подчертае, че засилването на Златна зора има своето обяснение не само в 
историческото развитие на Гърция, нито само в евентуалното ѝ „протежиране“ 
от Нова демокрация. Гръцката фашистка партия се възползва от разочарование-
то на гърците от политическата система като цяло и от силните антиевропей-
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ски настроения, обхванали обществото в резултат от икономическите мерки и 
непопулярните политически решения, наложени на Атина отвън. Нещо повече, 
тя очевидно има добри връзки с подобни партии от други европейски държа-
ви, които подкрепят дейността ѝ и подпомагат финансово благотворителните 
ѝ кампании. Нарастващото влияние на Златна зора се вписва в цялостното за-
силване на крайната десница, което е резултат от миграционния натиск, запла-
хата от тероризъм и очертаващата се несигурност в глобален мащаб. Именно 
като част от този процес гръцката профашистка партия е брънка от фундамен-
талното предизвикателство пред единството и мира в съвременния свят.

Балканската политика на Гърция – „в полза на 
стабилността…, но и в полза на националния 
интерес“12

От последното десетилетие на ХХ в. в резултат от засиления приток на 
икономически имигранти от бившите социалистически страни в гръцкото об-
щество се увеличават ксенофобските настроения. Първоначално тези настрое-
ния са насочени основно към албанците – най-голямата група ниско квалифи-
цирани работници, пристигнали в Гърция веднага след падането на Желязната 
завеса. На прехода между двете столетия техният брой достигна 700 000 души 
и макар да намалява с началото на икономическата криза, създаденият с прис-
тигането им проблем остана13. През последните години той се трансформира 
от проблем с нелегалната емиграция в проблем с проявата на албанска нацио-
нална идентичност дори сред т.нар. „сънародници от Северен Епир“.

Става дума за наследници на останалото в границите на албанската дър-
жава православно гръцко население, което е тема на двустранните гръцко-ал-
бански отношения още от създаването на независима Албания (1913)14. През 
януари 2007 г. Гърция, която в предходния период отказва гръцко гражданство 
на имигрантите с такъв произход, за да запази малцинството като лост за вли-
яние в съседната държава, промени политиката си. Тя не само разреши, но и 
направи съществени облекчения в процедурата, което позволи гръцко граж-
данство да получат не само представители на малцинството, но и много етни-
чески албанци. В резултат се оказа, че макар гръцкото малцинство в Албания 
според албански и гръцки източници да наброява съответно 60 000 и 120 000 
души, то около 200 000 са сдобилите се с гръцко гражданство по тази проце-
дура15. Именно сред тях през последните години се проявява албанска нацио-
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нална идентичност, независимо че повечето живеят дълги години в Гърция, 
а по-младите са получили гръцко образование. Този факт завари неподготве-
ни политиците и обществото на Гърция, за които „сънародниците от Северен 
Епир“ са част от гръцката нация.

Оказа се, че вместо да подготвят своя „пета колона“, която да използват 
като баланс на проблема с чамите в двустранните гръцко-албански отношения, 
управляващите в Атина са допуснали Албания да разполага с лост за влияние в 
Гърция. Всъщност проблемът с чамите – албаноговорящо мюсюлманско насе-
ление, което до края на Втората световна война живее в Северозападна Гърция 
(в районите Теспротия и Превеза) – е исторически. Финалните му акорди са 
в периода 1944 – 1945 г., когато, като част от кървавите събития по време на 
Втората световна война, отряди на гръцката съпротивителна армия извърш-
ват етническо прочистване, в което са избити над 2700 чами, а останалите са 
принудени да се преселят в Албания16. Въпросът днес има основно финансово 
измерение и през последните десетилетия е периодично поставян от албанска 
страна като искане за обезщетение на наследниците. Той представлява трън 
в двустранните отношения, макар Гърция да не признава съществуването на 
такъв проблем.

Притесненията на Атина от проявите на албанска национална идентич-
ност на нейна територия обаче не са свързани толкова с историческите ѝ про-
блеми с Тирана, а с опасението от евентуалното създаване на Велика Албания. 
В този страх се преплитат едновременно проблемът с общата нестабилност, 
която една промяна на границите би създала за Гърция и региона, и подозре-
нието, че зад надигането на албанския национализъм стои Турция. Именно 
отношенията с Анкара са най-невралгичната точка на балканската политика 
на Гърция. Те определят политиката ѝ по всички останали въпроси, както от 
двустранно, така и от по-широко международно значение. Към историческите 
наслагвания и зачестилите напоследък гранични инциденти, трябва да се до-
бавят и няколко сериозни проблема, които трайно усложняват двустранните 
отношения и правят сякаш невъзможно тяхното подобряване.

Сред тях основен е въпросът за остров Кипър, където през лятото на 
1974 г. Турция осъществява военна инвазия, а през 1983 г. провъзгласява в се-
верната му част Севернокипърска турска република, непризната от никоя дър-
жава, освен от самата Турция17. Въпреки множеството опити за международно 
посредничество и постъпките от страна на ООН, Кипърският въпрос не е ре-
шен и до днес. В периода 2015 – 2016 г. за пръв път изглежда, че преговорите 
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имат някакъв напредък, дължащ се преди всичко на икономическия интерес на 
двете кипърски общности – гръцката и турската. Компромисно настроените 
им водачи в този период изразяват общия интерес от разработване на газовото 
находище „Афродита“ с привличане на сериозни инвеститори, което би било 
невъзможно без стабилност в региона. Международната общност, заинтере-
сована от решаване на проблемите в Източното Средиземноморие и Близкия 
изток, подкрепя тези усилия, които обаче отново срещнат непреодолимо пре-
пятствие в политиката на Турция и Гърция.

Анализаторите търсят обяснение за непримиримата позиция на турския 
президент Реджеп Ердоган в две насоки – незаинтересоваността му от евро-
пейската насоченост на страната след опита за преврат от юли 2016 г. и ин-
тереса му да запази „кипърски коз“, с който да шантажира при нужда ЕС18. 
Атина обаче също не прояви достатъчно желание за намиране на компромисно 
решение19. Така на 7 юли 2017 г. конференцията в Кран Монтана, определяна 
като „последната надежда за Кипър“, завърши с неуспех и един от най-болез-
нените и емоционално натоварени въпроси на региона, остана отново без ре-
шение. Сложността на кипърския проблем е причината да се смята, че едва ли 
в близко бъдеще ще се намери приемливо за всички страни негово решение20. 
Той е пряко свързан и с гръцко-турските проблеми в Егейско море, които не 
са толкова непреодолими, но изискват цялостно подобряване на двустранните 
отношения.

Става въпрос за неразбирателства относно континенталния шелф, тери-
ториалните води, въздушното пространство и „сивите зони“ в Егейско море, в 
които реално няма установена гръцко-турска граница. В Гърция обаче Егейско 
море се възприема като гръцко, което обяснява неотстъпчивата ѝ позиция дори 
по въпроси, за които международното право е на страната на Турция. Разби-
ра се, трябва да се има предвид, че курсът, поет от президента Р. Ердоган от 
2016 г., засили и без това големите страховете на гръцкото общество от „запла-
хата от Изток“ и допълнително втвърди позицията на страната. През януари 
2017 г. Върховният съд узакони отказа на Атина да предаде на Турция осемте 
офицери, потърсили след преврата от юли 2016 г. политическо убежище в Гър-
ция. Така гръцко-турските отношения изглежда се развиват в парадигмата на 
нова Студена война, което очевидно нищо добро не може да донесе на двата 
народа и на региона като цяло.

Вместо да се подобри, ситуацията се влоши още повече през декември 
2017 г. по време на първото посещение на турски държавен глава в Гърция от 

„Съвременната одисея“ на Гърция: предизвикателства и нови възможности



128

65 години насам. Тогава Р. Ердоган шокира гръцките си домакини с изявление-
то, че Лозанският договор (1923) трябва да се ревизира и че защитата на пра-
вата на етническите турци в Гърция е приоритет на Анкара. Всъщност имен-
но темата за мюсюлманското малцинство в Тракия е единствената в сложния 
комплекс на гръцко-турските отношения, в която има известно положително 
развитие. Това малцинство, признато от Гърция по силата на Лозанския дого-
вор, е съсредоточено основно в Западна Тракия (областите Родопи и Ксанти) 
и наброява около 100 000 – 130 000 души – основно турци, помаци и роми, 
към които в последните години се прибави и малък брой мигранти мюсюлма-
ни. Традиционно политиката на Атина към мюсюлманите в нейните граници 
следва развитието на гръцко-турските отношения и е обвързана със съдбата 
на гръцкото малцинство в Истанбул21. Разбира се, не бива да се пренебрегва и 
значението на българо-гръцките отношения, поне що се касае до политиката на 
гръцката държава спрямо помашката част от малцинството22.

През 1991 г. министър-председателят Константинос Мицотакис обяви 
началото на нова политика за региона на Западна Тракия, която да се основава 
на равноправието и равенството пред закона на всички гръцки граждани. За-
почналият период на либерализация и въвеждане на основни граждански права 
за мюсюлманското малцинство в региона съвпада и с активизиране на гръц-
ките действия за изграждане на „помашка идентичност“. На нея се разчита да 
държи българоезичните мюсюлмани едновременно далеч от влиянието на Бъл-
гария и на Турция, но резултатите ѝ остават доста спорни. В последните годи-
ни изглежда, че гръцката политика е насочена основно към противодействие на 
инициативите на турското консулство в Комотини, които Атина разглежда като 
част от най-голямо предизвикателство пред страната – засилване на турското 
влияние сред мюсюлманските общности в региона.

Именно страхът от „дългата ръка на Турция“ прозира в отношението на 
Гърция не само към гръцко-турските проблеми и към албанския национали-
зъм, но и към въпроси, които на пръв поглед имат съвсем други измерения, 
какъвто е Македонският. Той безспорно е един от най-болезнените проблеми 
на Югоизточна Европа в ново време, който събужда призраци от миналото, 
нагнетява национални страсти и изправя гърците пред дилеми, свързани със 
собствената им история. За различни аспекти от развитието му и конкретно за 
политиката на Гърция в него са написани множество изследвания, но въпреки 
това интересът към темата не стихва и до днес23. Най-кратко и ясно гръцката 
гледна точка към този проблем е обяснена от Сотирис Валден: 
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„Говорим за една проблемна национална идентичност, която си 
стои прикована в края на XIX и началото на XX в., създава се систем-
но от образованието, армията и православната църква и преминава 
почти хоризонтално през цялото ни общество. Този проблем има свои-
те корени в историята, в несигурността, която беше предизвикана с 
предвижванията на хора в началото на ХХ в. и конкретно с налагане-
то на гръцко мнозинство в гръцка Македония, но и в старите заплахи 
за териториалната ни цялост, които съществуваха до 50-те години 
на XX в. Но поддържането жив и възпроизводството на един първичен 
национален разказ десетилетия след изчезване на причините, които са 
го предизвикали … е пречка пред модернизацията и европеизацията на 
нашето общество“24.

С. Валден дефинира причините, поради които македонският въпрос за 
Гърция е колкото въпрос на външна, толкова и въпрос на вътрешна политика. 
Темата за Македония е и толкова силно емоционална, защото свързва по не-
повторим начин всички гръцки национални страхове. На първо място, както 
беше казано, това е страхът от турското влияние сред албанското население на 
Македония, което достига близо ¼ от гражданите на страната. Македонизмът 
се е сраснал с македонската държава, която в периода на краткото си самостоя-
телно съществуване не успява да създаде албано-македонска идентичност25. 
Това прави неизбежна опасността от появата на центробежни сили, които да 
дестабилизират и дори да доведат до разпад държавността в Македония. 

Именно опасността от такъв сценарий е изведена на преден план от дос-
корошния министър на външните работи на Гърция Никос Котзиас в аргумен-
тацията му защо договорът от Преспа е политически правилен и полезен за 
Гърция. Този договор, подписан на 17 юни 2018 г. от премиерите на Гърция – 
Алексис Ципрас, и на Македония – Зоран Заев, постави край на над четвърт-
вековния спор между двете държави, намерил външен израз в конфликта за 
името на създадената през 1991 г. независима македонска държава. В Гърция 
договорът доведе до сътресения във високите етажи на властта и до разпада-
не на правителствената коалиция, след като на 14 януари 2019 г. лидерът на 
малкия коалиционен партньор – партията Независими гърци – Панос Каменос 
подаде оставката си като Министър на националната отбрана. Правителството 
обаче получи вот на доверие и на 25 януари 2019 г. след над 38 часа парламен-
тарни дебати постигна ратификация на договора от Преспа с гласовете на 153 
от общо 300 депутата26. 
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Много по-сериозно от политическите борби обаче е очевидното несъгла-
сие на гръцкото общество с постигнатия компромис за идентичността и езика 
на гражданите на новопризната „Република Северна Македония“. То се изрази 
в няколко масови протеста в Атина и в шокиращи плакати, разлепени из Солун 
със снимки на местните депутатите и надпис „Ти ще предадеш ли нашата Ма-
кедония?“. Така въпреки твърдението на А. Ципрас, че е освободил страната 
от македонския въпрос и въпреки преекспониранито приятелско отношение по 
време на първото му посещение в Скопие в началото на април 2019 г., стана 
ясно, че трябва да бъдат направени сериозни усилия, за да се убедят гърците в 
целесъобразността на постигнатата договорка. За да достигнат посланията им 
до обществото, гръцките политици и от двата лагера използваха много успеш-
но привърженици на своите идеи от академичната общност, които в публични 
дебати, отворени писма и медийни изяви, разясняваха и защитаваха позициите 
си27.

Именно в предговора към монографията „Модификациите на Македон-
ския въпрос. Дългият път към Преспа“ на гръцкия историк Спиридон Сфетас, 
Никос Котзиас изтъква, че без Договора от Преспа Гърция би могла да се ока-
же „заклещена“ в „щипката на турския рак“. Политикът, който подаде остав-
ка заради този договор, настоява, че компромисът с името предпазва страната 
му от опасността да бъде затворена от север от Велика България и от Велика 
Албания28. По този начин той забележително точно изрази и свърза двете тра-
диционни за Гърция заплахи – „от изток“ в лицето на Турция, в конкретния 
случай олицетворена от влиянието ѝ сред мюсюлманите в Югоизточна Европа, 
и „от север“ в лицето на България, признавайки историческото значение и роля 
на страната ни в развитието на македонския въпрос. Ясната му декларация, 
разбира се, поставя въпроса доколко може да се смята, че договорът за добро-
съседство, подписан между България и Македония през август 2017 г. се явява 
катализатор на гръцко-македонското разбирателство.

Независимо от различните тълкувания, които може да има този въпрос, 
сигурно е, че Гърция и България имат днес сходни проблеми в отношенията си 
с Македония. Те са основно на ниво идентичност, история и език, поради което 
постигането на взаимоприемливи решения е колкото много важно, толкова и 
много трудно. Гръцкото, българското и македонското общество в момента се 
движат по три паралелни пътя, без сред тях да съществува разбиране за въз-
можността и необходимостта от постигане на разбирателство. Тази ситуация е 
резултат на политически грешки и дългогодишни пропагандни манипулации, 
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създали у всяко от трите общества различна и силно емоционална представа за 
връзките на собствената му идентичност с тази на съседите му. 

След близо 150 години взаимни обвинения и натрупвани негативни сте-
реотипи българското и гръцкото общество днес изглежда са близко до общо 
разбиране за историческите процеси, довели до образуване на техните нации. 
Показателно за това е, че гръцки изследователи официално признават българ-
ската идентичност на жителите на областта Македония до Първата световна 
война, както и факта, че гърците са едва 10 – 11% от населението на така на-
речените „Нови земи“, включени в началото на ХХ в. в границите на Гърция29. 
Това създава нужната предпоставка за общо възприемане на близкото минало 
от двете нации, които и без това нямат съществени спорове относно античното 
и средновековното си наследство.

Поради асинхронното развитие на македонската нация и фактът, че тя 
се намира все още в процес на образуване, постигането на такъв консенсус с 
нея към момента изглежда малко вероятно. Ако той не бъде постигнат обаче, 
политическите усилия няма да доведат до търсената стабилност. Те ще останат 
между папките на създадените комисии без да допринесат за трайно подоб-
ряване на отношенията в региона, в който кървавите исторически събития са 
тясно преплетени с личните истории на хората и поради това изискват, преди 
всичко, воля за почтен исторически прочит.

Запазването на стабилността, наред с изграждането на трайно доверие 
между народите в Югоизточна Европа е най-сериозното предизвикателство 
пред регионалните отношения. Гръцките политици подкрепиха единната ма-
кедонска държава и преглътнаха съществуването на македонска идентичност 
извън границите на Гърция, с което направиха възможно членството на Маке-
дония в НАТО, разглеждано като необходима крачка в този процес. Така Атина 
отново зае традиционната се прозападна позиция, въпреки показните проруски 
демонстрации на партията на А. Ципрас в периода 2014 – 2016 г.30 Решението 
ѝ неизбежно я сблъска с Русия, която открито демонстрира неодобрението си 
както за договора от Преспа, така и за приемането на Македония в Северноат-
лантическия пакт.

„Руснаците идват отново“31

Според гръцкото външно министерство обаче руската страна не се огра-
ничава с показно недоволство, а чрез поставени лица се опитва да попречи на 
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гръцко-македонското разбирателство, намесвайки се във вътрешните работи на 
Гърция. Атина обвини директно руски дипломати и граждани, че са финанси-
рали митингите в Северна Гърция срещу договора от Преспа и са се опитали 
да подкупят висши административни и духовни служители, за да упражняват 
влияние срещу него. Така по-малко от месец след тържествата на преспанското 
езеро, се стигна до изгонване на двама руски дипломати от Гърция и забрана 
за влизането на двама руски граждани в страната. Естествено, не закъсняха 
и реципрочните руски действия32. Въпреки че Москва отрича истинността на 
гръцките твърдения, македонски източници също публикуват информация за 
това, че руски олигарси не жалят средства, за да осуетят договора от Преспа33.

Опасенията на Атина очевидно са свързани с използването на църков-
ни канали за проникването на руски пари до националистически организации 
в Северна Гърция. Тези опасения вероятно имат своите основания, особено 
като се вземе предвид категоричната позиция срещу договарянето с Македо-
ния, която много гръцки митрополити заеха. Разбира се, обяснение на тяхната 
реакция може да се търси в ролята на духовниците в гръцката борба за осман-
ската провинция Македония от началото на ХХ в., както и в политиката, която 
Гърция провежда в присъединените преди повече от сто години територии34. 
Официално гръцката църквата не подкрепи крайните изяви на митрополитите 
си и се опита да не се замесва в скандала, както и в очерталото се противопос-
тавяне сред православните църкви.

Трябва да се има предвид, че въпреки многото официални декларации 
за братските връзки между руския и гръцкия народ по линия на православие-
то, разделението между тях именно в църковно отношение изглежда сериозно. 
Православието е официална религия в Гърция и в страната съществува разби-
ране за особената роля на гърците в православния свят. В исторически план 
това разбиране се сблъсква с теорията за „Москва – трети Рим“, а от втората 
половина на XIX в. придобива характеристиките на политическо противобор-
ство. Това има своето обяснение във факта, че независимо от гръцките претен-
ции, най-много са православните именно в Русия, доходите на руската църква 
далеч надхвърлят финансовите възможности на другите патриаршии, а поли-
тическата ѝ подкрепа е равна на мощта на руската държава.

Според гърците обаче руската църква след разпадането на СССР не е 
успял да възстанови богословската си школа и остава единствено проводник 
на политиката на Кремъл с други средства. Поради това в Атина правят пряка 
аналогия между създаването на Българската екзархия (1870) и отделянето на 
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украинската църква днес. Макар тази връзка да е доста спорна, то трябва да се 
признае, че Вселенската патриаршия винаги следва правилото, че независима-
та държава трябва да предшества създаването на независима църква. В този 
смисъл решението на вселенският патриарх Вартоломей да признае автокефа-
лия на украинската църква е канонично, което не променя факта, че се явява 
и част от голямата геополитическа игра35. Естествена е и крайно негативна-
та реакция на Москва, която обяви подписването на томоса за антиканонично 
действие. Очевидно борбата за надмощие в православния свят продължава и 
като следваща стъпка на Русия в нея може да се смята подкрепата ѝ за новите 
екзархии и митрополии в райони, подчинени досега на вселенската църква.

Когато към това се прибавят подобрените напоследък отношения между 
Кремъл и Анкара, наред с влошените отношения на Турция със САЩ, е оче-
видно защо А. Ципрас при посещението си в Москва през декември 2018 г. се 
опита да изглади руско-гръцките отношения. Според официалните декларации 
това е постигнато, недоразуменията са останали в миналото, а двете страни са 
„обърнали страница“ в отношенията си. Тези твърдения се доказват с възхо-
дящия развой на икономическите връзки между двете страни, нарастването с 
13% на двустранната търговия само за първите десет месеца на 2018 г, заси-
ления поток руски туристи (около 850 000 годишно) и големия руски инвести-
ционен интерес към страната36. Разведряването обаче изглежда крехко, защото 
поставянето на договора от Преспа в дневния ред на гръцкия парламент доведе 
до ново прехвърчане на искри между външнополитическите ведомства на две-
те държави37.

Няма съмнение, че Атина следва ясна външнополитическа линия, насо-
чена към запазване на позициите на Гърция на международната арена и пре-
връщането ѝ в енергиен възел на региона38. Вървейки в тази посока, лявото 
правителство на А. Ципрас направи това, което не посмя никое дясно прави-
телство – одобри поставянето на тръбопровод в залива Суда (Крит) и позволи 
настаняването на американски сили и въоръжение в цяла Гърция39. Трябва да 
се отчете и активното участие на Атина във всички регионални балкански и 
черноморски формати, в които гръцката дипломация отстоява успешно пози-
циите и външнополитическите си интереси.

В голямата геополитическа игра на А. Ципрас европейската ориентация 
за Гърция изглежда константна. Той формулира това си виждане на срещата на 
лидерите на България, Гърция, Румъния и Сърбия, състояла се през октомври 
2017 г. във Варна: „Общото ни бъдеще на Балканите не може да се гради върху 
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национализъм, както се е случвало в миналото, за жалост, нито върху планове 
на трети страни за региона, то може да се гради върху големите възможности на 
нашите народи, върху зачитането на международното право и върху една обща 
европейска визия за района“40. Нещо повече, гръцкият политик декларира, че 
партията му ще работи в защита на демократичните ценности на обединена 
Европа, срещу надигащата се вълна на крайнодесни политически субекти41.

Гръцки дипломати и политици усилено лансират идеята, че гръцко-тур-
ските отношения също са общоевропейски, а не двустранен проблем и намират 
сериозни основания за това в дестабилизацията на Близкия изток и в мигра-
ционната тема. Действително управлението на бежанските и миграционните 
процеси, наред с охраната на европейските граници, са въпроси от ключово 
значение както за Атина, така и за целия ЕС. Дори само ролята на Гърция като 
външна граница на Европа оправдава усилията на държавите кредиторки да 
подкрепят стабилността на страната и оставането ѝ в еврозоната. Факт е, че 
Гърция и Италия са двете членки на ЕС, посрещнали бежанската и мигрант-
ската вълна, което се отрази негативно на без това не много стабилните им 
икономики42.

Съвпадането на икономическата и миграционната криза през 2015 г. из-
прави Гърция пред заплахата от пълен хаос и хуманитарна катастрофа. Тогава 
в страната основно по море влязоха близо 860 000 бежанци, които създадоха 
драматична ситуация на близките до турския бряг Егейски острови. Подписа-
ното през март 2016 г. споразумение между Турция и ЕС даде глътка въздух на 
страната, но проблемите остават. Те са олицетворени от претъпканите бежан-
ски лагери, тежките бюрократични процедури, които блокират в тях множе-
ство хора, обезверени и отчаяни от безкрайното чакане и неизвестността43. Не-
успехът да се справи с миграционната вълна е един от най-сериозните провали 
в управлението на СИРИЗА. Все пак трябва да се отчете фактаът, че страната 
е сред най-сериозно засегнатите от бежанската криза – дори, когато в общоев-
ропейски план се забелязва намаляване на бежанския поток, в Гърция е налице 
неговото покачване със 17% само за първите девет месеца на 2018 г. Близо 
¾ от новодошлите отново са съсредоточени на Егейските острови. Тяхното 
прехвърляне във вътрешността означава, че те могат единствено да поискат 
политическо убежище в Гърция, но не и да продължат пътя си към Централна 
и Западна Европа44.

Независимо от провалите на управляващите да се справят с бежанска-
та криза, гърците проявиха хуманност и истинска солидарност с мигрантите 
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в момент, когато други народи издигаха огради. Това е оценено в доклада на 
пратеника на ООН Франсоа Крепо, който ги поздрави за гостоприемството и 
търпението, както и за направените от обикновените хора големи дарения в 
лекарства, дрехи и храна за мигрантите45. Действително близо 60% от гърците 
демонстрират лична ангажираност с каузата на бежанците като справедливо 
настояват и за общоевропейска солидарност при решение на проблема. Гео-
графското положение на Гърция предопределя ключовото значение на мигра-
ционните процеси за бъдещето на държавата, а тяхното овладяване е невъз-
можно без изграждането на действащи общоевропейски политики.

Именно ангажираната и жизнеспособна позиция на ЕС към проблемите 
на Югоизточна Европа е от основно значение не само за Гърция, а и за всички 
държави от региона. Въпреки многото кризи в отношенията на Атина с евро-
пейските ѝ партньори, гръцката дипломация многократно е доказала, че успя-
ва да извлече позитиви дори от най-тежките сред тях. Едновременно с това, 
икономическите проблеми на Гърция и възможностите, които принадлежнос-
тта към ЕС дава на гражданите ѝ, създават реална опасност от „изтичане на 
мозъци“ и постепенно намаляване на конкурентоспособността на гръцката 
икономика. Безспорно чадърът на икономическата криза покрива всички други 
проблеми на Атина през последното десетилетие. Под неговата дебела сянка, 
наред с икономическите проблеми, избуяват радикални настроения, които за-
плашват демократичното развитие на страната и създават благодатна почва за 
възраждане на незатихнали вражди на Балканите.

Нестабилността в региона се подклажда от асинхронното развитие на 
балканските нации и умелото използване на популистки и националистически 
лозунги от техните незрели елити. Латентната заплаха от възпламеняването на 
стари конфликти подсилва опасността от повтаряне на геополитически ситуа-
ции от XIX в., когато малките балкански държави балансират между „големите 
играчи“, притиснати от постоянния страх от „местната велика сила“ – Турция. 
Към това трябва да се добави и ревизионистичната в последните години поли-
тика на Русия, която всички на Балканите разбират, но трудно приемат, освен 
ако не са пряко облагодетелствани от нея. Всичко това идва да покаже, че „съ-
временната одисея“ не е завършила нито за Гърция, нито за съседите ѝ. Тъкмо 
напротив, както в миналото, така и днес държавите от региона са изправени 
пред сходни предизвикателства – нестабилна вътрешнополитическа ситуация, 
икономически проблеми, нерешени исторически въпроси със съседите и силна 
зависимост от външни фактори.
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The „Modern Odyssey“ of Greece: Challenges and  
New Opportunities

Yura Konstantinova

The present text seeks to identify and contextualize the main problems faced by present-day 
Greece, while laying a focus on the ones that fit into the regional and global challenges fac-
ing Bulgaria. It is through this prism that the economic, domestic and foreign policy issues 
of the country are analyzed. These include the consequences of the economic crisis and the 
radicalization of Greek political life, which may turn into a threat to the stability of the state. 
Specific emphasis is given to the relations between Athens and Ankara, which dominate the 
Balkan politics of Greece. The modern essence of the Macedonian question and its place in 
the geopolitical strategy of Athens is clarified. Particular attention is paid to the problems 
faced by the Greek state and society during the refugee crisis.
Keywords: Balkans, Greece, crisis, Macedonian question.
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косово в омагьосания кръг  
на проблемите

Боби Бобев
Институт за балканистика с център по тракология  

Българска академия на науките

На 17 февруари 2008 г. парламентът в Прищина с подавляващо мнозин-
ство гласува декларация, с която едностранно обявява независимостта на Репу-
блика Косово. Поучена от трагичния развой на събитията в Босна и Херцегови-
на и решена да не допусне нови прояви на геноцид и етнически прочиствания, 
десетилетие по-рано, в периода март-юни 1999 г. международната общност 
нанесе удар по режима на Слободан Милошевич и чрез въоръжената акция на 
НАТО „Съюзна сила“ създаде условия за превръщането на бившата автономна 
област в състава на Република Сърбия във фактически протекторат на ООН. 
Ситуацията е сама по себе си необичайна и се явява прецедент в политическото 
развитие на европейския континент. От този момент нататък върху междуна-
родната общност, най-вече върху администрацията на световната организация, 
ЕС1, САЩ и НАТО, пада тежката отговорност да осигурят развитието на Ко-
сово и елиминирането на всяка вероятност от напрежение и нови конфликти. 
Разбира се, като централен се очертава въпросът ще бъде ли възможно най-но-
вият държавнополитически субект да функционира пълноценно и във вътре-
шен, и в международен план. Проблемите са много и от различен характер: 
от необходимостта да се изгражда държавност в отсъствието на съответната 
традиция, до нуждата да се регулират присъствието и двустранните отноше-
ния в един традиционно невралгичен район чрез провеждането на съответната 
външна политика. В края на ХХ и началото на ХХI в. казусът „Косово“ наис-
тина изглежда труднорешим, независимо от заявения стремеж към утвържда-
ване на парламентарна демокрация и действаща пазарна икономика, както и 
ясно очертаните приоритети в международен план. Съществува и друг един 
сценарий, при който новият държавнополитически субект по-скоро ще бъде 
трудноуправляем, при наличен риск да се превърне в „черна дупка“ за целия 
регион, в инструмент за задълбочаване на вековното албано-сръбско противо-
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поставяне или за създаване на Велика Албания – подобни прогнози също имат 
своите привърженици.

Целта на настоящата разработка е очертаване проблемите пред Косово – 
както във вътрешен, така и в международен план. Изводите ще се свеждат до 
това кои от тях представляват дестабилизиращ или рисков фактор за региона 
като цяло, а следователно и за България.

При работата са използвани информационни материали от различни 
източници, както и данни от официални сайтове на институции и партийни 
субекти. В периода 13 – 18 октомври 2018 г. при посещение в Косово, бяха 
проведени и нарочни интервюта с няколко подбрани събеседници. Става дума 
за Фатмир Сейдиу, президент на страната в периода 2006 – 2010 г., председател 
на най-старата партия – Демократична лига на Косово (ДЛК) след смъртта на 
Ибрахим Ругова, професор по право в Университета „Хасан Прищина“; Ната-
лия Апостолова, ръководител на офиса на ЕС в Прищина; Неджметин Спахиу, 
преподавател в Университета в Митровица, телевизионен водещ и политически 
анализатор; Лиридон Шурдани, преподавател в Университета по бизнес и тех-
нологии в Прищина, Албин Курти, лидер на националистическата формация 
Ветвендосие. На тях бяха задавани еднотипни въпроси, свързани с вътрешното 
състояние на държавата и обществото и с присъствието на страната в между-
народния живот.

вътрешното състояние на страната и обществото: 
заложник на миналото или залог за бъдещето

Основания да озаглавя по този начин настоящия раздел даде фактът, че 
голяма част от наличните проблеми се коренят в по-близкото или по-далечно 
минало, а от тяхното решаване до голяма степен зависят бъдещето на държа-
вата и обществото.

Тази тема е с основополагащо значение за всеки един държавнополитиче-
ски субект, но особено в случаите на нововъзникнали такива, какъвто несъмнено 
е Косово. Той включва в своя обхват и влияе директно практически на всички 
възможни аспекти: вътрешнополитическо състояние и партийно-политическа 
структура; укрепване на държавността чрез изграждане на законодателната ѝ 
основа, създаване и взаимодействие на институциите; икономическо и социално 
развитие; взаимоотношения между етническите и религиозни общности; дори 
водената външна политика и присъствието в международния живот2.
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На първо място е редно да се разгледа партийно-политическата структу-
ра на Косово и да се очертят основните субекти. Подобен подход е необходим, 
тъй като именно партиите със своите изборни резултати формират мнозинство 
и опозиция, ръководят институциите и съответно вътрешната и външна поли-
тика на страната. Ограниченият обем на разработката не позволява подробно 
да се разглежда възникването, развитието и характерните особености на отдел-
ните партийни субекти, но все пак известна информация е необходима3. 

Началото на изграждането на партийните субекти се отнася още към вре-
мето на бивша Югославия – през декември 1989 г. възниква Демократичната 
лига на Косово (ДЛК)4, която повече от десетилетие е единственият политиче-
ски представител на албанците в областта и има характер повече на движение, 
отколкото на партия. Ако приемем, че до обявяването на независимостта през 
2008 г. в Косово е имало някакъв политически живот, то ДЛК е несъмнено до-
миниращият фактор. И след 2008 г. тази партия е или участник в управляваща 
коалиция, или основна опозиционна сила. ДЛК се позиционира в дясната част 
на политическия спектър и от 2012 г. членува в Европейската народна партия. 
Неин несменяем лидер до смъртта си е президентът Ибрахим Ругова, след него 
Фатмир Сейдиу (държавен глава в периода 2006 – 2010 г.), а впоследствие и до 
днес – Иса Мустафа, премиер във времето 2014 – 2017 г. Партията има най-сил-
но влияние в средите на градската интелигенция

Другият основен партийно-политически субект е Демократическата пар-
тия на Косово (ДПК)5, която неизменно участва в управлението след 2007 г. 
Тя е създадена след конференцията в Рамбуйе, през октомври 1999 г., чрез 
трансформиране на Политическата дирекция на Армията за освобождение на 
Косово (АОК) в партиен субект, възприел месеци по-късно днешното си наи-
менование. Неин дългогодишен лидер е Хашим Тачи, премиер на два пъти във 
времето 2007 – 2015 г., след това първи вицепремиер и министър на външните 
работи, а в момента президент на Косово, като след избора му за държавен гла-
ва ръководният пост в партията е поет от Кадри Весели, актуален председател 
на парламента.

Трайно присъстващ в политическия живот е и Съюзът за бъдещето на 
Косово (СБК), включително и с излъчването на четири пъти на премиер на 
страната6. Такъв и към момента е несменяемият лидер Рамуш Харадинай. Тази 
партия, подобно и на ДПК, има генезиса си от редовете на АОК. 

Необходимо е да се обърне внимание на Ветвендосие (ВВ)7, в превод 
„Самоопределение“  – както поради някои специфични характеристики, така 
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и заради нарастващата електорална подкрепа за този партийно-политически 
субект. Това е националистическата формация с постоянно увеличаващи се 
резултати, със сериозно влияние, включително сред младежта. Характерно е 
това, че ВВ никога не е участвала в изпълнителната власт, въпреки възходяща-
та линия на присъствието си в парламента – трета по численост група в зако-
нодателното събрание след изборите през 2015 г. В практиката се използва на-
ционалистическа риторика, пропагандира идеята за обединение на албанците, 
остро си противопоставя както на изнасяните от нея случаи на корупция, така 
и на водените разговори със Сърбия.

В косовските политически реалности битуват и няколко по-малки фор-
мации – например Съюз за ново Косово (СНК), възприеман като застъпник на 
интересите на бизнеса, Нисма (ИК – Инициатива за Косово, по-късно Социал-
демократическа инициатива, отделила се от ДПК през 2013 г.), или Социалде-
мократическа партия (СДП, отделила се от ВВ). Тези субекти се движат около 
минималния праг за влизане в парламента, но понякога участват в различни 
коалиционни формати и присъстват в изпълнителната власт.

Картината на партийната палитра, имаща пряко отношение към вътреш-
нополитическите проблеми, няма да е пълна, ако не посочим и малцинствените 
субекти. Сред тях се откроява Сръбската гражданска инициатива (СГИ), сфор-
мирана преди местните избори през 2013 г., която е в основата на оформена-
та по-късно обща Сръбска листа (СЛ), имаща 9 места в актуалния парламент. 
По-малки формации на сръбското малцинство в Косово са Самостоятелната 
либерална партия, Прогресивната демократическа партия и Нова демократи-
ческа партия. Съществуват още Косовска турска демократическа партия, Бош-
няшка коалиция Вакат, Либерална партия на египтяните, Партия на ашкалиите 
за интеграция, Косовска нова ромска партия. Те нямат потенциал и електорална 
маса, изборните им резултати са около или под 1%, но присъстват в парламента 
постоянно поради конституционно изискване, което се налага да разясним, тъй 
като има пряко отношение към формиране на управляващите мнозинства.

Основният закон, в духа на наложения принцип за мултиетничност, га-
рантира 20 места в 120-членния парламент за представители на малцинства-
та, независимо от изборните им резултати: 10 за сърби, 4 за ромите от трите 
налични групи – египтяни, ашкалии и роми, 3 за бошняци, 2 за турци и 1 за 
горани8. Този факт превръща техните депутати в постоянни членове на мно-
зинствата, а някои от тях заемат и министерски постове. Това се отнася и за 
сръбските представители – няма мнозинство и правителство след 2007 г. без 
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тяхно участие, включително до ниво вицепремиер. Това обаче не допринася 
особено много за устойчивост в управлението, тъй като сръбските партийни 
субекти са силно повлияни от поведението на белградските управляващи и по 
същество провеждат тяхната линия на поведение.

Дори само този факт подсказва не само заложения в основния закон прин-
цип на мултиетничност, но и подчертава етническото начало във възникването, 
устройството и функционирането на партийните субекти. То не е заложено в 
уставите или други програмни документи, но е правило без изключение, про-
изтичащо от дългите години на противопоставяне и противоборство, както и 
на полюсно противоположните виждания за бъдещото развитие на страната. 
Това явление несъмнено влияе негативно, пречейки на изграждането на моно-
литно общество с общи приоритетни цели в основните направления.

Дейността на партийните субекти е от решаващо значение за вътреш-
нополитическото състояние на страната и в този смисъл е задължително да се 
очертаят и други техни характерни особености, вън от несъмненото етническо 
начало. Тук можем да открием известни различия между партиите на косов-
ските албанци и косовските сърби. Първите са от несъмнено лидерски тип, 
задължително се групират около една обединяваща фигура и това личи осо-
бено ясно от задължителния преференциален парламентарен вот при общите 
избори9. Това кара Наталия Апостолова да констатира, че основните партии не 
са партии в истинския смисъл на думата, а по-скоро общности, гравитиращи 
около определени личности, с изключение може би на най-старата от тях, ДЛК, 
а донякъде и новосъздадената СДП10. Що се отнася до сръбските партии, там 
лидерството не е така ясно изразено11, но последователността в поведението 
идва от обвързаността с водената от белградското правителство политическа 
линия.

Когато се стремим да очертаем основните характеристики на косовските 
партии, не можем да подминем и въпроса за тяхната генерална ориентация. 
Трудно може да се говори за някаква избистрена идеологическа основа и съ-
ответното им позициониране в традиционния спектър ляво-център-дясно. Раз-
личията са по-скоро вербални, докато програмните документи показват голяма 
близост и понякога дори съвпадения. Тази ситуация е по-скоро неизбежна и 
тя се обяснява с няколко фактора – на първо място началният етап в изграж-
дането на държавността и нейните институции, стремежът към демократично 
общество и създаване на условия за функционираща пазарна икономика. Тази 
еднаквост на целите, преследвани под контрола и със съдействието на структу-
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ри на международната общност, означава и неизбежно сходни действия. Съще-
временно обаче всичко това говори и за незрялост и липса на ясна физиономия 
на партийно-политическите субекти, а оттам на държавата и обществото като 
цяло. Всичко това резонира с особена сила при изграждането и функционира-
нето на институциите.

Всеки опит да се анализира вътрешното състояние на Косово има като 
отправна точка изграждането и утвърждаването на държавността с първенства-
ща роля на законодателството и на първо място Конституцията на страната. 
Тук, както и в други законотворчески действия, отговорността и на политиче-
ския елит, и на на наблюдаващите и активно съдействащи структури на между-
народния фактор (ООН – и чрез UNMIK; ЕС, ЕП и ЕК – и чрез EULEX, ОССЕ, 
Венецианската комисия и др.) е особено голяма. 

Конституцията на Косово е приета от парламента на 7 април 2008 г., като 
влиза в сила на 15 юни с.г.12 Без да се опитваме да омаловажаваме необходи-
мостта от основния закон и значението му като държавнотворчески акт, трябва 
изрично да подчертаем, че за повече от 10 години той показа сериозни слабости 
и на моменти дори препятства нормалното развитие на процеси от различен 
характер. Несъмнено всеки законотворчески акт може да прояви дефекти и да 
се налага да бъде коригиран, но в случая празнотите и слабостите са очевидни. 
Така например, след изборите през 2014 г. на Конституционния съд (КС) се 
наложи да отговаря на елементарни питания като реда, по който се внасят кан-
дидатурите за председател на парламента или за връчването на мандатите при 
съставяне на правителство. На два пъти се стигна дори до предсрочно прекра-
тяване на президентски пълномощия (на Фатмир Сейдиу и на Беджет Пацоли), 
при необходимост отново КС да се произнася по казусите13. Звучи абсурдно, че 
подобни важни, а същевременно елементарни от технологическа гледна точка 
процеси не са отразени в текстовете. Никой законодателен акт, пък бил той 
и Конституцията, не е „свещена крава“ и може би за доброто на държавата и 
обществото се налага основният закон да бъде генерално прегледан и кориги-
ран на места. Още повече, че при създаването и приемането на Конституцията 
априорно е възприета постановката, че предстоят и промени, и въвеждане на 
нови текстове14.

Казаното дотук за слабостите и пропуските далеч не означават изцяло 
негативна оценка. Косовската конституция в много отношения представлява 
един модерен основен закон, който добре регламентира основните принципи 
на парламентарната република и утвърждава съществуването и развитието на 
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едно мултиетническо, мултирелигиозно и мултикултурно общество в сложни-
те дадености на конкретната обстановка. 

Без да навлизаме в подробности, трябва да отбележим и ролята на парла-
мента за изграждането на цялостната система от закони в различни сфери. Тя 
е от фундаментално значение за утвърждаване на държавността, а като обем и 
качество заслужава добри думи – и след обявяването на независимостта, и осо-
бено след края на наблюдаваната независимост (септември 2012 г.). Разбира 
се, тук от голяма важност е решаващото съдействие на международния фактор, 
на първо място ЕС и особено в процеса на преговорите за Споразумението за 
стабилизиране и асоцииране и Търговско-икономическото споразумение, както 
и при разговорите по проблемите на визовата либерализация.

Ролята на законодателните органи в парламентарните републики е из-
ключително важна не само поради създаването на законовата база за развитие-
то и функционирането на държавата и обществото, но и поради факта, че това 
е и терен за остра политическа борба. Всяко блокиране на парламентарната 
дейност е сериозен прецедент, който се отразява негативно и на другите ос-
новни институции и сериозно затормозява работата та правителството. Това се 
е случвало неведнъж, но особено тежка е кризата през 2014 г., когато половин 
година парламентът не е в състояние да избере ръководство на институция-
та и да състави правителство. Това е просто класически пример как в една 
следизборна ситуация политическата криза може да прерастне в парламентар-
на, после да се превърне в институционална и да блокира функционирането на 
държавата – в косовските реалности това се е случвало не веднъж15. Основна 
причина са безпринципните коалиции и често случващите се крехки мнозин-
ства, но има и още нещо. Парламентът нееднократно е подлаган на обсада от 
демонстранти, подлаган е на атаки с камъни и други предмети, стигало се е до 
сериозни сблъсъци със силите на реда. Ако прибавим и неколкократно рази-
граваните спектакли в пленарна зала от част от депутатите (преди всичко от 
националистическата формация ВВ), достигащи и до хвърляне на димки и об-
газяване на сградата, става ясно, че не всичко в дейността и функционирането 
на косовския парламент е достатъчно стабилно.

На няколко пъти през последните години възникнаха проблемни ситуа-
ции и в друга основна държавна институция – президентската. По-горе бе спо-
менато за двата случая на предсрочно прекратяване на мандати на държавния 
глава16, като причините за съответните решения на КС са различни. Така при 
Фатмир Сейдиу става дума за липса на формално оттегляне от председателския 
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пост в неговата партия17, докато при Беджет Пацоли казусът е в неправилна 
процедура при избора в парламента18. По-късно, през 2012 г., възниква и про-
блемът с продължителността на мандата на новоизбрания президент Атифете 
Яхияга, базиран на едно споразумение между основните партийни субекти в 
страната19. Искането за предсрочно прекратяване на мандата е очевидно несъс-
тоятелен и казусът постепенно затихва. Единодушна е оценката, че съответната 
V глава в Конституцията е добре разписана и тази важна държавна институция 
е сравнително устойчива, но изброените три усложнения в рамките само на две 
години показва, че и там не всичко със стабилността е наред.

Третата основна държавна институция в условията на парламентарната 
демокрация е правителството, упражняващо изпълнителната власт. Очертаната 
по-горе нестабилност и липса на последователност при формирането на пар-
ламентарните мнозинства неизбежно е свързана със състава на правителствата 
и така фактически отсъства каквато и да било повтаряемост като белег за ста-
билност. Разбира се, няма нищо неестествено в това мнозинствата и състава на 
кабинетите да се променят, но в косовските условия практически няма случай 
едни и същи партийни субекти да формират два последователни мандата. Така 
се стига до парадоксалната ситуация днешните партньори да са утрешни про-
тивници, а след четири години отново да се съюзят. Съвсем очевидно става 
дума не само за липса на последователност и сходни основни параметри на по-
литическо поведение и цели за реализиране, а за действия, целящи единствено 
присъствие във властта, вън от всякакви принципи. Несъмнено така се изопа-
чава основен постулат на демократичните политически системи – властта да 
не е цел, а средство за реализиране на цели. Едва ли е случайно, че лидерът на 
националистите Албин Курти вижда като основен проблем във вътрешнополи-
тически план факта, че една партия (ДПК) е установила своеобразен монопол 
върху властта, като е заграбила държавата и формира мнозинствата по свое 
усмотрение20

Безпринципното коалиране в името на формирането на парламентарните 
мнозинства и правителствата има като последствие не само тяхната крехкост, 
но и разминаването в поведението на основните институции и дори твърде 
честото им противопоставяне. Това е естествено следствие на фактическото 
партизиране на общественополитическия живот, заявявано и от интервюира-
ните по темата. Така Лиридон Шурдани говори за „политическо влияние във 
всички сфери“21, Наталия Апостолова твърди, че на моменти липсва единна 
държавна политика и дори министрите се държат не като такива, а по-скоро 
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като представители на своите партии22, а Фатмир Сейдиу казва, че „един от 
главните недостатъци е липсата на хармонизиране на основните институции, 
което води до функциониране на различните власти отделно една от друга, без 
взаимодействие“23. Получава се така, че по фундаментални въпроси от разви-
тието на страната във вътрешен и международен план отделните институции 
не само не единодействат, но и се противопоставят, текстът по-нататък дава 
редица примери в това отношение. 

Този кратък преглед показва недвусмислено, че вътрешнополитически-
ят живот в Косово е изпълнен с недостатъци – прекалено партизиране, липса 
на стабилност и ясно заявени общонационални приоритети, противопоставя-
не на институциите. Несъмнено това са сериозни проблеми, които показват 
незрялост и недостатъчно укрепнала демокрация. Погледнато от страната на 
целите на изследването и конкретно темата за рисковете за региона и България, 
трябва да подчертаем, че тези обстоятелства препятстват пътят на Косово към 
утвърдени демократични норми, но не се отнасят към цялостната обстановка 
на Балканите и не съдържат директна заплаха за региона. Все пак вътрешно-
политическата нестабилност не трябва да се подценява и трябва да се работи 
за нейното преодоляване, тъй като тя може да има като следствие непредви-
димост във външната политика, което вече съдържа потенциална опасност и 
извън границите на страната. 

Трябва да се подчертае, че изводите относно политическото състояние на 
държавата и обществото далеч не изчерпва вътрешната проблематика, напро-
тив, тя съдържа и други същностни елементи. Може би на първо място трябва 
да се посочи администрацията, тази жива връзка между политическия живот 
и обществото и видимо поле за изява на всяко управление. Едва ли е случаен 
фактът, че практически във всички оценки от страна на ЕС се констатират сла-
бости и неефикасност, въпреки че немалка част от насочваните целево сред-
ства от Брюксел са именно за подобряване в тази сфера. Усилия се полагат и 
от редица НПО, но видими резултати няма, напротив. Така Лиридон Шурдани 
посочва като голяма слабост „непотизма в администрацията и назначаването 
на партийни дейци“24, а според Неджметин Спахиу „администрацията е нево-
роятно раздута в сравнение със стандартите на ЕС“25. В практически смисъл 
въздейства и фактът, че правителствата в Косово са неизменно коалиционни, 
което налага да се устройват немалък брой функционери от няколко партийни 
субекта. В първия ден на 2019 г. бяха изнесени наистина фрапиращи данни за 
прекомерната раздутост на административния и политически апарат в страна-
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та, както и огромните бюджетни средства, харчени за заплащането му. Според 
материалът Рамуш Харадинай е министър-председател на най-бедната и малка 
страна в региона, но получава най-високата заплата от всички премиери. Пра-
вителството включва 5 вицепремиери, 22 министри и 79 заместник-министри, 
а особено раздут е кабинетът на самия Харадинай, който включва 28 съветни-
ка – 17 от които щатни, плюс 10 административни служители.26 Тези показате-
ли просто не се нуждаят от допълнителен коментар.

Друга болна тема е състоянието и функционирането на правосъдната 
система, това е истинската „ахилесова пета“ в демократичното развитие на 
обществото и държавата. Показателен факт е, че както при мнозинството от 
интервюираните, така и в оценките на международните структури и на първо 
място ЕС, оценките са крайно неудовлетворителни и по същество съвпадат. 
Така Лиридон Шурдани говори за „политическо влияние във всички сфери и 
липса на върховенство на закона“27, докато експрезидентът Сейдиу заявява, че 
„правосъдната система не функционира ефикасно и има данни за непрекъснато 
вмешателство в работата на прокурори и съдии“28. Позицията на ЕС по темата 
личи в няколко показателни факта. Още от самото начало, при установяването 
на структурни отношения с Прищина, Брюксел знае добре, че формирането 
на правовата държава ще е един от най-сложните за разрешаване проблеми. 
Като следствие от тази позиция се създава EULEX29, специална мисия на ЕС за 
налагане върховенството на закона с многогодишен мандат. Темата е същност-
на част и от преговорите за подписване на Споразумение за стабилизиране и 
асоцииране, и от въпроса за визовата либерализация. Може да се констатира 
известен напредък, особено при създаването на съответните закони, но им-
плементацията несъмнено изостава и създава проблеми. Любопитно е, че този 
факт е добре известен и на управляващите. Така през ноември 2018 г. в медиите 
изтече вътрешен правителствен доклад. В него се заявява, че от фиксираните 
в споразумението „Дневен ред на европейските реформи“ между Брюксел и 
Прищина 22 приоритета като „домашни задължения за периода 2016 – 2018 г.“ 
косовските правителства са изпълнили едва 9. Като основна сфера за допъл-
нителна работа по темите, произтичащи от ССА, се посочва именно върховен-
ството на закона и правовата държава.30

В пряка връзка с тези негативни оценки е и друг болен въпрос за обще-
ството – този за високите нива на корупцията, за които говорят интервюирани-
те31. Лошото състояние на нещата в тази сфера е известно и на управляващи-
те – съвсем не е случайно, че сред правителствените приоритети за 2019 г. на 
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челно място фигурира именно борбата с корупцията. В Косово връзката между 
представители на политическата класа и държавната администрация и иконо-
мическите субекти, включително тези в сивия сектор, е често срещано явление.

И понеже стигнахме до икономиката на страната, нека ѝ обърнем нужно-
то внимание като важен елемент от вътрешното състояние на държавата и об-
ществото. Общата картина не дава поводи за оптимизъм, напротив. Това личи 
както от думите на интервюираните лица, така и от обективните показатели. 
За лошото състояние на косовската икономика има редица причини. В рамките 
на бивша Югославия автономната област е най-изостаналият в стопанско от-
ношение район, въпреки сериозния природен ресурс. Територията на Косово 
дълго време е поле за етнополитическо противопоставяне, към което се приба-
вят и последствията от военните действия през 1999 г. Впоследствие на преден 
план излизат и неяснотите около собствеността на редица обекти, липсата на 
пълноценна документация, неуредените финансови отношения с другите дър-
жавнополитичеснки наследници на федерацията. Самият процес на преход от 
централизирана към пазарна икономика също предизвиква сътресения. Всичко 
изброено дотук представляват обективни пречки за стопанското развитие на 
страната, но се появяват и допълнителни фактори – липса на ефективно дейст-
ващо законодателство, високи нива на корупция, нефункционираща съдебна 
система, тясна обвързаност на политически кръгове с икономически субекти, 
включително от сивия сектор. В подобни условия е трудно да се очаква ре-
ализиране на нормална приватизация и тя наистина е отражение на пълното 
влияние на политиката във всички сфери – облагодетелстват се преди всичко 
икономически субекти, свързани с определени кръгове на политическото вли-
яние. Всички интервюирани изтъкват негативното значение на така случилата 
се приватизация за цялостното лошо състояние на икономиката, а Неджметин 
Спахиу директно я нарича „бандитска“ и „варварска“32. Албин Курти също 
посочва като основен проблем структурата на икономиката в съществуващата 
криминогенна обстановка33.

Понякога данните въвеждат в заблуждение и нещата не изглеждат чак 
толкова негативни. Така например БВП на глава от населението през 2013 г. 
е 2935 евро, докато за 2017 г. достига 3566 евро34. В последните години еже-
годно имаме икономически растеж в рамките от 3.5% до 5%, което също зву-
чи обнадеждаващо. Веднага обаче се налага уточнението, че по БВП Косово 
е на последно място в Европа, изоставайки и от другите страни в Западните 
Балкани, а стартовата база за растежа е толкова ниска, че може да се определи 
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единствено като минимален и незначителен. Търговският дефицит е огромен и 
надхвърля 40% от БВП, а импортът обичайно надхвърля експорта 6 до 8 пъти. 
Тези най-общи щрихи неизбежно водят към един извод – недоразвита и слабо 
работеща икономика. Прогнозите за близкото бъдеще също не са особено об-
надеждаващи – заявлението на премиера Харадинай за най-голям бюджет в ис-
торията на страната и за растеж от 4.7% през 2019 г. не може да промени същ-
ностно картината35. Правителството обосновава като свои основни приоритети 
разкриването на нови работни места и повишаване на доходите36, експертите 
добавят необходимостта от развитие на малките и средни предприятия37, но 
при актуалното цялостно състояние на икономиката всичко това не може да 
доведе до генерални промени.

Това икономическо състояние на страната се отразява директно и върху 
социалния статус на обществото. Тревожно високи са нивата на безработица-
та – официалните данни за 2018 г. са за 30.7%38, като числото за възрастовата 
група до 24 години обичайно надхвърля 50%. Съществуват и други данни – че 
от приблизително 1.2 млн население на Косово в трудова възраст само 347 000 
имат работа, поради което се прави извода, че реалната безработица достига 
дори до 70%39. Намирам обаче подобен извод за неточен – по принцип сивият 
сектор в косовската икономика формира над 30% от БВП, а работещите в по-
добни предприятия и фирми не се обхващат от официалните статистики, тъй 
като те нямат редовни трудови договори. Разбира се, това не променя решител-
но цялата нерадостна картина.

Още по-тревожна е ситуацията по отношение на доходите и жизнения 
стандарт. Косово е решително най-бедната страна в европейския континент и 
някои данни са наистина стряскащи. Към началото на 2019 г. се счита, че 34% 
от населението живее в условия на абсолютна бедност, с дневен доход под 1.55 
евро, а 12% са екстремно бедни, с доходи под 1.02 евро на ден40. Разбира се, 
тези официални данни не включват под никаква форма приходите от сивия сек-
тор на икономиката, но има и още нещо. Голямата косовска емиграция, за която 
ще става дума и по-долу в текста, подпомага своите близки в страната и това до 
голяма степен отваря клапана на социалното напрежение и дава възможност на 
стотици хиляди косовски граждани да съществуват.

Искам да подчертая, че всички интервюирани определят социално-ико-
номическото състояние като изключително тревожни и ги посочват като основ-
ни негативни елементи за държавата и обществото.
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външнополитически измерения и присъствие на 
косово в международния живот

Разбира се, политическото противопоставяне и социално-икономическа-
та проблематика не изчерпват вътрешното състояние на Косово, необходимо е 
да се обърне внимание и на друг вид събитийност, имаща ключово значение. 
Характерно е и това, че тя в една или друга степен е свързана и с някои елемен-
ти на външната политика и присъствието на страната в международния живот. 
Тук на първо място искам да отчетем проблема с причините за емиграционния 
поток, неговите измерения и ясно видимите последствия41. Към причините мо-
жем да отнесем наследството от времето на бивша Югославия, когато хиляди 
косовари имат възможност да работят и живеят в чужбина, където формират 
своеобразни миниобщества. Към това се прибавят трудните години на съпро-
тивата, съпроводени с много насилие и опити за етническо прочистване и воде-
щи към едно масово бежанско движение. Смутните времена на утвърждаване 
на новата държавност са съпроводени със сериозни сътресения, характеризи-
рани доста точно от депутата от ВВ Дардан Моличай – според него „стотиците 
политически убийства, насилственото събиране на средства, огромният дял на 
сивата икономика, неправомерните уволнения и назначения в администрация-
та и много други фактори превръщат Косово в най-бедната и изолирана страна 
в Европа и карат стотици хиляди нейни граждани да я напускат“42. Дори да 
приемем, че подобно изказване е резултат и на остро политическо противопос-
тавяне, то дава доста ясна характеристика на част от проблемите в косовското 
общество. 

Емиграционните настроения са безспорен факт, който подтиква същест-
вуващото министерство на диаспората към реализацията на един мащабен про-
ект – нейното преброяване и регистриране. Той стартира през 2015 г. и трябва 
да завърши в 2022 г. На 10 юли 2017 г. министър Валон Мурати представя меж-
динни данни, които са много показателни. По това време са регистрирани око-
ло 400 000 емигранти, в огромното си мнозинство пребиваващи в европейския 
континент. Според експертните оценки до края на проекта, който ще извърши 
преброяване в целия свят, показателите ще нарастнат до 700 00043. Може да се 
приеме, че подобно число ще дава относително точна представа за мащабите 
на емиграцията сред косовските албанци – той несъмнено е огромен, след като 
преброяването през 2011 г. фиксира населението на страната на приблизително 
1 800 000 души, при бойкот от страна на сръбското малцинство.
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Разбира се, интерес представлява становището по тази тема от страна на 
нашите събеседници в интервютата. Те са единодушни относно негативните 
последствия от подобно явление, което обезкървява обществото, на първо мяс-
то откъм образовани кадри. Неджметин Спахиу нарича ситуацията депресира-
ща и подчертава, че много младежи очакват визовата либерализация с неприк-
рито желание за емигриране44, докато Лиридон Шурдани подчертава факта, 
че точно подготвени кадри например в сферата на медицинското обслужване 
изтичат в емигрантския поток45. Може би единствено експрезидентът Сейдиу 
вижда и позитивен момент в предстоящето свободно движение на гражданите 
на Косово в ЕС, макар че и той вижда пряката връзка между тежката икономи-
ческа ситуация и емиграционните настроения46. От своя страна ръководител-
ката на офиса на ЕС, Наталия Апостолова, вижда в икономическата емиграция 
реален факт, който обаче не съдържа рискови елементи47. За Албин Курти нес-
пирната емиграция се предизвиква от липсата на надежда за по-добро бъдеще 
в страната, но същевременно, в социален план, тя играе по-важна роля от дей-
ността на правителствата, имайки предвид редовно постъпващите от чужбина 
суми за издръжка на близките48.

Не може да има съмнение, че масовото емигриране е негативен елемент 
във вътрешното състояние на държавата и обществото в Косово. Нещо повече, 
то създава и някои проблеми от външнополитически характер и особено в ус-
ловията на бежанската/мигрантската криза от 2015 – 2016 г. пролича, че стре-
мящото се към европейска интеграция Косово е част от проблема, а не от него-
вото решение. Държавните институции в Прищина са активни в намирането на 
общи и двустранни решения, особено по отношение на нелегалната емиграция.

С оглед наличните реалности в съвременния свят трябва да се обърне 
нужното внимание и на конфесионалната картина в Косово, и на влиянието на 
радикалния ислям, и на участието на косовски граждани в бойните действия 
в Сирия и Ирак49. Защото фундаментализмът и радикализмът в нашето съвре-
мие, и особено след 2001 г., са носители на съществен риск за стабилността и 
сигурността на Балканите, в Европа и света. А конфесионалната картина в Ко-
сово превръща страната в примамлив обект за стремящите се към разширяване 
на своето влияние терористични структури.

Никъде по света не съществуват етнически чисти държави и в този сми-
съл националното и религиозното многообразие на Балканите не е някакво из-
ключение. Нещо повече, конкретно албанците битуват съвсем спокойно в усло-
вията на конфесионална различност, която не създава практически проблеми. 

Боби Бобев



153

Това предизвиква още по-голяма необходимост да се поясни защо именно за 
Косово се налагат експертни оценки, характеризиращи го като място на рели-
гиозно и етническо противопоставяне и истински резервоар за джихадистки 
настроени личности50.

По приблизителни данни актуалната конфесионална картина в страна-
та сочи едно съотношение от 91% – 5% – 3% по линията мюсюлмани – пра-
вославни – католици. Численото превъзходство на изповядващите исляма е 
очевидно, но трябва да се подчертае, че цялостното законодателство, включи-
телно Конституцията, изработена при активното участие на международната 
общност, гарантира равнопоставеност на религиите. Нещо повече, на проведе-
ната през май 2013 г. международна конференция „Диалог между религиите“ 
и ръководителят на мюсюлманската общност Наим Търнава, и архиепископ 
Теодоси, духовен предводител на Рашко-Призренската епархия на Сръбската 
православна църква, изрично подчертаха, че конфликтът в Косово не е съдър-
жал верски елемент и не е бил на религиозна основа, а просто сблъсък на две 
националистически доктрини. Изключително показателен е фактът, че дори в 
пика на събитията през 1998 – 1999 г. двете общности са поддържали контакти 
помежду си в името на мира и защитата на населението в областта51. Веднага 
обаче възниква и друг въпрос – защо в едно изследване на Галъп от 2015 г. 
обществото в Косово се сочи като едно от най-религиозните в света, с 83% 
вярващи – разбира се, преимуществено изповядващи исляма52. Обяснението 
може да се търси в няколко посоки – дълбоко вкоренената разделителна линия 
със сърбите в религиозно отношение, както и в опитите различни фундамен-
талистки структури чрез разнообразни способи да укрепят своето влияние – и 
чрез помощи и финансиране, и чрез получаване на религиозно образование в 
арабския свят, и чрез нерегламентирано строителство на храмове, и чрез от-
кровена агитация на радикализма. Може да се каже, че на косовска територия 
се осъществява сблъсък на традиционния местен ислям и радикализма, който 
според някои експертни оценки има влияние сред около 50 000 граждани, или 
под 3% от населението. Това обаче се оказа достатъчно страната да е най-зна-
чителния „износител“ на джихадисти в европейския континент на глава от на-
селението за въоръжените действия в Близкия изток – 316 бойци на Ал-Нусра 
и „Ислямска държава“, от които 133 вече са се завърнали, а 74 са намерили 
смъртта си в сраженията.

Ако искаме да очертаем в най-общ план въздействието на радикализма в 
косовското общество, то трябва да очертаем два ясно разграничени етапа. Пър-
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вият е от 1989 г. до 2012 г., когато подобни идеи навлизат свободно в страната 
и укрепват позициите си. И втори, след 2012 г., когато държавата и редица об-
ществени фактори, при вече активно съдействие на международната общност, 
взимат нужните мерки и в законодателната сфера, и в практическата ежедневна 
дейност на институциите, за противодействие на едно явление, противоречащо 
на традиционните настроения в обществото и заплашващо самата сърцевина 
на държавността и демокрацията. Трябва да подчертаем, че първоначално и 
косовските власти, и международната общност подцениха заплахата от ради-
кализма, но впоследствие успяха да вземат нужните мерки и да му се противо-
поставят. Вниманието по темата трябва да остане заострено, тъй като рискът от 
тежки последствия продължава да съществува.

Интервюираните дават своето мнение и по тази тема. Според сравни-
телно единодушните им оценки риск наистина има, но той не е значителен. За 
Неджметин Спахиу бедата е в необразоваността на имамите53, Лиридон Шур-
дани вижда необходимост за стриктен контрол от страна на държавата върху 
каналите за влияние54, за Фатмир Седиу риск има, но той може да бъде блоки-
ран чрез превенция и образование и възпитание посредством религиозните ин-
ституции55. Интересно е и становището на Наталия Апостолова – че риск има 
с оглед мнозинството на мюсюлманското население, но че държавата е успяла 
да реагира и да създаде добра законова база, при съдействието на някои страни, 
на първо място САЩ, Обединеното кралство и ЕС като цяло56. За Албин Курти 
риск има, но за Косово той идва на трето място, след поведението на Сърбия и 
последствията от корупцията57.

Може да се твърди, че проблемът с влиянието на радикалния ислям и про-
тиводействието срещу него има сериозно външнополитическо значение, преди 
всичко с общите усилия на демократичния свят да единодейства в усилията си 
да му се противопостави. Косово съгласува и координира своите действия със 
структури като ЕС и НАТО, но и в двустранен план.

Друга тема, намираща се на границата между вътрешната и междуна-
родната проблематика, е състоянието и съдбата на северните райони, където 
битува в огромно мнозинство сръбско население, вероятно между 50 000 и 80 
000 души58. Много дълго време косовският север сякаш живееше някакъв свой 
живот, паралелно с останалите части на Косово. Там не действаха клаузите 
на пакта Ахтисаари, провеждаха се избори в рамките на сръбските, функцио-
нираха собствен парламент и местна власт, финансирането идваше изцяло от 
Белград. Присъствието на KFOR и EULEX не променяше нещата, въпреки че 
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играеше роля за спокойствието и сигурността. Нещата започнаха да се проме-
нят след като на 19 април 2013 г. бе подписано Брюкселското споразумение, а 
впоследствие разговорите на ниво премиери, по-късно президенти, продължи-
ха, пак при посредничеството на ВП за външна политика и сигурност, в рамки-
те на две последователни ЕК съответно Кетрин Ащън и Фредерика Могерини. 
Диалогът Косово – Сърбия се обособи като важна тема в международния жи-
вот, а и във взаимоотношенията на Брюксел с Прищина и Белград.

Може да се счита, че от този момент нататък темата за севера се превър-
на в част от измеренията на вътрешната проблематика на Косово. Нещата не 
се регулирани докрай, но промените са видими. Косовските сърби от четири-
те общини – Северна Митровица, Лепосавич, Зубин поток и Звечан, участват 
в изборите за парламент и местна власт, имат своите депутати и участват в 
изпълнителната власт, включително до ниво вицепремиер. Наистина, поняко-
га прехвърчат искри, особено когато възникнат проблеми по оста Прищина – 
Белград, но напредъкът е очевиден – например, регулира се съставът и вече 
функционират както мултиетническа полиция, така и смесен първоинстанцио-
нен съд. Несъмнено предстои дълъг път до някакъв вид реална интеграция на 
сърбите от севера в косовското общество, но първите стъпки са направени, 
колкото и трудни и на моменти противоречиви да са те.

След очертаването на тези три „гранични“ теми, имащи връзка както с 
вътрешната, така и с международната проблематика, е редно да обърнем вни-
мание на основните приоритети на косовската външна политика, особено след 
обявяването на независимостта на 17 февруари 2008 г. Такъв времеви подход 
е напълно оправдан, тъй като до посочената дата присъствието на страната в 
международния живот практически е в прерогативите на администрацията на 
ООН – UNMIK. Впоследствие, и при Наблюдаваната независимост до септем-
ври 2012 г., и след това, решаваща роля играе правителството, както и остана-
лите държавни институции. Разбира се, можем да констатираме и някои проме-
ни във въздействието и значението на външните фактори – намалява ролята на 
ООН чрез нейната администрация, докато нараства ролята на структури като 
ЕС и НАТО59.

Тук следва да се посочат и мненията на нашите събеседници в интервю-
тата, които очертават считаните от тях за приоритети елементи на външната по-
литика. За Неджметин Спахиу това е интеграцията в ЕС и НАТО, за която има 
обществен и политически консенсус60. Фатмир Сейдиу и Лиридон Шурдани се 
насочват към сходни проблеми – нови признавания и членства в международ-
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ни организации, както и продължаването на диалога със Сърбия61. За Наталия 
Апостолова основен приоритет трябва да бъде финализирането на диалога със 
Сърбия62. Албин Курти поставя ударение върху увеличаване броя на признава-
нията на независимостта63 Видно е, че становищата им напълно или частично 
покриват основните външнополитически задачи, стоящи пред Косово.

Приоритет от първостепенна важност още от абявяването на независи-
мостта се явява процесът на нейното признаване, с крайна цел членство в ООН. 
През 2008 г. този акт е извършен от 53 държави, докато броят им към края на 
2014 г. достига 108 страни, а през 2018 г. той вече е 116. Напредъкът, макар и в 
забавено темпо, е видим, макар че под въздействие преди всичко на сръбската 
дипломация няколко страни от различни континенти оттеглиха признаването64. 
Най-голямо негативно значение има фактът, че пет държави членки на ЕС и 
НАТО, имащи малцинствени проблеми на своя територия или близки контакти 
с Белград, не са признали косовската независимост – Испания, Гърция, Ки-
пър, Румъния и Словакия. Така или иначе, официална Прищина е подкрепена 
от 82% от членовете на ЕС и 86% от членуващите в НАТО, като общия брой 
на призналите независимостта членове на ООН надхвърля 50%65. Тук тряб-
ва да отбележим и един междинен неуспех на Косово по пътя към крайната 
цел – на 9 ноември 2015 г. три гласа не достигат на страната да стане член на 
UNESCO66. Иначе продължава практиката на периодичните тримесечни докла-
ди на Генералния секретар на организацията за положението в Косово, които 
се обсъждат в СС.

Европейската и евроатлантическа интеграция са също така основни при-
оритети във външната политика на Косово. От изключителна важност са взаи-
моотношенията с ЕС, развиващи се активно след 20 април 2005 г., когато е об-
народван документ на ЕК, озаглавен „Европейско бъдеще за Косово“, с акценти 
основно върху икономическото развитие, институционалното укрепване, фи-
нансовата подкрепа и регионалният контекст67. Напредъкът в интеграционния 
процес става особено ясен през 2012 г. и след нея, като своето значение имаше 
и края на Наблюдаваната независимост. На 19 януари стартира диалогът за 
визовата либерализация, на 30 май започнаха разговорите за върховенството 
на закона, на 10 октомври ЕК връчи на косовската страна документацията за 
предпроектното проучване за преговорите за ССА68. През октомври 2013 г. за-
почна първият от общо четирите етапа преговори между Брюксел и Прищина, 
а на 23 юли 2014 г. това ключово споразумение е парафирано след само девет 
месеца разговори, което е своеобразен рекорд. Подписването на 27 октомври 
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2015 г. и влизането в сила на ССА слага край на един период в отношенията 
между Косово и ЕС, разширява сътрудничеството и трасира пътя по-нататък.

В последните години доста активно течеше диалога за визовата либера-
лизация, като Косово упорито твърдеше, че е изпълнило всички изисквания. 
От Брюксел на няколко пъти се допълваха изискванията и се искаха допълни-
телни реформи, докато на 27 ноември 2018 г. ЕП не гласува резолюция, с която 
призоваваше Съвета на министрите на правосъдието и вътрешните работи да 
отмени визите за косовските граждани69. За съжаление на Прищина в дневния 
ред на Съвета на 7 декември с.г. темата не присъстваше, а по-късно еврокоми-
сарят Йоханес Хан съобщи, че поради несъгласието на някои даржави-членки 
най-вероятно либерализацията ще се осъществи през 2020 г.70. 

 Охлаждане в отношенията между ЕС и Косово настъпи не само поради 
забавянето на отмяната на визите. През есента на 2018 г. и първите месеци 
на 2019 г. настъпи истински срив в контактите между Прищина и Белград и 
диалогът при посредничеството на ВП Могерини бе фактически прекъснат. 
Стремящ се обикновено да се държи неутрално, Брюксел изрази несъгласие 
с Косово по някои елементи от поведението му: налагане на 100% мита върху 
вноса на стоки от Сърбия и Босна и Херцеговина и настояване те да бъдат от-
менени като противоречащи на ЦЕФТА и несъвместими с духа на ССА71, както 
и трансформирането на силите за сигурност в армия, което се извърши със за-
обикаляне на Конституцията72. Стигна се дори дотам, че на 17 декември 2018 г. 
поредната среща ЕС-Косово по изпълнението на ССА да приключи с отмяна 
на общата пресконференция на ВП Могерини и премиера Рамуш Харадинай73. 
Силното желание на Брюксел за продължаване на диалога Прищина-Белград 
и довеждането му до окончателно споразумение, се сблъсква с упоритостта 
на косовското правителство и особено на премиера да не отстъпи по ключови 
въпроси. Стигна се дотам от кабинета на Харадинай в Прищина, а и лично той, 
да обвиняват ЕС и конкретно ВП Могерини в отсъствие на безпристрастност и 
вземане страната на Сърбия по темата за отмяна на митата74.

Картината за присъствието и ролята на ЕС в Косово в този времеви пе-
риод няма да е пълноценна, ако се подмине дейността на EULEX. Тази спе-
циална мисия за налагане върховенството на закона е създадена през 2008 г. 
и развива дейността си, включително извършване на реформи и подготовката 
на кадри, в няколко основни сфери: правосъдна система, полиция, митнически 
служби75. С течение на годините съставът на мисията се редуцира и обхвата на 
дейността се стеснява, но никой никога не е оспорвал ролята ѝ в продължение 
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на десетилетие за изграждане на държавността и установяване на правов ред. 
На няколко пъти се появяват противоречия при продължаването времетраенето 
на работата, но проблемите винаги са бивали изчиствани. А иначе е разбираем 
траещият години стремеж на косовските правителства да се сложи край на ми-
сията, защото това би било оценка, че те имат капацитета да поемат пълноцен-
но и всестранно своите функции.

Нужно е да се спомене и друг важен елемент по линията на сътрудничест-
вото по оста Брюксел – Прищина, финансовия. Като цяло подкрепата на ЕС по 
различни програми и по линия на двустранното сътрудничество достига около 
2,5 млрд. евро, насочени предимно в набелязаните за реформиране сфери76.

Несъмнено ЕС се явява основна опора на Косово за успешния напредък в 
редица направления и не бива да се съмняваме, че моментната криза в отноше-
нията ще бъде преодоляна и активното сътрудничество ще продължи.

През годините Косово поддържа взаимоотношения с НАТО, като член-
ството с Алианса също е заявен основен приоритет, макар и намиращ се по-да-
леч в бъдещето. На този етап далеч по-интензивни са контактите и взаимо-
действията с KFOR, които са ангажирани от години с подготовката на ССК. 
При посещение в Прищина през януари 2015 г. генералният секретар на НАТО 
Йенс Столтенберг приветства начина, по който те се развиват и прецени евен-
туалното им бъдещо превръщане в армия по-скоро като „вътрешен проблем“77. 
През декември 2018 г. обаче от Алианса считат, че обстоятелствата са различни 
и моментът е крайно неподходящ за трансфорация на ССК в структура с вое-
нен капацитет. Генералният секретар продължава да счита, че въпросът трябва 
да се реши от Косово, но съжалява, че лидерите на страната не са се вслушали 
в техните аргументи. Освен това, също както и ЕС, в НАТО считат, че процесът 
трябва да е постепенен и да е съобразен с Конституцията78. На 17 февруари 
2019 г. Столтенберг заяви в прав текст, че властите в Прищина трябва да спаз-
ват Брюкселското споразумение и нямат право да навлизат в северните райони 
без съгласието на КFOR. Що се отнася до създаването на армия, той е подчер-
тал, че някои от членовете на Алианса са били против подобен акт и извършва-
нето му може да се отрази на евроатлантическата интеграция на Косово. Тази 
трансформация, както и въвеждането на извънредните мита, блокират диалога, 
а НАТО желае той да бъде приключен успешно79.

Съвсем очевидно в отношенията между Прищина и двете централи в 
Брюксел в последните месеци възникват противоречия и търкания, предизви-
кани от поведението на Косово в рамките на диалога с Белград и по някои 
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конкретни събития, влияещи върху него. Години наред преди това поведението 
бе напълно синхронизирано и това личеше от отношението на Прищина по ва-
жни въпроси от международния живот, като например заплахата от тероризъм 
и борбата с „Ислямска държава“, Украинската и бежанската криза и др. При-
съствието на Косово в над 30 формата на международно сътрудничество също 
е благодарение подкрепата от двете централи в Брюксел80. Безпристрастната 
оценка показва, че до момента най-младата държава в Европа е регистрирала 
само ползи от близките контакти и сътрудничеството с ЕС и НАТО и в неин 
интерес е това да продължи да е така в обозримото бъдеще. За целта обаче 
Прищина наистина трябва да се вслуша в идващите оттам съвети и препоръки, 
в чиято добронамереност никой не бива да се съмнява.

Необходимо е да се обърне нужното внимание на отношенията на Косово 
със САЩ, които се възприемат в Прищина като стратегически. Несъмнено Ва-
шингтон е партньорът в международен план с най-авторитетното и въздейства-
що поведение по практически всички въпроси, който нееднократно е подкре-
пял и защитавал косовската кауза. В последните месеци обаче и тук се появи 
разминаване в становщата по определени въпроси – САЩ улесниха и подкре-
пиха създаването на косовска армия81, но реагираха необичайно остро на въ-
веждането на извънредните мита, стигайки дори до заплаха за санкции срещу 
Косово и отказ да се издаде виза на премиера Харадинай82. Тази позиция на 
Вашингтон, подплатена с очевидното желание диалогът да продължи, доведе 
до сътресения сред управляващите в Прищина и вътрешен натиск от страна на 
президента Тачи и председателя на парламента Весели спрямо министър-пред-
седателя83. В крайна сметка, едва ли Харадинай ще удържи на комбинирания 
натиск по темата от ЕС, НАТО и САЩ, очакванията са Косово, и конкретно 
премиерът да отстъпят по темата с митата, те да бъдат отменени и да се намери 
път към продължаване на диалога с Белград. Това би допринесло решително 
и за възстановяване на безпроблемните отношения на Прищина с Вашингтон.

От всичко казано дотук ясно личи, че отношенията на Косово със Сърбия 
са от основополагащо значение за присъствието на страната в международ-
ния живот, включително и за интеграционния процес и на двете държави. Раз-
глеждането им е от изключително значение, тъй като те съдържат доста висока 
степен на рисков потенциал и внасят напрежение в двустранен и регионален 
план. След период на категорично противопоставяне и практическа липса на 
контакти, след 2011 г. се стигна до един нов етап на търсене на решения. Тогава 
стартира, по инициатива на ООН, техническият диалог между Прищина и Бел-
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град, който се осъществяваше под егидата и с прякото посредническо участие 
на ЕС и конкретно на ВП по външната политика и сигурността. Твърде скоро се 
появи и новото решаващо ниво на разговорите, което се водеше на равнището 
на министър-председателите84 и което доведе до подписването на политическо-
то споразумение от 19 април 2013 г. То придаде ново ускорение на разговорите 
и до момента са подписани много споразумения от различни сфери85. Най-об-
що казано, диалогът трябваше да доведе до нормализиране на отношенията 
между двете съседни страни посредством подписването на едно финално спо-
разумение. По оценката на Йенс Столтенберг това е критично важ но за мира и 
стабилността в целия регион86.

Съвършено ясно е, че в този процес не можеше да не се появят търка-
ния и разнопосочно тълкуване на някои от договореностите, но постепенно 
възникнаха и наистина сериозни препятствия. Белград системно протестираше 
срещу нереализирането на Асоциацията на сръбските общини, АСО, за която 
се говори както в споразумението от април 2013 г., така и в нарочна догово-
реност от 2015 г., която бе намерена за влизаща в противоречия с косовската 
конституция, особено в частта за придобиване на някои изпълнителни функ-
ции. Когато обаче се очакваше през есента на 2018 г. диалогът да навлезе във 
финалния се етап, цяла поредица от събития направи воденето му невъзможно.

На 24 август президентите Вучич и Тачи разговоряха във Виена, при по-
средничеството на австрийския канцлер Курц и в условията на заявеното от 
САЩ същия ден становище, че няма да са против размяна на територии като 
част от компромисно решение87. След това и двамата потвърждават, че срещата 
се е състояла и че постигането на компромис ще е трудно, но това е единствени-
ят път за решаване на проблема88. В различни медии, например „Дойче веле“89 
или „Економист“90 на преден план излиза възможността да се намери реше-
ние чрез промяна на границите и размяна на територии, като обаче се отчитат 
и поеманите рискове от подобни действия. В следващите седмици се правят 
различни тълкувания и двете страни си разменят обвинения, докато на 7 сеп-
тември пропада срещата на пореден кръг от диалога в Брюксел91 и сръбският 
президент нарежда прекъсване на всякаква комуникация с Косово92. Въпреки 
всичко Вучич провежда планираното посещение в Косово на 8 и 9 септември93, 
но някои изказвания и събития тогава сякаш усилват противопоставянето94.

От този момент нататък има не само истинска словесна война, но се поя-
вява и вътрешен разнобой по темата за корекция на границите, особено в Косо-
во95. От своя страна Сърбия поиска гаранции от Брюксел, че ще влезе в ЕС през 
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2025 г., ако постигне договор с Прищина96. Обстановката в двустранен план 
видимо се нажежаваше и ставаше неуправляема, а в международната общност 
започнаха да се явяват противоположни мнения относно вариантите с промяна 
на границите. Всичко около диалога бе много сложно, а през следващите сед-
мици и месеци възелът съвсем се заплете.

На 29 септември Хашим Тачи посети язовира Газивода (Уйман), един 
от спорните откъм собственост обекти в Северно Косово, непосредствено до 
границата със Сърбия. Сръбската страна възразяваше, според мен неправомер-
но, на самото пътуване на косовския президент, но истински взрив предизвика 
неговата охрана, осигурена от подразделение на специалните полицейски сили 
ROSU. Белград видя в това нарушение както на резолюция 1244 на СС на ООН, 
така и на постигнатите двустранни споразумения. Заговори се за поставяне на 
сръбската армия в бойна готовност и за съвсем реален риск от военни действия. 
По моя преценка до такъв вариант трудно ще се стигне, тъй като това означава 
Сърбия да воюва с KFOR, респективно с НАТО, но обстановката бе наистина 
напрегната97. Русия не пропусна случая да обвини Косово за провокативното 
му поведение и подкрепи позицията, заета от Белград98. В Брюксел председате-
лят на ЕК Юнкер заговори за риск от военен конфликт на Балканите99.

В следващите седмици словесната война пламна с нова сила както с об-
съждане на темата за създаване на косовска армия, така и поради засилената 
активност на Сърбия в международен план. На 6 ноември Косово наложи до-
пълнително 10% мито върху вноса от Сърбия и Босна и Херцеговина, като от 
Белград заявиха, че не може да става дума за диалог докато това решение не 
се отмени100. Все пак ЕС успя да организира среща между двамата президенти 
в Брюксел на 8 ноември, но тя бе напълно безрезултатна101. Най-лошото обаче 
предстоеше. 

На 21 ноември 2018 г. Косово за трети път не успя да стане член на Ин-
терпол102, като обективността изисква да се посочи, че месеци наред Сърбия 
работеше много активно в тази посока. В отговор кабинетът в Прищина взе ре-
шение допълнителното обмитяване на вноса от Сърбия и Босна и Херцеговина 
да стане 100%103, като този акт е обоснован с цялостното агресивно и неуважи-
телно поведение на тези страни и на първо място на белградското правител-
ство. Отправят се твърде много взаимни обвинения и заплахи, но двете „черве-
ни линии“ са ясно очертани. Косово твърди, че ще отмени митата (или таксите, 
както ги наричат там) едва след като Сърбия признае тяхната независимост104. 
Белград заявява, че ще се върне в диалога когато тази мярка бъде отменена105. 
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Създава се наистина омагьосан и сякаш безизходен кръг. Посоченото по-горе 
отношение на ЕС, НАТО и САЩ към проблема и появилия се разнобой сред 
косовските политически лидери обаче ме карат да мисля, че решение ще бъде 
намерено, което ще означава и връщане към диалога – практически никой, с из-
ключение на Албания, не подкрепи действията на правителството в Прищина. 
Пак в подобна посока действа и фактът, че и двете страни се оказват засегнати 
от наложените мита – за Сърбия загубите се изчисляват на около 1,5 млн. евро 
на ден106, докато в Косово се създават затруднения в снабдяването и някои цени, 
на първо място на хляба, поскъпват107.

Съвсем очевидно е, че въпросът с наложените мита и евентуалната им 
отмяна се превърна в централен за съдбата на диалога. С него обаче не се из-
черпва натрупването на негативна събитийност във взаимоотношенията Косо-
во-Сърбия. На 14 декември 2018 г. парламентът в Прищина единодушно гла-
сува законите за трансформация на ССК и превръщането им в армия108. Този 
акт е посрещнат с резерви от ЕС и НАТО, но е подкрепен в двустранен план от 
САЩ, Германия, ОК. Очаквано, изключително остра е реакцията на Белград109, 
като тя е поддържана и от Русия110. Самата Сърбия обаче разбира, че не може 
да има връщане назад111 и така въпросът за митата остава централен в напре-
жението между Прищина и Белград и от намирането на решение за него зависи 
по-нататъшната съдба на диалога и намаляването на рисковия потенциал както 
за двете страни, така и за региона.

Важно значение за Косово имат отношенията с Албания, които са близ-
ки, активни и безпроблемни. Показателен е фактът, че след януари 2014 г. се 
провеждат редовни съвместни заседания на двете правителства, които догова-
рят интензивното сътрудничество в много сфери112. Последното до момента 
се проведе на 26 ноември 2018 г. в Пея, подписани бяха 9 нови споразумения 
за сътрудничество. Този път имаше обаче и нещо качествено ново – двамата 
премиери обявяват, че след половин година ще се стигне до обединяване на 
двете икономики чрез създаване на митнически съюз, а граничният контрол 
ще се осъществява от един смесен екип113. Тези решения дадоха основания да 
се заговори за падане на границата и отваряне на пътя към Велика Албания, 
като особено активна бе Сърбия. Това бе още един елемент от нагнетяване на 
известно напрежение, но на 10 януари албанският премиер Рама поясни, че 
цялата процедура е в духа на т.н. Шенгенски правила. Подобни действия ще се 
предприемат и спрямо Македония и Черна гора, за да има в Западните Балкани 
една флуидна зона, напомняща Шенгенското пространство114.
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Отношенията на Косово с другите две съседни държави са нормални и 
относително активни. С Република Северна Македония са подписани много 
двустранни документи, връзките имат сериозна правно-договорна основа. Все 
пак трябва да се подчертае, че нещата зависят до голяма степен от контактите с 
албанските партийни субекти там и в този смисъл са зависими от етнополити-
ческата картина в страната. С Черна гора също се поддържат активни връзки, 
появиха се търкания около демаркацията на границата, но те бяха преодоляни.

Всичко това показва, че във външнополитически аспект Косово редува 
успехи и неудачи, но като цяло има сериозно, макар и противоречиво, присъст-
вие в международния живот. Част от наличните проблеми съдържат рисков 
потенциал и застрашават стабилността в региона като цяло.

изводи

Този най-общ преглед на развитието на Косово във вътрешен и междуна-
роден план дава възможност да се направят съответните изводи, с оглед темата 
на колективната монография.

Несъмнено и страната има множество проблеми с негативно въздействие 
върху цялостната обстановка – остро политическо противопоставяне и чести 
патови ситуации, силно правителствено влияние върху всичики сфери и струк-
тури, неукрепнали институции, нефункционираща пълноценно съдебна систе-
ма, слаба и недотам успешна борба с корупцията и организираната престъп-
ност, липса на контрол на централната власт върху северните райони, бавно 
развиваща се икономика, тежка социална картина. Налични са много пробле-
ми, всеки от които сам по себе си действа деструктивно върху държавата и 
обществото. Това не засяга директо стабилността и сигурността в региона, но 
всяка възможна дестабилизация носи и рискови моменти – в този смисъл тряб-
ва да се полагат всички усилия и във вътрешен, и във външен план те да бъдат 
избягвани. В това направление и страните в региона, и международната общ-
ност като цяло могат да играят сериозна роля.

Трябва да се продължат усилията за овладяване на емигрантските на-
строения и да продължи борбата за блокиране евентуалното влияние на ради-
калния ислям.

Външнополитическите предизвикателства са много по-сериозни. Тук 
на първо място трябва да се посочат отношенията със Сърбия – те съдържат 
много рискове и наистина заплашват района с дестабилизация при негативно 
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развитие. Диалогът и търсенето на окончателно споразумение трябва да про-
дължат на всяка цена и са практически безалтернативни. Намиране на решение 
в отношенията с Белград ще отвори път към успешно преодоляване на редица 
други препятствия – и признаване, и членство в международните организации.

Интеграционният процес трябва да продължи и Косово има да положи 
усилия за преодоляване на противоречията с ЕС и НАТО, тъй като иначе рис-
кува да остане във вид изолация, което би имало сериозни негативни послед-
ствия.

Казаното дотук очертава и възможностите за поведението на България – 
близко сътрудничество и въздействие за развитие в позитивна посока. Набра-
ната инерция от времето на председателството на Съвета на ЕС трябва да про-
дължи и регионалната ни активност трябва да бъде един реално реализиран 
приоритет на политиката ни.
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Kosovo in the Enchanted Circle of Problems

Bobi Bobev

In recent years, Kosovo has undoubtedly been one of the hotspots in the Balkans, and in this 
sense the outlining of the existent problems and conflict points, both internally and interna-
tionally, helps not only to clarify the recent past and the present, but also allows a look into 
the future. The issue is related to the stability and security not only in the youngest Balkan 
country, but also at regional and European level. The part devoted to the internal state of the 
state and society examines the sharp domestic political struggles and the party confrontation, 
the poor state of the institutional life and the administration as a whole, the difficult economic 
situation and the complex and desolate social picture. The conclusion is made that internally, 
Kosovo has a long way to go towards achieving a real democracy and functioning market 
economy. Attention is drawn to the emigration sentiments and attempts to impose radical 
Islam, which are relevant both internally and internationally. Of particular importance is the 
conducted foreign policy and presence on the international stage. That is the problem that 
poses the most serious risks to the security and stability in the region. Kosovo has as main 
priorities in this sphere both the affirmation of independence and UN membership and the 
realization of the integration process in the EU and NATO. Some progress has been made in 
this respect, but the unresolved issues with Serbia and the blocked state of the Pristina-Bel-
grade dialogue not only hinder, but also bring to some chill in the relations with the EU, 
NATO and even with the United States. At present, February 2019, ways are searched to 
overcome the crisis and find a way out of the enchanted circle of unresolved issues. This is 
done for the sake of the stability and security of the whole region, and more broadly.
Keywords: Relation with Serbia, integration process, multiethnical relations, the Northern 
part of Ksovo, economic development, relations with Albania.

Боби Бобев



169

румъния 
три десетилетия след Чаушеску

Анета Михайлова
Институт за балканистика с център по тракология  

Българска академия на науките

Румъния е единствената източноевропейска страна, в която краят на ко-
мунизма е съпроводен с проливането на кръв – над хиляда убити при неяс-
ни обстоятелства по време на сблъсъците между демонстрантите и властите 
през декември 1989 г., които предшестват падането на тоталитарния режим и 
последвалата екзекуция на Чаушеску и съпругата му. Развитието на Румъния 
след 1989 г. обаче е свързано с един твърде странен парадокс: страната, която 
скъсва по най-радикален начин със стария режим, се забавя най-много в осъ-
ществяването на прехода. След рухването на комунизма интеграцията в евро-
пейските и евроатлантическите структури се превръща в основен приоритет на 
румънската външна политика. Но истинското „завръщане“ в Европа се оказва 
много трудно и крие множество предизвикателства.

по пътя на демократичните промени. основни 
тенденции в румънския вътрешнополитически 
живот след падането на комунизма

Първото посткомунистическо десетилетие – времето на големите на-
дежди и благородни мечти за свобода и справедливост е и време на напреже-
ние и тежки разочарования. След падането на режима на Чаушеску в Румъния 
настъпва политически вакуум. Властта е поета от новосъздадения Фронт за 
национално спасение (ФНС), доминиран от представители на бившата РКП, 
начело с бившия комунистически апаратчик Йон Илиеску. Слаба и раздирана 
от противоречия опозиция, ширеща се корупция, неефективност на държавата, 
орязана частна инициатива, слаба гражданска активност – това е равносмет-
ката от началото на румънския преход. Едва през 1996 г. за първи път на власт 
идва дясноцентристко правителство, след като парламентарните избори са спе-
челени от Демократичната конвенция на Румъния, а президент става кандида-
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тът на десницата – университетският професор Емил Константинеску. Много 
анализатори определят тази първа посткомунистическа смяна на властта не 
само като смяна на правителството, но и като смяна на режима. Но десницата 
не успява да осъществи обещаните реформи и да отговори на обществените 
очаквания. Изборите през есента на 2000 г. завършват с разгром на дясноцен-
тристка коалиция, завръщането във властта на Йон Илиеску и тревожното из-
дигане на радикалната ксенофобска партия „Велика Румъния“ (ПВР) и нейния 
лидер Корнелиу Вадим Тудор. 

Политическата нестабилност, корупцията по високите етажи на власт-
та и честите политически скандали се налагат като трайна черта на румън-
ския политически живот, което е и сериозна пречка за извършване на истинска 
демократична промяна. След кабинета „Нъстасе“, който поема властта през 
2000 г. и изкарва пълен мандат, в управлението на страната се изреждат серия 
от нестабилни коалиционни правителства. Въпреки, че на парламентарните 
избори през 2004 г., ръководената от Адриан Нъстасе Социалдемократическа 
партия (СДП) се представя пред избирателите като партията, вкарала Румъния 
в НАТО и издействала дата за приемането на страната в ЕС, тя не успява да 
получи необходимата електорална подкрепа, за да остане във властта, а нейни-
ят лидер губи президентската надпревара през декември с.г. срещу кандидата 
на десницата – бившият кмет на Букурещ Траян Бъсеску. Победата на Бъсеску 
срещу Нъстасе се дължи колкото на личността му, толкова и на политическата 
ситуация в страната. Хората искат промяна, обвиняват социалистите за коруп-
цията в Румъния и виждат в премия бивш морски капитан рядко честен човек. 
Бъсеску определя корупцията като заплаха за националната сигурност. Така за-
почва ерата „Бъсеску“ който успява да изкара два президентски мандата, като 
на два пъти (през 2007 и 2012 г.) успява да се задържи на поста след процедура 
по импийчмънт. Именно по време на неговото управление ясно се откроява 
противоборството между президентската институция и правителството, което 
ще се превърне в трайна характеристика на румънския политически живот.

Ефектът от глобалната икономическа криза през 2009 г. се усеща много 
силно в Румъния. Доскоро най-силен притегателен център за инвестиции от 
бившия комунистически блок, страната изпада в рецесия с бюджетен дефи-
цит от около 5,3 млрд. евро, безработицата е около 7%, сравнена с 4% през 
предишната година и с тенденция да се повишава1. През 2008 г., последната 
година на икономически растеж, Националлибералната партия (НЛП) оставя в 
наследство бюджетен дефицит от 5%. Чуждестранните инвестиции намаляват 
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драстично, а само от октомври 2008 г. до май 2009 г. румънската валута се обез-
ценява с над 15%. При това положение правителството може да разчита само 
на външен заем. Румъния е първата държава от ЕС, която се обръща за финан-
сова помощ към ЕС, Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка 
през 2009 г., когато икономиката ѝ се свива със 7,1%. За да може да продължи 
да изплаща пенсии и заплати, Букурещ сключва двугодишно споразумение за 
заем от 20 милиарда евро, което успява да доведе до успешен край през проле-
тта на 2011 г. В замяна на тези средства румънското правителство предприема 
бюджетни съкращения, увеличава ДДС на 24 на сто, което е едно от най-ви-
соките нива в ЕС, ангажира се с институционална реформа и приватизация и 
преструктуриране на губещи държавни компании.

През 2011 г. икономиката на Румъния започва да излиза от рецесия. Из-
пълнението на договореностите с МВФ, ЕК и Световната банка, както и уси-
лията на правителството да реализира своята политика в налагането на редица 
ограничения, е в основата на реалния икономически растеж, който се забелязва 
от всички, включително и от критиците на тази програма. През март 2011 г. 
МВФ и ЕС одобряват на Румъния нова кредитна линия от 5 млрд. долара, които 
страната може да използва само при необходимост. През 2011 г. икономиката 
на Румъния започва да излиза от рецесия. Изпълнението на договореностите 
с МВФ, ЕК и Световната банка, както и усилията на правителството да реа-
лизира своята политика в налагането на редица ограничения, е в основата на 
реалния икономически растеж, който се забелязва от всички, включително и от 
критиците на тази програма. В същото време, макар Румъния бавно да започва 
да излиза от кризата, вълна от протести срещу драстичните мерки в икономи-
ката през януари 2012 г. води до премиерски оставки и засилване на политиче-
ската нестабилност2. 

Проведените на 9 декември 2012 г. парламентарни избори донасят ре-
шителна победа на водения от Виктор Понта Социал-либерален съюз (СЛС)3, 
който печели 60,1% от гласовете. Това е най-голямото мнозинство печелено 
на избори след триумфа на ФНС на Йон Илиеску през 1990 г. Голямата избор-
на победа е обещание най-после за установяване на политическа стабилност. 
Всъщност СЛС идва на власт с обещания за прекратяване на антикризисните 
мерки и повишаване на доходите на населението, затова и обществените оч-
аквания са големи. В икономически план 2013 г. е много успешна за Румъния. 
Сложен е край на бюджетните съкращения и страната бележи ръст на БВП от 
3,5%. В края на април 2013 г. президентът Траян Бъсеску заявява, че страната 
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е преодоляла икономическата криза, връщайки доверието в себе си на между-
народния капиталов пазар, като е успяла да съкрати бюджетния дефицит от 
9,0% до 2,9%. В политически план обаче нещата не са така розови и постепен-
но става ясно, че прогнозираната стабилност е всъщност само привидна. Още 
през май 2013 г. управляващата коалиция се пропуква, през следващите месе-
ци противоречията в нея се задълбочават, за да се стигне до февруари 2014 г., 
когато НЛП излиза от правителството и тя на практика се разпада. Лидерът на 
СДП Виктор Понта е начело на още две коалиционни правителства до ноември 
2015 г., когато след 20-хиляден протест, във връзка с трагедията в дискотека 
„Колектив“, при която загиват над 30 души, а 140 биват тежко ранени, той по-
дава оставка и властта е поета от технократско правителство начело с бившия 
еврокомисар Дачиян Чолош.

Междувременно президентските избори през 2014 г. са спечелени от бив-
шия кмет на Сибиу и лидер на НЛП Клаус Йоханис и така за първи път в своята 
политическа история Румъния има президент етнически германец от Трансил-
вания. Изборът е наистина голяма изненада, защото победата на кандидата на 
СДП Виктор Понта изглежда предизвестена, след като той убедително печели 
първия тур на изборите. Балотажът обаче е спечелен от кандидата на десницата 
Йоханис с преднина от близо 10% при рекордна за последните 20 години из-
бирателна активност от 62%. Обръщането на резултата става до голяма степен 
след като румънските граждани в чужбина организират масови протести зара-
ди това, че са принудени да чакат на огромни опашки пред секциите в големите 
европейски градове, за да упражнят правото си на глас по време на първия тур 
на изборите. Но този избор е факт най-вече поради огромния протестен вот на 
румънците в страната, които виждат в лицето на Йоханис човек, способен да 
донесе реална политическа промяна. 

Победата на Йоханис и оттеглянето на СДП от властта през ноември 
следващата година пораждат надежди у най-голямата румънска партия вдя-
сно – НЛП, че ще успее да си върне доверието на хората. Но обещанията за 
високи заплати и пенсии отново донасят убедителна победа на левицата на 
парламентарните избори през декември 2016 г., когато СДП печели близо 46% 
от гласовете. Далеч след нея е НЛП, за която гласуват около 20% от населе-
нието, а голямата изненада на тези избори е създаденият през лятото на 2016 г. 
Съюз „Спасете Румъния“ (ССР), който печели 9% от гласовете и става трета 
политическа сила в страната. Младши коалиционен партньор на СДП в пра-
вителството става Алиансът на либералите ѝ демократите (АЛДЕ), който с 
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получените на изборите 6% осигурява необходимото за стабилно управление 
парламентарно мнозинство. Но и този път голямата изборна победа на СДП не 
носи така желаната политическа стабилност. Лидерът на СДП Ливиу Драгня, 
който сменя на поста оттеглилия се от ръководството ѝ през лятото на 2016 г. 
Виктор Понта, не може да заеме премиерския пост, защото има двугодишна 
условна присъда. Но Драгня е председател на Горната камара на парламен-
та и става сивият кардинал, който на практика управлява страната, той дири-
жира промените в кабинета и цялостната политика на СДП и правителство-
то. В същото време СДП е раздирана от вътрешни проблеми и противоречия. 
По-малко от шест месеца след като поема властта, пада правителството на Со-
рин Гръндяну след оставка, поискана от собствената му партия, което е преце-
дент в политическата история на страната. Само седем месеца по-късно след 
вътрешни борби в СДП подава оставка и сменилия го на премиерския пост 
Михай Тудосе. Така през януари 2018 г. Виорика Дънчила става първата жена 
министър председател на Румъния. При нейното първо посещение в Брюксел, 
председателят на Европейската комисия (ЕК) Жан Клод Юнкер ѝ казва, че тя е 
петият поред румънски министър-председател, с когото се среща от началото 
на мандата си – знак, че Брюксел следи с тревога случващото се на румънската 
политическа сцена. През ноември с.г. има нови рокади в правителството, кои-
то водят до политическа криза, защото на няколко пъти президентът Йоханис 
отхвърля предложените от правителството двама нови кандидати за министри. 
През февруари 2019 г. румънският президент най-после подписва указ за на-
значаването на предложените две министерски кандидатури и по този начин 
слага край на политическатата криза. 

Но това всъщност е само един от многото примери за противоречията 
между президента Йоханис и коалиционното правителство СДП-АЛДЕ. Пре-
зидентът открито изразява несъгласието си с някои от действията на правител-
ството, особено с предприетите законодателни промени в съдебната система и 
застава на страната на протестиращите срещу предприетите реформи, отказва 
да подпише бюджета за 2019 г., наричайки го „бюджет на националния позор“, 
а управляващите го обвиняват, че спира дейността на местните общински съве-
ти и пречи на инвестициите, осъжда практиката да се управлява с приемането 
на извънредни укази, като по този начин се избягва обсъждането на законите 
в парламента, а от правителството отговарят, че това е единственият начин за-
конодателните им инициативи да не бъдат блокирани от президента. Различия 
в позициите се проявяват и по въпроси от външнополитическо естество. След 
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като през май 2018 г. САЩ откриват посолство в Йерусалим, Румъния е пър-
вата държава членка на ЕС, която обявява, че ще анализира възможността за 
премстване на собственото си посолство в Йерусалим. Румънският президент 
изразява своето несъгласие с тази позиция на румънското правителство с аргу-
мента, че подобна стъпка ще изолира страната в ЕС и ще влоши отношенията 
ѝ с арабските държави. През март 2019 г. президентът и правителството от-
ново влизат в конфликт по този въпрос. По време на годишната конференция 
на Американско-израелския комитет по обществени въпроси (AIPAC) във Ва-
шингтон румънският премиер Виорика Дънчила обявява, че Румъния ще при-
знае Ерусалим за столица на Израел, а Йоханис я обвинява, че проявява пълно 
невежество по въпросите на външната политика, което може да има сериозни 
последици за страната4.

антикорупционната политика  
и мониторингът на ес

И след приемането на Румъния в ЕС правосъдната система и ширещата 
се корупция продължават да са постоянен обект на критика от Брюксел. Румъ-
ния и България са единствените държави-членки, чието правосъдие и напре-
дък в борбата с корупцията са обект на специално наблюдение от страна на ЕС 
чрез специално създаден Механизъм за сътрудничество и проверка (МСП). До 
средата на 2011 г. докладите на ЕК по МСП са като цяло негативни. На няколко 
пъти  – през 2007 г., 2008 г. и 2009 г., страната е изправена пред опасността да 
ѝ бъде наложена предпазна клауза. Много критичен е и първият петгодишен 
обобщаващ доклад по МСП, който излиза през лятото на 2012 г. Той изисква 
от правителството изпълнението на 11 политически ангажимента, като пред-
вижда допълнителен доклад след шест месеца, който да отчете постигнатото5.

Недостатъчната борба с корупцията и организираната престъпност се из-
ползва като аргумент за отлагане на присъединяването на Румъния и България 
към Шенгенското пространство. След приемането им в ЕС през 2007 г. двете 
държави очакват да се присъединят към европейската безвизова зона през март 
2011 г. Франция, Германия, Финландия и Холандия се противопоставят на това 
и осуетяват намеренията им. Впоследствие първите три държави отстъпват, 
но позицията на Холандия остава непроменена и заради съпротивата на пра-
вителството в Хага приемането на България и Румъния в зоната без граничен 
контрол многократно се отлага. Въпреки, че двете страни са изпълнили всички 
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технически критерии, Холандия настоява за два последователни положителни 
доклада по МСП за влизането им в шенгенското пространство. 

През декември 2013 г., само месец преди излизането на поредния мо-
ниторингов доклад, Румъния отново предизвиква критики от страна на евро-
пейските институции. Този път във фокуса на вниманието са гласуваните от 
румънския парламент изненадващи промени в Наказателния кодекс, които пре-
доставят „супер имунитет“ на някои категории лица на изборни длъжности 
по отношение на дела за корупция, включително на членовете на парламента, 
кметовете и окръжните съветници. На 11 декември 2013 г. румънските вестни-
ци пишат за „най-черния ден в борбата срещу корупцията“ в страната. Два дни 
по-късно президентът Бъсеску иска оставката на премиера Понта и на пред-
седателите на двете камари на парламента, а на 15 декември 2013 г. има улич-
ни протести срещу гласуваните изменения в Наказателния кодекс и закона за 
амнистията. Европейският комисар по правосъдието Вивиан Рединг изразява 
„безпокойство“ за борбата с корупцията в Румъния и заявява, че последните 
законодателни мерки, приети от Букурещ, ще бъдат анализирани внимателно 
през януари, когато трябва да бъде публикуван докладът на ЕК за МСП6. В 
крайна сметка на Конституционният съд отменя закона за депутатския „имуни-
тет за корупция“ в Румъния, мониторинговият доклад от януари 2014 г. е доста 
по-благоприятен в сравнение с този за България и констатира, че страната е 
предприела значителни стъпки в борбата с корупцията и показва реален анга-
жимент да се реформира7. 

Тази положителна оценка не е случайна. През 2013 г. Националната ди-
рекция за борба с корупцията (ДНА) докладва за голям брой присъди срещу 
високопоставени държавни служители, включително бивши министри и де-
путати от целия политически спектър. Всъщност осъждането за корупция и 
арестуването на бившия премиер Адриан Нъстасе през юли 2012 г. е сигнал 
за края на усещането за безнаказаност по отношение на високопоставени по-
литици. През следващите години дейността на антикорупционната дирекция и 
нейния главен прокурор Лаура Кьовеши получават много хвалби от страна на 
европейските институции, а докладите на ЕК по МСП като цяло отбелязват, че 
Румъния е постигнала значителен напредък в борбата с корупцията8. 

Инициираните от коалиционното правителство на СДП-АЛДЕ проме-
ни в правосъдното законодателство, след като встъпва в длъжност в началото 
на 2017 г., обаче отново предизвикват раздразнение от страна на ЕС. Вълна 
от протести, най-мащабният от които е през февруари 2017 г., заливат стра-
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ната след като правителството приема извънредно постановление, което дек-
риминализира някои случаи на корупция. Подозренията са, че тази наредба 
облагодетлества в най-голяма степен самия лидер на СДП Ливиу Драгня, за 
да избегне основната точка от обвиненията срещу него9. ЕК характеризира но-
вото законодателство като отстъпление от постигнатия през последните десет 
години напредък и предупреждава, че може да спре средствата на ЕС за Бу-
курещ. В специален дебат в Европейския парламент заместник-председателят 
на ЕК Франс Тимерманс призовава румънското правителство да преразгледа 
промените в областта на правосъдието. Парадоксално е, че това се случва само 
няколко дни след като в доклада си по МСП от януари 2017 г., ЕК оповестява, 
че дава последни препоръки на Букурещ и ако реформите продължат в същия 
дух, наблюдението може да бъде премахнато10.

В крайна сметка правителството оттегля постановлението, министърът 
на правосъдието подава оставка, но управляващата коалиция СДП-АЛДЕ про-
дължава усилията си да прокара замислените промени в румънската съдебна 
система. През декември 2017 г. румънският парламент приема три важни зако-
на за съдебната система и обявява важни промени в наказателния кодекс. Тези 
закони отново извеждат хората на протест в Букурещ и други големи градове в 
страната и предизвикват засилени предупреждения от страна на ЕС. В следва-
щите месеци румънското правителство е в тежък диалог с институциите на ЕС, 
а в изказванията на водещи политици в управлението на страната се забелязва 
нарастващ патос в защита на националния интерес срещу неправомерното от-
ношение от страна на ЕС към Румъния. 

Правителствената коалиция започва и кампания срещу румънската ан-
тикорупционна прокуратура и срещу Лаура Кьовеши, която през 2016 г. е пре-
избрана на поста главен прокурор на ДНА. Управляващите обвиняват институ-
цията в злоупотреби и незаконно сътрудничество с Румънската разузнавателна 
служба (SRI), както и натиск върху съдиите за благоприятни присъди и твърдят, 
че Кьовеши е част от така наречената структура на властта в сянка, която има 
за цел да поеме контрола върху политическата власт в Румъния. Много хора са 
убедени, че движеща сила в кампанията срещу ДНА и Кьовеши е лидерът на 
СДП Ливиу Драгня, осъден за изборни измами през 2015 г., след разследване 
на ДНА и набелязан от няколко други разследвания за корупция. Инициирани-
те реформи в правосъдната система целят да решат най-вече проблемите на ли-
дера на социалдемократите, или както сполучливо се изразява един български 
журанлист „проблемът на Румъния е страхът на Драгня от затвора“11. Съще-
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временно, през 2017 г. ДНА също е засегната от първите вътрешни скандали. 
Изтичат записи, в които Кьовеши твърди, че иска от прокурорите да предпри-
емат действия срещу премиера и големи случаи на корупция да се придвижват 
по-бързо. Става ясно и че в периода 2005 – 2016 г. над 6 млн. румънци са били 
подслушвани незаконно, което събужда спомена за дейността на всяващата 
ужас Секуритате от недалечното минало. От ДНА заявявят, че записите са ре-
дактирани и извадени от контекста, но въпреки това разкритията хвърлят сянка 
върху дейността на антикорупционната прокуратура и нейния главен проку-
рор. Именно тези аргументи се използват в предприетата от правителството 
кампания срещу ДНА. 

През февруари 2018 г. министърът на правосъдието Тудорел Тоадер за-
действа процедура по отстраняване от длъжност на главния антикорупционен 
прокурор. Той представя доклад, в който обвинява Кьовеши в авторитарно по-
ведение, намесване в дела, нарушаване на Конституцията и нанасяне на вреди 
на имиджа на страната. Хиляди румънци се събират на площад „Виктория“ в 
подкрепа на Кьовеши и искат оставката на правосъдния министър. Президентът 
е този, който трябва да вземе окончателно решение по въпроса за отстраняване 
от длъжност на главния прокурор на антикорупционната дирекция. Той отказва 
да подпише указ за освобождаването на Кьовеши, но в крайна сметка Конститу-
ционният съд го принуждава и през юли 2018 г. тя е уволнена от поста си.

Междувременно одобрените от румънския парламент през юни 2018 г. 
промени в Наказателния кодекс отново предизвикават протести и израз на 
загриженост от страна на ЕС. Дванадесет западни държави излизат със съв-
местно изявление, в което предупреждават, че противоречивите съдебни ре-
форми, предложени от румънските законодатели, могат да попречат на меж-
дународното сътрудничество в областта на правоприлагането. Те призовават 
Румъния да избягва промени, които биха отслабили върховенството на закона 
и способността на страната да се бори с престъпността и корупцията12. През 
август 2018 г. отново има протести в Букурещ и други големи румънски градо-
ве срещу корупцията и с призиви за оставка на правителството. Този път про-
тестите са организирани в социалните мрежи от румънците, живеещи извън 
пределите на страната. Правителството се опитва да осуети провеждането на 
протеста и твърди, че той е инспириран от външни сили, а стотиците ранени в 
сблъсъците с полицията отново приковават международното внимание върху 
Румъния13. Еврокомисарят по правосъдието Вера Йоурова призовава румън-
ското правителство да преразгледа последните законодателни мерки, довели 
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до масови протести, а лидерът на „Зелените“ в Европейския парламент (ЕП) 
Ска Келер настоява за по-решителна намеса от страна на ЕК спрямо Румъ-
ния и обсъждане на ситуацията в страната в ЕП14. На заседание на комисията 
по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП на 1 октомври 
2018 г., на което са анализирани последните събития в Румъния, Франс Ти-
мерманс изразява нови опасения във връзка с реформата в правосъдието в Ру-
мъния и поставя под въпрос процедурата, която е довела до уволнението на 
главния антикорупционен прокурор Лаура Кьовеши. Той посочва също така, 
че въпреки понякога забележителните постижения на Румъния в реформата 
на правосъдието и борбата с корупцията, съществува реална опасност нещата 
да се развият по начин, който би повлиял отрицателно върху демокрацията в 
Румъния и мястото на страната в ЕС15.

На 13 ноември 2018 г. ЕК публикува изключително негативен доклад за 
Румъния по МСП, в който предупреждава, че като цяло импулсът за реформи 
в страната е загубен и е забавено изпълнението на направените препоръки. 
Посочва се, че развитието на процесите в страната са довели до обрат в на-
предъка и са поставили под въпрос дадената през януари 2017 г. положителна 
оценка. Това се отнася по-специално за независимостта на съдебната власт, 
съдебната реформа и борбата с корупцията на високо равнище. Поради това 
докладът съдържа и редица допълнителни препоръки за незабавното предпри-
емане на последващи действия16. В същия ден е приета резолюция на ЕП за 
върховенството на закона в Румъния, в която се казва, че ЕП е дълбоко загри-
жен за реформите в румънското съдебно и наказателно законодателство, осо-
бено с оглед на потенциала му да подкопае независимостта на съдебната власт 
и способността ѝ да се бори ефективно с корупцията в Румъния, както и да 
отслаби върховенството на закона и настоятелно призовава румънския парла-
мент и правителство да изпълнят изцяло препоръките на Европейската коми-
сия, GRECO и Венецианската комисия и да се въздържат от всякаква реформа, 
която би застрашила върховенството на закона, включително независимостта 
на съдебната власт17.

Твърдата реакция на румънското правителство идва още на следващия 
ден, а именно, че Румъния обмисля дали да съди Европейската комисия за 
това, което тя нарича изключително несправедлив доклад за правосъдието в 
страната. Водещи политици от управляващата коалиция надигат глас срещу 
„несправедливото“ отношение на ЕС спрямо Румъния. Премиерът Виорика 
Данчила заявява, че е „разочарована и възмутена“ от доклада и от факта, че 
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ЕК не е взела предвид аргументите на Румъния, докато президентът на Се-
ната Калин Попеску-Търичану говори за „неоправдан политически подход“ в 
доклада. Министърът на правосъдието Тудорел Тоадер заявява, че докладът 
има политически подтекст и използва двойни стандарти, депутатът от социал-
демократите Флорин Йордаке заявява, че СДП няма да се откаже от своята 
съдебна реформа, независимо от това какво казва от ЕК и завършва речта си в 
парламента с вдигане на среден пръст по посока на депутатите от опозицията18.

В сянката на обтегнати отношения с Брюксел, протести и вътрешнополи-
тически противоречия започва и румънското председателство на Съвета на ЕС. 
Само половин месец преди Румъния да поеме ротационното председателство 
за първи път след присъединяването си към ЕС, по време на национален съвет 
на управляващата СДП нейният лидер Ливиу Драгня произнася реч, в която об-
винява Брюксел в дискриминационно отношение към страната му и заявява, че 
Румъния никога няма да приеме да бъде третирана като второкласна държава19. 
В същото време, дни преди началото на председателството, председателят на 
ЕК Жан-Клод Юнкер поставя под въпрос дали румънското правителство е раз-
брало какво всъщност означава да оглави ЕС през следващите шест месеца20. 

В началото на 2019 г. Румъния отново е разтърсена от политическа драма, 
в центъра, на която е бившата главна антикорупционна прокурорка Лаура Кьо-
веши. През декември 2018 г. тя представя кандидатурата си за главен прокурор 
на новосъздаващата се Европейска прокуратура, която трябва да заработи през 
2020 г. Веднага след това управляващата коалиция в Букурещ подновява атаки-
те си срещу нея, опитвайки се да блокира назначаването ѝ. Правителството и 
специално министърът на правосъдието лобират срещу излирането ѝ, а срещу 
нея в Румъния са заведени две дела по обвинения за вземане на подкуп, злоу-
потреба със служебно положение и лъжесвидетелстване. Стига се дотам, че ѝ е 
наложена забрана да напуска страната за срок от два месеца и да дава изявле-
ния пред медиите. Новият епизод около Кьовеши отново разделя румънското 
общество, а тенденциозно поведение от страна на правителството спрямо нея 
предизвиква протести в нейна подкрепа. Обществената подкрепа за Кьовеши 
съвпада и с протестите срещу влизането в сила на нова извънредна наредба на 
правителството, с която се намаляват правомощията на магистратите. На 24 
февруари 2019 г. има протести в Букурещ пред сградата на правителството, 
както и в някои други градове в страната, където се издигат лозунги в подкрепа 
на Лаура Кьовеши и на магистратите, които също отхвърлят тези закони, срещу 
лидера на СДП Ливиу Драгня и правителството. Безпрецедентни са протестите 
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на магистратите – няколко прокуратури в Румъния, сред които тези в градовете 
Питещ, Констанца и Тимишоара, спират работа за няколко дни в знак на про-
тест срещу приетите промени в правосъдното законодателство21. 

През февруари 2019 г. отношенията на Румъния с европейските инсти-
туции достигат най-ниската си точка, когато Румъния изпълнява заканата си от 
ноември 2018 г. и повдига обвинения срещу първия заместник-председател на 
ЕК Франс Тимерманс и комисаря по правосъдието Вера Йоурова за „фалши-
фициране“ на последния доклад по МСП 22. В същото време различни европей-
ски институции продължават да изразяват сериозна загриженост за съдебната 
система в Румъния и отправят предупреждения към правителството да не про-
меня повече правосъдните закони чрез извънредни наредби. Управляващите 
от своя страна продължават да твърдят, че отношението на ЕС към страната 
им е дискриминационно и да поставят акцент в публичните си изяви върху 
националното достойнство и защитата на националните интереси. Румънският 
министър председател Виорика Дънчила заявява желание да упражни контрол 
върху всяко изречение от доклада по МСП, за да постигне прекратяване на 
наблюдението на правосъдната система и корупцията в страната, което според 
нея е несправедливо и дискриминационно. В тази връзка в средата на март 
2019 г. тя постига договореност със зам.-председателя на ЕК Франс Тимер-
манс за създаване на комисия от експерти към правителството на Румъния и 
брюкселски експерти. В същото време на 28 март 2019 г. президентът Йоханис 
обявява провеждането на референдум за правосъдието, заедно с европейските 
избори с цел да бъде спряно посегателството на управляващото правителство 
върху правосъдието. 

европейска периферия или регионален лидер:  
основни насоки във външната политика на румъния 
след присъединяването към Нато и ес

През първото десетилетие на ХХI в. Румъния успява да постигне своите 
първостепенни външнополитически цели. През 2004 г. тя става член на НАТО, 
а три години по-късно се присъединява и към ЕС. Географското положение на 
страната като външна граница и на двата съюза, на Източния фланг на НАТО, 
предмостие към Близкия изток, мащабите на страната (седма по територия в 
ЕС), както и някои събития в международен план, предопределят стремежа ѝ 
да играе все по-голяма стратегическа роля в международната политика. И ако 
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в ЕС на Румъния е отредена ролята на периферия, от която тя трудно може да 
излезе, в стратегическото партньорство със САЩ тя вижда възможност да се 
превърне във водеща сила в района на Черно море и използва всяка възмож-
ност, за да заяви тази своя амбиция.

Стратегическото партньорство със САЩ и активна роля в рамките на 
НАТО с фокус върху сигурността на Черноморския регион са приоритетно на-
правление на румънската външна политика. Румъния е един от най-силните 
поддръжници на САЩ сред бившите комунистически страни от Източна Евро-
па и важен стратегически партньор на НАТО. Още през 2007 г. летище „Михаил 
Когълничану“, намиращо се в близост до Черно море, става голяма американ-
ска военна база, а през февруари 2010 г. Вашингтон отправя официална покана 
към Букурещ да се присъедини към противоракетния щит, разполагайки земни 
прехващачи от типа „SM-3“. По време на посещението си в САЩ през септем-
ври 2011 г. румънският президен Траян Бъсеску и американският президент 
Барак Обама подписват съвместна декларация за стратегическо партньорство 
през ХХI в., а паралелно с това е подписана и междуправителствена спогодба 
за разполагането на елементи на ПРО на територията на военновъздушната 
база Девеселу в Южна Румъния. Символичната първа копка е направена в края 
на октомври 2013 г., а през май 2016 г. тя става действаща. Румъния се изявява 
като лоялен съюзник на НАТО, следвайки стриктно политиката на Алианса в 
регона, участва и е домакин на съвместни военни учения, като едновременно с 
това полага последователни усилия да подобри военния си капацитет.

Румъния използва кризата в Украйна, за да засили стратегическата си 
роля. В действителност анексията на Крим от страна на Русия има като ре-
зултат промяна в баланса на силите в Черноморския регион, засилване на ин-
тереса и значимостта за САЩ на Източния фланг на НАТО, активизиране на 
дейността на Алианса в района на Черно море и съответно нарастване на стра-
тегическата значимост на Румъния. Това води до задълбочаване на стратеги-
ческото сътрудничество между САЩ и Румъния до степен, кято я превръща в 
най-верния съюзник и приятел на САЩ в региона. Румъния призовава за силна 
евроатлантическа стратегия и засилено военно присъствие на НАТО в Черно-
морския регион, особено след руското анексиране на Крим и засилването на 
стратегическа роля на Русия в региона, считана за основна заплаха за нацио-
налната сигурност на Румъния23.

След срещата на високо равнище на НАТО в Уелс от септември 2014 г. по 
инициатива на румънския президент Йоханис през февруари 2015 г. политиче-
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ските партии в румънския парламент постигат съгласие до 2017 г. бюджетът за 
отбрана да достигне 2% (тогава е 1,5%). Отново в съюзвучие с приетите реше-
ния в Уелс, през февруари 2015 г. в Брюксел е взето решение за създаването на 
командни центрове на НАТО в шест държави от Източния фланг, една от които 
е Румъния. През лятото на 2017 г. Букурещ договаря с Вашингтон покупка на 7 
системи за ракетна зенитна защита „Пейтриът“ на обща стойност от 3,9 млрд. 
долара, както и 10 бронетранспортьора „Пираня“. В края на 2017 г. Румъния 
извършва плащането за първата ракетна система „Пейтриът“ на стойност 766 
млн. долара. Румъния насочва над 40% от своя бюджет за отбрана за придо-
биване на модерни военни технологии, главно от САЩ, а търговският обмен 
между двете държави за 2017 г. надхвърля 3 млрд. долара, достигайки истори-
чески максимум24.

По време на сесията на Парламентарната асамблея на НАТО през октом-
ври 2017 г., която се провежда в Букурещ е обявено създаването на нови много-
национални сили на НАТО в Румъния с цел да се контрира влиянието на Русия 
в черноморския регион след окупацията на Крим. Новата многонационална 
бригада в Крайова е създадена като част от адаптираното предно присъствие 
на Алианса на югоизток. Бригадата е изградена с около 4000 румънски военно-
служещи, подкрепени от техни колеги от няколко държави от НАТО, както и от 
900 американски военнослужещи. В началото на 2018 г. румънският министър 
на отбраната Михай Фифор заявява, че ще продължат усилията за разширяване 
на военната база „Михаил Когълничану“ и че е поискано постоянно американ-
ско военно присъствие на тази база по модела на Полша. През май 2018 г. бри-
танските ВВС разполагат изтребители „Тайфун“ в румънската военновъздушна 
база „Михаил Когълничану“, които се присъединяват към въздушните патрули 
на НАТО над Черно море.

На 13 май 2018 г. Румъния е една от малкото държави членки на ЕС, 
които имат свой представител при откриването на Американското посолство в 
Йерусалим, редом с Унгария, Австрия, Чешката република. Румъния отхвърля 
предложението за обща позиция на ЕС заклеймяваща това дейстие, нещо по-
вече тя става първата държава членка на ЕС, която обявява, че ще анализира 
възможността за премстване на собственото си посолство в Йерусалим.

В края на септември 2018 г. румънското правителство одобрява инвести-
ция в размер на 1,67 млрд. леи (359 млн. евро) за разширяване и развитие на 
авиобазата Къмпия Турзии на обща площ от 370 хектара. Тази инвестиция е 
във връзка с това, че Румъния се готви да закупи още пет бойни самолета F-16 
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от Португалия в допълнение към вече закупените през 2013 г. 12 самолета, 
които са в в авиобазата25.

В края на януари 2019 г. в разговор с генералния секретар на НАТО Йенс 
Столтенберг, който е в Букурещ за участие в неформалната среща на минист-
рите на отбраната от ЕС в рамките на румънското председателство румънският 
президент Йоханис заявява, че Румъния ще продължи да работи за укрепване 
на многонационалната бригада в Крайова, за осигуряване на постоянно при-
съствие на кораби на НАТО в Черно море и за постигане на колкото се може 
по-ефективни военни договорености в областта на командването и контрола26.

Сред водещите приоритети на румънската Национална стратегия за 
отбрана за периода 2015 – 2019 г. е задълбочаване на сътрудничеството със 
съседните държави и държавите от Иточния фланг на НАТО. В тази връзка 
специално трябва да се посочи видимото задълбочаване на стратегическото 
партньорство с Полша. Специалните отношения на двете държави със САЩ, 
фактът че и двете са членки на НАТО и ЕС и най-вече обстоятелството, че те са 
двете най-големи държави по Източният фланг на НАТО, ги тласка към засил-
ване на сътрудничеството. Едно от първите посещения на президента Йоханис 
след встъпването му в длъжност е във Варшава, което е знак за важността на 
отношенията на Румъния с Полша, особено в областта на сигурността и от-
браната. По време на посещението на Йоханис във Варшава в периода 11 – 13 
март 2015 г. е подписана съвместна декларация за засилване на стратегическо-
то партньорство между двете държави като част от стратегическото партньор-
ство със САЩ и солидарността в рамките на НАТО.  

Съвместна инициатива на Румъния и Полша е форматът „Букурещ 9“ 
(Б9), замислен като платформа, предназначена за засилване на диалога и съ-
трудничеството между съюзниците по Източния фланг на НАТО, за да се из-
рази техният специфичен принос към текущите процеси на Алианса. В нача-
лото на ноември 2016 г. външните министри на девет държави, разположени 
на Източния фланг на НАТО, се събират в Букурещ, за да обсъдят прилагането 
на решенията от срещата на върха на НАТО през юли 2016 г. във Варшава и въ-
проси на сигурността в региона (България, Чешката република, Литва, Латвия, 
Естония, Полша, Румъния, Словакия и Унгария). Отново плод на съвместна 
инициатива на Румъния и Полша е решението за провеждане в Букурещ през 
март 2018 г. на среща на министрите на отбраната на държавите от източния 
фланг на НАТО като продължение на формата Б9. На сесията на срещата на 
върха на Б9 в Кошице, Словакия на 28 февруари 2019 г. президентите на де-
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ветте държави приемат декларация, в която се подчертава значението на бъде-
щото присъствие на НАТО от Балтийско море до Черно море и загрижеността 
за ситуацията в Украйна. Президентът на Румъния Клаус Йоханис казва, че е 
разтревожен от последните събития в Черноморския регион, тъй като Русия 
„заплашва стабилността на региона“, подчертавайки необходимостта от „по-
следователен подход в целия източен фланг на НАТО“. Президентите на де-
ветте страни изразяват притеснения и от отмяната на Договора за ликвидиране 
на ракетите със среден и малък обсег, сключен от Москва и Вашингтон през 
1987 г. и превърнал се в опора на сигурността в Европа27.

Румъния взема активно участие и в инициативата „Три морета“, лансира-
на в края на 2015 г. за обединение на страните от географското пространство, 
намиращо се между Адриатическо, Балтийско и Черно море с цел по-добро 
сътрудничество и взаимовръзка в области като енергетика, транспорт, телеко-
муникации и опазване на околната среда. Първата среща е през август 2016 г. 
в Дубровник, а по време на срещата във Варшава на 6 юли 2017 г., на която 
участват 12 страни (Австрия, България, Хърватия, Чехия, Естония, Литва, Лат-
вия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Унгария) и на която специален 
гост е американският президент Доналд Тръмп, е прието единодушно предло-
жението Букурещ да е домакин на следващата среща. Тя се провежда през сеп-
тември 2018 г. В своето встъпително слово на срещата румънският президент 
Клаус Йоханис заявява, че Румъния има потенциал да бъде регионална енер-
гийна платформа със съществен принос за енергийната сигурност в региона и 
в Европа. Той също така пледира за действена и стабилна трансатлантическа 
връзка и изтъква, че САЩ пряко се интересуват от регионалните проекти за 
взаимна свързаност. Един от специалните гости на тази среща е американският 
секретар по енергетиката Рик Пери28.

Сигурност и стабилност в Източното съседство, решаване на „замразе-
ните конфликти“, подкрепа за европейската перспектива на страните в този 
район, с особен акцент върху Република Молдова, с която Румъния има „специ-
ални отношения“, е също приоритетна насока на румънската външна политика. 
Румъния е първата страна, признала независимостта на Молдова през 1991 г., 
след което отношенията между двета държави се колебаят в зависимост от това 
каква е партията в правителството на Молдова – проруска или прорумънска. На 
8 ноември 2010 г. Румъния и Молдова подписват в Букурещ исторически До-
говор за държавния граничен режим, сътрудничество и взаимопомощ по гра-
ничните въпроси. Посещението на новоизбрания молдовски президент през 
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май 2012 г. в Букурещ бележи промяна в дипломатическите отношения между 
двете страни, помрачени от напрежение за повече от десетилетие по време на 
комунистическата администрация в Кишинев. По време на срещите си двамата 
президенти Бъсеску и Тимофти се договарят да ускорят съвместните енергий-
ни проекти, включително трансграничния газопровод за свързване на румън-
ския град Яш и Унгени в Молдова с цел да се намали зависимостта на Молдова 
от руския внос на газ. Изграждането на газопровода „Яш – Унгени“ започва 
на 27 август 2013 г., в деня, в който Молдова обявява своята независимост и е 
официално открита от премиерите на двете страни същия ден година по-късно. 
В лицето на Румъния Молдова има най-силния поддръжник на европейските 
си стремежи, позиция, която е отстоявана още по-ревностно по време на съби-
тията в Украйна. Всъщност именно възможността конфликта в Украйна да се 
разшири и да обхване и територията на Молдова е основната причина за безпо-
койството и ангажираността на Румъния с него. 

В хода на кризата в Украйна отново на преден план отново излиза и въ-
просът за възможното обединение на Румъния с Молдова. Призивите за обеди-
нение между двете държави съществуват още от времето, когато Молдова ста-
ва независима държава. Те обаче традиционно се посрещат със скептицизъм в 
Румъния и с още по-голям скепсис в Молдова. С присъщия си недипломатичен 
тон румънският президент Бъсеску нееднократно е заявявал подобно желание, 
което предизвиква недоволство от страна на Молдова и Русия, а нерядко и на 
политици в самата Румъния. В своето новогодишно обръщение към румънския 
народ например Бъсеску заявява, че 2014 г. трябва да бъде годината, когато 
Румъния трябва открито и честно да заяви, че Молдова е румънска земя и че 
тази страна не е възникнала след пакта „Молотов – Рибентроп“, а има исто-
рия, култура, език, които са свързани с Румъния и румънския народ. В хода 
на кризата в Украйна на няколко пъти Бъсеску отново открито призовава за 
присъединяването на Молдова към Румъния, като алтернатива на дългия път за 
членство на страната в ЕС. И след края на своя президентски мандат Бъсеску 
продължава да пледира за обединението на двете държави. В края на 2016 г. 
той получава молдовско гражданство, а през март 2018 г. в навечерието на от-
белязването на 100-годишнината от обединението на Бесарабия с Румъния, 
Бъсеску оглавява митинг в Кишинев в подкрепа на обединението, на който се 
събират 10 000 души. Няколко дни по-късно, на тържествена сесия на 27 март 
2018 г., двете камари на румънския парламент гласуват резолюция, в която се 
казва, че Румъния и нейните граждани са готови и винаги ще бъдат готови да 
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приветстват естестеното повторно обединение на двете държави, ако Молдова 
изрази такова желание29. По последни анкети около 20% от молдовците под-
крепят обединение. Молдовските власти обаче отхвърлят такава възможност, 
но все пак те разчитат на подкрепа на Румъния за членство в ЕС. Обединението 
на „двете румънски държави“ остава цел за много румънци от двете страни на 
река Прут, но официалната и реалистична позиция е, че двете държави могат 
да бъдат обединени в общия европейски дом.

Кризата в Украйна влошава и без това традиционно враждебните отно-
шения между Румъния и Русия. Румъния се обявява твърдо в защита на тери-
ториалната цялост на Украйна и изразява силна подкрепа за санкциите срещу 
Русия, като настоява за засилено военно присъствие на НАТО в района на Чер-
но море. Враждата между двете държави е историческа, като в основата ѝ стои 
проблемът за Бесарабия (дн. Молдова), но разбира се, най-сериозната причина 
за съвременния руски гняв е румънското членство в НАТО и последвалото тяс-
но сътрудничество със САЩ. През 2017 г. Русия обозначава Румъния като „ясна 
заплаха“ за своята сигурност и като преден пост на НАТО, поради факта, че 
страната е домакин на елементи на противоракетна система на САЩ30. През ав-
густ 2018 г. по време на съвместна пресконференция с финландския президент 
Саули Ниинисто в Сочи руският президент Владимир Путин заявява, че Русия 
трябва да следи внимателно какво се случва в близост до нейните граници и да 
реагира на разширяването на военната инфраструктура на НАТО, включително 
разгръщането на ракетни системи в съседните страни31. През септември 2018 г. 
от руското външно министерство предупреждават, че ако дилемата за противо-
ракетната отбрана на САЩ в Източна Европа остане неразрешена, това може 
да сложи край на Договора за ракетите със среден и малък обсег на действие, 
като изрично се посочва, че такива американски ракети-носители са разполо-
жени в Румъния и скоро ще се появят в Полша32. Само няколко дни след като 
в началото на февруари 2019 г. Русия действително се отказва от този договор, 
руското министерство на отбраната заявява, че САЩ трябва да унищожат ра-
кетните си установки МК-41, разположени в Румъния. В отговор румънският 
външен министър Теодор Мелешкану заявява за пореден път, че съоръжението 
„Девеселу“ има строго отбранителна роля, а твърденията за възможността да 
се използва тази база за изстрелване на ядрени ракети са „измислица“, използ-
вана от Русия за оправдаване на производството на нови ракети. В същото вре-
ме ситуацията поражда страхове в Румъния и на въпроса дали при създалата се 
ситуация Румъния няма да стане „военна мишена“ за Русия, руският посланик 
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в Букурещ Валери Кузмин уверява, че от военна гледна точка за момента нищо 
няма да се промени, но и той подчертава, че американският противоракетен 
щит ще бъде насочен срещу Русия33.

Отношенията с Унгария са друг болезнен проблем за Румъния, който 
отново има своите корени в историята – това е проблемът за Трансилвания. 
Въпреки че през 1996 г. Румъния подписва основен Договор за сътрудничест-
во с Унгария, който разрешава съществуващите разногласия в двустранните 
отношения, през следващите години Трансилвания и възможните искания за 
автономия на части от провинцията, където унгарците съставляват мнозинство 
(областите Харгита и Ковасна, населени с унгарската малцинствена група се-
куи, както и част от съседния окръг Муреш), които вече неколкократно след 
1989 г. са излизали с искане за автономия, са постоянен източник на безпокой-
ство сред румънските политици34. Ситуацията се усложнява допълнително от 
политиката на унгарския премиер Виктор Орбан за обединение на унгарците 
„извън границата“. Правителството на Орбан приема поправки в закона за 
гражданството, които улесняват премането на унгарско гражданство от етниче-
ски унгарци живеещи извън територията на страната и им дава право да участ-
ват в избори в Унгария. След като през май 2014 г. е официално утвърден от 
парламента за втори пореден мандат като премиер на Унгария, Виктор Орбан 
директно заявява, че Унгария ще защитава правата си в ЕС и иска автономия 
за етническите унгарци, живеещи извън нейните граници. Властите в Букурещ 
са сериозно обезпокоени от силната подкрепа от страна на Унгария унгарците 
в Румъния да изградят своя автономна област. Трансилвания е постоянен въ-
зел на напрежение в отношенията между Румъния и Унгария. Подхранвано от 
националистическа медийна кампания в двете двете държави, то на няколко 
пъти ги изправя на ръба на дипломатическа война35. Изостряне в отношенията 
между двете държави има и в разгара на бежанската криза от 2015 – 2016 г. във 
връзка със заплахите от страна на Унгария, че ще построи стена по границата 
си с Румъния.

Румъния ясно осъзнава неразривната връзка между енергетиката и си-
гурността в условията на променящия се глобален свят и нейната значимост в 
търсенето на нова стратегическа роля и място в него. Румъния е трета по голе-
мина на запаси на газ в ЕС, а по-малко от 30% от нейната консумация на газ за-
виси от внос. На конференция за енергийната сигурност, проведена в Букурещ 
19 – 21 ноември 2014 г. се отбелязва, че Румъния има много привилегирована 
позиция в Югоизточна Европа в района на Черно море и за нея е много важно 
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да не остане просто транзитна зона, а да използва максимално ресурсния си 
потенциал. Този стремеж се очертава още по-ясно на фона на противопоста-
вянето на Запада и Русия по повод кризата в Украйна. Румъния се стреми към 
диверсификация на енергийните си доставки и се опитва да намали своята за-
висимост от „Газпром“.

поглед към близкото бъдеще 

В краткосрочна перспектива две събития са от първостепенна значимост 
за вътрешнополитическото развитие на стрпаната, а именно европейските из-
бори на 26 май и президентските избори през есента. Политически анализатори 
в Румъния отдават изключителна важност на резултатите на изборите през май, 
защото те ще покажат настроенията в обществото и шансовете на кандидатите 
в президентската надпревара, сред които като водещи засега се сочат сегашни-
ят президент Йоханис и лидерът на СДП Ливиу Драгня. Бивш президент и три-
ма бивши премиери на Румъния, както и бивш премиер на Молдова, няколко 
бивши румънски министри, кметове и журналисти, са сред кандидатите с ви-
соки шансове да представляват Румъния в следващия Европейски парламент. 
В следващия ЕП Румъния ще има 33 представители, с един повече, отколкото в 
сегашния, което я нарежда на шесто място сред страните-членки на ЕС по брой 
евродепутати, след Германия (96), Франция (79), Италия (76), Испания (59) и 
Полша (52). Според последните социологически проучвания СДП и НЛП са с 
почти изравнени резултати, около 26%, т.е. с възможност да изпратят по около 
10 представители. На трето място в анкетите с дял от 15 – 17% се нарежда 
една нова политическа сила – „Съюз 2020“, създаден от обединението Съюза 
„Спасете Румъния“ и партията на бившия еврокомисар Дачиян Чолош „Плюс“. 
Алиансът на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), младшият партньор 
на на СДП в управляващата коалиция, воден от бившия премиер Калин Попес-
ку Търичану има 10 – 12% дял от прогнозното гласуване, подобно на създаде-
ната от бившия премиер и лидер на СДП Виктор Понта, който през последните 
месеци успва да привлече някои важни членове на СДП. Други партии, които 
имат шансове да имат представители в следващия Европейски парламент, са 
Демократичният съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) и Партията „Народното 
движение“ (ПНД), въпреки че в последните проучвания ПНД е под прага от 
5%36. И все пак, въпреки че действително европейските избори ще покажат об-
ществените нагласи по отношение на основните политически партии, те едва 
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ли ще дадат ключа към това кой ще бъде следващият президент на Румъния, 
защото по принцип на тези избори процентът на гласуващите е сравнително 
по-малък, а и политическата ситуация е доста динамична.

Същевременно, продължава напрежението в отношенията на румънското 
правителство с европейските институции. В хода на скандала с Лаура Кьовеши 
във връзка с кандидатурата ѝ за главен прокурор на Европейската прокуратура, 
председателят на Комисията по европейските въпроси в Бундестага Гюнтер 
Крихбаум изпраща писмо до зам-председателя на ЕК Франс Тимерманс, в кое-
то определя разследването срещу Кьовеши като „политически мотивирано“ и 
дори настоява, че е крайно време ЕК да открие наказателна процедура по чл. 
7. Според него въпросът придобива още по-голяма важност с оглед на това, че 
от началото на 2019 г. Румъния е ротационен председател на Съвета на ЕС37. 
Всъщност идеята за налагане на наказателна процедура по чл. 7 и на Румъ-
ния, което би я поставило редом до държави като Полша и Унгария е издигана 
многократно през последните две години, от началото на инициираната спорна 
реформа в съдебната система. В началото на април 2019 г. комисарят по право-
съдието Вера Йоурова каза, че засега спрямо Румъния няма да бъде задействан 
чл. 7 и ще бъде продължен диалога с румънското правителство с надеждата, 
че реформите отново ще тръгнат в правилната посока, но такава възможност 
остава отворена и всичко зависи от самата Румъния38.

Започналото през януари 2019 г. румънско ротационно председателство 
на Съвета на ЕС е добра възможност Румъния да застане във фокуса на меж-
дународно внимание и да увеличи своята значимост в рамките на ЕС. Но раз-
дирана от протести и вътрешнополитически кризи, без доверие от страна на 
Брюксел, страната не може да се възползва пълноценно от тази възможност. 
Трябва да се има предвид, че румънското председателство започна в труден мо-
мент за самия ЕС. Като държава, която подобно на България догонва Западна 
Европа с еврофондове, логично Букурещ избира за мото  кохезията, с която се 
преодолява пропастта между стари и нови членки. Засега поне в техническо 
отношение Румъния се справя добре. Големи са румънските очаквания от сре-
щата на най-високо равнище в Сибиу на 9 май 2019 г., която се разглежда като 
своеобразен връх на румънското председателство.

На фона на глобалните разломи и противопоставянето на Запада и Русия, 
с нарастването на несигурността в района на Черно море ще нараства и страте-
гическата значимост на Румъния. Доказателство за това е фактът, че в началото 
на април 2019 г. представител на Пентагона пред Конгреса заявява, че САЩ 
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обмислят да продадат изтребители-бомбардировачи F-35 на пет нови държави, 
включително Румъния, тъй като европейските съюзници укрепват защитата си 
в лицето на засилващата се Русия39.

Ще нараства значимостта на Румъния в регионален и общоевропейски 
план и в контекста на нарастваща решимост да се сложи край на „желязната 
хватка“ на Русия върху енергийните доставки за Европа. В Черноморската ак-
ватория на Румъния през 2012 г. е открито голямо газово находище и тогава 
експерти прогнозират, че страната не само може да постигне пълна енергийна 
независимост, но и да стане един от големите износители в региона и да конку-
рира „Газпром“. По предварителни данни неговите запаси са най-малко 40 ми-
лиарда куб.м. газ, но могат да достигнат и 200 милиарда. Това е достатъчно, за 
да се покрият потребностите на Румъния за следващите няколко десетилетия. 
Добитият в Черно море газ се предвижда да бъде транспортиран в европей-
ските страни по новия газопровод БРУА, който, според първоначалния план, 
трябва да свърже България, Румъния, Унгария и Австрия, а строителството му 
се осъществява с подкрепата на ЕС и Европейската банка за възстановяване и 
развитие. Засега обаче добивът от Черно море е под въпрос поради сблъсъка 
между твърдо заявеното от правителството намерение да осигури справедливо 
за румънците използване на природните ресурси на страната, отразено в окон-
чателно приетия едва в края на 2018 г. Закон за офшорните зони и заплахата от 
страна на инвеститорите, че няма да направят необходимите инвестиции.

предизвикателствата пред България

България и Румъния – „тандем“ в ЕС
Свикнали сме да възприемаме България и Румъния като тандем, след като 

бяха приети заедно за членки на ЕС през 2007 г. и бяха подложени на специално 
създаден за тях МСП. Съперничеството на двете държави по пътя им към ЕС се 
пренася и в сравнението при публикуването на всеки от докладите по МСП. Об-
вързването на двете държави в общ механизъм за оценка налага извода и за двете 
страни, че проблемите в едната държава носят риск и за другата. В продължение 
на няколко години Румъния се налага като отличник, докато България изоства 
значително, а след доклада от началото на 2016 г. се появяват прогнози, че двете 
държави ще бъдат разделени и обобщаващият доклад от 2017 г. ще е последен 
за Румъния. Това не се случва и особено в последния доклад на ЕК по МСП 
от ноември 2018 г. се констатира сериозно отстъпление от страна на Румъния в 
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борбата с корупцията. Това поражда притеснения в България, че случващото се в 
Румъния може да се отрази негативно върху България и да забави премахването 
на мониторинтговия механизъм, както и приемането в Шенген. Евродепутатът 
Емил Радев дори призовава двете държави да бъдат разделени при оценката, за 
да може за България, ако изпълни всички дадени ѝ препоръки, до края на манда-
та на настоящата ЕК механизмът да бъде прекратен40.

Що се отнася до Шенген, последните решения от страна на европейски-
те институции засега са общи за двете държави и промяна в позициите не се 
наблюдава в сравнение с предишните години. На 11 декември 2018 г. Европей-
ският парламент (ЕП) приема доклад, който за пореден път призовава за при-
емане на двете държави като пълноправни членове на шенгенското простран-
ство. ЕК твърдо подкрепя членството на двете държави в Шенген. Това обаче 
все още не е ясно кога ще се случи, защото е необходима подкрепата на всички 
държави членки на ЕС. 

България и Румъния не са обвързани една с друга по отношение на при-
съединяването към еврозоната. Заявеният дневен ред за приемането на общата 
европейска валута е различен за двете държави. В Румъния се дискутира като 
възможен срок за влизане в еврозоната 2024 г., след като датата бе отмествана в 
бъдещето вече на няколко пъти, докато България очаква да се присъедини към 
ERM II, известен като „чакалня“ през юли 2019 г., а най-ранната дата за присъ-
единяването ѝ към еврозоната е 2022 г. 

Румънският опит в борбата с корупцията
Много българи виждат неотдавнашните успехи на Румъния в борбата с 

корупцията като вдъхновение за собствената им страна да постигне по-добри 
резултати. В разгара на антикорупционните протести в Румъния през февруари 
2017 г. българи се събират пред румънското посолство в София, за да покажат 
солидарност със северните си съседи. Румънските протести имат сериозен от-
звук в България като пример как гражданското общество трябва да отстоява 
обществените си позиции, за гражданите като коректив на властта.

Известно объркване предизвикват направените разкрития срещу непра-
вомерната дейност на румънската антикорупционна прокуратура и обвинени-
ята срещу нейния главен прокурор Лаура Кьовеши, както и уволнението ѝ от 
поста през лятото на 2018 г. Тогава в българските медии излязоха поредица от 
статии срещу превишаването на правомощията от страна на ДНА и създаване-
то на мита „Кьовеши“. По време на процедурата за избор на главен прокурор 
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на Европейската прокуратура България не подкрепя Кьовеши. Въпреки това, 
много хора в България ѝ симпатизират, а отношението към нея, както впрочем 
и в Румъния в много голяма степен следва политическите разделения в обще-
ството.

Потенциални конфликтни точки
Румъния периодично повдига въпроса за „румънското малцинство“ в 

България на различни нива. През 2016 г. румънската депутатка в Европейския 
парламент Моника Маковей настоява в България да се определи румънско мал-
цинство. В писмо до премиера Бойко Борисов и вицепремиерите Ивайло Кал-
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Romania – Three Decades After Ceausescu

Aneta Mihaylova

In the first decade of the 21st century, Romania managed to achieve its primary foreign policy 
goal after the collapse of communism - the integration into the European and Euro-Atlantic 
structures. But the real „return“ to Europe turned to be very difficult and posed many chal-
lenges. Political instability, high-level corruption, and frequent political scandals emerged 
as a lasting feature of the Romanian political life, which was also a serious impediment to 
a genuinely democratic change. To this was added the constant conflict between the presi-
dential institution and the government. Fighting corruption became a dominant topic of the 
Romanian transition and the insufficient efforts to deal with - a source of constant criticism 
from Brussels. At the same time, the country‘s geographical position as an external border of 
the EU, located on the eastern flank of NATO, its scale and natural resources predetermined 
its aspirations to play an increasingly greater strategic role in international politics. And if 
within the EU Romania is attributed the role of a periphery from which it can hardly come 
out, in the strategic partnership with the USA it sees an opportunity to become a leading force 
in the Black Sea region and claims this ambition at any appropriate occasion.
Keywords: Post-Comunist Romania, anticorruption policies, political protests, Black Sea re-
gion, NATO, EU.   
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Българска академия на науките

През месец януари 2019 г. е извършена окончателна промяна на Консти-
туцията на Република Македония, с която е променено името на Република 
Македония в „Република Северна Македония“.1 Предходната 2018 г. е приет 
Закон, с който албанският език се провъзгласява за служебен език на цялата 
територия на Република Македония. Това не се приема добре от голяма част 
от македонците, а може да каже, че законът е приет насила независимо от ре-
акцията на македонската общественост. Трябва да се има и предвид, че указът 
за влизането в сила на този закон не е подписан от президента на Република 
Македония Георги Иванов, според който това не е законен акт и представлява 
основа за наказателно преследване. Много бързо след завършването на проце-
дурата около договора с Гърция председателят на Събранието на Република 
Македония Талат Джафери официално публикува указа в „Службен вестник“ 
само с един негов подпис, което е напълно противоконституционно2.  

За да навлезем и разберем каква е реалността в съседната нам държава 
трябва да се направи един кратък аналитичен преглед на състоянието, което 
довежда до актуалната ситуация в Република Северна Македония. Във връзка 
с това, е необходимо като тематична цялост да обърнем внимание на вътрешно-
политическите и външнополитическите проблеми, от които зависи сегашната 
обстановка в страната. 

вътрешнополитически живот в република Македония

В Република Македония съществуват около 30 основни политически 
партии, които принадлежат главно на македонския и албанския национален 
блок. От македонския политически блок най-многобройни са политическите 
партии ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, докато от албанския политически блок са 
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ДСИ и ДПА, а в последно време са формирани и други по-малки албански пар-
тии3. Политическата борба, или борбата за власт между политическите партии 
от създаването на независима Република Македония се води от двете най-голе-
ми партии – ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, с техните по-малки коалиционни парт-
ньори, които участват във властта. Редовно за формирането на правителството 
участват и коалиционни партньори от албанските партии. Трудно е да се даде 
оценка кой от тези два политически блока е по-успешен, тъй като който и от тях 
да бъде на власт не показва реално проблемите в страната. С цел да има пре-
димство пред своите гласоподаватели, те изтъкват и много пъти преувеличават 
собствените си успехи за сметка на политическия противник, а реалността е 
някъде по средата. Обективно развитието на държавата не постигна нивото, 
което се очакваше. От 2006 г. (за почти десетилетие) партията на власт в Репу-
блика Македония е ВМРО-ДПМНЕ, която спечели симпатиите на гласоподава-
телите с фаворизирането на икономическите, но и на националните проблеми, 
особено по линия на съпротивата срещу промяната на името на държавата. 
За време на управлението на ВМРО-ДПМНЕ опозиционната партия СДСМ и 
нейните коалиционни партньори не предлагат някои алтернативни решения, а 
критично се отнасят към политиката на управляващата партия, изявявайки, че 
много по-успешно ще решат проблемите в икономиката, както и че ще решат 
проблема с името и с приемането на Република Македония в евроатлантиче-
ските структури в лицето на НАТО и ЕС. От друга страна, ВМРО-ДПМНЕ не 
се отказва от въпроса за прием на държавата в ЕС и НАТО, но упорито настоява 
това да стане с нейното конституционно име Република Македония. Паралелно 
с тези сблъсъци между основните партии от македонския политически блок, 
албанските партии повече държат сметка за мястото и ролята на албанците в 
държавата и тяхното настояване и желание за прием на Република Македония 
в НАТО и ЕС е функция за сигурността им като етнос в средата на славянската 
маса от населението в държавата. 

Тежко е да се предположи коя е основната причина от съвкупните за 
недоволството от политиката на ВМРО-ДПМНЕ в изминалите десет години, 
демонстрирано чрез т.нар. „шарена революция“4 от 2016 г. Искрата която под-
пали фитила на македонското протестно движение, година след протестите от 
2015 г., е едно действие на издигнатия от ВМРО-ДПМНЕ македонски прези-
дент Георге Иванов. Под предлог че разрешава криза, която не е в интерес на 
Република Македония, а на „чужди интереси“, той използва конституционните 
си правомощия и прекратява производствата на Специализираната прокурату-
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ра срещу десетки политици. Делата са включително и срещу бившия премиер 
Никола Груевски, както и срещу Зоран Заев, опозиционния лидер на СДСМ, 
разследван за държавна измяна по обвинения от началото на 2015 г. с аферата 
около подслушваните незаконно разговори на висши политици, основно от уп-
равляващата партия ВМРО-ДПМНЕ. Протестиращите настояват за оставка на 
правителството и за отлагането на изборите на 5 юни с.г., поради опасенията, че 
не е гарантирано тяхното свободно провеждане. Управляващата партия смята 
обаче, че това протестно движение е наложено отвън чрез програмата и дейст-
вията основно на фондацията на Сорос („Отворено общество“) и неправител-
ствените организации, политиката на САЩ чрез опозиционните политици в 
страната. От друга страна, голяма част от участниците в „шарената револю-
ция“ са поддръжници на политиката на СДСМ, но също така има представите-
ли и на много неправителствени организации, различни граждански движения, 
либерали, социалисти, радикални леви, с участници и от страната на македон-
ския и албанския етнос. Сигурно има слабости и в ръководството на партията 
на власт в държавата, тъй като неколкократните избори, които се провеждат в 
Република Македония от 2006 г. насам (президентски, парламентарни и мест-
ни) създават някакво чувство на удовлетворение и самозабрава, което като ре-
зултат довежда до големи корупционни прояви във властта. Такива скандали 
се появяват с непрозрачността на цената, авторството, проектирането и целта 
на проекта „Скопие 2014“, представящ радикално преустройство на центъра 
в националпатриотичен стил, наричан в Република Македония и барок, под 
ръководството на министъра за култура в правителството на премиера Никола 
Груевски – Елизабета Канчевска-Милевска, в здравеопазването – с неясните 
търгове, в използването на фондовете за пътната инфраструктура и др. Между-
временно, тъй като някои корупционни скандали достигат до обществеността 
в държавата, се оказва, че има подслушване на правителствени функционери и 
други хора от политиката, бизнеса и културата, включени във властта. В тази 
връзка, новоизбраният лидер на СДСМ Зоран Заев, който е амнистиран за ко-
рупция от 8 млн. евро на 3 август 2008 г. 5 от тогавашния президент на страната 
и негов съпартиец Бранко Цървенковски, предлага на тогавашния премиер на 
Република Македония, Никола Груевски, да подаде оставка, а Заев в замяна 
обещава да не актуализира подслушваните разговори, известни още и като 
„бомбите“. „Бомбите“ са общо 38, като започват да се появяват още през про-
летта на 2015 г. Разкритията, които последват от обявяването на разговорите, 
предизвикат мощна вълна от недоволство и протести през месец май 2015 г., 
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невиждани като масовост още от началото на независимостта, с искания за раз-
следване, съд и оставки6. Все още не е доказано, а вероятно трудно ще се дока-
же кой в действителност стои зад подслушването на разговорите. Обвиненията 
от тогавашната управляваща партия ВМРО-ДПМНЕ, са че това е направено от 
внедрени представители на СДСМ във вътрешните органи за сигурност като 
бившият директор на Управлението за сигурност и контраразузнаване (т.нар. 
УБК) Зоран Верушевски и служители от по-ниския ешалон на службите, като 
Георги Лазаревски, Звонко Костовски и др. От друга страна, управляващата 
партия излезе с обвинението, че това са нереални документи, изработвани в 
отделни лаборатории в Република Македония с помощта на чужди служби с 
цел да се свали законната власт, и с обвинението за пуч срещу премиера Ни-
кола Груевски. Този въпрос остава отворен, тъй като вината за подслушването 
не поема никой, но това, което става явно и се разкрива, дава право на между-
народния фактор да се включи в новосъздадените вътрешнополитически про-
блеми и да предложи решение. Доколкото сега е известно, възможни са такива 
подслушвания да са извършвани както от самото правителство, така и от опо-
зиционната партия, но не се изключва и чуждестранния, външен фактор. Не 
може да се отхвърли и да не се отбележи, че дългогодишният директор на УБК 
Сашо Миялков, който е братовчед на премиера Никола Груевски, има намеса 
с цел употребата за свои цели на подслушваните разговори. Факт е и това, че 
като отговорен за УБК Сашо Миялков за дълъг период изоставя своята профе-
сионална работа в службата и се занимава с други дейности и затова не може 
да се изключат и някои корупционни действия.  

Намесата на външния фактор за преодоляване на политическата криза за-
вършва с постигането на договор между основните политически партии и ЕС, 
познат още като „Пържински договор“ заради скопския квартал „Пържино“ и 
резиденцията на ЕС, където се провеждат разговорите. За някои анализатори 
т.нар. „Пържински договор“, подписан на 2 юни 2015 г. е намеса в правната 
система на Република Македония, тъй като се приемат и вземат някои решения, 
които липсват в Конституцията и законодателството на страната. Така напри-
мер, договорено е да има избори с някои промени в конституционното законо-
дателство. Също така, на премиера е наложено да подаде оставка сто дни преди 
провеждането на изборите и да се назначи служебен премиер. На разговорите в 
„Пържино“ е договорено в извънконституционната система да се създаде Спе-
циална прокуратура за преследване и създаване на наказателни дела, които ще 
произлязат от незаконното подслушваните разговори7. Обаче, когато Специ-
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алната прокуратура започва своята работа, се появяват големи противоречия 
между властта и опозицията. Оказва се, че тази специално създадена и нало-
жена прокуратура, която обещава открито, че ще върне откраднатите пари, не 
намира такива, а най-често обвиненията ѝ са свързвани със злоупотреба на слу-
жебното положение. За такива дела, като „Танк“, наказателният съдия Добрила 
Кацарска обвинява премиера Никола Груевски и вътрешния министър Гордана 
Янкуловска за набавянето на блиндирана кола мерцедес от 550 000 евро, която 
в крайна сметка остава в автомобилния парк и на новото правителство на Зоран 
Заев. Никола Груевски е обвинен и за други дела, но нито едно не е за кражба 
на пари. Той лично смята, че работата на Прокуратурата е политически мо-
тивирана, че се е подготвяла неговата ликвидация в затвора в Шуто Оризари, 
заради което напусна държавата, вероятно без знанието на властта, получавай-
ки политическо убежище в Унгария от неговия политически съюзник в евро-
пейската политика унгарския премиер Виктор Орбан. Трябва да се отбележи, 
че Специалната прокуратура повече от година работи с изтекъл мандат като 
самата тя търси упорито начини да продължи своята работа законно. Открито 
се злоупотребява с правото и се изменят много закони и амнистират депутати 
с цел да се постигне 2/3 мнозинство в Събранието и да се гласуват конститу-
ционните промени8. Факт е, че се стигна и до промяна на Наказателния кодекс с 
цел да се спасят определени осъдени лица и да се облекчи по всяка вероятност 
бъдещата злоупотреба с власт и влияние. Интересно е, че по принцип в Репу-
блика Македония през последните години работят три прокуратури, в някои от 
случаите, препокриващи или взаимно изземващи си своите функции – Специ-
алната прокуратура е ръководена от Катица Янева, Прокуратура за преследване 
на организираната престъпност е начело с Вилма Русковска и Прокуратурата 
на Република Македония, начело на която е избраният с консенсус от Събра-
нието, Любомир Йовески. 

Всички тези промени, свързвани с договореностите от Пържино се оказват 
във вреда на управляващата партия, който тя приема под натиск от представите-
лите на международната общност. Очевидно е настояването за създаването на 
по-добри условия за победа на опозицията и за формирането на нейно правител-
ство. Така, само година по-късно, на 20 юли 2016 г., след готовността единствено 
на ВМРО-ДПМНЕ и отказа на опозицията в лицето на СДСМ да излезе на избо-
ри, заради според тях недобрата атмосфера и възможности за фалшификации на 
изборите, под натиска от ЕС четирите основни политически партии в Република 
Македония подписват нов договор. Този договор е известен като „Пържино 2“ 
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или още и като анекс на Пържинския договор от 2 юни 2015 г., с който да се сло-
жи окончателно край на двугодишната политическа криза9. 

В новосъздадените условия и атмосфера на напрежение, се провеждат 
новите избори в края на 2016 г. (21 ноември –10 декември). Резултатите за 
двете основни политически партии от македонския блок се оказва почти равен, 
но коалицията на ВМРО-ДПМНЕ „Реално“ спечелва с двама депутати повече 
от тази на СДСМ, която издигна лозунга „За живот в Македония“. Нито една 
от двете партии не можа обаче да състави правителство. Сходна подялба се 
наблюдава и в албанския политически блок. Очевидно е, че македонският по-
литически блок трябва да влезе в коалиция с някои от партиите от албанския 
и затова се повежда борба с коя формация партиите от македонския блок ще 
участват във формирането на новото правителство – или с ВМРО-ДПМНЕ, или 
със СДСМ. Провеждат се дълги преговори около формирането на управляващо 
мнозинство като за тази цел СДСМ предлага и големи отстъпки. Една от тях е 
председателят на Събранието на Република Македония да бъде от албанската 
листа, а същевременно да се приеме и т.нар. „Тиранска платформа“10. И макар 
че парламентарното мнозинство е наясно, че ВМРО-ДПМНЕ няма да осигури 
необходимото мнозинство за формирането на правителство, докато това ще го 
направи СДСМ, все пак президентът на Република Македония Георге Иванов 
поставя някои условия за запазването на унитарния характер на държавата. 
Той получава активната подкрепа в протестите, организирани от гражданската 
инициатива „За обща Македония“. Така се стигна до 16 май 2017 г. когато ли-
дерът на СДСМ Зоран Заев приема поставените условия с даването на писмено 
изявление и това отваря пътя към заветната цел, а именно получаването на 
мандата за формиране на правителство. Първото действие след създаването на 
парламентарното мнозинство в лицето на СДСМ и албанските партии ДСИ, 
Коалицията „Беса“ и „Алианса на албанците“, се реализира с избора на предсе-
дател на Събранието на Република Македония. Парламентарното мнозинство 
се обединява и предлага кандидатурата на депутата от ДСИ албанецът Талат 
Джафери11. Това предложение предизвиква голямо недоволство у опозицион-
ната ВМРО-ДПМНЕ и у една част от македонските граждани и общественост 
на Република Македония. Тази нетърпимост ескалира в деня на избора на Та-
лат Джафери – 27 април с насилствено навлизане на хора в сградата, които по 
това време протестират пред Събранието. Вратите на Събранието се отварят 
от депутати на ВМРО-ДПМНЕ (Кръсте Муковски, Александър Василевски и 
др.). След ареста на тези лица, те са освободени и помилвани със задължението 
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да гласуват в полза за приемането на подписания т.нар. „Преспански договор“ 
с Гърция и да се създаде 2/3 мнозинство с цел промяната на конституцията 
на Република Македония. С този акт официално се отваря възможност за ле-
гитимна промяна на името на държавата. Самият избор на Талат Джафери за 
председател на Събранието на Република Македония за някои правни анали-
затори е нелегитимен, тъй като не е извършен при легитимни условия и е с 
недостатъчен брой гласове. 

Тук трябва да отбележим, че на 15 март 2019 г. общо на 211 години за-
твор са осъдени 16 лица за т.нар. „Кървав четвъртък“ от 27 април 2017 г., като 
бившият директор на Бюрото за обществена сигурност Митко Чавков получава 
най-високата присъда от 18 години. По на 15, 14, 13, 12 и 10 години са осъ-
дени по-голяма част от останалите обвинени. По-голямата част от осъдените 
са пряко обвинени за подпомагане организирането на терористична заплаха 
за конституционния ред на страната, което предизвиква съпротива от част от 
населението и все по-голямо разделение в македонското общество и отделните 
политически партии.  

Република Македония за разлика от някои други балкански държави не 
остана последователна и на процеса на лустрация. Законът за лустрация в Ре-
публика Македония е предложен от бившия председател на Събранието на Ре-
публика Македония Стоян Андов. Така през 2008 г. той е приет с консенсус и 
2/3 мнозинство под името Закон за верификация на фактите, според който на 
ръководни политически и други постове и за академични звания не могат да 
кандидатстват хора, които са били сътрудници на бившите тайни комунисти-
чески служби в Югославия. Върху основа на Закона от Събранието е избрана 
също така Комисия с 2/3 мнозинство за провеждането на Закона, но тогавашна-
та опозиция, откакто явно е утвърдено, че най-големият брой сътрудници са от 
СКМ и актуални членове на СДСМ, наследниците на комунистическата партия 
в Македония, излизат с искането да се прекъсне този процес с обвинението, 
че той има преди всичко политически характер и цели. Така постепенно този 
процес е разводнен и отхвърлен, а членовете на Комисията от СДСМ си пода-
ват оставките. Вече през 2015 г. в рамките на договореностите от „Пържино“ 
и с препоръките на Прибе от ЕС се взема решение за прекъсване на процеса, 
въпреки че той официално е иницииран от ЕС като условие в процеса на пре-
говорите за влизане на Република Македония в ЕС и НАТО.

През пролетта на 2019 г. Република Македония се изправя и пред поред-
ните избори, свързани със завършване на мандата на президента на страната 
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Георге Иванов. В тази връзка още на 15 януари 2019 г. председателят на Събра-
нието Талат Джафери официално съобщава, че новите президентски избори 
ще се проведат на 21 април, първи кръг, и съответно, втори кръг, на 5 май 2019 
г. От девет предложени кандидати на ВМРО-ДПМНЕ за президентските избо-
ри, на 16 февруари за официален кандидат е избрана проф. Гордана Силянов-
ска-Давкова, която иначе не е член на партията. На 28 февруари със свой избор 
излизат и опозиционните албански партии Алианса на албанците и БЕСА, в 
лицето на проф. Блерим Река, а на следващият ден – 1 март, Стево Пендаров-
ски, също професор-юрист като останалите двама кандидати, е избран за общ 
президентски кандидат на управляващата коалиция СДСМ-ДСИ. 

Междунационалните отношения

Въпросът с междунационалните отношения при всички положения 
е един от най-невралгичните въпроси в Република Македония. Това показва 
и сблъсъкът между македонците и албанците през 2001 г. За много научни и 
политически анализатори в Република Македония няма ясна оценка за това 
какво всъщност представлява сблъсъкът през 2001 г. – дали това е сблъсък за 
човешки права, или пък за територии? Нямаме на разположение договора за 
прекратяване на огъня през 2001 г., освен официалния т.нар. Охридски рамков 
договор, който е постигнат малко по-късно същата година, на 13 август12. Все 
пак този договор се превърна в условие, без което не може да се мине за много 
неща. Стигна се даже до откритото настояване той да влезе в Преамбюлата 
на Конституцията, а по-късно и това се случва. Много текстове от Охридския 
рамков договор дори се вграждат в официалното законодателство на Република 
Македония13. 

Но всичко това, което е постигнато е недостатъчно за изграждането на 
добри междунационални отношения – между македонската и албанската ет-
ническа общност. Така че тези албанско-македонски отношения винаги се по-
ставят на проверка на времето и много лесно могат да бъдат нарушени. Когато 
се анализират причините защо това е така, ще се стигне до заключението, че 
и албанците и македонците в Република Македония са недоволни от постиг-
натото с Охридския рамков договор. В правителството съществува Секрета-
риат за „Рамковия договор“ с тенденцията той да прерасне в Министерство за 
междунационалните отношения, което показва и е ярко доказателство, че не-
доволството от „Рамковия договор“ продължава. Няма идентично виждане и за 
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броя на албанския етнос в Република Македония, за което има различни гледни 
точки от страна и на албанската, и на македонската общност. Това е така, защо-
то бройката от 20 % е взета като критерий за определени политически права. 
Преброяването на населението на Република Македония неведнъж е отлагано, 
а за новото преброяване, което трябва да се извърши през пролетта на 2020 г. 
се залага първоначално да има графа само за употребата на езика. Последните 
информации от управляващата политическа гарнитура са, че вероятно ще има 
графа за етническа принадлежност, тъй като затова настояват и албанци, и ма-
кедонци. В Република Македония ще остане актуален въпросът за прилагането 
на Закона за двуезичност, т.е. за прилагането на албанския език на цялата те-
ритория на държавата, който е приет от Събранието на Република Македония. 
Но Указът за стъпване в сила на Закона не е подписан от страна на президента 
на Република Македония Георге Иванов и не може да влезе в сила легитимно, 
въпреки убеждението, че в крайна сметка с подписа от председателя на Съ-
бранието Талат Джафери и публикуването му в „Службен весник“ през месец 
януари 2019 г. този процес вече е успешно завършен. Албанската общност упо-
рито настояваше за неговото приемане и реализирането му на всяка цена, тъй 
като чрез него се налага идеята за федерализацията на държавата, на което се 
противопоставят обаче другите националности в Република Македония. Видно 
е, че тук става дума повече за политически придобивки на албанците, откол-
кото за други реални, икономически или културни, тъй като в някои населени 
места от Централна и Източна Македония не живее нито един албанец. 

Трябва да се напомни и това, че след подписването на „Охридския рам-
ков договор“ албанците в Република Македония получават доста големи при-
добивки в областта на културата, като например може да се отбележи откри-
ването официално и узаконяването на университет с преподаване на албански 
език, други културни учреждения на албански език, албански културни друже-
ства и др. Депутатите на албанските политически партии използват ситуацията 
поради необходимото мнозинство за промените на Конституцията във връзка 
с договора с Гърция и в преамбюла на Конституцията внасят и Охридския до-
говор, както и някои решения за държавността и националността на албанците 
в Република Македония. Със заканата, че няма да гласуват промените напра-
вени като задължение във връзка с договора с Гърция албанците успяват да 
издействат и да спечелят някои непланирани промени в Конституцията. Така и 
Охридският рамков договор става конституционна категория. 
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икономическите проблеми

Както в повечето държави от Източна Европа, с краха на комунизма и в 
Република Македония се извършва преход към пазарния модел на стопанско 
организиране. В първите години на независимост поради нецялостната и по-
грешна приватизация, както и заради ембаргото от Гърция и санкциите спрямо 
СР Югославия, Република Македония сериозно изостава в икономическото си 
развитие. Това има своето отражение и в бъдеще. Така ръстът на икономиката 
в Република Македония в последните години не е в съгласие и не отговаря на 
декларираните цифри за икономически ръст. Показва се, че тези цифри, които 
се обявяват са повече резултат на предизборни обещания, отколкото на реални 
възможности. Може да се отбележи, че през изминалия период има нараства-
не на задълженията към чуждите банки и международните фондове, а много 
по-малък е реалният ръст на икономическото развитие. Външната търговия 
е насочена към западните държави от ЕС и много по-малко към балкански-
те държави. Независимо от политическите проблеми с Гърция, тя се нарежда 
сред балканските държави с най-висок процент на стокообмен, а на второ мяс-
то следва вносът от Сърбия. Така например Сърбия и нейните производители 
предлага по-ниски цени на брашното и от самите македонски производители, 
което обаче е в техен ущърб и на македонската икономика като цяло. Макар да 
съществуват договори в различни области, необходимо е по-интензивно разви-
тие на икономическите отношения между България и Република Македония. 
Например в туризма, географската отдалеченост на морските курорти дава 
своето отражение за по-ниската посещаемост, но за сметка на това зимните, 
като Банско, Боровец и други места в Югозападна България, поради тяхната 
близост са много по-често посещавани от огромен брой македонски граждани. 
Очаква се със завършването на жп коридор № 8 за периода 2022 – 2027 г. за 
България и до 2023 г. за Република Македония с евентуална промяна за по-къ-
сен срок в зависимост от отпуснатото финансиране, да се подобри комуника-
цията, тъй като ще се свърже Адриатическо с Черно море и ще се осъществява 
по-лесен транспорт на стоки14. Все пак за България е приоритет автомобилният 
транспорт, тъй като от всички съседни държави Република Македония няма 
добри връзки единствено с България. В тази връзка е и интервюто за македон-
ски информационен сайт на българския премиер Бойко Борисов през лятото на 
2017 г., преди първото посещение на новия македонски премиер Зоран Заев в 
София, който открито заявява, че „за България и Македония най-важното в мо-
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мента са инфраструктурните проекти между двете държави, защото това дава 
възможност на хората да пътуват и улеснява бизнеса и инвестициите“15.         

външната политика и чуждестранният фактор

Регионалните въпроси и Република Македония
В балканското обкръжение мястото на Република Македония е доста де-

ликатно. От независимостта на Република Македония през 1991 г. тя се оказва 
пред проблеми с почти всички свои съседи. И макар Бадентеровата комисия да 
обявява, че Република Македония изпълнява условията да се конституира като 
самостоятелна и независима държава, проблемите с нейните съседи остават 
същите, както и по-рано. Например Република Сърбия, с която бяха в една дър-
жава – Югославската федерация, първоначално не признава независимостта на 
Република Македония като изтъква някои гранични въпроси и въпроса за тери-
тории, които дълги години са били в състава на Република Македония. Всъщ-
ност на Сърбия не са ѝ приоритет териториалните въпроси, а съществуването 
на МПЦ и нейната автокефалност. По отношение на Република България, ма-
кар че Република Македония е призната първо именно от София, политически-
те отношения не се развиват в най-добра насока. Една от основните причини е, 
че Република Македония запазва надменното си отношение, което съществува 
като инерция от предходната, разпаднала се югославска федерация. От друга 
страна, България и нейното правителство признава официално съществуване-
то на Република Македония, но не беше съгласна да коригира научната мисъл 
за несъществуването на македонската нация, език и култура. Повече пъти са 
правени опити за преодоляване на несъгласията и противоречията, особено на 
спорните проблеми при интерпретацията на историческите събития в учебни-
ците. В тази насока, през 2003 г. приключва проектът „Споделеното минало – 
обучение за бъдещето“, финансиран от Пакта за стабилност в Европа и идеята 
да излезе първото си по рода помагало за историята в периода 1945–2000 г., 
написана съвместно от специалисти от трите държави България, Македония и 
Албания. Като цяло обаче в книгата се акцентира повече върху историческите 
документи, снимков материал, разкази на очевидци, но всеки от своя гледна 
точка, без да дава заключения и да има намеса в текстовете, отколкото да се 
наблегне на историческата интерпретация на събитията16. 

Факт е, че правителствата на ВМРО-ДПМНЕ, и особено първото в Ре-
публика Македония, като цяло са били с по-голяма наклонност към България 
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за разлика от правителствата на СДСМ, като дори някои министри от първо-
то правителство на дясноориентираната партия от време на време декларират 
своите българофилски чувства (Димитър Димитров, Александър Лепавцов, 
Доста Димовска, Любчо Георгиевски17). Най-новото правителство на Републи-
ка Македония, ръководено от Зоран Заев от лявоориентирания СДСМ, направи 
опити и стигна до подписването на Договор за приятелство, добросъседство и 
сътрудничество между Република България и Република Македония на 1 ав-
густ 2017 г. Факт е обаче, че още на 22 февруари 1999 г. в София правителство-
то на ВМРО-ДПМНЕ, начело с Любчо Георгиевски и това на СДС, начело с 
Иван Костов подписват Декларация за добросъседство, за която имаше големи 
очаквания и първоначално постигна някои добри резултати. На нейната основа 
е именно и настоящият Договор, който с малки промени се различава от Де-
кларацията. Трябва да се отбележи, че въпреки първоначалната еуфория и от 
двете страни за договора от 1 август 2017 г., впоследствие се появяват критики 
както от македонската, така от българската общественост. Така например, за-
бележките от македонска страна са, че не споменава македонски език, а език 
от конституцията, докато българската страна твърди, че не е научно и е непри-
емливо в тази връзка съществуването на македонска нация и език. Въпрос за 
езика е решен с формулировката, че договорът и самият акт ще се подпишат 
на езика, съгласно Конституцията. Междувременно правителството на Репу-
блика Македония прие и се съгласи на втори официален език на цялата тери-
тория – албанският език. За тълкуването на определени исторически събития 
двете страни задържат своето гледище от по-близкото минало, като например 
за Илинденско-Преображенското въстание, или само Илинденско според маке-
донската страна, за събитията от Първата и Втората световна война и въпроса 
за окупацията и някои други проблеми. За тази цел в договора се предвижда 
формирането на Съвместна мултидисциплинарна експертна комисия по исто-
рическите и образователните въпроси, изчистване на учебниците в двете дър-
жави от недобронамерената пропаганда и отхвърлянето на текстове, които са 
основани на фалшификация. Така досега освен Илинден другият ясен въпрос 
в съгласие от двете страни е свързано с общото честване на 24 май на светите 
братя Кирил и Методий. Постигнато е съгласие също така, че Григор Пърличев 
е част от общата ни история, а в интервюто си пред македонската телевизия 
Канал 5 в началото на месец януари 2019 г., ръководителят на македонската 
част от Комисията проф. Драги Георгиев отбелязва, че е постигнато съгласие с 
българските колеги, че цар Самуил е легитимен представител на българското 
царство. В допълнение обаче той продължава, че екипът на македонската ко-
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мисия не е съгласна с българските си колеги, че всички, които са живеели на 
територията на Самуиловото царство са българи. На срещата на смесената ко-
мисия на 18 и 19 февруари 2019 г. се показва, че не се постигнати некои видими 
резултати, въпреки публично заявените такива. Засега се договарят съвместно 
честване освен на цар Самуил, така също и на свети Климент и свети Наум. 
На петата, и засега последна, двудневна среща на 10 и 11 април 2019 г. на бъл-
гаро-македонската експертна комисия основните дискусии и въпроси са били 
свързани с възможността за съвместно честване на Гоце Делчев, както и се 
разменят някои забележки от двете страни относно българските учебници за 5. 
клас и македонските учебници за история за 6. отделение, свързано с античния 
период. Така след подписването на Договора за приятелство и сътрудничество 
между двете държави някои въпроси и на държавно и правителствено ниво 
остават спорни и се тълкуват различно. Факт е, че и при двете страни същест-
вуват съмнения, че този проблем може успешно да се реши в близко бъдеще.  

Еуфорията от подписването на Договора за приятелство и сътрудничест-
во предизвиква МПЦ-ОА, която все още не е призната от нито една друга пра-
вославна църква, да потърси официално посредничеството и помощта на БПЦ 
по въпроса за спора за признаването ѝ пред Вселенската патриаршия, т.е. БПЦ 
да играе ролята на „майка-църква“. Това става с писмо от Светия синод на 
македонската епископия до БПЦ на 9 ноември 2017 г., в което се заявява, че 
„Светият синод на МПЦ е готов да признае БПЦ за църква-майка, ако тя при-
знае македонската църковна независимост“. И въпреки че на свое заседание на 
27 ноември Светият синод на БПЦ да стане „майка“ на македонската църква, 
да съдейства за установяване на канонически статут на МПЦ, като за целта 
определя специална архиерейска комисия начело със старозагорския владика 
Киприян, която да води преговорите както с МПЦ, така и с останалите Помест-
ни православни църкви за уреждане на проблема18, процесът зацикля поради 
обвиненията на другите църкви, че това са политически игри, които имат за 
цел да доведат само до разкол между отделните църкви. Всичко това показва, 
че този въпрос има само определени политически цели, тъй като оттам нататък 
не се промени нищо и засега е в застой. Нов момент е получаването томос за 
автокефалност на Украинската църква от Вселенската патриаршия в Истанбул. 
Може да се предположи, че за Македония няма да се използва същото решение, 
тъй като то има повече противници.                                         

За Република Македония са много характерни отношенията ѝ със съсед-
на Република Гърция. Гърция категорично се противопоставя на приемането 
на Република Македония в ООН под конституционното ѝ име, а тя още докато 
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президент на държавата, е Киро Глигоров, през 1994 г. е приета в ООН под 
името Бивша югославска република Македония (БЮРМ). Макар че е обещана 
необходимата корекция за два месеца този проблем се превърна в междудържа-
вен и международен в следващия почти четвърт век. Гърция въвежда блокада, 
поради което Република Македония е принудена да се снабдява с всичко необ-
ходимо от България. По настояване на международната общност блокадата е 
свалена, но отношенията остават затегнати, за да стигне до 13 септември 1995 
г., когато в Ню Йорк е сключено т.нар. Временно споразумение за спора за име-
то между Република Македония и Република Гърция, в което не се споменават 
имената на държавите. Макар че Гърция е задължена да не блокира Република 
Македония до европейските учреждения и атлантически структури, а това го 
доказва и присъдата и взетите решения на съда в Хага през 2011 г., а именно, 
че Гърция е нарушила член 11 от Временното споразумение с блокирането на 
приема на Република Македония в НАТО на Срещата в Букурещ през 2008 г., 
Република Македония реално е блокирана. Но все пак едно от исканията на 
Република Македония, която внася жалба в съда в Хага на 17 ноември 2008 г., 
да бъде наредено на Гърция да сложи край на блокадата за влизането ѝ в ЕС 
и НАТО не е одобрено. Инициативата на актуалното правителство на СДСМ 
в Република Македония и приемането на тази инициатива за преговори като 
резултат доведе до подписването на Договора в гръцкото село Нивици на брега 
на Преспанското езеро от 17 юни 2017 г., известен още и като Преспански до-
говор19. С Договора се определя новото име на Македония да бъде Република 
Северна Македония (Republic of North Macedonia на английски, но няма да се 
превежда на гръцки)20. Името ще се използва на принципа erga omnes – като 
двустранно и международно, така и вътрешнополитически. Езикът ще се казва 
„македонски“, както е признат от ООН през 1977 г. Термините „Македония“, 
„Република Македония“ и „Бивша югославска република Македония“ няма да 
могат да се използват за Северна Македония в никакъв официален контекст. 
Ще може да се използва и прилагателното „македонски“, когато става дума за 
география, история и култура, а не за официален държавен контекст. Атина и 
Скопие обаче приемат, че тълкуват думите „Македония“ и „македонски“ раз-
лично. За Гърция въпросът е „географски“ и „цивилизационен“, свързан с „на-
следството на този регион от Античността до настоящето, докато за Македония 
става дума за препратка към „историята, езика, културата и наследството, раз-
лични от тези (в случая с Гърция)“. 
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Задълженията на Република Македония да приеме гръцките искания, 
между които промяната на конституционното име на „Република Северна Ма-
кедония“ и налагането на конституционни промени в Република Македония 
предвиждат провеждането на референдум в държавата. Резултатите от рефе-
рендума, на който е подложен Преспанският договор обаче не са еднозначно 
тълкувани. Една част от македонската общественост е убедена, че Договорът 
е вреден и е в ущърб на Република Македония, с констатацията, че референ-
думът е неуспешен. От друга страна, според тълкуването на правителството 
референдумът е успешен, тъй като от общо излезлите, 600 000 души са гласу-
вали за промяна на името на държавата. Официално България поддържа проце-
са за промяна и приемането на новото име в съгласие с европейските принципи 
за решаване на проблемите между съседните държави, но българската научна 
общественост не е убедена, че това е правилната позиция с конституционната 
промяна, като настоява това име да се отхвърли и че България, като съседна и 
заинтересована държава е могла да вземе по-активно участие в решението за 
ново име на Република Македония21. 

Отношенията между Република Македония и Република Албания през 
годините са главно под диктат на отношенията между Албания и албанска-
та етническа общност в Република Македония. Няма нито един по-малък или 
по-голям проблем, който се отнася до албанците в Република Македония, за 
който да не вземе отношение и официална Тирана. Може да се каже, че Алба-
ния има известно патерналистично отношение, което тя не отрича. Позната е 
ролята на известната сред обществеността „Тиранска платформа“, с условие-
то в нея за въвеждането на албанския език на цялата територия на Република 
Македония и други въпроси, както и свързването икономически и културно на 
албанците както в Албания, така и в Косово, Южна Сърбия и не на последно 
място и с албанците в Република Македония. Настоява се и за одобряването от 
централната власт в Скопие на самостоятелни бюджети за албанските общини 
в Република Македония, за създаване на Камара на албанците за Северозапад-
на Македония и др. Не на последно място трябва да се отбележи и фактът, че за 
влизането в НАТО голям е натискът именно от албанския политически фактор 
в Република Македония.

Отношенията с Косово като независима държава, призната от Република 
Македония, от своя страна предизвиква нестабилни отношения с Република 
Сърбия, която показва интерес към ЕС, но е категорично против членство в 
НАТО. Поради участието на албанци в правителството в Скопие, Република 
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Македония е принудена да застава почти винаги на страната на албанските 
интереси, за да не изгуби мнозинството, а по този начин и властта. 

Промяната на името и приемането в НАТО
Част от македонската научна общественост е на мнение, че с налагането 

на спора за името на Република Македония, Гърция иска да се защити от тери-
ториални претенции. Трябва да се отбележи обаче и друг факт, малко дискути-
ран и застъпван в обосновката на проблема, че гръцката страна се страхува от 
повдигането на въпроса и исканията, свързани с имотните права на бежанците 
от Гърция в НР/СР Македония в рамките на Югославската федерация след края 
на Гражданската война през 1946–1949 г.22 Независимо че по-голямата част от 
македонското население е против договора от Преспа, което ясно показва и 
референдумът, който не е успешен, обществеността в страната е убедена, че 
в Събранието на Република Македония, за да постигне 2/3 мнозинство, се из-
вършват различни изнудвания и натиск, за да се постигне целта, т.е. договорът 
да бъде приет. В тази насока, на 11 януари 2019 г., на деня, в който се провежда 
75-та сесия на Събранието и на която с 2/3 мнозинство от 81 гласа се приемат 
конституционните поправки, се отваря пътят за официалната промяна на кон-
ституционното име на държавата. Това решение на Събранието е последвано с 
протести, но вече не с такава голяма интензивност. Името „Република Северна 
Македония“ според договорът трябва да влезе в сила след като и парламентът 
на Гърция официално ратифицира този процес23. Това се случва официално 
на 25 януари, когато в гръцкия парламент със 153 гласа „за“, 146 „против“ и 
1 „въздържал се“, т.е. с малко мнозинство, се дава зелена светлина за разре-
шаване на 27-годишния спор между Република Македония и Гърция24. Освен 
промените в дипломатически план, ще има промени във всички публични до-
кументи в Скопие, които ще бъдат пряко обвързани и с процесите на прегово-
рите за присъединяването на Македония към ЕС и много други промени, като 
все пак една от важните ще бъде свързана с признаването на промяната на 
името на държавата в „Република Северна Македония“ от другите държави и 
международните организации. Освен името, договорът от Преспа предвижда и 
сътрудничество и връзки в приоритетни области, като образованието, науката, 
здравеопазването, и партньорството в отбраната и с полицията. 

След ратифицирането от гръцкия парламент на протокола за приемане-
то на Македония в НАТО отпадна и последната пречка пред споразумението. 
С официалната дипломатическа нота до властите в Скопие от 12 февруари, 
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Атина слага официален край на спора за името, с което става ясно, че ратифи-
цира окончателно Преспанския договор и одобрява членството на страната в 
НАТО25. Така на 12 февруари 2019 г. след като влизат в сила конституционните 
промени, са изпълнени всички условия за прилагане на името „Република Се-
верна Македония“, съкратено „Северна Македония“. Няколко дни по-късно, от 
16 февруари 2019 г. Република Македония вече съществува като „Република 
Северна Македония“ и в списъка на признатите държави от ООН, заменяйки 
името „Бивша Югославска република Македония“.

След официалното влизане в сила на споразумението и разрешаването 
на дългогодишния македонско-гръцки спор за името, на 1 март 2019 г. гръц-
кият премиер Алексис Ципрас обявява, че предвижда да посети съседната на 
Гърция държава и само месец по-късно, на 2 април 2019 г. за първи път гръцки 
премиер в негово лице осъществява официално посещение в Македония. 

Отворен ли е пътят към ЕС след приема в НАТО?
Пътят за приемането на Република Македония в ЕС остава несигурен. 

Факт е, че интересът на огромен брой граждани от Република Македония е бил 
и е, за влизането на страната в НАТО и ЕС, като почти всички политически пар-
тии също са за нейния прием в евроатлантическите структури. Тяхната надеж-
да е свързана с това, че гражданите на Република Македония ще имат по-до-
бри условия за живот и за развитието на държавата. Почти всяка управляваща 
политическа гарнитура в Република Македония направи много за преговорите 
и изпълненията на изискванията за влизането на държавата в ЕС. Част от по-
литическите партии не бяха и не са съгласни с подготвяните конституционни 
промени или най-вече с промяната на името на държавата. Премиерът Зоран 
Заев, независимо от волята на народа около промяната на името, често даваше 
различни, а и противоречиви изявления, за да се постигне целта която според 
мнозина е диктувана отвън. Още преди да започне този процес той изявява, че  
по отношение на промяната на името на държавата „трябва да направим чупка 
в кръста“26. Разбира се, това разположение на новите управляващи в Републи-
ка Македония отговаря на гръцката страна, която по време на преговорите е 
доста агресивна по отношение на спора за името на Република Македония. 
Компромисът е намерен в името „Република Северна Македония“. В усилията 
да се продължи пътят на интегрирането на Западните Балкани в НАТО и ЕС 
често се посочва руското влияние на тези територии, тъй като Русия показва 
открито своите резерви към разширяването на НАТО на Балканите и не само 
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за Македония. НАТО настоява да се затвори проблема с Република Македония, 
тъй като още през 2008 г. в румънската столица Букурещ Република Македо-
ния не е приета, въпреки изпълнените условия поради противопоставянето на 
Гърция да бъде приета с конституционното ѝ име Република Македония. Меж-
дувременно, в началото на месец януари 2019 г. председателят на НАТО Йонс 
Столтенберг се „закани“ и на двете страни – Република Македония и Гърция, 
до 15 февруари 2019 г. да приемат Преспанския договор за промяната на името 
на Република Македония, което два-три дни по-късно се отхвърля като офици-
ално становище на НАТО. С приемането и ратифицирането на този договор  от 
Скопие и Атина, „Република Северна Македония“ подписва официално Прото-
кола в Брюксел  и е на път да стане 30-та държава от организацията27. 

Факт, на който трябва да се обърне внимание, че първи, които ратифици-
рат Протокола за членството на Македония в НАТО още същия месец февруари 
2019 г. са нейните съседи, държави от по-близкото и по-далечно обкръжение на 
Балканите – Словения, Албания, Гърция и България, процес, обаче който тряб-
ва да бъде успешен с ратифицирането на всички държави членки на НАТО. 
През месец март към тази група на ратифицирали Протокола се нареждат и 
Хърватия, Румъния, а от началото на месец април 2019 г. и Полша и Словакия. 

Геополитическото противопоставяне и република 
Македония

Република Македония е сравнително малка държава и глобално няма 
някаква значителна роля във военните структури, но има централнобалканска 
позиция. След приемането на измененията в конституцията на Република Ма-
кедония, официалната промяна на името ѝ в „Република Северна Македония“ 
и след последователната ратификация на тези конституционни промени по-
следователно в парламентите в Скопие и Атина, се отстраняват и последните 
пречки за реализирането на глобалните планове на НАТО. 

След независимостта на Република Македония Русия, като член на Съве-
та за сигурност на ООН, признава Република Македония под конституционно-
то ѝ име. Но факт е, че самата тя не показва чак толкова голям интерес за Репу-
блика Македония, а основно се противопоставя за интеграцията на държавата 
в НАТО в зависимост със своите интереси в Югоизточна Европа и в глобален 
аспект. В икономически план Русия не направи необходимите опити да инвес-
тира в Република Македония в някоя определена област, освен откриването на 
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бензиностанциите на фирмата „Лукойл“ и инвестициите в тецовете в страната. 
Повече интерес през годините на независима Република Македония, Русия по-
казва за поддържането на културните традиции, историческите връзки с град 
Битоля като консулски град, откриването на Славянския университет в Свети 
Николе и др. Русия не смята Република Македония за територия, през която 
трябва да мине газопроводът, а като приоритетни държави в тази насока прие 
да бъдат Турция, България, Гърция и Сърбия. Македонското правителство по 
времето на премиера Никола Груевски и управляващата ВМРО-ДПМНЕ про-
яви засилен интерес газопроводът да минава през нейната територия и в тази 
връзка, тя се оказа една от малкото държави, които не въвеждат санкции, за 
които открито настояват и ЕС и НАТО28. 

От друга страна, Китай със своя голям индустриален капитал не под-
крепя големи инвестиционни проекти в Република Македония, както прави в 
други балкански държави, като Сърбия. Единствена по-голяма китайска инвес-
тиция остава пътят Кичево – Охрид, която е свързана и с големи корупционни 
скандали по времето на управлението на ВМРО-ДПМНЕ начело с Никола Гру-
евски, както и с инвестициите в пътния участък Щип – Миладиновци. 

В рамките на целите на Турция за навлизане и влияние на Балканите, 
правителството в Анкара е доста активно в Република Македония. Турция 
няма големи индустриални проекти, но пък за сметка за това инвестира в из-
граждането или по-точно обновяването на летищата в Скопие и Охрид, с които 
по-бързо може да си върне вложените средства. Сътрудничеството с култур-
но-образователните институции в Република Македония е в рамките на откри-
ването на турските училища Яха Кемал и в активното сътрудничество на двете 
академии на науките – турската и македонската. 

Интересите на САЩ на Балканите са насочени основно към Албания и 
Косово. Относно Албания и нейното местоположение на Адриатическо море, 
тя е много подходяща за създаването на военни бази каквато вече има в Косово 
под името „Бондстийл“. Очевиден е интересът на САЩ за партньорство както 
с Албания, така и с Косово, докато по отношение на Република Македония в 
политиката на САЩ се залага по-голяма неутралност. Но все пак трябва да 
се има предвид че политиката на САЩ се стреми да има всички албанци за 
стратегически партньор на Балканите, и в тази връзка същото е отношението и 
към албанското малцинство в Република Македония. В тази връзка, те активно 
поддържат Закона за двуезичността и правенето на някои други отстъпки за 
албанците в Република Македония.
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Миграционните вълни и позицията на 
правителството

Както другите балкански държави и Република Македония се сблъсква с 
проблема на миграциите, особено силно в периода 2015 – 2016 г.29 Тук трябва да 
се отбележи, че Република Македония се оказва в една много специфична ситу-
ация. На пътя на т.нар. „балканско направление“ на бежанците и мигрантите от 
държава член на ЕС като Република Гърция, през държава като Република Ма-
кедония, която не е член на тази структура, повече от един милион души правят 
опит да я преминат на път за мечтаните държави от Западна и Северна Европа. И 
макар че тази бежанска-мигрантска криза за Република Македония преди всич-
ко да има транзитен характер, все пак нейните граждани ежедневно директно и 
индиректно се сблъскват с последици от икономически и хуманитарен характер, 
както и от проблеми, пряко касаещи нейната национална сигурност. 

Вълната на миграциите се почувства основно на южната граница към 
Гърция. До съществуването на т.нар. „балкански маршрут“, който практически 
е затворен в началото на месец март 2016 г.30, Република Македония е включе-
на в приемането на мигранти, но тя категорично заявява, че не е подготвена за 
създаването на бежански лагери, освен два приемни центъра и то с максимум 
до 2000 души бежанци съгласно с нейните икономически възможности – 1500 
в Гевгелия, и 500 – в Табановце-Куманово, където мигрантите и бежанците мо-
гат да получат храна, вода, облекла, средства за хигиена и медицинска помощ. 
Така, изправен пред заплахата от незаконната миграция и сблъсквайки се със 
сериозния наплив на бежанци, Съветът за сигурност на Република Македония 
обяви кризисна ситуация на 19 август 2015 г. на част от територията на стра-
ната, основно в районите на южните и северните граници. Още на следващия 
ден правителството на Никола Груевски създаде екип за действие при кризи, 
който трябва да отговаря за нуждите на мигрантите като се подготви План за 
действие за отговор на ситуацията. Взема се решение да бъде включена и ар-
мията на Република Македония, която да осигури помощ и подкрепа на Минис-
терството на вътрешните работи за справяне с кризисната ситуация, произти-
чаща от мигрантската криза31.

В крайна сметка, Република Македония успешно се справя с мигрантска-
та вълна с решението да построи ограда и с налагането на други мерки, като 
координация и контрол за намаляването на миграционния поток през нейната 
територия съвместно с някои държави членки на ЕС като тези от Централна 
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Европа, обединени около „Вишеградската четворка“ и Австрия и държави из-
вън ЕС като Сърбия. Въпреки тези усилия Република Македония се сблъсква 
открито с обвиненията и критиките от неправителствените организации както 
в държавата, така и навън от нея, за нарушаване и ограничаване правата на 
мигрантите.

***
От всичко казано дотук могат да произлязат някои важни заключения за 

Република Македония и нейното бъдеще от гледна точка и на съседна Бълга-
рия. Република Македония е политически нестабилна държава, а икономиче-
ски по-слабо развита и с големи задължения. Политическата нестабилност се 
предизвиква от дълбокото разделение на македонското общество главно пора-
ди процеса, свързан с промяната на името с цел приема на Република Маке-
дония в НАТО и ЕС. Мнозинството от македонците в държавата трудно при-
емат промяната на конституционното име, а вероятно поради традиционните 
отношения с България и голяма част от българските граждани не са съгласни 
с такава промяна. Политическата ситуация се изостря и поради бягството на 
бившия премиер Никола Груевски, който получава политическо убежище в Ун-
гария. Той и неговата партия ВМРО-ДПМНЕ са на мнение, че той е политиче-
ски преследван със заплахи за неговата сигурност. Именно, Груевски е осъден 
с лишаване от свобода за набавянето на скъпа и луксозна кола. Обвинени за 
злоупотреба със служебно положение за поръчката и набавянето на колата, 
освен Груевски, е и министърът за вътрешните работи Гордана Янкуловска и 
още някои служители. Специалната прокуратура обяви и други престъпления, 
които все още не са завършени като процедура и които в много случаи са поли-
тически мотивирани. Трябва обаче да се подчертае, че Върховният съд на Ре-
публика Македония, използвайки своето законно право, обяви, че Специалната 
прокуратура няма право да инициира нови дела след 1 юли 2018 г. и тя скоро 
трябва да спре да работи. 

За България Република Македония е била и остава неин най-важен съсед, 
тъй като през историята е имала общи периоди и трудно да бъде изтрито от ко-
лективната памет. От друга страна, неизвестно е как ще се развиват процесите 
с приемането на Република Македония в структурите на ЕС. На драматичното 
заседание на външните министри на ЕС на 26 юни 2018 г., Република Македония 
заедно с Албания не са допуснати за започване на преговори за членство в ЕС 
като получават само обещание преговорите да започнат през месец юни 2019 г., 
но само и единствено ако всички условия са налице. На Република Македония 
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е препоръчано повече борба с корупцията, да задълбочи реформите и да налага 
върховенството на закона, с което обаче настоящата управляваща политическа 
гарнитура трудно се справя и се забелязват много нарушения, непотизъм и ко-
рупция в много области от обществено-политическия живот32. Така Република 
Македония няма дата за преговори, има само предположение да се договори да-
тата за преговори. Този процес обаче може да продължи дълго поради две основ-
ни причини: едната е свързана с подготвеността на Република Македония за ЕС, 
в смисъл на реформи и владеене на правото, а втората е подготвеността на ЕС 
да продължи процеса на разширяването. Най-новите анкети в държавите членки 
от ЕС показват, че мнозинството от европейските граждани са против разши-
ряването на ЕС с нови държави. Така, най-оптимистичните прогнози за прием 
на Република Македония в ЕС са до 2025 г., а умерено оптимистичните и за пет 
години плюс33. От друга страна, приемът на Република Македония в НАТО ще 
трябва да наложи критериите за модернизирането на армията с по-съвременно 
оръжие, с нова военна екипировка и повдигането на военния стандарт, а всичко 
това е въпрос доколко една слаба икономика ще може да издържи.  

Разделението на населението в Република Македония е и по отношение 
на националната принадлежност. Фактът, че в Република Македония дълги го-
дини не е извършено реално преброяване на населението и не може да се из-
върши такова говори, че една статистическа операция се превръща в национа-
лен проблем. Албанците искат да се преброят като албанци, а македонците като 
македонци по техни критерии, но и едните, и другите не вярват на сегашните 
статистически данни и преценки. Именно в Република Македония преброя-
ването не е само статистическа операция, защото според броя се осигуряват 
и определени права в съответствие с Конституцията. Етническо напрежение 
на национална основа между македонци и албанци може да избие на повърх-
ността по всяко време. При македонците е силно чувството, че са автохтонно 
население, че са на своя територия по отношение на албанците, докато при ал-
банската общност в Република Македония се чувстват връзките и подкрепата 
от страна на Косово и Албания. 

В тази връзка, много деликатна е позицията на Република България. Като 
държава член на ЕС, тя е принудена да наблюдава и зачита насоките, които се 
дават от европейските институции, които невинаги кореспондират с чувства-
та на българските и македонските граждани. И покрай всички тези проблеми 
факт е, че Република Македония не представлява в настоящето някаква сери-
озна опасност за България. Териториални претенции към България, които са 
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съществували в миналото в рамките на друга държава и федерация, не могат да 
се очакват. Договорът за приятелство и сътрудничество между двете държави 
все пак представлява някаква база за по-нататъшното развитие на отношенията 
и сближаването на двата народа. Очаква се, че ще продължи тенденцията за по-
лучаването на българско гражданство, което е позитивна политика, тъй като и 
други страни от ЕС използват този инструмент спрямо съседни свои държави. 
Но, все пак този процес трябва да се остави на чувствата на гражданите и да се 
диференцира и дистанцира от практиките на корупция, на които сме свидетели 
през последните години и особено след разкритията и откритата критика и от 
страна на институциите в ЕС.

И съвсем накрая, може да се направи заключението, че Република Маке-
дония независимо от промяната на конституционното ѝ име в „Република Се-
верна Македония“ ще остане приятел на Република България, тъй като тези две 
държави и двата съседни народа са свързани както от традиционни и истори-
чески, така и от приятелски връзки, които трябва да се развиват и по-нататък.
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„Северна Македония“ и ратифицирането на протокола за присъединяване на Северна Ма-
кедония в НАТО в българския парламент на 20 февруари 2019 г. в статията главно ще се 
използва името Република Македония, тъй като анализът се отнася и за събития от 1991 г. и 
би било неправилно и нелогично да се използва в целия текст новото име на държавата.  

2 За реакциите по Закона за езиците вж. мненията на няколко македонски юристи и универси-
тетски преподаватели: Астеруд жестоко го нападна објавувањето на Законот за јазиците во 
СВ: Ова овде не завршува!, 15.01.2019. <https://republika.mk/vesti/makedonija/asterud-zestoko-
go-napadna-objavuanjeto-vo-sluzben-vesnik-na-zakonot-za-upotreba-na-jazicite/>; Ивановски: 
Со законот за употреба на јазиците Уставот беше прекршен уште пред една година кога беше 
донесен, 15.01.2019. <https://kurir.mk/makedonija/vesti/ivanovski-so-zakonot-za-upotreba-na-
jazicite-ustavot-beshe-prekrshen-ushte-pred-edna-godina-koga-beshe-donesen/>.  

3 Освен основните Демократичен съюз за интеграция (ДСИ) и Демократичната партия на 
албанците (ДПА) в последните години сред албанския политически блок се появяват още 
няколко по-малки партии и движения: Коалицията „Беса“, „Алианса на албанците“, Движе-
нието „Единство“ на Газим Острени, „Нова Демокрация“ на Имер Селмании, „Национално 
демократично прераждане“ на Руфи Османи и др.  

4 Протестиращите замерват с балони, пълни с разноцветни бои държавните и общински сгра-
ди, новопостроените паметници и портата „Македония“ (новопостроената триумфална 
арка). Гневът на гражданите е насочен срещу колонадите, белия облицовъчен камък, без-
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The Republic of (North) Macedonia:  
The Thorny Road to Euro-Atlantic Integration

Mariana Stamova

The article presents a brief overview of the development of the Republic of Macedonia in the 
period since 1991. It has been accompanied by a number of political and economic difficul-
ties, and problems in the relations with neighboring Greece, which have blocked its road to 
NATO and the EU. In 2018 an agreement was reached with Greece, by which the Republic of 
Macedonia assumed the obligation to make the necessary constitutional amendments. Thus, 
since mid-February 2019, it already started to exist as „Republic of North Macedonia“ also in 
the list of UN recognized countries, replacing the name “Former Yugoslav Republic of Mace-
donia”. As it was announced, the country will be admitted to NATO and will be preparing for 
EU accession under this name. The fact is that this was done under pressure and because of 
international strategic goals and not with the clearly expressed will of the country‘s popula-
tion. There is a lot to be done for joining the EU and this process is still uncertain. The desire 
of the population for admission in these alliances is clearly defined, but the name change is 
difficult to accept. The introduction of the Albanian language as a second official language 
has become an additional problem, as this is not generally accepted, except for the Albanian 
population. It is believed that this act will bring to the federalization of the state. That is why 
the disappointment and uncertainty remain. The division in the society is growing. Oppo-
sition political parties are pushing for early parliamentary elections along with the official 
presidential elections in April 2019. Their insistence is motivated by the fact that the rating 
of the ruling party has been significantly reduced due to the forced change of name and other 
political and economic failures. But this is not accepted by the authorities in Skopje. Because 
of the political problems, the lagging behind in the economic development is obvious, as 
well as the further impoverishment of the population. Therefore, the conclusion could be 
made that the „Republic of North Macedonia“ will continue to float in unstable political and 
economic waters and thus the path to its destabilization is open.
Keywords: Republic of Macedonia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Republic of 
North Macedonia, The Ohrid Framework Agreement, inter-ethnic relations, international af-
firmation

Марияна Стамова

32 Напредък, но недостатъчен: ЕС поряза Македония и Албания. – В: Днес, 26 юни 2018 г. 
<https://www.dnes.bg/eu/2018/06/26/napredyk-no-nedostatychen-es-poriaza-makedoniia-i-
albaniia.380526>.

33 В зависимост от оценката на средата за сигурност на Балканите в близка и по-далечна перс-
пектива се очертават няколко сценария за бъдещето на Република Македония, които са пряко 
свързани с развитието на евроатлантическите структури. Вж. Стамова, М. Република Маке-
дония: реални или надценени амбиции. – В: Балканите през второто десетилетие на 21. 
век. София, 2015, 221–254.   



223

сърбия: дискретното търсене  
на регионално влияние

Бисер Банчев
Институт за балканистика с център по тракология  

Българска академия на науките

Анализът на всички процеси в Сърбия, които могат да имат определено 
въздействие върху регионалната стабилност на Балканите, изискват разкрива-
нето на техните исторически корени в близкото минало и дешифриране на ак-
туалните им прояви в настоящето.

тенденции от 90-те години на ХХ в. и първото 
десетилетие на ХХІ в. 

В края на ХХ и началото на ХХІ в. сръбското общество е изправено пред 
предизвикателството да преосмисли историческото си наследство.1 Формално-
то разграничение е направено още през есента на 2000 г., но реалното скъсване 
с миналото е много по-сложен и противоречив процес. През 90-те години на 
ХХ в. водещата политическа доктрина е свързана с „опазването на сръбска-
та идентичност на територията на бивша Югославия“. Наложил се е един до-
някъде опростен подход, който обяснява процесите с „характерния“ сръбски 
травматичен национализъм и неговите претенции за историческа уникалност.2 
Много по-обосновани са анализите на загубата на легитимност на управление-
то във всички бивши републики. Техните ръководители са уязвими да приемат 
програми, в които национализмът е инструмент за запазване на властта. Сър-
бия не може да поеме цялата отговорност за центробежните процеси във фе-
дерацията, а патерналистическата традиция и колективистичната политическа 
култура са общо наследство от социалистическа Югославия.3 Старите и новите 
играчи на политическата сцена си съперничат в апела към традиционните цен-
ности на нацията и религията. 

Всичко това поставя сръбското общество „между травмата и катарзи-
са“. До 2000 г. страната се управлява от Социалистическата партия на Сърбия 
(СПС) начело със Свободан Милошевич. Партията е наследник на сръбското 
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поделение на Съюза на югославските комунисти. Периодично тя се коалира 
със Сръбската радикална партия на Воислав Шешел, която изповядва краен 
национализъм. Друг партньор на СПС е Обединената югославска левица, която 
изразява югоносталгията на по-старото поколение. Фактически ръководител 
на Юголевицата е Миряна Маркович, съпруга на Милошевич, която се възпри-
ема като сив кардинал на режима. Юголевицата се превръща в притегателен 
център за млади и напористи кариеристи, които обслужват семейство Мило-
шевич и изместват старите комунистически кадри в управлението и икономи-
ката. Демократическата опозиция се провъзгласява за носител на европейските 
ценности, но не разполага с нормални условия за политическа изява. Нейните 
масови митинги поставят началото на една своеобразна „култура на протести“, 
която ще се проявява и през следващите десетилетия. Страната преживява и 
кошмара на хиперинфлацията. Наред с вътрешните разделения Сърбия се на-
мира в тежко международно положение. Негова кулминация става конфликтът 
с НАТО, последван от 78-дневните бомбардировки през март – юни 1999 г. и 
фактическата загуба на Косово през лятото на 1999 г. Последното се превръща 
в източник на допълнителна травматичност, защото темата за Косово присъст-
ва в сръбската колективна памет като основополагащ „свещен мит“.

Милошевич губи властта през есента на 2000 г., когато управлението е 
поето от т.нар. Демократическа опозиция на Сърбия. От държавноправна глед-
на точка Сърбия е официален продължител на старта федерална идея и е в 
съюз с Черна гора под името Съюзна република Югославия (СРЮ). Въпросът 
в членството на СРЮ в международните организации и финансови институции 
се урежда през 2000 г. на принципа, че Сърбия и Черна гора са правоприем-
ник на Титова Югославия, равностойно с другите бивши републики. Външната 
икономическа помощ за следвоенното възстановяване на страната е обвързана 
със сътрудничеството на Белград с Международния наказателен трибунал на 
ООН за бивша Югославия. 

Правителството прилага един модел на регулиране на междуетническите 
отношения, който ще бъде следван до наше време. Негов израз става назнача-
ването на Расим Ляич от Санджак за министър на човешките права и малцин-
ствата. Ляич отговаря и за южните сръбски общини Прешево, Медведжа и Буя-
новац. Албанското население в тях води въоръжена съпротива до май 2001 г., 
когато НАТО допуска сръбската армия да навлезе в демилитаризирана зона по 
границата с Косово. В програмата на ДОС е включено и възстановяването на 
автономния статут на Войводина. Той се разглежда като рецепта за решаване 
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на косовския проблем, затова и промените във Войводина се съобразяват както 
с положението в Косово, така и с тенденциите към отделяне на Черна гора. Без 
да се отказват от сръбските претенции за Косово и Метохия, сръбските власти 
издигат идеята за кантонизация на областта, което би гарантирало сигурността 
на сръбското население. Темата става особено актуална след албанските напа-
дения в периода 17 – 19 март 2004 г., довели до разрушаване на много сгради, 
включително сръбски религиозни и културно-исторически паметници, човеш-
ки жертви и прогонване на хора от домовете им. 

През 2006 г. Сърбия се разделя с Черна гора и става самостоятелен член 
на международното семейство, какъвто е била до Първата световна война. В 
началото на 2008 г. Косово обявява независимост. Сърбия реагира отрицателно 
и провежда целенасочена кампания сред всички членове на ООН, за да ги убе-
ди да не признават косовската държава. Позицията на Белград е подкрепена от 
5 страни в ЕС. 

Темата за европейската интеграция е водеща при управлението на Демок-
ратическата партия от 2008 до 2012 г. Във вътрешен план страната се управлява 
от премиер-технократ, а реалната власт е в ръцете на президента, включително 
и контролът върху специалните служби – модел, който е бил познат още при 
Свободан Милошевич, а ще се прилага и през второто десетилетие на ХХІ в. За 
проевропейска политика се обявява и бившата партия на Милошевич – СПС, 
ръководена от Ивица Дачич. Радикалната партия също преминава през тран-
сформация под знака на Европа. Мнозинството от активисти и избиратели на 
радикалите начело с Томислав Николич и Александър Вучич се е разделят със 
стария си лидер Воислав Шешел и създават новата Сръбска прогресивна пар-
тия. Тя се стреми към сътрудничество с Русия, но за разлика от бившите си съ-
партийци радикали подкрепя интеграцията в ЕС като инструмент за икономи-
чески възход. На 9 септември 2008 г. Скупщината ратифицира Споразумението 
за стабилизация и асоцииране с ЕС. Едновременно с него депутатите подкре-
пят и енергийно споразумение с Русия, съгласно което „Газпром“ купува сръб-
ския петролен монополист НИС. Двойствената ориентацията на страната е от-
разена в концепцията за „четирите стълба“ от 30 август 2009 г., която напомня 
за „равната отдалеченост“ от времето на Тито. Стълбовете са ЕС, Русия, САЩ 
и Китай.4 Продължава и политиката на неприсъединяване към военни съюзи, 
провъзгласена още през 2007 г.

През декември 2009 г. Скупщината одобрява новия статут на Войводина, 
който възстановява, изгубената през 1988 г., автономия. В политическия жар-
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гон новият статут целенасочено се обвързва с модерния европейски подход за 
„регионализация“ на икономическата политика. Броени дни след приемане на 
статута Сърбия подава документи за членство в ЕС. Проевропейски е моти-
вирана и следващата важна стъпка за преосмисляне на миналото. На 31 март 
2010 г. сръбският парламент приема документ, в който осъжда избиването на 
мюсюлмани в босненския град Сребреница през юли 1995 г. Декларацията се 
позовава на решение на Международния съд в Хага от 2007 г., но не включва 
думата „геноцид“.5 В общественото мнение се налага разбирането, че е ред-
но да бъдат отдадена и справедливост на пострадалите сърби. Законодателите 
приемат на 14 октомври 2010 г. нова декларация, която осъжда престъплени-
ята срещу сърби по време на въоръжените конфликти в Босна и Херцеговина, 
Хърватия и Косово и призовава парламентите на други страни също да осъдят 
престъпленията и да изразят уважение към сръбските жертви.6 Равносметката 
с миналото е продължена на 4 ноември 2010 г. Сръбският президент посещава 
хърватския град Вуковар и поднася извинения за избитите хърватски военно-
пленници през 1991 г. по време на войната за разпределяне на югославското 
наследство. 

политически и социални процеси през второто 
десетилетие на ХХІ в. 

На 1 март 2012 г. лидерите на ЕС предоставят на Сърбия статут на канди-
дат-членка. Страната официално започва своя път към присъединяването към 
ЕС. През следващите месеци се извършва дълбока промяна в управлението на 
страната.7 

Сръбската прогресивна партия печели президентските и парламентарни-
те избори през май 2012 г. с лозунга „Да задвижим Сърбия напред“.8 Томислав 
Николич заема поста на държавен глава. Лидерът на социалистите Ивица Да-
чич оглавява правителството. Вторият човек в СПП, Александър Вучич, става 
военен министър и вицепремиер, отговарящ за силовите структури. Коорди-
нацията на ключовата за преговорите с ЕС правителствена политика към Ко-
сово е поверена на Александър Вулин, бивш младежки лидер на Юголевица-
та. Съсредоточаването на цялата власт в ръцете на наследниците на Свободан 
Милошевич, Воислав Шешел и Миряна Маркович предизвиква вълна от при-
теснения сред външните наблюдатели и сред много сръбски интелектуалци, 
който не вярват в официално прокламираната проевропейска политика. Поста-
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вя се въпросът как изборните резултати ще се отразят върху стабилността на 
страната и върху интеграционните процеси в Западните Балкани, защото има 
пряка връзка между възможна нестабилност в Сърбия и разпространяването 
на тази нестабилност в целия регион. Изразено е силно недоверие в прогласе-
ното преобразяване на президента Николич от ултранационалист в пламенен 
поддръжник на евроинтеграцията.9 Най-мрачните прогнози очакват спиране на 
проевропейските реформи и създаването на напрежение със съседните дър-
жави. Те са опровергани още със запазването на двама министри от предната 
власт – Сюлейман Углянин и Расим Ляич, които са лидери на мюсюлманите 
в Санджак. Ляич е несменяем координатор на правителствената политика за 
сътрудничество с трибунала в Хага през последното десетилетие и продължава 
да изпълнява тази функция. Така практическите послания на правителството 
по приемственост в политиката на етнически мир надделяват над задължител-
ните в съвременната политика, и особено на Балканите, популистки изявления. 
Кабинетът получава и парламентарната подкрепа от унгарското малцинство. 
През следващите години се наблюдават и различни жестове на помирение по 
отношение на съседните страни. Най-значително е споразумението с Косово 
от април 2013 г. Сърбия няколкократно демонстрира значението си за стабил-
ността в Югоизточна Европа, като използва специалните си отношения с Ре-
публика Сръбска, за да възпре нейните опити да излезе от състава на Босна и 
Херцеговина 

Много символично се подхожда по отношение на друга важна тема в 
процеса на разширяване на ЕС – върховенство на закона. Борбата срещу прес-
тъпността и корупцията минава под юрисдикцията на Александър Вучич. Ко-
легите му го рекламират като „новия Елиът Нес“ в чест на прочутия борец 
срещу мафията в Чикаго през 30-те години на ХХ в.10 Като военен министър 
Вучич контролира военното разузнаване и контраразузнаване, а като вицепре-
миер наблюдава цивилното контраразузнаване, което също е оглавено от кадър 
на неговата партия. Още от есента на 2012 г. започват шумни арести и процеси 
по високите нива на икономиката и политиката. Сред обвинените има и бивши 
министри, което позволява да се покрият очакванията на ЕС в тази посока. 
Арестувани са най-богатият човек в Сърбия, Мирослав Мишкович и синът му 
Марко, които са обвинени в присвояване на средства и активи за 30 млн. евро 
в процеса на приватизация. 

На 16 март 2014 г. Сръбската прогресивна партия печели убедително 
следващите парламентарни избори и получава 158 от 250 места в парламента. 
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Тези резултати осигуряват спокойствие при провеждане на реформи, но крият 
и опасност от залитане към авторитарност.11 Вучич може да управлява сам, но 
отново включва в правителството партиите на социалистите и на етическите 
унгарци. Дотогавашният премиер и коалиционен партньор Ивица Дачич ста-
ва вицепремиер и външен министър. Същата конфигурация е запазена и след 
извънредните парламентарни избори през 2016 г. Александър Вучич печели 
с голяма мнозинство и президентските избори на 3 април 2017 г., с което зат-
върждава статута си на доминираща политическа фигура. Партията му печели 
победа и в местните изборите от 6 март 2018 г. за общински съвет в Белград. 

От гледна точка на регионалната стабилност следва да се отбележи, че 
във всички изборни дискусии след 2008 г. вниманието е съсредоточено основ-
но върху вътрешнополитически теми, свързани със икономическите и соци-
алните проблеми в страната. Прави впечатление, че изборните резултати не 
се приемат от опозицията и от част от сръбските интелектуалци. Всеки път те 
организират многобройни протести в столицата и на други места, към които 
са привлечени и студенти. За разлика от тях реакцията на медиите в Западна 
Европа през цялото време се доминира от оценката: „Вучич извървя пътя от 
евроскептик до убеден европеец“, докато повечето мести наблюдатели предпо-
читат да го определят като „прагматичен националист“.12 

В този дух може да бъде анализирана и политиката към малцинствата, 
които през 2010, 2014 и 2018 г. избират пряко свои представители в т.нар. На-
ционални съвети. Съветите на практика се превръщат в дъщерни структури 
на управляващите партии. Те се пример за модела, при който малцинствените 
водачи са интегрирани успешно в управляващите елити, а в замяна получа-
ват приоритетен достъп до държавно финансиране. Независимо от смените на 
властта след 2000 г. в сръбското правителство и в управляващата коалиция ви-
наги има представители на унгарското малцинство, както и на бошняците от 
Санджак. Българското малцинство не прави изключение. Етническите българи 
братя Тончеви от Сурдулица са високопоставени функционери на Социалис-
тическата партия на Сърбия и най-близки сътрудници на външния министър 
Ивица Дачич. Единият е заместник-председател на партията, а другият е бивш 
премиерски съветник по националната сигурност и настоящ държавен секре-
тар на Външно министерство. 

Особено важна е политиката на приобщаване на мюсюлманската общ-
ност към държавата. При формирането на местните органи на властта голе-
мите национални партии винаги се стремят да сключат необходимите коали-
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ции с регионалните политически лидери и водещите представители на мюсюл-
манското вероизповедание в съответната община. Те от своя страна успешно се 
инкорпорират в местните и националните структури на властта. Белград търси 
баланс и се стреми да има повече от един съюзник в Санджак. Расим Ляич 
преминава безконфликтно от правителство в правителство, където се допълва 
от Сюлейман Углянин. След 2014 г. само Ляич остава министър, но отдалеча-
ването на Углянин от столицата увеличава възможностите за сътрудничество 
на мюфтията Зукорлич с управляващите до степен, че след изборите от 2016 г. 
той да получи председателството на парламентарна комисия по образование, 
наука, технологично развитие и информационно общество. Други изявени 
представители на мюсюлманската общност биват изпращани като посланици в 
Саудитска Арабия и в Ливан.

евроинтеграцията като първи от „четирите 
стълба“ на външната политика

Цяла година след смяната на властта през 2012 г. Белград е изправен пред 
натиск от Брюксел да доказва резултати в изпълнението на политическите и 
икономическите критерии за членство. Решаващ се оказва напредъкът в диало-
га с Косово. На 28 юни 2013 г. държавните и правителствените ръководители 
от ЕС приемат, че промените в страната са станали необратими и определят 
януари 2014 г. за начало на преговорите за присъединяване. 

Първата междуправителствена конференция започва работа на 21 януари 
2014 г. в Брюксел. Многозначително историческо съвпадение е, че събитие-
то се открива от външния министър на Гърция Евангелос Венизелос, защото 
страната му е ротационен председател на ЕС. Особеното при преговорите със 
Сърбия е включването на уникална глава под номер 35. Тя е за отношенията с 
Косово, но нейното съдържание не е конкретизирано. От Брюксел дипломатич-
но избягват да правят предположения до какъв резултат трябва да доведе нова-
та глава. Нормалната логика предполага краят на процеса да завърши с отказ 
на Сърбия от Косово. Белград чака още почти две години до декември 2015 г., 
за да бъдат отворени първите две от общо 35 преговорни глави.13 Като част от 
политиката на присъединяване следва да се разглеждат символни жестове като 
политиката по време на миграционната криза от 2015 – 2016 г., когато Сър-
бия единствена по „западнобалканския“ маршрут не поставя телени мрежи по 
границите си, или изборът на жена-гей за премиер през 2017 г. Към декември 
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2018 г. общият брой на отворените преговорни глави достига 16. Не се очаква 
бързо да бъде затворена глава 30 „Външни отношения“, която изисква Сърбия 
да преформулира много от външнополитическите си приоритети, например да 
излезе от всички споразумения за свободна търговия, които е сключила с че-
тири държави – Русия, Казахстан, Турция и Беларус. Все пак в документа на 
Еврокомисията „Стратегия за Западните Балкани“ от февруари 2018 г. Сърбия 
е посочена като една от двете „държави с най-добри позиции“ за присъеди-
няване към ЕС през 2025 г., с уговорката, че тази „перспектива“ ще зависи от 
„обективните достойнства и резултатите на всяка държава“. 

ефект на значимите външни кризи

Сърбия търпи последиците на няколко значими външни кризи – украин-
ската, бежанската и близкоизточната. 

Анализът на сръбската позиция по присъединяването на Крим към Ру-
сия и към развитието на украинската криза може да обоснове извода, че фи-
нансовата и културната обвързаност на страната с Русия определят и нейното 
нежелание да подкрепи каквито и да е санкции.14 Известен проблем за сръб-
ското обществено мнение представлява включването на косовския прецедент 
в аргументацията на Москва. Възникна и въпросът за отражението на Крим-
ската криза върху териториалната цялост на Сърбия. Кметът на населената с 
албанци община Буяновац в Южна Сърбия Йониз Муслиу заявява, че те имат 
същото право като Крим да се присъединят към Косово, защото са провели ре-
ферендум още през 1992 г. Сръбското национално самочувствие е уважено от 
заявленията на Русия, че ситуацията в Косово и Крим е била коренно различна. 
Сръбският политически елит се надява на привилегировани условия при из-
граждането на новите европейски газови коридори, но отново е разочарован от 
натиска на Брюксел за спиране на руските газови проекти. Общественото мне-
ние трудно приема, че Москва може да бъде агресор. Всичко това е изразено 
от Александър Вучич с думите: „Ние категорично зачитаме нормите на меж-
дународното право и териториалната цялост на всички страни, но не приемам 
по този въпрос да бъда поучаван от тези, които са потъпкали териториалната 
цялост на Сърбия.“15 Не трябва да се подценява емоционалната и културната 
обвързаност с Русия, както и дълбоките връзки, създадени през първите годи-
ни след разпадането на СССР и Югославия. Позицията на Белград е допълни-
телно затруднена от обстоятелството, че Украйна винаги е подкрепяла принад-
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лежността на Косово към Сърбия.16 Сръбските държавници изпадат в положе-
нието да обясняват, че поддържаната „балансирана и отговорна“ официалната 
позиция не представлява балансиране между Европа и Русия, въпреки че на 
практика е точно така. На 27 март 2014 г. в Общото събрание на ООН е при-
ета резолюция, осъждаща Русия. Въпреки че резолюцията няма задължителен 
характер, Сърбия и Босна и Херцеговина отказват да участват в гласуването. 
Върху сръбското правителство падат обвинения, че не възпрепятства изпраща-
нето на доброволци на страната на сепаратистите в Източна Украйна. В тази 
връзка Скупщината приема законодателни промени, позволяващи наказателно 
преследване срещу сръбски граждани, които участват във военни конфликти 
в чужбина без санкция на своето правителство. Основната тежест на закона 
е срещу желаещите да се присъединят към джихадистите в Сирия, но санк-
цията се отнася и за воюващите в Донецк. При следващи гласувания в ООН 
през декември 2014 г. и в ПАСЕ през януари 2015 г. сръбските представители 
подкрепят Русия. 17

При другата голяма криза – бежанската – властите в Белград извеждат 
на преден план емоционалните мотиви, свързани с наследството от войните 
за разделяне на Югославия. Сръбското общества е натрупало горчив опит в 
масов прием на бежанци. Емоционалното обяснение не бива да закрива праг-
матичните мотиви, доколкото Сърбия е на много важен етап в отношенията си 
с ЕС – започнати преговори, но неотворени глави към лятото на 2015 г. В този 
дух е демонстративният отказ от едностранни действия и постоянните призиви 
на сръбските управляващи за колективни действия както на регионално, така и 
на общоевропейско ниво. През целия период Сърбия е единствената страна в 
региона, която категорично заявява, че няма да строи огради и стени. Белград 
декларира позиция, че без да е член на ЕС, се присъединява към идеята за 
квотно разпределение. Страната е наградена за своята „проевропейска“ пози-
ция с така очакваното откриване на преговорните глави през декември 2015 г. 
Значение има и притеснението на сръбското правителство от евентуални обви-
нения за недобро отношение към чужденците, доколкото управляващата след 
2012 г. коалиция има тежко наследство от 90-те години, от което се старае да 
се разграничи. В този смисъл властите в Белград стимулират различни непра-
вителствени организации да провеждат акции на солидарност с бежанците. В 
хода на кризата Сърбия има сложни отношения със съседите си, членуващи в 
Евросъюза – с Хърватия е на ръба на „търговска война“, спрямо Унгария се 
отправят критики за нехуманно отношение към бежанците, България, наред с 
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Гърция, е обвинявана, че свободно пропуска мигранти през границата си на за-
пад. Назрява и миниконфликт с Румъния, защото тези мигранти, които не могат 
да влязат в Унгария и Хърватия, търсят друг канал за излизане от Сърбия към 
Западна Европа. Може да се обоснове заключението, че Сърбия много май-
сторски лавира между двата водещи центъра в ЕС по отношение на миграцион-
ния проблем. Единият е формално представян от Виктор Орбан и Вишеград-
ската група, но зад тях стои категорично Виена. Другият център е Германия, а 
нейната позицията е изключително важна за отварянето на преговорните глави 
с всяка една държава-кандидат. Белград декларира максималната близост до 
позицията на Ангела Меркел. Като разчита на германска подкрепа в предпри-
съединителния процес към ЕС, Сърбия успява да намери един успешен баланс 
между Виена и Берлин. На сръбските граници е допусната полиция и техни-
ка от централноевропейските държави. В пика на „бежанската криза“ Сърбия 
успява да изгради образ на сравнително толерантна държава, която не издига 
стени по своите граници и не допуска значително обществено напрежение в 
отношението към мигрантите. Подобреният международен имидж на страната 
ѝ позволява да участва при решаването на кризата като равностоен партньор с 
държавите – членки на ЕС, за да не се превърне Сърбия в буферна зона и „пар-
кинг за мигранти“.18

Сърбия не е подмината и от близкоизточната криза. През 2017 г. сръб-
ският министър на вътрешните работи Небойша Стефанович съобщава, че 49 
души от Сърбия са заминали да се бият на страната на „Ислямска държава“, 
като някои са загинали, а други все още са там. Има данни, че част от сръб-
ските джихадисти са били придружавани от своите семейства. Тревога будят 
резултатите от специално провеждани социологически проучвания, които по-
казват, че почти една пета от младите мюсюлмани между 16 и 27 години в 
Санджак оправдават насилието в името на вярата. Около 10 на сто от тях дават 
положителен отговор на въпроса оправдано ли е да отидеш в друга страна, за 
да воюваш, ако по този начин се защитава вярата. Отговорите обрисуват мла-
дите мюсюлмани в Санджак като социално изолирани и „атомизирани“. Те не 
вярват на имамите, на политическите партии, на неправителствените органи-
зации, на съседите, а само на членовете на семействата и партньорите си. Това 
е самота, която, съчетана с някаква заплаха на колективно ниво, лесно генери-
ра отваряне към радикалните политически становища. Подобни предпоставки 
могат да изправят пред изпитания отношенията между православни християни 
и мюсюлмани в Сърбия, а и в цялото бивше югославско пространство. Все пак 
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сравнена със своите съседи, Сърбия изпраща по-малко джихадисти в Близкия 
изток. Това може да се дължи както на относително по-малкия дял на бошняци 
и албанци спрямо останалото население на страната, така и на югославското 
наследство, което толерира светския ислям. В този смисъл сръбските мюсюл-
мани могат да се превърнат в една ефективна бариера срещу радикализацията. 
От друга страна, подценяването на проблема може да доведе до развитие на 
опасни тенденции.19 

Място в противоречията русия – Нато 

На 24 май 2013 г. между Сърбия и Русия е подписана декларация за стра-
тегическо партньорство. В неговото политическо измерение Сърбия тради-
ционо получава руска подкрепа по въпроса за Косово в Съвета за сигурност 
на ООН. В икономическата област Белград няколко пъти се радва на „свежи 
пари“ под формата на преки заеми от Русия, наред с гарантирани доставки на 
природен газ и подкрепа за модернизацията на железопътния транспорт. Под-
държа се и военнотехническо сътрудничество на високо ниво, включително 
подарък на изтребители Миг-29, въпреки че Сърбия плаща 250 млн. долара 
за модернизирането им и сключва договор за поддръжка със срок 14 години. 
От април 2012 г. в Ниш работи Руско-сръбски хуманитарен център за коор-
диниране на реакциите при природни бедствия. През октомври 2014 г. Вла-
димир Путин е почетен гост на грандиозен парад по повод 70-ата годишнина 
от освобождението на Белград от германска окупация. Твърдението за много 
близка обвързаност между Белград и Москва се насърчава открито от сръбско-
то държавно ръководство. При следващо посещението на Владимир Путин в 
Белград през януари 2019 г. на преден план се експонират плакати с надписи: 
„Сърбия и Русия – вечни партньори“, „Сърбите и руснаците – братя завинаги“. 
Един по-задълбочен анализ би дал аргументи за хипотезата, която разглежда 
сръбското русофилство като особен вид славянофилство. То не е израз на ня-
какво абстрактно преклонение, а на разбирането, че Сърбия е неразделна част 
от славянската общност, на която Русия е естествен лидер. Затова и на митинга 
в чест на руския гост е издигнат транспарант „Един от триста милиона“, като 
контрапункт на лозунга на сръбската опозиция „Един от пет милиона“.

В отношението към САЩ важно място заема травматичният спомен от 
бомбардировките през 1999 г. и решението от 2007 г. Сърбия да остане воен-
но неутрална държава. Особено показателна е една дискусия, развила се през 
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последните месеци на 2017 г. На 23 октомври заместник-помощника на дър-
жавният секретар на САЩ Брайън Хойт Ий зявява на икономически форум 
в Белград, че Сърбия трябва да направи избор между Русия и Запада, а не да 
„седи на два стола“, ако иска да стане членка на ЕС. Министърът на отбраната 
Александър Вулин определя изявлението като „враждебно“. Налага се Хойт Ий 
да пояснява, че е дал съвет, а не ултиматум. На 20 ноември „Файненшъл таймс“ 
публикува интервю на сръбския премиер Ана Бърнабич, която настоява, че от 
Сърбия не трябва да се иска да избира между Запада и Русия. На 1 декември 
във Вашингтон се провежда конференция за Западните Балкани, на която е 
представен доклад на неправителствения Атлантически съвет за новата амери-
канска стратегия към региона. Докладът препоръчва на САЩ да се опитат да 
постигнат историческо помирение със Сърбия и да искат в замяна Белград да 
започне да се разграничава от Русия.20 

Пълният преглед на фактите показва, че през цялото последно десетиле-
тие Сърбия провежда повече съвместни военни учения със САЩ, отколкото с 
Русия. Дори американските военнослужещи получават пълен имунитет в Сър-
бия, а руските специалисти от хуманитарния център в Ниш – само частичен. 
Обяснението е свързано с вътрешната представа за мястото на Сърбия в света. 
То се разглежда като средищно или междинно между Изтока и Запада. Външ-
ният министър Ивица Дачич в своите публични изява не спира да повтаря, че 
Сърбия иска да запази „деликатния си баланс“ между Запада, Русия и Китай.

китайският стълб на сръбската външна политика

Сърбия е активен участник в сътрудничеството на Китай със страните 
от Централна и Източна Европа (Формат 16+1 до 2018 г.). Първи практически 
израз става китайското участие във възстановяването на мостовете на р.Дунав 
и откриването на институт „Конфуций“. Белград е определен за домакин на 
тридневна среща на лидерите на 16+1 през декември 2014 г., когато посреща 
като гост китайски премиер за пръв път след 1986 г. Срещата завършва с под-
писване на серия от споразумения, сред които – за изграждането на жп линията 
Белград – Будапеща като скоростен участък и за модернизирането на сръбския 
телекомуникационен оператор.21 Особено символично е приватизирането на 
металургичния комбинат в Смедерево през 2016 г. от китайския гигант „Хъ-
бей айрън енд стийл“. Това е една от най-крупните китайски инвестиции на 
европейския пазар. На церемонията в Смедерево присъства лично китайският 
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ръководител Си Дзинпин. Китайски заеми и фирми имат принос при развитие 
на сръбската пътната инфраструктура. На 18 юни 2016 г. е подписано споразу-
мение за стратегическо партньорство между двете страни. Александър Вучич 
често заявява, че Китай може да разчита на Сърбия като на свой добър приятел. 
След като Вучич заема президентския пост, неговият предшественик е назна-
чен на 7 юни 2017 г. за председател на специално създадения нов държавен 
орган – Съвет за сътрудничество с Русия и Китай. През 2018 г. китайската ком-
пания придобива контролния пакет акции от най-големия сръбски минно-ме-
талургичен комплекс РТБ Бор.

Хоризонтите на титовата парадигма

Базисен формиращ ефект върху поведението на страната на междуна-
родната сцена и върху отношението ѝ към непосредствените съседи, в част-
ност върху България, е т.нар. Титова парадигма за равната отдалеченост от 
големите световни играчи. Титовата парадигма има дълбоко присъствие в об-
ществената памет в Сърбия. На 26 март 2014 г. най-старият белградски вест-
ник Политика публикува статията „В състояние ли сме да предложим титовски 
отговор на украинската криза“, в която водещи сръбски политолози отбелязват 
нуждата от решение, „по модела на тези, които изработваше Тито“.22 Най-до-
брият сценарий за Сърбия би бил „Тито да излезе от гроба“. Това е послание 
не само към сръбската публика, но и към външните наблюдатели, на които да 
бъде припомнен модела на равноотдалеченост и ухажване от страна на двата 
враждуващи блока, който Тито е успял да извоюва по време на Студената вой-
на. Експертите предлагат да се балансира „по тънка линия“ докато може, а след 
това Сърбия да подкрепи евентуалните санкции на ЕС срещу Русия на „декла-
ративно ниво“. Подобна нагласа позволява да се избегне вътрешното напреже-
ние между двете дълбоко вкоренени колективни идентичности на сръбското 
общество – за принадлежност към Европа и за братство с Русия. Представата 
за Сърбия като средищно място между Изтока и Запада позволява на нейните 
държавници да присвоят югославското външнополитическо наследство с не-
говата идея за необвързване с основните международни играчи.23 Оттук про-
изтичат както двойственото отношение към държави като Австрия, Германия 
и Русия, така и опитът на Сърбия да поддържа „деликатния си баланс“ между 
Запада, Русия и Китай. 
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През последните години се наблюдава и активност на Сърбия да използ-
ва наследството на Титовата дипломация за постигане на влияния сред стра-
ните от Третия свят. Възстановените връзки от времето на Студената война 
позволяват на Белград да убеди някои държави от Тихоокеанския и Карибския 
регион (общо 13 към началото на 2019 г.) да оттеглят решенията си за призна-
ване на косовската независимост. В някои от случаите може да се предполага, 
че дипломатическият успех е постигнат със задкулисна китайска подкрепа.

Друг специфичен инструмент за външната политика на Белград са до-
говорите за „стратегическо партньорство“. Страната има сключени такива с 
Италия (2009), Франция (2011), Обединените арабски емирства (2013), Русия 
(2013), Китай (2016) и Азербайджан (2018). Коментира се перспективата за 
споразумение с Унгария.24 

претенцията за регионална доминация

Нежеланието на другите бивши югорепублики да се идентифицират с 
външната политика от времето на Тито позволява на Сърбия да обсеби това 
наследство и въз основа на него да заяви дискретно претенции за регионално 
влияние. Първи инструмент са сръбските малцинства в съседните държави. Те 
са податливи на посланието за необходимостта от единство на сърбите, живее-
щи в Босна и Херцеговина, в Хърватия и в Черна гора. Черна гора има особена 
роля в сръбската идентичност. В нейната столица Подгорица могат да се видят 
графити: „Черна гора е сръбската Спарта“. Сърбите търсят свои малцинства и 
диаспора в Македония, в Словения, в Албания, в Румъния и в Унгария. Едно-
кратно през 1994 г. е заявена и претенция за сръбско малцинство в България. 

На всички тези въжделения естественият обединителен център е сръб-
ската столица. „Втората“ сръбска държава – Република Сръбска в Босна и Хер-
цеговина не прави никакъв опит да се еманципира. Нейните лидери използват 
всяка възможност да демонстрират единство с Белград, включително и на про-
токолно ниво, като участват в официалните прояви на Сърбия и демонстрират 
плътна близост с нейния президент. На 4 август 2017 г. е проведен Ден в памет 
на сърбите, пострадали в Хърватия по време на войната през 1995 г. Прези-
дентите Вучич и Додик обявяват, че бъде изготвена обща декларация в защита 
на сръбските национални интереси на всички населени със сърби територии, 
която няма да бъде „великосръбски проект“, а цели съхраняването на сръбския 
език и култура. Самият Милорад Додик често се включва в дискусията между 
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Белград и Прищина с внушението, че всеки неприемлив за Сърбия ход може 
да бъде използван като прецедент от Република Сръбска. В критични ситуации 
Додик няколко пъти заплашва региона и международната общност с възмож-
ността да организира референдум за присъединяване на сърбите от Босна и 
Херцеговина към родината майка. Прави впечатление, че винаги в такива слу-
чаи международните фактори се обръщат за съдействие към държавното ръ-
ководство на Сърбия, което „миротворчески“ съветва колегите си в Република 
Сръбска да не създават прекомерно напрежение. Повторяемостта на ситуация-
та дава основание да се твърди, че Милорад Додик и в бъдеще ще бъде много 
активен при предприемане на различни тактически ходове, но генералното ре-
шение по спорните въпроси ще се вземе в Белград. Например посочената дек-
ларация в защита на сръбските национални интереси е завършена през януари 
2018 г., но не е внесена за официално гласуване в Скупщината.

Сърбия се опитва да се утвърди като лидер в процеса на възстановява-
не на икономическите връзки от югославско време. Александър Вучич мно-
гократно предлага създаването на общ пазар на Западните Балкани, който не 
представлява „Югославия плюс Албания“, а възможност за двойно повече 
чуждестранни инвестиции. Идеята е представена включително в рамките на 
Световния икономически форум в Давос и получава подкрепа от еврокомисаря 
по разширяването. Практическа крачка в тази посока е създаването на т.нар 
„Транспортна общност“ между Западните Балкани и ЕС, на която Белград е 
избран за административно седалище.

Сърбия е водеща при изграждане на регионални механизми със съседни 
страни – членки на ЕС, и възлага големи надежди на Съвета за сътрудничество 
на Сърбия, България, Румъния и Гърция (т.нар. Квадрилатер).

Югославското наследство се разглежда и като инструмент, с който може 
да се получи предимство при решаване на Косовския въпрос. Сърбия не при-
знава независимостта на Косово, но трябва да намери модел на „мирно съвмест-
но съществуване“. Парадоксално социалистите и бившите радикали от прогре-
сивната партия, които управляват след 2012 г., поради своята историческа об-
ремененост по-лесно могат да предлагат решения и да сключват споразумения 
с косовското ръководство, защото по-трудно могат да бъдат обвинени в нацио-
нално предателство, което е важен фактор в сръбското общество. Официалната 
политика е: „и Косово, и ЕС“. Прилага се методът на „технически преговори“ 
и споразумения с Прищина, които да поставят основите за едно приемливо за 
вътрешната публика положение и да се стигне до международноправно обос-
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новано решение. Премиерът Дачич прави нещо, което е немислимо дотогава и 
на 19 октомври 2012 г. се среща с премиера на Косово Хашим Тачи. Посредник 
е Върховният представител на ЕС Катрин Аштън.25 Между октомври 2012 г. и 
април 2013 г. официални лица от Белград и Прищина провеждат десет кръга 
преговори с посредничеството на Аштън. На 19 април 2013 г. в Брюксел Ивица 
Дачич и Хашим Тачи подписват споразумение от 15 точки, с което се нормали-
зират отношенията между двете страни, без да стигат до формално признава-
не. Документът предвижда плавно оттегляне на Белград и закриване на т.нар. 
„паралелни административни структури“ в Северно Косово. Като компенса-
ция сръбското малцинство получава повишена автономия. Тя включва право 
на общините с преобладаващо сръбско население да се сдружат в асоциация, 
която има представителна роля пред централните власти.26 За ЕС споразуме-
нието представлява „фундаментална промяна“ в отношенията между Белград 
и Прищина. През следващите години се урегулират редица въпроси, сред които 
телекомуникации, автомобилни регистрации и съдебна система. Планира се 
строителство на „автомагистрала на мира“ от Ниш до Прищина. Същевремен-
но косовските власти не допускат създаването на договорената Асоциация на 
сръбските общини, в която виждат рецидив на старата идея за кантонизация. 
Отказът генерира нови напрежения. През януари 2017 г. от Сърбия за Косовска 
Митровица тръгва влак, украсен със сръбски национални символи, декориран 
с фрески от сръбски манастири и изписани на много езици „Косово е Сърбия“. 
Влакът не е допуснат да влезе в Косово. През март 2018 г. специалните части 
на косовската полиция задържат в Митровица директора на сръбската прави-
телствена служба за Косово Марко Джурич. През август 2018 г. президентът 
Александър Вучич изразява известна готовност да обмисли въпроса за размяна 
на територии, представено като корекция на границата. Последвалата дискусия 
не успява да установи доколко той е бил искрен. През ноември 2018 г. косов-
ското правителство налага 100-процентови мита на стоките от Сърбия. Сръб-
ските власти наричат решението „политическата лудост“ и признават, че не са 
в състояние да водят преговори с такива партньори.

В дебатите периодично се включва сръбският патриарх, който прави спе-
циално изявление срещу евентуални отстъпки. Официалното сръбско наиме-
нование на областта е Косово и Метохия. Името подчертава значимостта на 
метосите (манастирите) за сръбската национална памет. Реалните гаранции за 
опазването на културните и религиозните обекти на многострадалната косов-
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ска земя може да се окаже много по-сериозен препъни камък в преговорите 
между Белград и Прищина от правата на косовските сърби.

Определящ елемент за връзките между Сърбия и (Северна) Македония 
е тяхната историческа основа, която в Белград се разглежда и като историческа 
доминация. Отбелязването на значими дати от общото минало са често използ-
ван повод за изтъкването на тази обвързаност. През първите месеци на своето 
управление като президент Томислав Николич рядко е канен на посещения в 
чужбина. На този фон прави впечатление участието му на тържествата през 
октомври 2012 г., посветени на 100-годишнината от битката при Куманово по 
време на Балканската война. Точно след тази битка земите край Вардар влизат 
в състава на тогавашната сръбска държава, а впоследствие – и на Югославия. 
Като част от офанзивата да се демонстрират пред ЕС усилия за развитие на 
добри отношения с държавите от бивша Югославия премиерът Ивица Дачич 
посещава Скопие през януари 2013 г. и уверява, че „Сърбия е най-добрият при-
ятел на Македония“. По време на бежанската криза Сърбия успешно изнася 
„горещия картоф“ към македоно-гръцката граница както чрез изпращане на 
обучени служители, така и чрез оказване на политически натиск. През юни 
2016 г. дори е подписан договор за ползване на обща гара, като на пункта Та-
бановце, разположен на македонска територия, се прехвърлят и граничните 
служби от сръбския пункт Прешево.27

Сърбия има активна позиция към бурните политически процеси в Ско-
пие през следващите месеци. На 2 януари 2017 г. Ивица Дачич, в ролята си на 
министър на външните работи обявява в телевизионно интервю, че държавата 
му направила грешка (глупост), като е признала Македония под конституцион-
ното ѝ име, обиждайки гърците, а те (македонците) винаги гласуват в подкре-
па на Косово. Благодарността на Атина е поднесена няколко дни по-късно от 
гръцкия премиер Алексис Ципрас, според когото Сърбия има ключова роля в 
региона на Балканите.

В разгара на политическата криза в Скопие сръбските управляващи не 
крият подкрепата си за Никола Груевски и неговите привърженици, нахлули на-
силственото в македонския парламент. Събитията съвпадат със сръбските пре-
зидентски избори, на които Александър Вучич на няколко пъти говори в нега-
тивен смисъл за т.нар. „македонски сценарий“ на смяна на властта. През лятото 
на 2017 г. медии, близки до новото македонско правителство, обвиняват Горан 
Живалевич, съветник по сигурността в посолството на Сърбия и служител на 
Агенцията за сигурност и информация, като един от организаторите на погрома 
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в македонския парламент. През август 2017 г. двете страни са на ръба на скъс-
ване на дипломатическите отношения. Напрежението е овладяно след срещи на 
премиерите Зоран Заев и Ана Бърнабич и двудневно посещение на Заев в Бел-
град през ноември 2017 г. Скопие подкрепя кандидатурата на Сърбия като център 
на Транспортната общност, а Сърбия връща жеста, като подкрепя македонската 
кандидатура за организиране на международна конференция по дигитализация. 
Въпреки позитивните развития след началото на протестите срещу управление-
то му през зимата на 2018/2019 г. Александър Вучич отново отваря темата, че е 
жертва на организаторите на „македонския сценарий“. Дипломатическите зат-
руднения не се отразяват върху работа по подобряване на инфраструктурните 
връзки между двете страни. Значителни средства на сръбската държава са отде-
лени за завършване на тежкия в строително отношение пътен участък през Гър-
деличката клисура през пролетта на 2019 г., което за Сърбия означава завършва-
нето на Коридор № 10. Продължава и модернизацията на железопътната линия 
Будапеща – Белград – Скопие.

Върху отношенията на Сърбия с Босна и Херцеговина пада сянката на 
друга война – за разделянето на югославското наследство от 90-те години на 
ХХ в. В рамките на сръбската проевропейска офанзива на 31 януари 2013 г. двете 
страни след дълго отлагане подписват протокол, подготвян повече от пет години, 
който улеснява сътрудничеството в делата за военни престъпления. В интервю, 
излъчено на 7 май 2013 г. от босненската държавна телевизия. Николич използва 
думите: „Падам на колене и моля да бъде простено на Сърбия за престъпление-
то, извършено в Сребреница. Извинявам се за престъпленията, които някой е из-
вършил в името на нашата държава и нашия народ“.28 Пореден жест е направен 
на 11 юли 2015 г. Премиерът Вучич отива в Сребреница, за да отдаде почит пред 
жертвите на войната от 1995 г., въпреки че е нападнат с камъни от провокатори, 
за което има предварителна информация. Белград очаква от другата страна да 
отдаде почит и на сръбските жертви от войната и не крие подкрепата си за ръко-
водството на босненската Република Сръбска. На международната общност по-
стоянно се напомня, че Сърбия е единствената пречка за отцепване на Република 
Сръбска от Босна и Херцеговина.

Историческото наследство тежи и в отношенията на Черна гора със Сър-
бия. Споровете стигат до талантливия черногорския владетел и писател от ХІХ в. 
Петър ІІ Негош. В своето време Негош е приеман за един от най-видните пред-
ставители на сръбската нация, което се оспорва днес в съвременната черногорска 
държава. Повече от десет години след обявяването на черногорската независи-
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мост двете държави водят неуспешни преговори за двойното гражданство, което 
имат много черногорци. Сърбия разрешава двойно гражданство, а Черна гора го 
забранява като част от процеса на утвърждаване на нова национална идентич-
ност. Управляващите в Подгорица често са обвинявани, че водят антисръбска 
политика. Разделението засяга и общия в миналото език, а дискусията по този 
въпрос е важна част от вътрешнополитическите дебати. Официалната кодифика-
ция на черногорския език го разграничава от сръбския език, като се прибавят две 
нови букви в азбуката и се отдава предпочитание на латинската азбука вместо 
кирилицата. Белград официално подкрепя протестите на просръбските партии 
в Черна гора. Властите в Подгорица разкриват планове за прерастване на про-
тести при изборите през октомври 2016 г. в опит за държавен преврат. Повечето 
от заподозрените са сръбски граждани, наред с двама руснаци. Арестувани са и 
просръбски черногорски политици. Всички обвинени са признати за виновни в 
решение на съда, символично прието на 9 май 2019 г. 

Разпределянето на югославското наследство е проблем и в отношенията 
с Албания. Етническите албанци, който населяват т.нар. долина на Прешево са 
насърчавани от Тирана да искат по-голяма самостоятелност. По време на фут-
болен мач между националните отбори на Сърбия и Албания е показана карта 
на „Велика Албания“. Стига се до безредици от двете страни на границата, 
които едва не провалят първото от 68 години посещение на албански премиер 
в Сърбия. След няколко седмици допълнителна подготовка Еди Рама пристига 
на 10 ноември 2014 г. и бързо прави изявление извън протокола, че Сърбия 
трябва да се откаже от Косово. На съвместната пресконференция Вучич от-
говоря, че няма да позволи на никого да унижава страната, но на следващия 
ден Рама е допуснат да посети албанците в Южна Сърбия. Медиите определят 
случилото се като „Една балканска среща, закъсняла с цял век“.29

специалните отношения със съседните страни – 
членки на ес

Драматичната раздяла през 90-те години на ХХ в. полага своя отпеча-
тък и върху отношенията с Хърватия. През второто десетилетие на ХХІ в. 
и двете страни се управляват от парии, които са съпричастни към взаимния 
военен конфликт при разделянето на старата федерация. В края на месец ап-
рил 2013 г. вицепремиерът Вучич посещава Хърватия. Той демонстрира но-
вото проевропейско лице на своята страна и партия с посланието, че въпреки 
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различията Сърбия и Хърватия са „гръбнакът на региона“. На 15 февруари 
2015 г. Вучич като премиер води официална сръбска делегация при встъпва-
нето в длъжност на новата хърватска президентка.30 През следващите години 
Сърбия изразява неодобрение на начина, по който в Загреб са отбелязва хър-
ватската победа от 1995 г. След поредно такова честване през август 2017 г. 
е отложено планирано за есента посещение в Загреб на Александър Вучич 
вече като сръбски президент. Посещението е реализирано през февруари 
2018 г., но през следващите месеци се стига до тъпчене на хърватското знаме 
от сръбски депутати, забрана за министъра на отбраната Александър Вулин 
да посети Хърватия и отлагане на посещение на хърватската президентка в 
Сърбия. Особено драстични са различията между двете страни при оценката 
на два трагични случая от Втората световна война – концлагера „Ясеновац“ 
и масовите разстрели на хърватски националисти в Блайбург от партизаните 
на Тито. Не са решени и въпросите за окончателното демаркиране на грани-
цата и за статута на националните малцинства. През 2016 г. Загреб блокира 
за кратко отварянето на глава 26 заради правото на хърватското малцинство за 
обучение на майчиния си език в Сърбия.

Малцинствените въпроси са важен елемент и в отношенията на Сърбия 
с Румъния. Букурещ периодично обвинява сръбските власти, че нарушават 
правата на етнически румънци от региона на Тимочка Крайна – т.нар. влашко 
малцинство. Спазването на протокола на Смесената междуправителствена ко-
мисия за националните малцинства от 2012 г. е условие за румънската подкре-
па в евроинтеграцията на Сърбия.31 

Връзките с Унгария и Австрия са изведени пропагандно от сръбските 
власти като пример за най-добри междусъседски отношения. При справянето с 
бежанската криза се наблюдава тясно сътрудничество между Белград и Виена, 
а Себастиян Курц прави няколкократни посещения в Сърбия и като външен 
министър, и като канцлер, като не крие личната си симпатия към Александър 
Вучич. Добрите лични взаимоотношения са видими и при срещите между Ву-
чич и Виктор Орбан. През второто десетилетие на ХХІ в. са проведени серия 
от съвместни заседания на правителствата на Сърбия и Унгария. Сред темите, 
които свързват двете страни, могат да се посочат решаването на инфраструк-
турни въпроси и съвместното привличане на китайски инвестиции.

Бежанската криза става повод за известно прехвърчане на искри между 
Сърбия и България. На 19 юли 2016 г. са отворени официално ключовите в 
присъединителния процес на Белград преговори по 23-та глава за съдебната 
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система и основните права, и 24-та глава – правосъдие, свобода и сигурност. 
Още същия ден правителството изпраща съвместни екипи на армията и поли-
цията по границата с Македония и България, за да спре незаконното влизане на 
мигранти. Дотогава сръбските министри не могат открито да отправят обвине-
ния срещу съседите си, които са членове на ЕС. След отварянето на глави 23 
и 24 задръжките отпадат, а министър Александър Вулин е най-безцеремонен: 
„Имаме страна – член на ЕС, България, която държи напълно отворени своите 
граници и няма никакъв контрол над движението на мигрантите, докато Унга-
рия и Австрия са затворили напълно границите. Сърбия няма да стои между 
тях и да чака.“ Началото на операцията е поставено лично от началника на 
генералния щаб на армията и от изпълняващия длъжността директор на поли-
цията, които инспектират района на Зайчар и Неготин по границата с България. 
Само седмица по-късно властите отчитат намаляване на влизащите в Сърбия 
от Македония и България мигранти, „…не защото бежанската криза отминава, 
а защото въведохме мерки“.32

В края на 2016 г. България подкрепя резервите на Хърватия и Румъния 
за отваряне на глава 26 от преговорите за членство на Сърбия в Европейския 
съюз, която се отнася за образованието и културата. Страните получават увере-
ния за гарантиране на правата на съответните малцинства и официално дават 
зелена светлина за деблокиране на преговорния процес на 17 януари 2017 г. 
Следващите няколко месеца отношенията между София и Белград влизат в 
плен на историята. На 28 февруари 2017 г. президентът Вучич присъства в 
Прокупле на официална държавна церемония по повод 100-годишнината от 
потушаването на т.нар. Топличко въстание от българските войски през Първата 
световна война. Същевременно през май 2017 г. сръбските власти не позво-
ляват официалното отбелязване на 100-годишнината от т.нар. Босилеградско 
клане на цивилно българско население от сръбски паравоенни формации. 

Извън тези моменти преобладават икономическите теми и особено 
бъдещето на газовите коридори и оползотворяването на трансграничните 
програми на ЕС. Сърбия разчита на България при участието си в различни 
формати с други страни – членки на ЕС. Пример е срещата в Бургас между 
Александър Вучич, Бойко Борисов и Виктор Орбан през септември 2016.33 
Българската подкрепа е важна за Сърбия за пълноценната реализация на съ-
трудничеството в рамките на Съвета за сътрудничество на Сърбия, България, 
Румъния и Гърция.
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други сръбски външнополитически приоритети

Отношенията между Сърбия и Турция се характеризират с особена де-
ликатност. Белград не допуска турско посредничество при решаване на споро-
вете кой да ръководи сръбските мюсюлмани, но приема инвестиции от Анкара 
за възстановяване на обекти на османското културно-историческо наследство. 
Водещи са икономическите теми. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган 
посещава Сърбия през октомври 2017 г. начело на голяма делегация, съставена 
от 185 бизнесмени и осем турски министри. В рамките на визитата е организи-
ран турско-сръбски бизнес форум. Обсъждат се различни проекти като „Турски 
поток“, инвестиции в областта на земеделието, подновяването на споразуме-
нията за свободна търговия между двете страни и за стимулиране и защита 
на инвестициите. На официалната вечеря сръбският външен министър пее за 
Ердоган на турски език. Реджеп Тайип Ердоган обявява, че Турция и Сърбия 
са две ключови страни на Балканите и сътрудничеството им е от съществено 
значение за поддържане на стабилността, мира и просперитета на Балканите 
и в Европа.

Предимно икономически са темите от съвместен интерес между Сърбия 
и арабските страни. Акцентът е върху привличането на инвестиции. Първата 
от тях е от Обединените арабски емирства през 2013 г. с успешната продаж-
ба на държавната авиокомпания, която се възражда под името „Еър Сърбия“. 
Арабските инвеститори са привлечени за проекта, наречен „Белград на вода“, 
в рамките на който на десния бряг на река Сава в сръбската столица е изграден 
голям комплекс, включващ петдесететажна кула, търговски център, хотели, 
бизнес сгради и жилища. 

тенденции и рискове за страната, които са 
потенциални рискове за България 

В средносрочен план се очертава перспективата за продължаване на про-
цеса на интегриране на Сърбия в ЕС, който ще бъде силно зависим от дина-
миката на вътрешното развитие на Евросъюза. Не може да се изключва веро-
ятността при пълноправно членство Сърбия да остане сред страните, които са 
извън „вътрешния кръг“ на Съюза. Съществуващите исторически проблеми 
със съседните страни членки на ЕС – Унгария, България, Румъния и Хърватия, 
ще се регулират в рамите на ЕС, който ще бъде и гарант за търсене на констру-
ктивен диалог с Косово. 
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Независимо от това ще се търси баланс между сближаването с отделните 
страни от ЕС и запазване на добри отношения с Русия, Китай и САЩ в духа 
на югославската традиция на външнополитическа равноотдалеченост. Сърбия 
ще продължи да бъде икономика от догонващ тип, зависима от производстве-
ното коопериране с партньори от Западна Европа, а във финансов аспект – от 
стабилизационните споразумения с МВФ и Еврозоната, като залага на опол-
зотворяване на структурните фондове на ЕС. Няма да се подценява и ролята на 
инвестиции и заеми от Китай, Русия, арабските държави и Турция. Страната 
вероятно ще остане военно неутрална, но сътрудничеща си с НАТО. 

При забавяне или преформулирана на модела на интеграционните про-
цеси в ЕС Сърбия заедно с другите страни от полуострова ще бъде разглеждана 
като бариера за влизане в Европа на миграционна вълна от азиатско-арабското 
и от подсархарското направление. При подобен сценарий би възникнало напре-
жение с България, за недопускане на мигранти до сръбска територия. Евенту-
ална несигурност би се превърнала в благоприятна почва за разпространение 
на външни влияния сред мюсюлманите от Санджак и сред албанците от доли-
ната на Прешево. 

Важните външнополитически решения ще останат обвързани с полити-
ческото лидерство, което се основава на запазване на модела на патерналистич-
на демокрация със значима роля на лидерите на парламентарните партии. При 
влошаване на външната среда ще се наблюдава подновяване на амбицията на 
сръбските олигарси и на специалните служби да контролират политическата 
система, както и над енергийните тръбопроводи. При реализиране на прогно-
зата за несигурен, многополюсен и конфликтен свят Сърбия ще се стреми да 
заложи на традиционните връзки с Русия. 

При всички варианти за развитие ще се наблюдава запазване на сръб-
ското влияние в бившето югославско пространство. Всеки симптом на неста-
билност в Босна и Херцеговина, в Македония, в Косово или в Черна гора ще 
ангажира сериозен ресурс на сръбската държава.
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Serbia: The Discrete Ambition for Regional Influence

Biser Banchev

At the end of the 20th and the beginning of the 21st century, Serbian society faced the chal-
lenge of rethinking its historical heritage. On March 1, 2012, Serbia was granted EU mem-
bership status and entered a new phase of its development. This coincided with the coming 
to power of the Serbian Progressive Party (SPP), which was trying to combine the European 
integration with the preservation of traditions and cooperation with Russia. The process in-
volved making progress in the relations with Kosovo in April 2013 and some gestures of 
historical reconciliation with Croatia and Bosnia and Herzegovina. The new government 
continued the policy of not joining military alliances, which was proclaimed in 2007. From 
the previous period it also inherited the concept of the „four pillars“ of the foreign policy 
(European Union, Russia, US and China) that was developed in 2009. The country’s inter-
national conduct was based on the long-standing Tito‘s paradigm for „equal distance“ from 
the world great powers, which has a profound presence in the public memory in Serbia. In 
the pre-accession process to the EU, Belgrade relied on support from Germany, Austria and 
Hungary. As regards its attitude towards its immediate neighbors, the country has a discrete 
ambition for regional domination related to the monopolization of the Yugoslav heritage and 
the presence of numerous Serb communities in the neighboring countries.
Keywords: Serbian Politics, Serbia, EU-Western Balkans relations, Politics of South Eastern 
Europe, Nationalism in the Balkans.
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република Хърватия:  
от националната до европейската идея 

Ирина Любомирова Огнянова-Кривошиева
Институт за балканистика с център по тракология  

Българска академия на науките

Република Хърватия се появява на политическата карта на Югоизточна 
Европа след разпадането на Югославия през 1991 г. Нейното развитие обаче 
не тече гладко. Страната се сблъсква не само с проблемите, свързани с изли-
зането ѝ от социалистическата система и изграждането на институциите на 
демократичното общество, но преминава и през тежка война за независимост. 
Така преходът към демокрация и пазарна икономика се утежнява от военните 
последици и реформите в страната се извършват по-бавно в сравнение с много 
други посткомунистически държави.

Хърватия обаче бързо се възстановява и днес, редом със Словения, е една 
от най-проспериращите държави от бивша Югославия. Тя е единствената от 
„Западните Балкани“, която успява да се присъедини към Европейския съюз 
(ЕС) през 2013 г. 

 „ерата туджман“

Последното десетилетие на ХХ в. е период на разпад на комунистическа 
Югославия, на създаване на независима Хърватия и на нейното утвърждаване 
на международната сцена. Човекът, който е начело на страната през тези дра-
матични години, е Франьо Туджман – лидерът на дясната националистическа 
политическа формация Хърватска демократична общност (ХДО). Другата ос-
новна политическа партия през този период е лявата Социалдемократическата 
партия (СДП). Тези две политически сили имат монопол в управлението на 
страната през следващия четвърт век, а хърватската политическа система при-
добива двуполюсен характер. През май 1990 г. ХДО печели първите многопар-
тийни избори в Хърватия, като Туджман става първият демократично избран 
президент на страната. Така се поставя началото на едно цяло десетилетие на 
управление на ХДО, известно като „ерата Туджман“. 
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Хърватският посткомунистически национализъм се превръща в движе-
ща сила за създаването на независима хърватска национална държава. В стра-
ната обаче живее значително сръбско малцинство – 12% от цялото население, 
което създава реална опасност от етническо напрежение и разпалване на етни-
чески национализъм. И наистина, през март 1991 г. местните (краински) сърби, 
подкрепени от режима на сръбския президент Слободан Милошевич, обявяват 
създаването на Република Сръбска Крайна, която впоследствие се откъсва от 
Хърватия и се присъединява към Сърбия1. 

Разбира се, разпаленият национализъм в Хърватия през 90-те години на 
ХХ в. не е случаен. Той е ответна реакция, както на отказа на Сърбия да разхлаби 
„желязната“ хватка на централизма и да приеме хърватско-словенското предло-
жение за конфедерация, така и на настъплението на югоармията на хърватска те-
ритория. Именно откритата сръбска агресия провокира началото на хърватската 
война за независимост през 1991 – 1995 г., наричана от хърватите „отечествена“. 
В края на 1991 г., след разрушителните сръбски бомбандировки над Вуковар и 
голяма част от Далматинското крайбрежие, над 200 000 хървати са прокудени от 
домовете си. В този момент решаващо се оказва решението на международна-
та общност да подкрепи Хърватия. Германия признава нейната независимост в 
края на 1991 г., последвана от САЩ и европейските правителства2.

С военната помощ на Запада (предимно на САЩ) хърватската армия ус-
пява да осъществи през 1995 г. успешно военните операции „Светкавица“ (в 
Западна Славония) и „Буря“ (в Крайна), по време на които си връща контрола 
над тези територии. Въпреки обещанието на Туджман за амнистия, пред на-
стъпващите хърватски военни части и подлъгани от обещанията на Милоше-
вич, близо 300 000 сърби напускат родните си места, изтегляйки се към Босна 
и Сърбия3. Това, за съжаление, е съпроводено от случаи на насилие. Именно 
събитията от август 1995 г. по-късно стават причина за множество процеси 
пред Международния трибунал в Хага. 

Туджман включва страната си и във войната в Босна и Херцеговина през 
1992 – 1995 г., мотивирайки се с необходимостта да защити хърватското на-
селение в смесения в етническо отношение регион4. След неуспешните опи-
ти за подялба на Босна той подпомага хърватите от самопровъзгласилата се 
Хърватска република Херцег-Босна. Под натиска на международната общност 
на военния конфликт се слага край и през 1995 г., след преговорите в Дейтън 
(Охайо), се създава федерация на две общности – Република Сръбска и мюсюл-
мано-хърватската Федерация Босна и Херцеговина.

Ирина Любомирова Огнянова-Кривошиева
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След 8-годишно управление на Хърватия президентът Ф. Туджман умира 
в края на 1999 г. Колкото и противоречиви исторически оценки да му се дават, 
със „силна ръка“ той успява да доведе националните усилия на хърватите до 
победен край – до създаване на тяхна самостоятелна и независима държава. 
Същевременно обаче Туджман укрепва личния си режим и създава истински 
култ към личността си като „спасител на нацията“ и „баща на модерна Хърва-
тия“. Той оставя като наследство едно авторитарно управление, базирано на 
хърватския национализъм. На практика „военното десетилетие“ забавя демо-
кратизацията и икономическата либерализация и отдалечава във времето инте-
грацията на страната в евроатлантическите структури5.

„компенсаторното десетилетие“

Смъртта на Туджман бележи истински прелом в историята на нова Хър-
ватия. Срещу ХДО усилията си обединяват останалите политически партии, 
които излизат заедно на изборите през януари 2000 г. като шестпартийна коали-
ция, начело със СДП. За министър-председател е избран лидерът на левицата 
Ивица Рачан.

Новото правителство се изправя пред предизвикателството да сложи 
край на етническия национализъм и да го замени с принципа на мултиетни-
ческата демокрация. Кабинетът на Рачан приема програма за преодоляване на 
противоречията с местните сърби, решаване на въпроса с бежанците от война-
та, сътрудничество с трибунала в Хага и т.н. В този дух през 2002 г. се приема 
Закон за националните малцинства, хармонизиран с международните конвен-
ции за защита правата на малцинствата и със законодателството на ЕС. Спо-
ред него, ако сръбските бежанци желаят да се завърнат в бившата си родина, 
Хърватия трябва да им подсигури жилища (повечето от старите са разрушени, 
опожарени или оплячкосани), както и политическо представителство6.

През мандата на СДП започва извършването на закъснелите реформи във 
всички сфери на обществения живот в Хърватия. Постепенно социалните про-
блеми започват да изместват националните. Пред правителството стои задачата 
да въведе в управлението на Хърватия „европейските демократични стандар-
ти“. Така през 2000 г. започва преходът от авторитарно към демократично упра-
вление. Полага се началото на ново десетилетие – „компесаторното“, в което 
трябва да се навакса изоставането на страната през 90-те години на ХХ век7.

От 2000 г. започват реформите в стопанската сфера. Приватизацията и 
либерализацията обхващат всички сектори. С инвестиции главно от Герма-
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ния, Австрия и Италия се приватизират редица местни предприятия и банки. 
Най-силен икономически отрасъл е туризмът, който дава 20% от брутния въ-
трешен продукт (БВП) на Хърватия. При това страната разполага с над 1300 
километра най-съвременни европейски магистрали8. 

Парламентарните избори през 2003 г. връщат на власт ХДО, начело с 
новия ѝ лидер Иво Санадер. Следва почти цяло десетилетие на управление на 
десницата в Хърватия (два мандата на Иво Санадер – 2003 – 2007 г. и 2007 – 
2009 г., и един на Ядранка Косор – 2009 – 2011 г.). Първоначално това създава 
тревога в Брюксел. Новите управляващи обаче правят всичко възможно да се 
разграничат от наследството на Туджман, да превърнат ХДО от крайнонацио-
налистическа в модерна дясна, консервативнa партия. Сега те вече тръгват по 
пътя на европейската интеграция, като прегръщат идеята за сътрудничество 
с НАТО, ЕС и съда в Хага, предприемат мерки за намаляване на етническото 
напрежение в страната и т.н.9 

Санадер продължава нормализацията на отношенията с местните сърби. 
Той апелира към сръбските бежанци да се завърнат в страната, обещавайки им 
финансова подкрепа. В следвоенна Хърватия това обаче се случва бавно – въз-
становяването на собствеността им е затруднено, а отношението на местните 
хървати към тях – често враждебно. По официални данни от 2005 г., около 100 
000 сърби (т.е. една трета от напусналите) се завръщат по домовете си, но бли-
зо половината от тях го правят само временно – докато възстановят собстве-
ността си, която после бързо продават, и напускат страната10. 

Друго наследство от „Туджмановото минало“ е сериозната съпротива на 
националистическите среди в Хърватия срещу предаването на издирваните 
за военни престъпления от Международният трибунал за бивша Югославия 
в Хага. Заради нея правителството дълги години забавя изпращането на обви-
нените зад граница, като екстрадира главно босненски хървати. Всъщност този 
въпрос е най-голямото предизвикателство пред европейската перспектива на 
страната. „Препъни-камъкът“ се оказва случаят с издирвания от 2001 г. ген. 
Анте Готовина, който ръководи операция „Буря“ през лятото на 1995 г. Той се 
укрива четири години и е в списъка на най-издирваните от трибунала в Хага 
обвиняеми. В Хърватия обаче той е считан за „военен герой“, а на сътрудни-
чеството с трибунала се гледа като на „национално предателство“. Когато пра-
вителството на ХДО вече няма избор, в края на 2005 г., в името на европейската 
интеграция на страната си, то помага за залавянето на Готовина и за неговото 
екстрадиране в Хага11. 
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Почти целият първи мандат от управлението на Санадер (2004 – 2008 г.) 
е белязан от икономически бум. Хърватия става страна с висок жизнен стан-
дарт, поддържан обаче чрез голям външен дълг. Световната икономическа кри-
за от 2008 – 2009 г. обаче не я подминава. Тогава е нанесен най-тежкият след 
юговойните удар за стопанския сектор. Преките чуждестранни инвестиции на-
маляват драстично. Държавният дълг продължава да расте и през 2010 г. е вече 
45,8 млрд. евро12. 

Управлението на ХДО е белязано и от корупционни скандали. Това при-
нуждава министър-председателят И. Санадер през 2009 г. да подаде оставка. 
Мястото му в кабинета се заема от неговата „дясна ръка“ Ядранка Косор. За да 
се изпълнят критериите за еврочленство на Хърватия, правителството поема 
ангажимент за борба с корупцията. Тя се води и по високите етажи на властта и 
има някои непосредствени резултати. Така например, осъдителни присъди по-
лучават няколко висши държавни служители, включително и бивш министър-
председател, бивш вицепремиер и бивш министър13.

Управлението на левицата

Въпреки всички усилия, популярността на правителството на ХДО се 
срива именно заради корупционните скандали и икономическата криза, раз-
търсваща страната. Предсрочни парламентарни избори се провеждат в края 
на 2011 г. След десетилетие на управление на десницата те се печелят от чети-
рипартийната лявоцентристка коалиция начело със Социалдемократическата 
партия, която се завръща на власт за втори път през хърватския преход. Лиде-
рът на СДП Зоран Миланович става министър-председател на страната. През 
2010 – 2014 г. президент е социалистът Иво Йосипович.

Новото правителство идва на власт с амбициозна програма за реформи, с 
която се надява да съживи икономиката. То предлага нова фискална дисципли-
на и предвижда приватизация на големи държавни предприятия. През 2015 г. 
обаче икономическият растеж е едва 0,8%. Притеснително е и покачването на 
външния дълг – той достига 85% от БВП. Друг проблем на управлението е ви-
сокото ниво на безработицата.

Правителството на Миланович не успява да се справи със сложната си-
туация в страната. Корупционните скандали продължават с нестихваща сила. 
Особено спорна фигура е кметът на Загреб – Милан Бандич14. Ново дело се 
води и срещу Санадер, което завършва през 2014 г., когато той получава нова 
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9-годишна присъда. Присъда получава и самата партия ХДО в качеството ѝ на 
юридически субект, управлявала Хърватия общо 16 години през нейната 23-го-
дишна история като независима държава15.

Колкото и да е овладян национализмът в Хърватия, той е в едно латентно 
състояние и при всеки удобен случай избуява отново. Една от основните причи-
ни хърватите да проявят резерви към ЕС е фактът, че именно под негов натиск 
и в името на европейската си интеграция те трябва да предадат десетина свои 
военни лидери на трибунала в Хага. Така практически на страната ѝ се налага 
да „сдаде“ суверенитет, като предаде на международното правосъдие търсените 
за военни престъпления нейни граждани, мнозина от които се възприемат като 
национални герои. Затова в Хърватия има и открити противници на еврочлен-
ството – повечето с националистически възгледи. Според тях страната, която от 
1918 г. насетне има горчив опит от участие във федеративни държавни образува-
ния, би трябвало да запази самостоятелното си държавно развитие16. 

Веднага след оправдаването на ген. Готовина на втора инстанция от съда 
в Хага през 2012 г. по улиците на редици хърватски градове се провеждат все-
народни тържества. Националистическите изявления от страна на сръбски 
държавни ръководители, които в подкрепа на усилията на сръбското малцин-
ство да наложи двуезичие в Източен Срем си позволяват да нарекат Вуковар 
„сръбски град“, предизвикват ново разпалване на затихналия в Хърватия на-
ционализъм. През септември 2013 г. във Вуковар започват безредици заради 
поставянето на двуезични табели с надписи на кирилица на държавните ин-
ституции. Това само показва, че „раната Вуковар“ не е зараснала близо 20 го-
дини след края на войната. Всяка година на 18 ноември, когато се отбелязва 
годишнината от разрушаването на града от югославската армия през 1991 г., 
там се провеждат митинги, на които се отдава почит на загиналите по време на 
обсадата и падането му17.

Малко преди приемането на мирния план за Украйна през февруари 
2015 г. в Хърватия се разгръща скандал заради присъединяването на ветера-
ни от войната за независимост на Хърватия към доброволческия украински 
наемнически батальон „Азов“. Мотивът им е национализмът – желанието да 
се сражават със сърбите отново, тъй като на фронтовата линия има и сръбски 
доброволци, но на проруска страна18. 

Лявото правителство не може да се справи с икономическите проблеми 
в страната, особено след като през 2013 г. тя става член на ЕС и мнозинството 
хървати очакват постигане на стабилен икономически растеж. Националната 
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идея вече се заменя от европейската, която се смята за панацея при решаването 
на всички обществени въпроси. Но ако ЕС приема групово нови членки през 
2004 и 2007 г., когато икономиката на Стария континент е във възход, Хърватия 
прекрачва сама прага на общността, когато последната преживява икономиче-
ска рецесия след дълбоката криза от 2009 г. Разочарованието настъпва твърде 
скоро и на хърватите им става ясно, че с тежкото си икономическо положение 
те трябва да се справят сами.

политическа нестабилност и коалиционни 
правителства

Рейтингът на правителството на З. Миланович постепенно се срива, а 
опозиционната ХДО видимо се завръща на политическата сцена. Нейният кан-
дидат Колинда Грабар-Китарович печели на втория тур на президентските из-
бори и така в началото на 2015 г. тя става първата жена президент в историята 
на Хърватия. Това дава преднина на десницата в следващите парламентарни 
избори, проведени през ноември 2015 г. Те са първите в страната, откакто тя е 
член на ЕС и се случват по време на разгара на бежанската криза. Правител-
ствотото на Миланович не успява нито с провеждането на реформите, нито с 
борбата с корупцията и постепенно губи подкрепата на хърватските избира-
тели. Във всичко това ХДО, водена от новия си лидер Томислав Карамарко, 
вижда шанс да се върне на власт след четиригодишно прекъсване. Фактите 
обаче показват, че ХДО също преживява срив след най-големия корупционен 
скандал със Санадер19.

И двете основни политически партии превръщат мигрантската криза в 
един от основните дискусионни въпроси в предизборната си кампания. Пра-
вителството застава на страната на канцлера Ангела Меркел, заявявайки, че 
мигрантската криза е общоевропейски проблем и трябва да се решава от всич-
ки страни членки. Така Миланович влиза в противоречие с президента К. Гра-
бар-Китарович, която още през септември 2015 г. изразява резервираност към 
Меркел, като хвърля върху нея вината за засиления бежански поток към Ев-
ропа. Тя, както и Карамарко заемат доста крайна позиция, като се обявяват за 
затваряне на границите и призовават за изграждане на ограда по нея20.

Повечето граждани на Хърватия вече са уморени от антагонизма между 
СДП и ХДО и от биполярния модел на управление, който доминира в хърватския 
политически живот от 1991 г. насетне. Електоратът на големите политически 
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партии постепенно се топи. При създалата се сложна предизборна обстановка 
е повече от ясно, че двата политически мастодонта вече не могат да управля-
ват сами, което налага да търсят коалиционни партньори. Така СДП оглавява 
широката коалиция „Ръст за Хърватия“, а ХДО – „Патриотичната коалиция“. 
Създалият се политически вакуум се изпълва с нови политически субекти, кои-
то на този етап сами едва могат да прескочат прага за влизане в парламента от 
5%, но бързо печелят влияние – като дясноцентристката партия МОСТ21, зе-
лените „Орах“, популистите „Жив зид“22 и други, които практически разбиват 
двуполюсния модел и се обявяват против политическото статукво в страната23.

С малка преднина изборите се печелят от дясноцентристката „Патрио-
тична коалиция“, за която е жизненоважно коалирането с партия МОСТ. След 
дълги преговори се създава дясноцентристко коалиционно правителство с ми-
нистър-председател технократа Тихомир Орешкович. Този „брак по сметка“ 
обаче е твърде краткотраен – само няколко месеца, като парламентът не успява 
да приеме нито един важен закон, което води до нови предсрочни избори.

От 2015 г. в Хърватия се наблюдава трайна политическа нестабилност и 
страната попада в спиралата на предсрочните избори и коалиционните прави-
телства. Старите политически партии изпадат в тежка вътрешна криза. В ХДО 
Карамарко прави десен завой и втвърдява националистическите позиции на пар-
тията, което е доста неадекватно при намаляването на електората ѝ и нуждата 
от „отварянето“ ѝ към нови симпатизанти. Затова той е заменен на лидерския 
пост от Андрей Пленкович, който обещава да върне партията в дес ния център 
на политическия спектър. Сходни процеси се наблюдават и в СДП, която също 
топи електоралната си база. Миланович е сменен от младия Давор Бернардич, 
на когото се възлагат големи надежди, но впоследствие те се оказват напразни24.

За разлика от своя предшественик Пленкович е много по-умерен. ХДО 
изиграва политическата си карта с него при провеждането на новите предсроч-
ни парламентарни избори през септември 2016 г. След едномесечни преговори 
през октомври с.г. се формира ново дясноцентристко коалиционно правител-
ство на ХДО и МОСТ начело с А. Пленкович.

През пролетта на 2017 г. хърватската политическа сцена обаче е разтър-
сена от скандал с най-големия частен холдинг за продажби на хранителни сто-
ки в Хърватия – „Агрокор“, собственик на най-голямата верига супермаркети 
„Конзум“. Компанията изпадна в сериозни финансови затруднения. Понеже 
холдингът, въпреки че е частен, е важен за икономиката на страната, правител-
ството приема закон, позволяващ му да го подпомогне, за да не фалира. Това 
обаче крие съмнения за обвързването на политическия елит на страната с част-
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ни икономически интереси. В знак на протест МОСТ излиза от управляващата 
коалиция. Мястото му обаче веднага се заема от Хърватската народна партия 
(ХНП) начело с Иван Върдоляк и така са избегнати поредните предсрочни пар-
ламентарни избори25.

В разгара на тези политически сътресения, през май и юни 2017 г. в Хър-
ватия се провеждат два тура на местните избори, които печели ХДО, и така 
партията остава на власт в коалиция с ХНП. Това обаче се дължи не толкова 
на добрата управленска програма на десницата или на нейната популярност в 
страната, а по-скоро е резултат от факта, че СДП потвърждава тенденцията в 
Европа за упадък на левите сили. Сериозни загуби претърпяват и либералите 
от ХНП, както и МОСТ26.

Така ХДО концентрира цялата политическа власт – на национално и ре-
гионално ниво, което е голямо предизвикателство както за тази партия, така 
и за опозицията в страната. Хърватската демократична общност доминира на 
политическата сцена и остава единствената голяма партия-мастодонт, докато 
всички останали губят симпатизанти и бъдещето им е неясно. 

Най-големите политически партии в Хърватия – ХДО (част от ЕНП), 
СДП (част от ПЕС) и ХНП (част от АЛДЕ) стоят на либерални позиции, т.е. те 
са за отварянето на страната към световната икономика, за членството ѝ в ЕС, 
за спазване на правата и свободите на гражданите и т.н., докато към редовете 
на популистите може да се отнесе само „Жив зид“, които съответно са нацио-
налисти, антиглобалисти и евроскептици. Последните обаче имат ниска изби-
рателна подкрепа и това показва, че хърватският национализъм не е част от 
онази нова популистка вълна, която залива Западна Европа и изправя ЕС пред 
най-голямото му досега предизвикателство, а е по-скоро един траен и тради-
ционен феномен. Тук той не е част и от новите тенденции в Централна Европа, 
дори хърватите в много отношения да се солидаризат с региона и да чувстват 
своята идентичност по-скоро централноевропейска, отколкото балканска. Хър-
ватският политически елит търси основно политически контакт с Брюксел и 
остава верен на идеята за единна и обединена Европа. Макар и все още жив, 
хърватският национализъм в началото на XXI в. не е силно изявен и преживява 
своята нормализация от 90-те години насетне. 

 „дългият път“ на Хърватия към европейския съюз

Още от 80-те години на ХХ в. от общо 6-те републики, които съставляват 
комунистическа Югославия, Хърватия и Словения са много по-интегрирани в 
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Европа, отколкото останалите, което се дължи на геополитическото им поло-
жение и на търговската им ориентираност към западните пазари. Югославия не 
е член на Организацията на Варшавския договор, така че влизането в НАТО за 
хърватите също изглежда по-лесно. Така страната практически е сред най-под-
готвените от Източния блок да стане част от евроструктурите. На Хърватия 
винаги се гледа в тандем със Словения, но ако последната бързо успява да се 
присъедини с групата на страните от Централна Европа към ЕС през 2004 г., то 
Хърватия изостава драматично през 90-те години, като по пътя ѝ към обедине-
на Европа я изпреварват дори България и Румъния27.

Страната обаче извървява един доста дълъг и труден път до Европейския 
съюз. С присъединяването си към него на 1 юли 2013 г. тя става втората (след 
Словения) бивша югославска република член на съюза, но това се случва бли-
зо две десетилетия след отделянето ѝ от бивша Югославия и 9 години – след 
Словения. Национализмът, доминиращ на хърватската политическа сцена през 
90-те години на ХХ в., е враждебен на самата идея за обединена Европа. За раз-
лика от Словения, която бързо възприема либералния европеизъм, Хърватия, 
изграждайки своя собствена независима национална държава, е доста подозри-
телна към всички меганационални организации и проекти28.

В края на 1991 г., когато огромна част от територията на Хърватия е под 
сръбски контрол, западните лидери гледат на нея като на една млада демокра-
ция, която трябва да бъде защитена от агресията на сръбския диктатор Мило-
шевич. Този позитивен имидж обаче бързо се променя поради включването на 
Хърватия във войната в Босна и Херцеговина през 1992 – 1995 г. Отношението 
към нея рязко охладнява след операция „Буря“, когато пред настъпващата ѝ 
армия много сърби напускат родните си места. И макар че Туджман подписва 
мирния договор в Дейтън, през 1997 г. европейските политици не поканват 
страната да започне преговори за присъединяване към ЕС29. 

Туджман налага широко подкрепяната от хърватите и до днес теза, че с 
геополитическото си положение, с многовековната си история, цивилизация и 
култура Хърватия принадлежи на Централна Европа и Средиземноморието30. 
Основният политически разказ дефинира страната като „европейска“, а не като 
„балканска“. Инициативата на ЕС и САЩ за сътрудничество в Югоизточна Ев-
ропа и възстановяване на региона среща съпротива в страната през 1997 г., къ-
дето това се тълкува като опит на Запада да създаде „нова Югославия“ и да вка-
ра Хърватия „обратно на Балканите“. Хърватите не искат Западните Балкани31 
да се разглеждат като един цялостен регион, т.е те да бъдат третирани наравно 
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със сърбите. Самата концепция за „Западните Балкани“ е неприемлива за тях, 
тъй като свързва страната по-скоро с бившите ѝ югославски съседи и Албания, 
отколкото с централноевропейските страни, които вече водят преговори за ев-
рочленство. И въпреки че Хърватия прави всички възможно да се разграничи 
от Сърбия, то съдбата ѝ е да остане заедно с нея в общата западнобалканска 
група на кандидат-членки за ЕС за неопределено бъдеще32. 

Хърватският президент Туджман се чувства победител в юговойните и от-
хвърля всичко онова, което смята за несправедливи изисквания на ЕС. Той иг-
норира многобройните обвинения на Международния трибунал за бивша Юго-
славия срещу членове на хърватския военен елит, както и европейските призиви 
за завръщане на бежанците по домовете, за решаване на регионалните проблеми 
и т.н. Така страната изпада в международна изолация. В края на 90-те години 
на ХХ в. в очите на западните дипломати Хърватия е малка, маргинална и авто-
ритарна държава с далечни перспективи за присъединяване към евроатлантиче-
ските структури. Всъщност национализмът е този, който отдалечава страната от 
Европа и я заплашва да я върне обратно на Балканите, а не както първоначално 
обещава Туджман – да я отведе в „общото европейско семейство“33. 

Промяната в хърватската външната политика и преодоляването на меж-
дународната изолация настъпва едва след падането от власт на ХДО през 
2000 г. Преориентацията се провежда от новия кабинтет на И. Рачан и вече 
е проевропейска и проатлантическа. На членството в ЕС започва да се гледа 
като на приоритет във външната политика – това вече не е само въпрос за ико-
номически просперитет, политическа стабилност и социална сигурност, но и 
гаранция за сувернитета на страната. 

ЕС и НАТО подкрепят политическата промяна в Загреб, вярвайки, че 
това ще донесе стабилност в региона. През 2000 г. Хърватия се присъединава 
към програмата „Партньорство за мир“ на НАТО. Тя установява официални от-
ношения с ЕС през 2001 г., когато подписва „Споразумението за стабилизация 
и асоциация“34. През 2003 г. страната вече подава молба за членство в Европей-
ския съюз, която е удовлетворена на следващата година, когато Европейската 
комисия (EК) официално я кани да започне преговори. Брюксел определя март 
2005 г. като дата за началото им, но то се отлага до есента на 2005 г., когато 
хърватската държава съдейства за залавянето на издирвания от Международ-
ния трибунал в Хага генерал Анте Готовина. Едва след като главният прокурор 
Карла дел Понте прави изявление, че Загреб вече сътрудничи на съда, на 3 
октомври с.г. ЕС обявява началото на преговорите с Хърватия35.
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Европейският съюз обаче не бърза – след опита от разширяването през 
2004 и 2007 г., и особено след икономическата криза, разтърсила еврозоната, 
той е вече по-прецизен и рестриктивен в новия прием. Европейските правител-
ства искат да са сигурни, че новите членки няма да създават нови проблеми. 
За тях не е тайна, че Хърватия е страна със силен клиентализъм, проблеми с 
корупцията и липса на политическа воля за провеждане на нужните реформи. 
Освен това тя трябва да реши и спорните си въпроси със Словения. А условие-
то Загреб да сътрудничи по-активно на трибунала в Хага се приема от мнозина 
хървати за несъвместимо с националните им интереси и затова в страната об-
ществената подкрепа за евроинтеграцията постепенно спада36. 

През 2008 – 2009 г. хърватската външна политика преследва усилено цел-
та за членство в НАТО. От страна, в която са провеждани военни операции и 
са разполагани умиротворителни мисии на ООН, тя се превръща във фактор 
на стабилност в региона. Хърватия и Албания се присъединяват към НАТО на 
срещата в Страсбург на 1 април 2009 г., а 7 дни по-късно се провежда самата 
церемония в щабквартирата на НАТО в Брюксел.

Преговорите за еврочленството на Хърватия обаче се протакат близо шест 
години. Официално те приключват едва на срещата на върха на ЕС в Брюксел 
през юни 2011 г. Текстът на договора за присъединяването на Хърватия към ЕС е 
одобрен от Европейския парламент на 1 декември 2011 г., а на 9 декември с.г. на 
заседание на Европейския съвет в Брюксел се извършва официалната церемония 
по подписването му. Договорът влиза в сила на 1 юли 2013 г. Така Хърватия става 
28-ия пълноправен член на ЕС. Тя е първата страна от Източния блок, която се 
присъединява към съюза сама, индивидуално – след последната вълна на разши-
ряването през 2007 г., когато това правят България и Румъния37.

По настояване на хърватското правителство присъединителният договор 
е подложен на референдум в страната, който се провежда на 22 януари 2012 г. 
Въпреки че хърватите са разочаровани от трудно изпълнимите критерии, оп-
ределени от Брюксел в процеса на преговорите, и въпреки икономическата 
криза, която разтърсва еврозоната и заплашва самата идея за обединена Евро-
па, 43,7% от тях гласуват на този референдум, като 66% (т.е. около две трети) 
дават позитивен вот, а само 34% се обявяват против членството на страната в 
Европейския съюз. Това доказва, че макар и мнозина хървати да не харесват 
Евросъюза, те са убедени, че това е по-малкото зло за страната им, тъй като не 
вярват, че тя може да постигне социален и икономически просперитет сама и 
извън общността38. 
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Хърватия „напуска“ Западните Балкани и става първата държава от този 
регион, която успешно извървява пътя до пълноправно членство в ЕС. С встъ-
пването си в съюза тя вижда шанс да се превърне в истински „лидер“ на За-
падните Балкани и да ги поведе по пътя на евроинтеграцията. Това особено се 
отнася до Босна и Херцеговина, където Хърватия има сериозно влияние след 
приключването на военния конфликт през 90-те години на ХХ в. и може да 
изиграе ролята на стабилизиращ фактор. Очаква се, че членството на страната 
в ЕС ще има положителен ефект и върху босненските хървати – така около 600 
000 души могат да кандидатстват за хърватски паспорт и да пътуват свободно 
в страните от ЕС39.

Хърватите приемат еврочленството от 1 юли 2013 г. като начин да загър-
бят проблемите от войните, през които минават след 1991 г. С присъединява-
нето си към ЕС те очакват в региона да се смегчи силният национализъм, да 
се предотврати по-нататъшна териториална фрагментация и да се наложи ев-
ропейската политическа култура. Оттук насетне пред страната стои въпросът 
за присъединяване към еврозоната и Шенген, задачи, пред които са изправени 
също България и Румъния40.

След подписването на договора за присъединяване на Хърватия към Ев-
росъюза започва процедуратата по неговото ратифициране. Първо това се пра-
ви от Хърватия на 4 април 2012 г., последвана от останалите страни членки на 
ЕС. До 1 юли 2013 г. всичките 27 държави осъществяват ратификационната 
процедура41. За разлика от договорите на България и Румъния, в този на Хър-
ватия няма предпазни клаузи, но се предвижда страната да бъде подложена на 
три мониторингови доклади от страна на ЕК. Първите два доклада се изготвят 
през 2012 г., а третият е от март 2013 г., в който се прави заключението, че 
страната е изпълнила всички изисквания и е готова да се присъедини към Ев-
росъюза на 1 юли 2013 г.

За да стигне до тази повратна точка в своята история Хърватия преми-
нава през дълги години на мъчителни и непопулярни реформи. Подписаният 
договор с EС означава и частичен трансфер на сувернитет към общите инсти-
туции в Брюксел. Много хървати виждат в Евросъюза бюрократична организа-
ция с неефективни структури, която няма какво да им предложи. Те не вярват 
и в изравняването на икономическите и социалните разлики между държави-
те-членки. Всичко това, комбинирано със страховете за загуба на национална 
идентичност и невъзможността да се реализират хърватските национални ин-
тереси в ЕС, водят до нарастващ евроскептицизъм в страната42.
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Според подписания в Брюксел договор Република Хърватия трябва да 
има 12 евродепутата в Европейския парламент. През април 2013 г. обаче едва 
около 20% от хърватите се възползват от правото си да гласуват в първите в 
своята история евроизбори. През май 2014 г., на вторите подобни избори, ситу-
ацията се повтаря – гласувалите са едва 25%43. Процесите в самия ЕС не са об-
надеждаващи. Продължителната икономическа криза и последвалата рецесия 
и набиращата сила пронационалистическа тенденция, която е против загубата 
на сувернитет и национална идентичност, резервират хърватите и ги карат да 
бъдат твърде внимателни. При това, все по-често се говори за „двете Европи“ и 
за „Европа на две скорости“. За разлика от 12-те по-рано влезли нови членове 
в ЕС, Хърватия няма възможност да получи осезаема икономическа изгода от 
настоящото си членство. Тя влиза в един съюз, преживаващ силни финансови 
и икономически сътресения. Не са малко и политическите проблеми, които се 
задълбочават в Европа заради кризата в Украйна и влошаващите се отноше-
ния с Русия, Брекзит, тръгването на Централна Европа по свой собствен път, 
сблъсъка с тероризма на европейски терен и т.н. Докато в ЕС започва сериозна 
вътрешна криза и текат дезинтеграционни процеси, съвсем логично е да въз-
никне въпросът за мястото на вече влезлите в съюза балкански държави, както 
и за присъединяването на оставащите към него. Това са твърде сложни въпро-
си, които не могат да поучат на този етап еднозначни отговори44.

От 2000 г. целта за членството в ЕС започва да измества „националния 
въпрос“, за който се вярва, че през 90-те години може да реши всички останали 
проблеми. Важността ѝ се сравнява с постигането на хърватската независимост 
през 1991 г., правейки я втората най-важна национална стратегическа цел. Така 
Хърватия превръща евроинтеграцията в приоритет във външната си политика 
повече от едно десетилетие – от 2000 до 2013 г. Влизането ѝ в НАТО (2009) и 
в ЕС (2013) символично завършва дългия процес на социален и политически 
преход, през който страната се трансформира от тоталитарна комунистическа 
държава в такава с многопартийна демокрация и пазарна икономика.

русия и Украйна в хърватската външната политика 

След Европейския съюз и НАТО, важни за Хърватия са и отношенията 
ѝ с Русия. Те се проявяват особено по време на украинската криза. В истори-
чески план страната е в обсега на западната цивилизация и католическия кул-
турен кръг и това я отдалечава от православна Русия и Сърбия. 
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Хърватите застават на украинска страна още в началото на конфликта 
през есента на 2013 г., когато руският президент Владимир Путин прави всичко 
възможно да попречи на Украйна да се откъсне от руската сфера на влияние и 
да се ориентира към Запада, и още повече – да влезе в НАТО. В създалата се в 
Украйна ситуация Хърватия вижда себе си от 90-те години на ХХ в., когато е 
въвлечена в подобен сценарий за дестабилизация и разпокъсване на страната45.

Това, че в началото на 2014 г. Русия анексира Крим и го присъединява 
към своята територия, според хърватите е опасен прецедент и за Балканите – 
ако двете части на Босна решат да се присъединят към съседните Хърватия 
и Сърбия, или Косово – към Албания, последиците ще са непредвидими за 
региона. За хърватите темите за малцинствата, за интегритета и суверенитета 
са много чувствителни. И ако в световната преса се правят аналогии между 
случилото се в Крим и Косово, в хърватската те са между руската агресия в 
Украйна през 2014 г. и сръбската в Хърватия от 1991 г. Поради това хърватите 
съвсем естествено симпатизират на Украйна в разразилия се конфликт46.

За разлика от повечето държави в Европа, Хърватия може да си позволи 
една по-независима политика спрямо Русия и това до голяма степен се дължи на 
икономическата необвързаност на страната с руския енергиен пазар. Хърватия 
не внася газ от Русия – от 2010 г. тя няма договорни отношения с „Газпром“ – 
30 – 40% от потребностите си на газ задоволява главно от Италия, а останалите 
60 – 70% са от вътрешни добиви47. Страната добива и суров нефт от 36 петролни 
полета в страната, който се преработва в рафинериите в Риека и Сисак. 

Украйна, Унгария и Хърватия подписват тристранна декларация за реа-
лизация на проекта „Адриатически газов коридор“, която се ползва с подкре-
пата на САЩ и ЕК. Предвижда се газоснабдяването да се осъществява през 
LNG терминал за втечнен природен газ, който Хърватия изгражда на о-в Крък 
(в северната част на Адриатическо море). Големи количества „синьо гориво“ 
се очаква да се разтоварват там от танкери, идващи от САЩ и Израел. Този 
проект би превърнал Хърватия в регионален енергиен център и алтернатива на 
руския газ48. 

регионалната политика на Хърватия

След 2000 г. страната вече е отворена и към регионалното сътрудничество, 
включително и със съседни държави, с които е била доскоро във военен кон-
фликт (като Сърбия и Босна и Херцеговина). Настъпва процес на нормализация 
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на отношенията и успокояване на турбулентния регион. Президентите на Хърва-
тия, Съюзна република Югославия и Босна и Херцеговина се срещат в Сараево 
на 15 юли 2002 г. – първа подобна среща от 1991 г. насетне. На нея, за първи път 
от получаване на независимостта си, Хърватия показва, че иска да играе кон-
структивна роля в региона. В Босна тя вече следва европейската политика, като 
подкрепя международните институции, а не етническите хървати. Загреб въз-
приема Босна като напълно независима република, в чийто вътрешни работи не 
се намесва и я счита за равностоен партньор във външната си политика49. 

Хърватия одобрява и демократичните промени в Сърбия след 2000 г. и 
дори премахва визите за сръбски граждани през 2002 г. Хърватите вече не само 
признават, че са част от Югоизточна Европа, но подкрепят и идеята за присъ-
единяване на целия регион към ЕС. Когато през април 2013 г. сръбският вице-
премиер Александър Вучич прави първото си официално посещение в Загреб, 
хърватският външен министър Весна Пусич декларира, че хърватите подкре-
пят европейската интеграция на Сърбия и че двете държави са „гръбнакът на 
региона“. Това показва, че прагматизмът успява да се наложи над историческо-
то наследство в регулирането на хърватско-сръбските отношения50.

Когато става въпрос за Западните Балкани, с влизането на Хърватия в 
ЕС те се стесняват като териториално понятие. Някои националистически на-
строени хървати смятат, че с този акт страната им напуска региона и вратата 
на ЕС трябва да се затвори след нея. Но либералният, доминиращ възглед в об-
ществото е, че не е в интерес на Хърватия тя да е гранична и буферна държава, 
която да охранява 1300 км сухопътна граница на Европейския съюз и над 1200 
острова – при население от само 4,3 млн. души. И когато през юли 2014 г. в 
Дубровник се провежда традиционният „Форум Хърватия“, посветен на евро-
пейската интеграция на Западните Балкани, на него се изразява надеждата, че 
до 2020 г. цяла Югоизточна Европа ще бъде неразделна част от ЕС51.

Отношенията на Хърватия със съседните балкански страни обаче се об-
тягат по време на мигрантската криза през есента на 2015 г. Това само показва, 
че те са твърде крехки и държавите от региона все още имат много нереше-
ни проблеми помежду си. По хърватско-сръбската и хърватско-слованеската 
граница се създава сериозно напрежение, те се блокират, издигат се огради от 
бодлива тел. Едва след срещата във Виена през февруари 2016 г., повечето бал-
кански държави и Австрия стигат до договореност през региона да преминават 
само бежанците от войната в Сирия и Ирак, докато икономическите мигранти 
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да се връщат обратно. Така балканският маршрут официално е затворен, а бе-
жанският поток към Европа практически е спрян52.

Отношенията на Хърватия с балканските ѝ съседи и без проявите на миг-
рантската криза не са идилични, а са по-скоро „добри“ под натиска на между-
народната общност. Като млада държава на политическата карта на Европа, 
Хърватия има все още нерешени проблеми с почти всичките си съседи. Спо-
ровете със Словения и Босна и Херцеговина са териториални – за Пиранския 
залив и коридора „Неум“, докато тези със Сърбия си остават най-трудни и 
многоаспектни. Белград не спира да обвинява хърватите, че пречат на мнозина 
сърби с бежански статут да се върнат по родните си места и да им се възста-
новят имотите. Сред нерешените двустранни проблеми е и установяването на 
съдбата на изчезналите и убитите сърби и хървати по време на войната от 90-те 
години на ХХ в., разследването и осъждането на обвинените за военни прес-
тъпления, а също и връщането на предмети на изкуството и изплащането на 
пенсии53. Изобщо, неизживеният национализъм на хърватския и сръбския елит 
е сериозно препятствие пред нормализирането на хърватско-сръбските отно-
шения в началото на ХХI в.

През пролетта на 2014 г. стартира и делото срещу Сърбия в Между-
народния съд в Хага по обвиненията, повдигнати от Загреб още през 1999 г. 
за извършен геноцид по време на войната за независимост на Хърватия през 
1991 – 1995 г. Загреб обвинява сръбските власти в етническа чистка срещу 
близо 20 000 хърватски граждани, най-вече във Вуковар. Белград пък завежда 
контрапроцес през 2010 г. по обвинение в експулсирането на 230 000 сърби от 
Хърватия през 1995 г. Международният съд в Хага отхвърля взаимните обвине-
ния на Хърватия и Сърбия в геноцид и призова двете държави да затворят тази 
страница в отношенията си54.

Сръбско-хърватските отношения отново се влошават през есента на 
2014 г., когато бившият лидер на Сръбската радикална партия Войслав Шешел 
се завръща в Белград, за да се лекува и да изчака произнасянето на присъдата 
си от трибунала в Хага. Още на 18 ноември, в Деня на жертвите за освобож-
дението на Вуковар, който честват хърватите, той прави провокативни изказ-
вания и се връща към националистическата си реторика. Хърватският парла-
мент приема осъждаща резолюция, настоявайки Шешел, като символ на край-
ния сръбски национализъм, да се върне незабавно обратно в затвора55. Друг 
сръбско-хърватски инцидент, отново свързан с Шешел, е от 18 април 2018 г., 
когато по време на посещение на делегация на хърватския Сабор в Белградска-
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та Скупщина той запалва хърватското знаме. Делегацията веднага прекратява 
посещението си и се завръща в Загреб. Изобщо „случаят Шешел“ поставя под 
съмнение крехкия напредък в нормализирането на сръбско-хърватските отно-
шения и води до нова фаза на охлаждане и дистанциране.

Един от големите проблеми пред евроинтеграцията на Хърватия годи-
ни наред е тлеещият ѝ конфликт със Словения. Именно последната блокира 
преговорите за еврочленство на Хърватия през 2008 – 2009 г. Близо 25 години 
Любляна и Загреб не могат да постигнат споразумение за общата си граница 
както по суша, така и в акваторията на Адриатическо море56. Обект на полеми-
ка и на ескалация на напрежението в двустранните отношения обаче е не само 
Пиранският залив, но и редица нерешени въпроси след разпада на Югославия. 
Едва през 2009 г. Словения и Хърватия официално подписват договор в Сток-
холм, че са съгласни спорът между тях да се реши с международен арбитраж, 
когато Хърватия стане член на ЕС. Но това така и не се случва, тъй като Загреб 
едностранно се оттегля от споразумението през 2016 г.57

Друга изключително важна за хърватите съседна държава е Босна и Хер-
цеговина. Мнозина босненски хървати са с двойно гражданство и след 1 юли 
2013 г. ползват хърватското, за да пътуват и да имат достъп до европейския 
трудов пазар. Европа се надява това да създаде условия за мирни реформи, 
а Хърватия да оглави и ръководи в бъдеще процеса на разширяване на ЕС в 
Югоизточна Европа.

Хърватия и Босна и Херцеговина обаче имат все още нерешени територи-
ални спорове. Хърватската автомагистрала, която трябва да свърже централната 
част на страната с южното крайбрежие около Дубровник, не може с години да се 
построи след Сплит, тъй като територията на Хърватия има 5-километрово пре-
късване (което е босненска територия), т.нар. коридор „Неум“. Хърватите имат 
план да го заобиколят, като построят мост на полуостров Пелешац, но той се 
бави дълго време поради трудности, създавани от властите в Сараево58. 

Присъединяването на Хърватия към ЕС открива нови възможности за 
сътрудничество и с България. Провеждат се регулярни срещи на високо равни-
ще, на които се изразява желание да се постигне по-интензивно икономическо 
сътрудничество между двете страни, да се подкрепят взаимно за интеграция 
в Шенгенската зона и да работят съвместно за европейската перспектива на 
Западните Балкани. Балканското регионално сътрудничество и политиката на 
разширяване на ЕС към Западните Балкани е във фокуса на българското пред-
седателство на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г. 
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На 16 май 2018 г., по време на срещата на върха ЕС – Западни Балкани в София, 
хърватският премиер Андрей Пленкович обещава, че ще инициира следващата 
среща от такъв формат по време на хърватското председателство през първата 
половина на 2020 г.

За Хърватия, обаче, която години наред се опитва да се наложи като ли-
дер на Западните Балкани, ще става все по-трудно да представи идеята за ев-
роинтеграцията като примамлива и желана в региона, особено след Brexit и 
мигранската криза от 2015 – 2016 г. Европейският съюз, който се доказва като 
най-успешния проект на Стария континент през ХХ в. (с утвърдени демокра-
тически ценности и постигнат дълготраен мир), трудно се справя с предиз-
викателствата на XXI в. Голяма опасност в резултат на мигрантската криза е 
рухването на Шенгенското система, която е едно от най-големите постижения 
на ЕС. Стени и огради се появяват не само по външните граници на съюза, но 
и по вътрешните – между Словения и Хърватия, между Унгария и Хърватия и 
т.н. Европа, която винаги е споделяла философията на „отвореното общество“, 
сега се затваря, което дава почва за нарастване влиянието на антиемигрантски-
те и националистическите партии във всяка държава59.

Евроинтеграционният процес тече твърде бавно на Балканите – западно-
балканските лидери, с присъщите си авторитарни „забежки“, създават режими, 
които се отдалечават от демократичните стандарти на ЕС и съответно забавят 
страните си по пътя към еврочленството. Освен това и международни играчи 
се борят за влияние и надмощие в региона. Кремъл не крие амбициите си да 
препятства членството на страните в НАТО и ЕС. Турция пък укрепва позици-
ите си сред мюсюлманското население (главно в Албания, Косово и Босна и 
Херцеговина). Още по-притеснително е нарастващото влияние на крайния ис-
лям, като стотици мюсюлмани от региона се радикализират, присъединявайки 
се към редиците на ИДИЛ в Сирия и Ирак.

Това, че европейските лидери отлагат разширяването на Евросъюза към 
Западните Балкани до 2025 г., свежда до минимум стимулите за продължава-
не на демократичните реформи в региона, явяващи се единственият гарант за 
мирното му развитие. Национализмът отново избуява и е алтернатива на ин-
теграцията. Така проблемът е по-скоро в „отсъствието“ на ЕС от Западните 
Балкани и точно този вакуум напоследък запълва Русия. Хърватия е особено 
чувствителна към руското влияние в Босна и Херцеговина, най-вече върху Ре-
публика Сръбска, където открито се пропагандира законността на референду-
ма в Крим, тъй като и босненските сърби искат провеждането на такъв, с който 
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да се отцепят от общата държава. Самото Дейтънско споразумение не създава 
стабилност в новата федерация, която не дава признаци да може да съществува 
като независима държава. В случай, че Република Сръбска реши да се отцепи и 
да се присъедини към Сърбия, Хърватия надали ще се поколебае да претенди-
ра върху населените с хървати региони на мюсюлмано-хърватската федерация 
(около Мостар). Ако към всичко това се прибави опасността от влошаване на 
отношенията Белград-Прищина, Югоизточна Европа отново може да създаде 
сериозни проблеми за Европейския съюз.

Бележки
1 Ognyanova, I. Croatian Nationalism in Communist Yugoslavia. – Etudes Balkaniques. 4, 2004, 3–18.
2 Голдщайн, И. История на Хърватия. Пигмалион, 2003, 268–269.
3 Като се сравнят данните от преброяването от 1991 г. и 2001 г., ясно се вижда какви са „етни-

ческите“ последици от войната – броят на сърбите значително намалява – от 12% на 4,5% 
от населението на страната. (Вж. Bideleux, R. The Balkans: a Post-communist History. London, 
New York: Routledge, 2007, с. 183).

4 Босненските хървати представляват 17% от цялото население.
5 Uzelac, G. Franjo Tudjman’s Nationalist Ideology. – East European Quarterly, 31, 1998, 4, 449–472.
6 Според изборния закон от 2002 г., 3 места в Сабора се резервират за сърбите. (Вж. Serbo-Cro-

atian Relations. Knowledge towards the Protection of Identity. Novi Sad, 2016, p. 75).
7 Огнянова, И. „Компенсаторното десетилетие“ – Хърватия след Туджман (2000 – 2012 г.). – В: 

Балканите през първото десетилетие на 21. век. София, 2012, 403–430.
8 MacDonald, D. Croatia. Since Independence: War, Politics, Society, Foreign Relations. – Canadian 

Slavonic Papers, 4, 2009, p. 585.
9 Konitzer, A. Croatia’s Party System – From Tuđmanism to EU Membership. – In: EU Integration 

and Party Politics in the Balkans. – EPC ISSUE PAPER, 77, 2014, p. 19.
10 Serbo-Croatian Relations…, p. 129.
11 Процесът срещу него започва през 2008 г., а присъдата от 24 г. затвор е произнесена през 

2011 г. (Вж. Kulenović, E., K. Petković. The Croatian Princes: Power, Politics and Vision (1990 – 
2011). – Croatian Political Science Review, Vol.53, 4, 2016, 114).

12 Lukić, R., S. Ramet, K. Clewing. Hrvatska od osamostaljenja. Zagreb, 2013, p. 72. 
13 През 2010 г. ефективни присъди получават бившият министър на отбраната Берислав Рон-

чевич и бившият вицепремиер Дамир Поланчец. Санадер е съден за вземане на подкуп и 
през 2012 г. е изпратен в затвора с ефективна 10-годишна присъда. (Вж. Budimir, D. Hrvatska 
politička elita na početku demokratske tranzicije. – Anali, VII, 2010, 89–91).

14 Той управлява Загреб три мандата от 2000 г. насам. През 2014 г. той и 18 негови сътрудници 
са арестувани и обвинени в корупция и злоупотреба със служебно положение.

15 Партията трябва да плати глоба от 658 000 евро и да върне в държавната хазна незаконно 
присвоените 3,5 млн. евро. Това е първият случай в хърватската история, когато политиче-
ска партия е призната за виновна в корупция. (Вж. Kulenović, E., К. Petković. The Croatian 
Princes…, 127–129).

16 Lukić, R., S. Ramet, K. Clewing. Hrvatska od osamostaljenja…, 154–157.
17 Čermák, P. Reintegration of Local Communities Divided by Ethnic Conflict: Ethnically Mixed Mu-

nicipalities in the Western Balkans. – Croatian Political Science Review, Vol.53, 4, 2016, 219–222.
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да се отцепят от общата държава. Самото Дейтънско споразумение не създава 
стабилност в новата федерация, която не дава признаци да може да съществува 
като независима държава. В случай, че Република Сръбска реши да се отцепи и 
да се присъедини към Сърбия, Хърватия надали ще се поколебае да претенди-
ра върху населените с хървати региони на мюсюлмано-хърватската федерация 
(около Мостар). Ако към всичко това се прибави опасността от влошаване на 
отношенията Белград-Прищина, Югоизточна Европа отново може да създаде 
сериозни проблеми за Европейския съюз.
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The Republic of Croatia – From the National  
to the European Idea 

Irina Lyubomirova Ognyanova-Krivoshieva

Created after the break-up of former Yugoslavia in 1991, the Republic of Croatia has faced 
not only the problems of the transition from socialism to democracy and market economy 
but also the consequences of the severe war of independence (1991 – 1995). To this day, 
the public life in the country is heavily marked by latent nationalism, which manifests itself 
whenever an appropriate occasion arises. 
On April 1, 2009 the Republic of Croatia joined NATO and on July 1, 2013 it became a full 
member of the European Union. For the Croats, joining the EU was not a simple issue and for 
many it meant a partial transfer of sovereignty to the common institutions in Brussels. But at 
the state level, joining the EU was an important strategic goal and a priority of the country’s 
foreign policy at the beginning of the 21st century.
Keywords: Tudjman, Post-Comunist Croatia, Accession to EU and NATO, nationalism re-
gional policy.
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