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I. ОБОСНОВКА НА АКТУАЛНОСТТА НА ПРОУЧВАНЕТО 

Налага се да започнем с важна уговорка относно формулировката на темата на настоящето 

проучване. Разбира се, всяко намигване към читателя, което се нуждае от обяснение, само 

по себе си е провал, но не можем да си позволим лукса да възникнат недоразумения още с 

избора на тема. 

В началото на Петото разширяване, в хода на подготовката и реализацията му, за него 

често се говореше като за „Източното разширяване на ЕС“ – в единствено число. 

Независимо от обстоятелствата, че  

 а) в началния момент не е съществувала яснота колко страни-кандидатки ще бъдат 

приети (Балаш 1997, Смит 2003);  

 б) към групата на Страните от Централна и Източна Европа се очаква да се включи 

Кипър, но също и Малта;  

 в) пост-комунистическите страни от Вишеградската група упорито настояват да се 

третират като централно, а не източно европейски,  

тази словоупотреба се наложи като общоприета. В литературата и досега с „Източно 

разширяване на ЕС“ се обозначава историческият процес, чрез който ЕС се разрасна до 27, 

а после и до 28 страни-членки. 

Обаче в хода на този процес започнаха да се очертават непредвидени странности – първо, 

началните 12 страни-кандидатки се оказаха разделени на Люксембургска и Хелзинкиска 

група. Второ, България и Румъния не просто изостанаха с три години, но и спрямо тях бе 

приложена безпрецедентна в историята на ЕС след-присъединителна условност, 

свидетелстваща за друго качество на тяхната евроинтеграция. Освен това през 2013г. 



4 
 

към Съюза се присъедини и Хърватия, която се брои официално за Шесто разширяване на 

ЕС. Но условията за нейното включване към тогавашните 27 страни-членки е в рамките на 

условия и политически подход, които са еднакви за следващите кандидатки за членство от 

Западните Балкани и Турция, някои от които страни съществено напредват към покриване 

на критериите за членство в Съюза. 

Всичко това означава, че в рамките на процеса на разширяване на ЕС след четвъртата му 

фаза/вълна, присъединила Австрия, Финландия и Швеция, наблюдаваме едновременно и 

качествени трансформации и форми на приемственост, които не позволяват да останем 

при някаква самоочевидност на деленията. Още по-малко сме оправдани да говорим за 

„Източното разширяване“ в единствено число, което би означавало предварително да 

изберем като по-важно повтарящото се общо пред същественото различно. Основна цел 

на настоящето проучване е именно установяване на неочевидните съотношения между 

двете – еднаквото и различното. В частност целта е да се докаже кое преобладава в 

конкретните случаи - между присъединяването на България и Румъния, от една страна, и, 

от друга, на страните от Западните Балкани (в съответствие с рамковата изследователска 

ориентация на проекта Жан-Моне Център за високи постижения). 

Може да изглежда парадоксално, че в момент, в който разширяването на ЕС значително се 

забавя, актуалността на проучванията върху процеса на това разширяване изключително 

нараства. Парадоксалността обаче е привидна, защото разширяването на ЕС слезе надолу в 

листа на политическите приоритети поради ясното осъзнаване на два особено важни 

факта.  
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Първо, смятано в началото на новия век за най-голям успех на външната политика на 

Съюза (Бьорзел; Вахудова, Седейлмайер, Димитрова 20004 и др.), днес Източното 

разширяване често получава доста по различни оценки (Епстайн и Джейкъби 2014; 

Томини 2015; Слепин 2015; Менделски 2015; Аг 2015; 2016; Иконому и др. 2017). Вярно е, 

че почти веднага след приключването на Петата вълна на разширяването (наричано 

метафорично „Големия взрив“ в пряка алюзия към създаването на вселената), се появиха 

отрезвяващи гласове в рязък дисонанс с преобладаващата еуфория от неговото 

осъществяване (Маниокас, Коченов, Галахър). Присъединяването на България и Румъния 

към Съюза само усили лагера на тревожните гласове (Андреев, Ганев, Танасою, Раковита). 

Но особено около навършването на десетилетието от членството на страните от ЦИЕ се 

появиха множество резултати от изследвания, които осмислят процеса на разширяване на 

ЕС на изток в откровено критична перспектива въз основа на най-новите тенденции в 

разгръщането на процесите вътре в Съюза (Епстайн и Джейкъби, Аг, Томини, Слепин, 

Менделски, Димитров и колектив, Иконому и др.). Развоят на събитията в СЦИЕ протече в 

посока, диаметрално противоположна на предполаганата по силата на изходните 

допускания за естеството на Източното разширяване.  

Да припомним накратко. Изхождайки от предпоставките за  

а) „несъмнената властова асиметрия“ на ЕС над кандидатките за членство  

и  

б) „неоспоримите ползи от членството“,  

политическите елити в страните членки, а и съгласните с тях академични автори 

допускаха, че членството в Съюза - като основен гарант за мира, стабилността и 
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просперитета на Европа, е с непреодолима притегателна сила. То е ясно осъзната в 

дълбочина и искрено преследвана цел на обществата от СЦИЕ, както в лицето на 

националните политически кръгове, така и на широката общественост.  

Така видяна ситуацията, няма причина разширяването на ЕС, което се мисли като износ на 

европеизация1 (Седелмайер; Шимелфениг; Грабе; Хюз и колектив), да се натъкне на 

съпротива, а още по-малко – на неуспех. Изглеждаше сякаш, че цялата задача се свежда до 

предлагане в СЦИЕ на пакет от норми ( Acquis Communautaire) и административен апарат 

за тяхното приложение, които страните кандидати приемат с максимална добронамереност 

и всеотдайност. Така на Европейската комисия (ЕК)2 остава само задачата да регистрира 

успеха в постигнатите резултати от положените от страните усилия за реформи във всички 

области на обществения живот - в изпълнение на националните програми за европеизация, 

разписани в приоритетите на Партньорствата за присъединяване. Успех, който макар 

понякога и да е непълен и с уговорката, че ще бъде довършен след приемането на 

                                                           
1 Следвайки известната дефиниция на Радаели, приемаме, че европеизацията е общият термин, с който се 

обхващат всички промени, настъпващи в едно общество, в което се прилагат ценностите, нормите, 

политиките и процедурните практики на ЕС. Седелмайер е прав, че по-точен би бил неологизмът „и-

юнизация“ (на български примерно - евросъюзиране), но от друга страна в наложения вече термин ясно 

звучи акцентът върху специфично европейското цивилизационно наследство в смисъла на Норберт Елиас. 

Става дума за общ цивилизационен фундамент в западноевропейските общества, който позволява 

относително плавното развитие на интеграционните процеси между тях, кулминирали в началото на 1990-те 

до създаване на ЕС. 
2 За целите на предстоящото изследване е изключително важно да се направи уговорката, че както страната-

кандидатка е нещо единно само в много условен смисъл, така и Европейската комисия е удобно да бъде 

мислена като монолитен субект, но това е много далече от реалността. Комисията е също толкова условно 

„единен субект” – съставът на ЕК от комисари е от политически фигури със собствените си партийни 

принадлежности, с техните политически кабинети, а зад тях стои огромна администрация от социализирани 

в различни национални култури експерти. А също така вътре в и между различните отдели на 

администрацията на ЕК също има собствени напрежения, съперничества, интриги и пр. Да не говорим, че 

личностният отпечатък, който една или друга фигура дава върху работата на Комисията в съответен 

исторически момент, не бива да бъде пренебрегван (Галахър 2009; Гатева 2015; Велева 2018). Това е 

изключително голяма трудност пред настоящето изследване, което се фокусира единствено върху докладите, 

изготвяни от името на ЕК като участник в политическата система на ЕС, но от нейната администрация. 

Обаче употребата на тези доклади е с основно политически цели, спрямо които съдържанието на докладите 

има второстепенна роля, както е добре изяснено в специализираната научна литература. Няма съмнение 

обаче, че именно ЕК в качеството на институция на ЕС носи политическа отговорност за докладите по 

напредъка на страните, въз основа на които се правят и политическите решения, определящи  съдбата на 

съответните национални общества. 
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съответната страна за член на ЕС, бе несъмнен, гарантиран и, поради това, оправдаващ 

членството в Съюза. Защото страната е успешно европеизирана/„июнизирана“ и можеща 

пълноценно да се справя с отговорностите от членството в ЕС. 

Развоят на събитията през последните години в Полша и Унгария3 (страни, смятани 

доскоро за флагмани на Източното разширяване и за неоспоримо изпреварващи всички 

останали пост-комунистически общества по степен на готовност за членство в ЕС) 

недвусмислено показа, че извървяният път към това членство далече не е само „напред и 

нагоре“, нито пък е гарантирано еднопосочен. Още по-малко постигнатото е равнозначно 

на европеизация на обществата в тези страни. Става неоспоримо ясно, че преносът на 

европейското право не гарантира и приложение на европейските добри практики в 

провеждането на интеграционните политики; не е гарант за устойчивост на либералната 

демокрация и още по-малко – за върховенството на правото. Особено в сферите на 

демокрацията и върховенството на правото, които са нормативно гарантирани като 

фундамент на евроинтеграционния процес и устои на ЕС, (но в които няма общоприети 

стандарти, а съответно няма и механизми за контрол над тяхно евентуално спазване), 

европеизацията - в хода на подготовката за членство - е била само повърхностна, повече 

декларативна, оставаща на хартия и, поради това, е обратима.  

                                                           
3 На техен фон развитията на процесите в политическата сфера в Чехия изглеждаха доскоро много 

приемливи. Победата на изборите през октомври 2017 на откровено популистка партия, със силна 

антикорупционна реторика, за чийто лидер има основателни съмнения за корупционни афери, променя тази 

оценка. Всъщност Милада-Ана Вахудова, ключов автор в академичната традиция за изследване на 

европеизацията, която иначе е ентусиазиран поддръжник на тезата за успеха на Източното разширяване, на 

въпроса как оценява присъединяването на родината си към ЕС отговаря „Това е майтап!” (“It’s a joke!”). 

Аргументите й са основно два: поети са били ангажименти за реформи на публичната администрация след 

влизането в ЕС, които така и са останали неизпълнени, и деградацията на качеството на политическия живот, 

чиято най-ярка проява е разрастващата се популярност на Андрей Бабиш, „чешкият Донълд Тръмп” (личен 

разговор от април 2015). 
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От тази перспектива България и Румъния, които бяха възприемани първоначално като 

разочароващо изключение от всеобщия успех на Източното разширяване, се оказват 

всъщност ранни предвестници на общия фундаментален проблем в присъединяването на 

пост-комунистическите страни към ЕС.  

В този смисъл Таня Бьорзел и Томас Рисе са прави да твърдят, че „с преместването на 

границите на Европейския съюз на югоизток бяхме възнаградени с още един реален 

житейски експеримент за влиянието на ЕС върху вътрешното развитие на страните.“ Само 

че резултатът от този експеримент бе доста по-различен от очакваното. Вместо поредно 

доказателство за успеха на ЕС да европеизира, резултатите от експеримента се оказват - по 

неоспорим начин – свидетелства за твърде ограничената възможност на Съюза да 

провежда политика, способстваща за фундаментална промяна на пост-комунистическите 

общества (или, по-общо, на общества с твърде различен цивилизационен фундамент от 

този в западноевропейските страни). В пазарната интеграция успехът е несъмнен, но оттам 

нататък постиженията са повече разочароващи в една или друга степен, варираща в 

съответствие с особеностите на националните ситуации. 

Разбира се, бихме могли, подобно на някои автори от мейнстрийм4 традицията в 

изследванията върху европеизацията (примерно, Шимелфениг; Бьорзел), за да се 

задоволим с констатацията/баналността, че този процес протича успешно, където 

обстоятелствата са благоприятни, и неособено резултатно - при неблагоприятни 

обстоятелства. Смятаме обаче, че подобен труизъм е само повод да си припомним рефрена 

                                                           
4 Mainstream (англ.) може да се преведе на български като “основно русло” или „главно направление”. Няма 

еднозначен превод, което и налага употребата на тази чуждица, не само защото в българската научна 

традиция, поради собствената й неразвитост, няма такова устойчиво разграничение между основни и 

съпровождащи направления. Също толкова важни са и съпровождащите конотации, които биха се загубили в 

превода – акцент върху престижността на „основното направление", но също така и върху оспоримостта на 

работите от това направление.  
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от повестта на Валери Петров „Меко казано“5. Защото същинският проблем на 

разширяването на ЕС – от Петото нататък – е, че то трябва да протече тъкмо в общества, в 

които няма естествени предпоставки отвеждащи в тази посока и се налагат именно 

фундаментални социетални реформи в хода на подготовката за членство в ЕС. Това 

всъщност е основният проблем на Източните разширявания – те следва да намерят 

решение на противоречието, че трябва да протекат, а не могат да протекат по естествен 

път. Поради което и се налага провеждане на конкретна, целенасочена политика за 

постигането на тази стратегическа цел, към която наличните предпоставки в националите 

общества не отвеждат. А причината да се твърди, че разширяването „трябва да се 

реализира“, поради което то е дългосрочна стратегическа цел при създаването и 

развитието на ЕС (Велева 2018), е в ясното разбиране, че без него страните-членки ще са 

изложени на преки и много реални заплахи – пожарища от граждански войни6, масови 

миграционни потоци7, екологични бедствия8, разпространение на нелиберални 

политически режими с пряка връзка с интересите и влиянието на Русия9 (О’Бренън, 

Иконому и др.). И т.н. 

                                                           
5 „Меко казано, ти май не си много умен...“ 
6 Зверствата в хода на войните в бивша Югославия по нищо не отстъпват по мащаб и жестокост на 

регистрираните в хода на Карнегиевата анкета от началото на ХХ век. 
7 По изчисления, предоставени от Световната здравна организация, за периода 1992-2015г. от Източна 

Европа в страни от ЕС-15 са се преселили около 18 милиона души; при това – без да са бежанци от 

граждански войни. Нахлуването на около милион бежанци годишно в периода 2015-2016 се оказа огромна 

криза на ЕС, особено за страни като Германия, Франция, Италия. Така че можем да си представим какво би 

било за тях подобен миграционен поток в началото на 1990-те и то от мигранти със съвършено различно 

себевъзприемане, личностни претенции и култура от тези на бежанците от Африка, Афганистан и подобните 

им. 
8 Да припомним, че радиоактивният облак от Чернобилската катастрофа бе регистриран първо в Швеция и 

оттам научихме за този остър здравно-екологичен проблем. 
9 Дипломати от периода на 1990-те категорично твърдят, че вътрешните проблеми на Русия при 

управлението на Елцин са позволили относително безпроблемно Източно разширяване, каквото не би било 

вече възможно при Путинова Русия, която активно би заявявала и отстоявала претенции срещу експанзията 

на ЕС в нейните „сфери на влияние”. 



10 
 

Накратко, първата причина за изключителната актуалност на проучванията върху хода 

на Източното разширяване на ЕС е дълбоката криза, в която се намира той в настоящия 

момент10 – криза, чийто генезис не може да бъде разбран, ако забравим за твърде 

проблематичните резултати от последните разширявания на Съюза. А това налага да 

бъде преосмислена на първо място политиката за провеждане на разширяване – както 

по отношение на изходните допускания за „безусловната властова асиметрия“ и 

„несъмнената полза от присъединяването към ЕС“, така и по отношение на 

инструментариума за провеждане на тази политика – разширителната условност на ЕС, 

който е свързан пряко с тези изходни допускания, макар и да не произтича единствено от 

тях. Именно качествената промяна в подхода за провеждане на политиката за разширяване 

към страните от Югоизточна Европа (Гатева, Фейгън и Сиркар, Кмезич) е достатъчно 

свидетелство, че най-малкото ЕК си дава сметка за дълбочината на проблема за 

европеизацията на кандидатстващите страни като предварително условие за членство в 

Съюза. 

На второ място, за всеки който познава историята, а също и актуалното социално-

политическо състояние на обществата в страните от Югоизточна Европа, е ясно, че те са в 

цивилизационно отношение още по-различни от техните съседи, които вече са в ЕС. Тук 

можем да се позовем, както на историята на закъснялата и ексцентрична модернизация 

                                                           
10 Всяка генерализация може да бъде опровергана от отделен пример, например, съгласни сме с коментара на 

Л. Тонева, че Естония е потвърждение на „приказката за успеха на европеизацията” и, в този смисъл, 

опровержение на твърдението за кризата на „преобразуващата сила на ЕС”. Тъкмо поради това е важно да се 

работи не с отделни, а с типологически представителни случаи – по отношение на СЦИЕ точно такива 

представителни случаи са обществата от Вишеградската група. Проблемът е в това, че изглеждалото дълго 

време като изключение (българо-румънският случай) се оказва просто първи симптом за дълбочинно 

правило, на което му е нужно време, преди да стане видимо и на повърхността. Тъкмо поради това е важно 

да се правят комплексни, систематични международни сравнения (Харалампиев и колектив 2015), защото те 

показват, че примерно Естония е качествено еднопорядкова с Австрия, а не с останалите Балтийски страни. 

Съответно и нейната евроинтеграция е по-сходна с тази на страните от Четвъртата, а не от Петата вълна и 

има много ясни причини това да е така – преди и извън присъединителния процес. 
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(Йелавич, Мишкова, Манчев, ), така и на емпиричните данни от ежегодните проучвания от 

Индекса на настигането (2012-2016)11, сравняващи страните-членки и кандидат-членки в 

ЕС по 37 различни признаци от икономическо и политическо естество. Никой, 

включително в самите тези страни, не си прави илюзията, че техният път към членство в 

Съюза може да е по-лек, бърз или безпроблемен в сравнение със страните от ЦИЕ. Още 

повече, че същественото затрудняване, да не кажем загубата на перспектива за членство в 

ЕС на Турция към днешна дата12, е ясно свидетелство, че липсата на напредък в този 

процес е изключително контрапродуктивна.  

В този смисъл, фундаменталното изходно противоречие, определило характера и начина 

на протичане на Източното разширяване, (а именно, то не може да протече, а 

същевременно трябва да протече) всъщност е само възпроизведено в ситуацията в днешна 

Югоизточна Европа, само че с много по-висока степен на риск – поради допълнителните 

задачи на незавършено „държавно строителство“, много тежки междуетническите 

напрежения, официализирана повсеместна корупция (Трайковски, Бабич) и пр. С други 

думи, от една страна, дори при относително благоприятните обстоятелства на Петото 

разширяване политиката за неговото провеждане не е била особено резултатна, а сега 

очакванията към тази политика, от друга страна, са усложнени и завишени - като 

обстоятелствата за нейната реализация са крайно утежнени. При тези условия нито може 

да се следва предишния политически подход към разширяването, нито може да се разчита 

на „естественото саморазвитие“ на иновативната, по самата си същност, разширителна 

условност на ЕС (Гатева).  

                                                           
11 http://www.thecatchupindex.eu/TheCatchUpIndex/ - посетена на 12.09.2017. 
12 Заявено първо от германски, френски и австрийски политици, а след това официализирано и като позиция 

на ЕК в речта на Юнкер за Състоянието на ЕС през септември 2017. 

http://www.thecatchupindex.eu/TheCatchUpIndex/
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 Ако положителният опит от присъединяването на пост-комунистическите страни е в 

поуката, че трябва да се провежда политика на разширяване, съобразена именно с 

неблагоприятните местни икономически, политически, институционални и културни 

условия,  то това означава на първо място само едно: последното, на което може да се 

разчита, е, че политическият подход и неговият специфичен инструментариум може да се 

приема за даденост по подразбиране – сякаш е естествен, универсален и „абониран за 

успех“. Обратното, самият политически подход, на който инструментариумът е 

конкретизация и въплъщение, трябва да бъде опознат в дълбочина и осмислен. За да бъде 

след това преосмислен - за да е реалистично очакването, че подобреният, адаптиран към 

спецификата на проблемната ситуация, подход би дал по-продуктивни крайни резултати – 

не само членство в ЕС в обозримо бъдеще, но и пълноценност на това членство. 

Големият проблем на досегашния подход, който постоянства в принципите си (Гатева), е, 

че той е повече продукт на метода „проба – грешка“, „учене чрез правене“ и намиране на 

„ад хок решения“, отколкото на промислена стратегия (каквато никога не е имало, според 

изследователите на процеса) и разбиране на специфичното естество на решаваните 

проблеми. Такъв подход, чиято неефективност е доказана, примерно още от членството на 

Гърция в ЕС и в еврозоната по-късно, е особено безперспективен по отношение на 

останалите страни от Югоизточна Европа. Шансовете за излизане на ЕС от сегашната 

дълбока и многоаспектна криза пряко зависят от рязко повишаване на ефективността на 

провежданите политики, една от които е и политиката за разширяване. Тя може да бъде 

временно забавена, но не и забравена; тя не може да бъде нито отложена, нито 

пренебрегната. По абсолютно същите причини, поради които изобщо и започнаха 

източните разширявания (Джон О‘Бренън, Карън Смит, Иконому и др.).  



13 
 

Осмисленото решение на проблема задължително минава през проучване в дълбочина на 

изминали път, особено по отношение на процеси, в които е доказано наличието на силна 

„зависимост от изминатия път“ (path-dependence), какъвто е случаят с политиката за 

разширяване на ЕС (Андреев).  

Актуалността на настоящето проучване произтича от необходимостта да стигнем до 

по-задълбочено разбиране на механизмите за конструиране и реализация на 

политиката за разширяване на ЕС с оглед намиране на възможности за нейното 

оптимизиране. 

Още в началото на обосновката за необходимостта от предстоящото изследване дължим 

една ясна ограничаваща уговорка. Процесът на подготовка за членство в ЕС протича на 

първо място между страните членки и страните кандидатки за членство – техните интереси 

и цели са определящи за характера, скоростта на протичане и времето за завършване на 

процеса (Велева 2018). В този смисъл проучване, което изначално ограничава полето на 

вниманието си върху взаимодействието между кандидатстващите страни и Европейската 

комисия (като локомотив и оркестратор на процеса), може да постигне само частично 

разбиране за естеството и алтернативите на развитие на своя предмет, колкото и да е важна 

променящата се роля на ЕК в него. При все това, взаимодействието реализирано в хода на 

наблюдението над страните-кандидатки не е маргинален или второстепенен процес, а 

основен ресурс на ЕС да подпомага дължимото европеизиране на своите партньори, 

особено от стартирането на Партньорствата за присъединяване нататък. 

Проблемът е, че досега дори този частичен предмет е изучаван основно чрез интервюта от 

участници в процеса на взаимодействие с Комисията, прочит на нормативни документи 
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(Хюз и колектив, Грабе, Гатева), а текущата работа, в която се реализира 

взаимодействието между ЕК и страните кандидатки не са ставали предмет на изчерпателен 

количествен анализ. Резултатът от този анализ по никакъв начин няма да замени пълнотата 

на картината на многоравнищния, диверсифициран и оставащ в голямата си част „в сянка” 

политически процес, отвеждащ към разширяванията на ЕС. Но конкретността на 

познанието за този ключов фрагмент от процеса със сигурност ще разшири 

интелектуалните ни сетива за характера и рамковите условия на политиката за 

разширяване на ЕС. 
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II. ЦЕЛ, МЕТОДОЛОГИЯ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Основна цел на настоящето изследване е  

- да установи устойчиви особености в начина на взаимодействие между страните 

кандидатки за членство в ЕС и Европейската комисия в качеството й на 

своеобразен „локомотив на Източното разширяване“ (Хюз и колектив), които 

особености могат да бъдат разбрани като отразяващи характерния модел за 

провеждане на политиката на разширяване на ЕС;  

- да се установи степен на (не)съответствие на тези особености, съобразно целите 

на подготовката за членство в Съюза, с оглед формулирането на препоръки 

към политическия подход на разширяването, целящи подобряване на 

неговата резултатност в европеизацията на страните кандидати за 

членство. 

Предмет на изследването, както става ясно от горепосочената цел, е самото 

взаимодействие между ЕК и страната-кандидат, отвеждащо към създаване на 

достатъчен капацитет за поемане на отговорностите от членството в ЕС. По силата на 

исторически сложилите се обстоятелства, добре изяснени в научната литература (Грабе, 

Чива/Финемор, Гатева), а не поради предварителен замисъл, в цялата сложена 

методология за провеждане на разширителната политика на ЕС (Маниокас) на преден план 

изпъква условността. Тя на свой ред е реализирана, в пакет от конкретни инструменти 

(Грабе), на първо място чрез ежегоден мониторинг и оценка на напредъка на съответните 
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страни с оглед постигане на очаквана/достатъчна13 степен на готовност за поемане на 

ангажиментите по членството в Съюза.  

По тази причина обект на изследване ще бъдат ежегодните доклади, съдържащи 

резултатите от мониторинга и оценката на ЕК. Това е изключително голямо стесняване 

на обекта на изследване, който иначе включва огромен комплекс от дипломатически, 

политически, партийни, а в много случаи и междуличностни отношения, влияния на 

ситуативни обстоятелства, влияние на общественото мнение и пр. Такова тотално 

изследване на процеса на подготовката на една страна за членство в ЕС е извън обсега на 

постижимото с ресурсите на отделен колектив в рамките на тригодишно проучване, в 

което участниците са основно студенти, вариращи като брой от година на година, (какъвто 

е настоящият изследователски фрагмент в рамките на цялостния проек на Жан-Моне 

Центъра за високи постижения) .  

Стесняването в обхвата на обекта на изследване само до текстовата реалност на 

мониторинговите доклади е оправдано от допускането, че тези доклади са основен 

публичен израз на протеклото взаимодействие между двете основни страни в процеса 

и съдържат/проявяват в себе си характера на това взаимодействие. Т.е. колкото и по-

сложна, по-дълбока, по-диверсифицирана и нюансирана (а вероятно, също и по-жива и 

изпъстрена с житейски куриози и инциденти) да би била картината на протеклите процеси, 

ако включим и останалите гореспоменати отношения, то тази значително по-плътна (и по-

очовечена) картина не би била принципно, качествено различна от онази, която може да се 

                                                           
13 Първоначално в документите на ЕК се говори само за готовност за членство, но в хода на подготовката за 

него става ясно,  че има съществено различни степени на готовност. Оттам и преместването на политическия 

акцент върху минималната степен, позволяваща членството – удовлетворителен (satisfactory) прогрес. 

Същото се повтаря след това и при след-присъединителната условност под формата на Механизъм за 

сътрудничество и проверка. От първоначално поставената цел – покриване на качествените стандарти за 

приложение на върховенство на правото и борбата с престъпността в доклада на ЕК от 2012, в която се дава 

първата цялостна оценка за ефекта от МСП, като цел на приложението му се посочва вече постигането на 

задоволителен резултат. 
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реконструира чрез анализ на съдържанието на докладите за прогреса на страните към 

покриване на критериите за членство.  

В този смисъл, в рамките на направените по-горе ограничителни уговорки, ние 

разглеждаме докладите за прогреса на страните към членство в ЕС като 

представителни за политическия подход на разширяването на Съюза, доколкото в тях са 

отразени и изразени съществени особености и на наблюдаваните страни, и на 

наблюдаващата инстанция, и на начина на взаимодействия между тях. 

В хода на експертното обсъждане на първия ръкопис на настоящия междинен доклад за 

работата по изследването редица колеги обърнаха внимание върху необходимостта да се 

обосноват ограничаващите рамки на проучването. Всъщност разширяването на ЕС винаги 

е било първостепенно въпрос на политика (Смит 2003). Това означава, че не може да бъде 

разбрано нито естеството, нито характерът, още по-малко начинът на протичане на този 

процес, ако се заскоби политическото равнище на преговорите и процеса на взимане на 

решения, където особено важни са националните и партийни принадлежности и 

противоречия. В рамките на настоящото проучване обаче ние преднамерено се 

фокусираме единствено върху официално заявяваните позиции на ЕК чрез нейните 

ежегодни мониторингови доклади за прогреса в подготовката за присъединяване към ЕС, 

адресирани към Съвета и Европейския парламент. Това е много малък фрагмент от 

цялостната картина на процеса на разширяване, а на това отгоре становищата, съдържащи 

се в докладите, нямат императивна сила за определяне на политическите решения в 

Съвета.  

Същевременно обаче искаме изрично да подчертаем, че това не е просто един от многото 

дискурси, чрез които се реализира политическия процес – дипломатически, медиен, 

междуправителствен, граждански, експертен и пр. Разглеждането на докладите на ЕК само 
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като една от многото дискурсивни практики е възможно, но би било неправомерно, защото 

тъкмо на докладите се възлагат задачи и очаквания, каквито биха били непомерни към 

другите дискурси. Докладите имат претенцията да са обективни наблюдения и оценки, 

които реализират предприсъединителната условност на ЕС като основен инструмент на 

политиката за разширяване (Смит, Грабе, Финемор, Папакостас, Гатева и др.).  

Ключово важно е да се разбере, че инструментът не е абстрактен, неутрален към характера 

на процеса, който се реализира чрез него. В този смисъл дълбочинното, плътно 

разпознаване на особеностите на характера на инструмента е индикативно към 

характера на политическия процес, който се реализира чрез него. В литературата върху 

европеизацията и в частност върху Източното разширяване се повтаря непрекъснато, че 

ключова предпоставка за резултатност на предприсъединителната условност, чиято 

реализация е мониторинговият процес, (наред с другите съпровождащи инструменти 

(Грабе)), е обективното, последователно и безпристрастно нейно приложение. Нещо 

повече, националните правителства са призвани, макар да не са правно задължени, да 

приемат докладите като основен ориентир за местните политики на реформи и 

съобразяването с препоръките на Комисията в предходните доклади е основен 

индикатор за прогрес на съответното общество към постигане на стандартите за 

членство в ЕС.  

С други думи, равнището на значимост на докладите е значително над-дискурсивно и 

разглеждането на структурите от обществени отношения през призмата на многообразието 

и динамиката на промяна в техните съдържания има пряко политическо измерение.  

С тези уговорки смятаме, че сме направили дължимото маркиране на рамковите условия за 

провеждане на изследването – както срещу евентуалното хипер-стазиране на значението 

на изследвания предмет, така и срещу омаловажаването му като пренебрежим 
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съпровождащ факт и ефект в общия поток на политическия процес. За нас е достатъчно 

интересен частния въпрос – разпознаваем ли е в текстовете на докладите политическия 

характер на разширителната политика на ЕС? С други думи, интересно е дали характерът 

на политиката се превръща в разпознаваем характер на инструмента (разширителната 

условност), на която докладите на ЕК са пряка публична и, предполагаемо, отговорна 

реализация – особено в перспективата на декларираното очакаване за обективност на 

мониторинговия процес, който (поради  безпристрастност в наблюденията и оценките) 

служи за отправна точка за честно ранжиране на успеха на страните кандидатки, въз 

основа на което се взимат и справедливи, безпристрастни решения за диференцирано 

влизане в ЕС (Смит, Грабе, Гатева). 

Основната идея на изследването е да се проследи евентуална прилика/разлика и 

динамиката на фазите в процесите, които са обект на проучването. Това се отнася както до 

„топографията“ по секторни политики и промяната в наблюдаваната ситуация в 

обществата, така и до съставните елементи - и промяната им - в начина на провеждане на 

мониторинга и оценката. Като на свой ред втората промяна може да бъде (и ще бъде) 

търсена, както по отношение на развитие на мониторинга в процеса на наблюдение над 

една страна, така също и по отношение на промяната в начина на провеждане на 

разширяването чрез условност на различни исторически етапи от реализацията на тази 

политика на ЕС (петото и седмото разширяване). 

С оглед на така формулираната цел на проучването колективът избра да направи 

сравнително изследване на два характерни случая – България и Сърбия. Този избор е 

обусловен от две съображения.  

Първо, тези страни са типични участници в два отчетливо различни етапа на Източното 

разширяване на ЕС. Със сигурност Сърбия принадлежи на хипотетичен седми кръг на 
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разширяването14, а България е – при цялата същественост на различията на нейното и на 

румънското забавено присъединяване към ЕС (спрямо останалите страни от ЦЕИ) – страна 

участничка в петото разширяване.  

Защо избираме България? 

От една страна България и Румъния са типологически сходни в социално-политически 

план, отвъд различията по език, територия и брой на населението. Съответно, двете страни 

са сходни по процеси на подготовка и начин на участие в ЕС. В този смисъл нашата страна 

е типологически представителна за участвалите в последната фаза на петото разширяване, 

към което може (с много уговорки) да се отнесе и междинният случай на Хърватия.  

Второ, ако трябва да избираме между България и Румъния, сравнението между Румъния и 

която и да е от страните, намиращи се в процес на преговори за членство в ЕС, е 

затруднено именно от съществените различия по територия, население и редица други 

важни социални фактори. Обратното - България е изключително близо по ключови 

структурни параметри именно със Сърбия, която за момента, заедно с Черна гора, има 

относително най-добри перспективи за присъединяване към ЕС: 

Данни към 2016 г. България Сърбия 

Население (млн.) 7.13 7.06 

Територия (км² хил.) 111.0 88.4 

Брутен продукт по 

паритет на 

покупателната 

способност на 

населението (в $) 

20,327 15,321 

Данни на Световната банка http://data.worldbank.org/  

 

Ако вземем предвид също етническия състав (многообразие) и разпространението на 

религиозни нагласи15, ще се убедим, че измежду всички страни, намиращи се в процес на 

                                                           
14 Ако изобщо разширяването продължи да протича на кръгове, а не с приемане на отделни страни една след 

друга, съобразно темповете им на подготовка за членство, както бе в случая с Хърватия. 

http://data.worldbank.org/
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преговори с ЕС, то Сърбия и България имат най-висока степен на съизмеримост.16 В този 

смисъл, ако проучването установи съществени различия по параметри на процеса на 

подготовка за членство в ЕС, то те би следвало да се интерпретират именно като 

характеристики на процеса, а не толкова на влияния от, външни към присъединяването, 

социални различия. Тъй като ЕК е наблюдавала България от 1998 до 2005г., т.е. 

разполагаме с 8 последователни доклада, то за целите на сравнителното изследване ще 

бъдат използвани първите осем доклада за Сърбия, от момент, в който тя е подложена на 

мониторинг от страна на ЕК. 

Методологията на сравнителното проучване в настоящия случай е силно ограничена от 

липсата на съпоставима предходна изследователска традиция.  

Поради съчетанието на два фактора:  

– а) изключително съдържателно богатство на разнопорядковите факти, използвани от ЕК 

за целите на нейното оценяване  

и 

- б) много високата степен на идиосинкразия на изказа на самите оценки, в които 

фактическо положение, оценка и препоръки са в неустановени и неустойчиви пропорции,  

доколкото ни е известно, досега никой не е дръзвал да провежда всеобхватно, но 

строго количествено проучване на докладите на ЕК.  

Предходните проучвания на този документален материал, макар често да претендират, че 

са стигнали до анализ (Маниокас, Коченов, Гатева), като правило се свеждат до набор от 

отделни лични наблюдения върху конкретни съдържателни характеристики (например, 

                                                                                                                                                                                            
15 А също и по останалите ценностни нагласи, регистрирани в последователните вълни на Европейското 

изследване на ценностите https://www.gesis.org/en/services/data-analysis/survey-data/rdc-international-survey-

programs/european-values-study/.  
16 Повече детайли за преките сходства и буквални еднаквости са дадени в съпоставителната таблица от 

Индекса на настигането от 2016 г. в Приложение 1. 

https://www.gesis.org/en/services/data-analysis/survey-data/rdc-international-survey-programs/european-values-study/
https://www.gesis.org/en/services/data-analysis/survey-data/rdc-international-survey-programs/european-values-study/
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конкретни или абстрактни наблюдения; видове препоръки и пр.) или стилистични 

особености на текстовете на докладите (политическа коректност на езика, неясни 

формулировки и пр.). Ясно разработен инструмент за анализ, влизащ в детайлите на 

работата на ЕК, който да позволява количествени измервания, се среща изключително 

рядко.17 

Единственият предходен опит, който донякъде е съизмерим с изследователските цели и 

методологическите нагласи на екипа, реализиращ настоящето проучване, е този в 

проучването на докладите по Механизма за сътрудничество и проверка за България и 

Румъния (Димитров и колектив). Сходствата в ориентацията са няколко. Първо това е 

ориентацията към специфичния обект - да се проучва именно особеностите във 

взаимодействието между ЕК и наблюдавана страна чрез ежегодните мониторингови 

доклади. Второто сходство е в инструменталната ориентация - чрез определянето на 

единица за анализ да бъде цялостен абзац, а не отделна дума или смислово съчетание, 

(което е основната разлика между този метод на проучване и класическия количествен 

метод „анализ на съдържанието“). 

Тъй като целта на проучването е да се уловят и регистрират максимално плътно всички 

присъстващи в текста смислови отношения, приема се, че носител на смисъл е именно 

цялостния параграф, отделните изречения на който като правило са взаимно проясняващи 

се или поне допълващи се. Но не са малко и случаите, в които в един абзац става дума за 

много различни неща.  

                                                           
17 Вж примерно инструментариума на Седелмайер и Лакатуш, който е преднамерено направен, за да бъде, по 

думите на създателите му „оптимистичен“ по резултатите си, т.е. да регистрира неотклонния прогрес на 

Румъния към пълно покритие на препоръките на ЕК. Поради което скалата за измерване на напредъка 

пренебрегва случаите на връщане назад в протичащите процеси, приравнявайки ги на „липса на напредък“.  
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Инструменталната задача, която изследването трябва да реши, е направа на аналитичен 

инструмент, който няма да свежда смисловото многообразие и нюансираност до само 

един доминиращ смисъл, а да улавя цялата нееднозначност и многопластовост на 

наблюденията, констатациите, оценките и препоръките на ЕК.  

За постигането на тази инструментална цел предвиждаме използването на дихотомни 

алтернативи (да/не) за всеки възможен параметър на елементите, степените и фазите в 

наблюдаваната ситуация. С други думи, всеки конкретен абзац/позиция на ЕК ще бъде 

преобразувана в сума от дихотомни аналитични наблюдения по всички разпознати като 

значими параметри на съответните ситуации. 

Същевременно основно изискване към този изследователски инструмент е да позволява 

регистриране на конкретните ситуации по начин, който преодолява конкретността на 

фактическото съдържание на всяка една ситуация (например, земеделие, енергетика, 

транспорт, конкуренция и пр.), за да позволи тяхното съпоставяне – както в синхронен 

план: между различните публични сектори, в които се провеждат евроинтеграционни 

реформи и политики, така и в диахронен план: между последователните ситуации на 

прогрес, напредък, застой или регрес на съответния публичен сектор в националното 

общество. 

Още тук може да се каже, че създаването, а още повече – приложението на такъв 

изследователски инструмент е безпрецедентно в международен план самостоятелно 

научно предизвикателство, а при успех – би било именно безпрецедентно научно 

постижение.18 

                                                           
18 Поради относително тесния обхват на мониторинга по Механизма за сътрудничество и проверка в сферата 

на утвърждаване на върховенството на правото и борбата срещу корупцията, а в България също и срещу 

организираната престъпност, в предишното изследване, чийто опит се ползва (Димитров и колектив 2014, 
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Отвъд тази основна методологическа задача пред проучването стоят и други задачи в 

съдържателен план от няколко различни порядъка: 

- Описателни задачи: да се направи категоризация - в аналитични изрази - на всеки 

един от структурните дялове на мониторинговите доклади, съобразно спецификата 

на социалната материя, разглеждана в тях. Тази изходна описателна работа е 

предпоставка за последващите сравнения и проверка на хипотези. В този смисъл, тя 

трябва да решава едновременно две задачи: 

  а) да удържа структурната специфика на  съответното поле (примерно, 

политически или икономически критерии за членство; договорни предпоставки на 

взаимодействието или цели на партньорството и пр.);  

б) да позволява сравнимост между секторните ситуации (т.е. не какво е 

съдържанието на проблема или препоръката, а от какъв порядък са те, така щото 

типовете проблеми и препоръки да позволяват сравнението за напредъка или 

провала в различните секторни политики). 

Обстоятелството, което изобщо позволява тази задача да има решение, е това, че 

във всички случаи става дума за провеждане на евроинтеграционни политики. Във 

всички тях има субекти на действието, нормативна база, институционален 

капацитет, човешки ресурси, политически програми и управленски 

инструментариум (институции, информационни и контролни механизми) и т.н. А 

към всеки един от тези елементи на публичните политики може да се намери 

констатация, проблем/и, оценка, препоръка, съответно констатации и препоръки, 

                                                                                                                                                                                            
Димитров и колектив 2015), онзи аналитичен инструмент съдържа само 131 индикатора. Повече по въпроса 

за методологията на това проучване вж в Димитров и колектив 2015. 
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както към наблюдаваното състояние на политиката, така и към постигнатия 

напредък на нейната европеизация. 

Тази описателна задача предполага на първо място аналитичното разпознаване на 

характерните форми за проявление на наблюдавания феномен, а освен това и 

степените/интензитет на проява на всяка една от тези форми. 

- Сравнителни задачи: въз основа на резултатите от решаването на горепосочените 

описателни задачи, да се направят сравнения между състоянията на всяка една 

от секторните политики, спрямо останалите, чрез които да се предложи 

своеобразна „топографска карта на подготовката за членство в ЕС“. Това 

означава да се откроят зоните на отчетлив напредък, на бавен напредък, на забавен 

и липсващ (за момента) напредък. Въз основа на тази аналитична картина на втори 

етап става възможно да се проследи динамиката на всяка една сфера на публична 

политика, а това отвежда към очертаване на трендове в развитието на националната 

ситуация като цяло, например: 

- устойчиво напредващи политики и реформи,  

- неустойчиво напредващи,  

- устойчиво забавени,  

- променящи темпа на развитието си  

- и пр.  

Същевременно, от друга страна, на аналитична класификация и съпоставка 

подлежат също и диагнозите, оценките и препоръките на ЕК. Повтаряме, 

класификация и съпоставка - както по вид, така и по степен на изразеност, а 

съответно и по темпове на промяна или поддържано постоянство.  
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Въз основа на така характеризираните в синхронен и диахронен план национални 

ситуации вече става възможно съпоставянето на двата национални случаи (България и 

Сърбия). Очакваният резултат от тази съпоставка е да се очертаят параметрите на 

постоянство и на промяна в начина на взаимодействие между националното общество и 

ЕК. Разпознаването на параметрите на постоянство и промяна в модела за взаимодействие 

ще отведе към постигане на основната цел на изследването – евентуални предположения 

за оптимизиране на подхода за провеждане на политиката за разширяване на ЕС.  

Изрично трябва да се отбележи, че това сравнение между националните случаи ще бъде 

проведено както на равнище отделен индикатор, така и на равнище конкретни секторни 

политики, а така също и на равнище цялостна картина и нейната сумарно-съставна оценка 

от ЕК.  

Именно за целите на тази, отвеждаща към крайната мисия на изследването, сравнителна 

задача е допълнително необходим втори етап на методологическо експериментиране и 

откривателство, за да може да се намери модел (формула) за преминаване от 

множеството отделни, конкретни аналитични наблюдения към интегрална картина за 

наблюдаваните национални ситуации – по сектори и в цялост, както за конкретна година, 

така и за цялостния период. Това може да се нарече интерпретативна задача върху 

интегритета на предварително произведената изследователска информация, т.е. изходната 

база данни от кодирани стойности на всички параметри. 

Тук „интегрална“ следва да се разбира в английския смисъл на понятието integrity, 

включващо не само цялост, т.е. структурирана подреденост, а не просто механично 

множество/сума от аналитично разграничени описания. Очаква се единност в качеството, 
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т.е. това предполага аналитично защитима процедура за преход от единичните качествени 

наблюдения към цялостна оценка, позволяваща „количествени“/рангови съпоставки. В 

този втори смисъл интегритетът вече означава ценностна/етическа вярност на агрегирания 

(чрез създадения за целите на изследването модел/формула) резултат. Инструментално 

произведената цялостна картина трябва да е вярна към качеството на наблюдаваната 

ситуация, отвъд многообразието на вариации по отделните параметри. Казано накратко, 

става дума за обоснован преход от няколко стотин, разминаващи се по смисъл, конкретни 

наблюдения към обобщаваща цялостна картина, която е основа за позицията на ЕК дали 

съответната страна в съответния момент е готова (или не) за членство в ЕС. 

Тук стигаме и до един от най-важните аспекти на замисленото проучване, от гледна точка 

на нашата експертна оценката за начина на работа на ЕК в провеждането на 

разширителната политика. Става дума за интегритета в оценките, които самата Комисия 

дава ежегодно на кандидатстващите страни. Точно в горепосочения смисъл Комисията 

извършва преход от каскада единични наблюдения над твърде вариращи по съдържание и 

policy-потенциал параметри към обобщаващи констатации и оценки, придружени – като 

правило – от препоръки за подобряване на съответните национални ситуации. Както 

изрично и многократно се подчертава в академичната литература, отразяваща резултати от 

изследвания върху работата на ЕК (Маниокас, Димитрова, Грабе, Хюз и колектив, 

Коченов, Пападимитриу, Финемор, Гатева и др), тъкмо тук е най-голямото тайнство на 

процеса на формиране на оценките на комисията. Т.е. към днешна дата все още не се 

знае по какъв път и с каква устойчивост Комисията преминава от факти към оценки. 

Неясно е какви факти по какъв път отвеждат до какви оценки. В този смисъл изследването 

на интегритета, смислово-ценностното съответствие между изходна база данни и 
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крайна оценка в работата на Комисията е изключително важна изследователска 

задача.  Можем да я наречем финална, оценъчна задача. 

Накратко, изследването си поставя едновременно описателни, сравнителни, 

интерпретативни и оценъчни задачи, които се надграждат една над друга. Само въз основа 

на изпълнения на целия комплекс от тези задачи би могло да се стигне до евентуалното 

формулиране на препоръки към усъвършенстване на разширителната политика на ЕС. 

Работата по решението на тези задачи с оглед поставените изследователски цели бе 

извършена от екип в състав: 

Проф. дсн Георги Димитров – ръководител 

Доц. д-р Калоян Харалампиев – статистик 

Доц. д-р Мирела Велева 

Анна Плачкова – докторант от специалност Европеистика 

Александра Петкова – студент от специалност Европеистика  

Анна Ангелова – студент от специалност Европеистика 

Деница Цанкова – студент от специалност Европеистика 

Ралена Герасимова – студент от специалност Европеистика 

Светлана Йорданова - – студент от специалност Европеистика 
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III. КОНЦЕПТУАЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ И ХИПОТЕЗИ 

За целите на настоящия междинен етап от отчитането на проектната работа не е 

необходимо да се разгръща в пълнота цялостния концептуален замисъл на проведеното 

изследване. При все това тук ще изложим онова разбиране за логиката в историята19 на 

Източното разширяване на ЕС, което сме формирали в хода на проучването на 

специализираната литература върху европеизацията и приложенията на условността на 

ЕС и което е било ръководещо за формулиране на очакванията ни към количествения 

анализ на докладите на ЕК. 

 

Концептуални предпоставки зад изходните допускания 

ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗМИНАТИЯ ПЪТ 

Едно от най-важните обобщения от изследването на специализираната научна литература 

върху Източното разширяване на ЕС е неочевидното твърдение, че то е започнало без 

стратегия (Мареску, Грабе). Причината процесът да бъде оставен да се формира в хода на 

събитията не се дължи само на факта, че страните членки имат различни интереси и 

произтичащи от тях несъвместими очаквания към резултата от разширяването (Велева 

2018). Немаловажен фактор е, естествено, и липсата на опит в решаването на такава, 

особено рискова задача, обхващаща близо половината от Европа и отнасяща се за около 

100 млн. нейни граждани в пост-комунистически общества. Поради тези предпоставки 

решаващо се оказва ясното намерение начинът на реализация на Петото разширяване, за 

                                                           
19 Доколкото този израз може да бъде прочетен в хегелиански смисъл, изрично подчертаваме, че не става 

дума за телеологично разгръщане на строго структуриран в логически категории процес, а за откриване на 

смисловите връзки между основни конституенти на протеклата събитийност, канализирали хода на процеса в 

определена посока. Политически дефинираната цел, включително нейните скрити страни и заинтересовани 

интерпретации от различни участници, е само един от тези конституенти. 
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разлика от предходните, да отведе не към приключването му, а към отлагането му във 

времето (Мареску...). Аргументите за тази теза, която, естествено никъде и от никого не е 

била официализирана като позиция на ЕС, са много и много съществени. Ето най-

важните: 

- предвид безпрецедентния мащаб на разширяването към 10 пост-комунистическите 

страни с коренно противоположна икономическа, институционална, прото-правна и 

културна специфика,  

- което означава и безпрецедентна сложност на решаваната задача по 

предварителната им европеизация,  

- а тя на всичко отгоре и е твърде рискова – опасност от неуспех, но още по-голяма 

опасност от влизане в ЕС на неподготвени страни, които биха подкопали устоите на 

неговото същетвуване,  

- да не забравяме, че задачата е и твърде ресурсоемка, което предполага много 

съществено преструктуриране и ограничаване на фондовете на ЕС,  

Спрямо тази задача ЕС-15 подхожда преднамерено крайно предпазливо и стъпка по 

стъпка, взимайки всяко следващо междинно решение въз основа на постигнатото при 

последната крачка. Приемливостта на този подход, който замества следването на 

предварително заявена, строга и обоснована стратегия, е особено видна, предвид 

обстоятелството, че Петото разширяване трябва да даде отговор на неразрешимо 

противоречие – както вече бе изяснено в обосновката на актуалността на настоящето 

изследване, това разширяване трябва да стане (в защита на фундаменталните жизнени 

интереси на обществата от ЕС) и не може да стане (веднага). Отместването на решението 

на такова противоречие напред във времето и търсенето на поредица от междинни стъпки 
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е напълно приемливо. Всъщност опипом, по метода на проба и грешка ЕС търси формата 

за движението на противоречието, оставяйки го неразрешено. 

Обаче в този процес първата важна крачка е предлагането на пост-комунистическите 

страни споразумения за търговско асоцииране (т.нар. Европейски споразумения), които 

хем признават легитимността на очакванията на пост-комунистическите общества, че по 

този начин вървят към членство в ЕС, хем самият Съюз не поема ангажимент за постигане 

точно на тази цел. При изпълнението на тази задача обаче е напълно нормално на ЕК да 

бъде възложена много отговорна, но и доста стриктно регламентирана роля – съобразно 

нейните компетенциите и капацитет. Тъкмо съобразно правомощията й, Комисията 

получава двойната роля: да оркестрира (да насочва, стимулира и подпомага) този процес 

на икономически реформи и да върши оценяващо наблюдение върху неговия напредък. 

Няма никакъв проблем в тази задача и нейния изпълнител, поради две решаващи 

съображения. Първо, защото става дума основно и приоритетно за интеграция в пазара на 

ЕС20, а второ - за осъществяването на тази цел има и разработен инструментариум: пренос 

на европейското законодателство и неговото приложение в асоцииращите се страни. Още 

повече, че целият ресурс на програма ФАР, която постепенно се отваря за всички пост-

комунистически страни, е изцяло насочен в същата посока – финансовата помощ и 

трансфера на ноу-хау, фокусирани изцяло върху създаване на свободна пазарна икономика 

в тези общества. 

Формално още Копенхагенските критерии, с добавката по-късно и на Мадридските,  

поставят политическите стандарти на демокрацията и върховенството на правото сякаш 

                                                           
20 Показателно е, че дори автори, които смятат политическият акцент в Копенхагенските критерии за водещ, 

признават, че самото разбиране за демокрация е формално-процедурно (Смит 2003). Поради напрежението 

към този въпрос настоящето изследване специално ще следи за емпирични аргументи доказващи или 

опровергаващи доминацията на пазарната интеграция в подготвителния процес за присъединяване към ЕС.  
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на първо място, преди икономическите, (формулирани именно през свободната пазарна 

икономика и способността да се устои на конкурентния натиск). Но всъщност 

практически реализираният приоритет е този подготовка за участие в пазарната 

икономика, а политическите стандарти остават повече на равнище реторика.21  

Съдържащата се в първата стъпка в интеграционния процес, да го наречем, „имплицитна 

стратегия“ за справяне с проблема на пост-комунистическото наследство, (както 

обясняват примерно О’Бренан и други автори), има две условни части: 

Първо, въпросът за невъзможното силово решаване на такъв проблем – задържане на 

СЦИЕ в русло на мир, сътрудничество и безопасност (екологична), може да се реши чрез 

икономическа интеграция – тя подобрява жизнения стандарт по места, премахва 

миграционния натиск, намалява вътрешната взривоопасност във всяко отделно общество 

и понижава риска от регионална дестабилизация, а и създава осезаема заинтересованост 

от продължаване на икономическите взаимодействия.  

Второ, в хода на този процес се очаква да протича социализация на местните политически 

елити в ценностните парадигми и практики на ЕС чрез процесите на диалог. Как диалогът 

сам по себе си се превръща в реална и необратима социализация, никога не е било 

проблематизирано. Неявното допускане е, че ще става дума за диалог основно върху 

икономически процеси. Това означава приучаване да се мисли за политиката в 

                                                           
21 Хюз и колектив цитират показателните данни за структурата на разпределение на помощта по ФАР, от 

която за развитие на демокрацията са отишли около 1 на сто. Останалото е с пряко или косвено 

икономическо предназначение. Тъкмо програма ФАР обаче е основен инструмент в политиката за 

подготовка на страните-кандидатки за членство в ЕС. Този въпрос също ще е предмет на специално 

внимание в нашето проучване. Обаче, както показва в дисертацията си Плачкова, кризата на демокрацията в 

пост-комунистическите страни, членки на ЕС, е една от основните причини за преориентация на 

съвременните политологични изследвания към качеството на демокрацията, а една от причините за тази 

криза е формалното отношение към консолидация на демокрацията в подготвителния период и липсата на 

целенасочени усилия в тази посока, включително поради отсъствието на европейско право, което да 

регламентира дължими практики в тази сфера 
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категориите на рационално аргументирани интереси в рамките на отношения на 

партньорства. А пък оттам-нататък самочевидността на ползата от тези интереси ще 

поддържа едновременно и продължаването, разширяването и задълбочаване на диалога, и 

по-общото разпространение на ценностната парадигма на Запада/Модерността. Тази 

парадигма по този начин ще се наложи като безалтернативен стандарт, включително и за 

демокрация, и върховенство на правото, защото е икономически защитена. 

Такова имплицитно политическо допускане има няколко преки последици. Поне една от 

институциите на ЕС, а именно Европейската комисия придобива все някакъв практически 

опит в рутинна работа с пост-комунистически общества. Ползата обаче е придобита с 

цената на твърде ограничената сфера на компетентност по пренос и прилагане на  Acquis 

Communautaire, които са с недвусмислено пазарен обхват и смисъл. Всъщност това е 

цената по намиране на формата за движение на противоречието, отместващо напред във 

времето и същевременно приближаване на неговото разрешаване. Но плащайки тази цена, 

ЕС може да си позволи следващата крачка – отваряне на перспективата за членство 

Появата на Програма/Адженда 200022 през 1997г. по никакъв начин не променя общата 

рамка на интеграционния и разширителен процес. Напротив, превръща заварената 

ситуация в нормативен модел за продължаване на евроинтеграцията, макар този път да 

става ясно, че вече е отворена възможността – чисто хипотетично към този момент – за 

                                                           
22 Проблемът за българския превод на ключови понятия в апарата за провеждането на европейските 

публични политики е изключително съществен и не е езиковедски (Димитров и колектив 2014). И досега 

мнозина юристи у нас се опитват да наложат превод на rule of law като върховенство на закона, а не 

върховенство на правото (защото у нас закон има, но право - не, не и в смисъла на върховенство на правото). 

Ако държим на понятийна строгост, каквато се предполага в научната работа, „план” и „програма” са 

съвършено различни равнища на управленски визии и документи. Който е чел въпросният документ знае, че 

в него липсват дължимите атрибути на план, така че в най-добрия случай става дума за Програма 2000, в 

която ориентацията към разширяването на ЕС е само една измежду няколкото основни програмни 

приоритета за развитието на ЕС. 
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реално членство в ЕС на всяка една страна, покрила Копенхагенските (и Мадридските) 

критерии.  

Приемствеността по отношение на първата крачка е, както в поддържането на без-

договорен характер на процеса на присъединяване към ЕС, в смисъл - без ангажимент от 

страна на ЕС, така и по отношение на неопределеността за кого става дума в този процес. 

Тъкмо по тази причина втората крачка по същество запазва изходното противоречие. 

Защото, както отбелязва още Смит, вземането на една страна (или няколко от многото 

чакащи), автоматично означава изключване на останалите, с всички негативни последици 

върху стратегическите цели за поддържане на мира, стабилността и просперитета в 

страните от ЕС. Изходното противоречие само се е трансформирало – нито могат да се 

вземат всички страни, нито могат да не се вземат всички страни, но пък напредъкът е в 

това, че вече се приема за даденост, че някои страни ще влязат в ЕС – при някакви 

условия, в някакъв бъдещ момент. 

Разликата е само в мащаба (обхвата и сложността) на решаваната задача - при тази 

условна втора крачка на ЕК се вменяват ангажимент да разпростре взаимодействието си с 

кандидатстващите страни и в сферата на политическите критерии, включително в сферите 

на правосъдие и вътрешен ред и външната политика23. С тази фундаментална разлика 

обаче, че по отношение на тези публични политики ЕС няма стандарти (поради 

неприкосновеността на национално специфичните модели и практики), а съответно не 

само няма, но не може да произведе общо законодателство. При това положение ЕК няма 

                                                           
23 Самият факт, че при конституирането си ЕС придобива прословутата три-стълбова структура, а още 

повече, че съдържанието на другите два стълба, освен икономическата интеграция, са именно външни 

отношения и правосъдие и вътрешни работи, т.е. външна и вътрешна сигурност, достатъчно ясно показва 

какъв е проблемът, чието решение е създаването на Съюза.  



35 
 

какво друго да прави освен да наблюдава чисто процедурно-институционалните, т.е. 

формалните параметри на демокрацията и върховенството на правото24.  

Сякаш естествено основната тежест продължава да е върху преноса и приложението на  

Acquis Communautairе, които се предполага, че имат самодостатъчното свойство да 

създадат по необратим начин съвършено нова социална реалност. Важно е да се 

отбележи, че при осъществяването на втората крачка вече говорим за несъмнена 

подготовка за членство. Но този процес остава дирижиран от Комисията и, съответно, 

остава в полето на нейната компетентност – изготвяне на въпросници към страните, 

стремящи се към членство, и наблюдение за изпълнението на препоръките към тези 

страни, въз основа на отговорите получени от Комисията. Обхватът, съдържанието, 

смисловите връзки между отделните наблюдавани характеристики на пост-

комунистическите общества, не изглеждат да са проблем – поради акцентирането основно 

върху про-пазарните промени. 

Така обаче става възможна третата решаваща стъпка – въз основа на изминатия в рамките 

на Адженда 2000 път, по доклади на ЕК се взимат решения – в Люксембург и Хелзинки - 

за започване на преговорите с 10 пост-комунистически страни за членство в ЕС. 

Подготвеният доклад от ЕК за България и Румъния в края на 1999г. е давал отрицателно 

становище за готовността им да започнат преговори за присъединяване.25 Това е важно, 

защото потвърждава, че е въпрос на принцип в подхода към разширяването към СЦИЕ да 

се оставя достатъчно свобода за политическо маневриране/дискреционно взимане на 

                                                           
24 Самото върховенство на правото се оказва минимизирано до въпросите на граничния контрол и 

институционален капацитет на правоналагащи институции. 
25 Не става дума само за често повтаряната теза за политическия подарък към двете страни за лоялността им 

към НАТО при Косовската война (Смит, Грабе, Придъм и др.), но и за свидетелството на тогавашен директор 

в Главна дирекция Разширяване, според чийто разказ Ферхойген силово е наложил преработването на 

оценката в положителна. Партийно-политическите мотиви на комисаря по разширяване да поеме 

ангажимент към Румънския му партньор са добре описани в литературата (Галахър). 
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решения – още от началото на процеса във фазата на споразумения за асоцииране до 

самото приключване на преговорите за членство в ЕС.  

Това има пряко отношение към характера на процеса на Източното разширяване – в 

неговото разгръщане не само става възможно ЕК да стане „локомотив на разширяването“ 

– по добре известните причини, които са съчетание на липса на желание и капацитет у 

страните членки да решават такъв проблем26, но и на институционална експанзия на 

самата ЕК в архитектурата на ЕС (Грабе, Хюз и др). Но в същото време промененият ранг 

на взаимодействие между кандидатките и ЕС оставя напълно непроменен регистъра на 

практическите действия, в които намира израз това взаимодействие по ръководството и в 

обсега на действията на ЕК. 

Порядъкът на решаваната задача обаче вече е фундаментално различен – пълна 

социетална трансформация на цялата система на обществен живот в пост-

комунистическите общества, във всички публични сфери. Но начинът на решаването й 

остава по инерция същия: под мощното и пряко влияние от изминатия път – не по 

случайност, а по необходимост. Защото начинът на работа трябва да решава същото, 

отместено напред във времето, но неразрешимо противоречие – трябва да се вземат и не 

могат да се вземат, трябва да са всички и не могат да всички. 

В тази връзка принципната неяснота за конкретния смисъл на Копенхагенските критерии, 

а още повече – за начина на връзка между тях и диригентско-контролните действия на ЕК, 

пряко обслужва двойствената цел да ориентира дължимите реформи, без да затваря 

                                                           
26 Изрично подчертаваме, че става дума единствено за липса на капацитет, на която и да е отделно взета 

страна член на ЕС, да провежда интеграция на СЦИЕ като общ блок, по начина, по който Западна Германия 

интегрира ГДР, например. Това не означава, че страните членски не са били решаващ участник в процеса на 

подтоговката за членство в ЕС на СЦИЕ, напротив (вж Велева 2018). 
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вратата пред политическата дискреция при взимане на решение – хем въз основа на 

резултатите от работата на ЕК, хем под натиска от „висши политически съображения”. 

А междувременно се е задействал още един изключително важен механизъм, движещ 

Източното разширяване – в хода на напредъка по изпълнението на препоръките на ЕК 

непрекъснато става все по-ясно, че кандидатстващите за членство в ЕС страни изобщо не 

горят от желание да осъществят препоръчваните им дълбочинни реформи. Особено в 

сферите, имащи пряко отношение към разпределението на властта и контрола над нея. 

Защото новите политически субекти се социализират не толкова в диалога с ЕС, колкото в 

начин на работа за безконтролно придобиване на власт и нейното безогледно опазване. 

Още повече, че Комисията работи именно с правителствата и налага top-down approach, 

засилващ тежестта тъкмо на правителствата. 

В този момент обаче ЕС се оказва заклещен в невъзможността нито да се върне назад, 

нито да продължи напред. Поради естеството на изходното допускане за властовата 

асиметрия и безусловната полза от членството, ЕС не разполага с инструмент за принуда 

над неохотно провеждащи реформите правителства. Още повече, че по самото си 

естество, той е построен върху взаимноизгодното партньорство, в рамките на което 

приложението на правото на ЕС е напълно достатъчно. Обаче, на всичко отгоре, самият 

процес на подготовка за членство няма договорен характер и Съюзът се оказва напълно 

безпомощен, лишен от какъвто и да е инструмент за въздействие върху неохотно 

реформиращите се пост-комунистически общества. 

Тъкмо в момента на вече започналото разширяване, което изважда на показ 

необходимостта от инструмент за външен натиск към европеизация, изведнъж се оказва, 

че все пак ЕС има лост за въздействие – подходът на разширяване чрез условност, 

протичащо при липсата на ясни стандарти, при очевидната нагласа да се вземат 
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минимален брой страни на първо време, след което разширяването да се отложи (за 

останалите отвън) за неопределено време, се превръща в остра конкуренция между пост-

комунистическите страни. А тя на свой ред се оказва заместител на невъзможния 

инструмент за принуда към реформи. С немаловажната особеност, че въпросът става не 

дали са проведени социално-икономическите и политически преструктурирания, а дали са 

отчетени като изпълнени препоръките на ЕК от годишните доклади. Това е причината, 

поради която ежегодните доклади на ЕК за хода на прогреса към покриване на 

стандартите за членство придобиват такава централност и тежест в хода на финалната 

крачка към членството в ЕС. Тя се начева с решението да се започнат преговорите за 

присъединяване на 10-те от СЦИЕ и приключва с подписването на договорите за членство 

в ЕС с тях. 

Всичко това е и основанието на настоящето изследване да фокусира вниманието си 

именно върху докладите на ЕК като въплъщение на политическия подход към Източното 

разширяване и да очакваме да открием характера на процеса в особености на самите 

доклади: 

 – бюрократичен начин на изготвянето им27,  

                                                           
27 В немалка част от специализираната литература върху приложението на присъединителната условност на 

ЕС бюрократичният начин на работа се приема за нещо самоочевидно и неподлежащо на особено внимание 

(Хюз 2005; Грабе 2006; Шелтън 2015). Тази квалификация предполага обяснение. Проблемът идва оттам, че 

в Марксовата интерпретация бюрокрацията е симптом за патологията на буржоазната (класово 

потисническа) държава, а във Веберовата интерпретация тя е ключова характеристика на модерния тип 

управление, характеризиращ се с безличност на изпълняваните функции въз основа на писан регламент, по 

формално-рационален начин и след достъп до управленска позиция въз основа на професионално-

образователен ценз. Безотносително дали на бюрократичния начин на работа се придава положителна или 

отрицателна стойност, приема се, че той се характеризира от примат на формата на съдържанието, на 

административната процедура над конкретността на проблема;  също се характеризира от 

департаментализация на компенетностите  и, произтичаща от това, безотговорност към резултата от 

работата, която – след като е частична – не може да има собствен смисъл, за който да се носи отговорност. 

В случая имаме предвид не тези характеристики като рационалност и стриктно следване на писан регламент, 

а наличието на формалност, влизаща в разрез със съдържанието, както и липса на отговорност за качеството 

на работата. Когато от доклад на ЕК се очаква да бъде инструкция за провеждане на цивилизационни 

реформи от национални правителства, доверието в качеството на доклада е от първостепенна важност. 
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- бюрократичен език на изложение,  

- висока степен на приемственост на всеки следващ доклад към предходния, 

-  диспропорционален интерес към икономическата сфера и към преноса на 

законодателство за сметка на неглижиране на политическите стандарти, които би 

трябвало да съпътстват процеса на европеизацията на пост-комунистическите 

страни, 

- неустановеност в режима за преход между факти и оценки, между оценки и 

препоръки, 

- акцентиране върху изпълнението на препоръките от мониторинга като 

самоочевидни цели на реформите, 

- липса на пряка връзка между фактологически данни и политически оценки. 

В литературата върху Източното разширяване тези особености в реализацията на 

разширителната условност на ЕС са добре известни, подробно описани и често 

посочвани. Но като правило те получават отрицателни оценки като недостатък в 

работата на Комисията, защото са оценявани не през призмата на породилите ги 

проблеми и произтичащи от тях процеси, а през нормативното очакване 

разширителната условност да бъде един рационално конструиран инструмент за 

обективно, безпристрастно и универсално приложение на стратегия, която се 

изпълнява ентусиазирано и отговорно. В светлината на нереалистични, идеализирани и 

                                                                                                                                                                                            
Когато в доклад има свидетелства за безгрижие, да не говорим за липса на дълбочинно разбиране на 

дискутираната проблематика, доверието към доклада няма как да е високо и няма как да се очаква той да 

изпълни своите управленски, политически функции. В този смисъл хипотезата за бюрократичен характер на 

докладите залага очакване не за литературни достойнства на текста, а за управленски качества. Съвършено 

различни са ситуациите, при които докладите са просто механичен сбор от наблюдението и оценките на 

екипите, които ги вършат, от онези, при които докладът, стъпвайки на своите съдържателни фрагменти, 

постига интегрален смисъл на обобщаваща оценка за прогреса на една страна към покриване на критерии за 

членство в ЕС. В каква връзка - на съгласуваност или противоречие - е този особен характер на изготвянето 

на докладите с безспорните политически функции на ЕК е много важен, но отделен въпрос.   
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прекомерно рационалистични очаквания, реалността на разширяването изглежда като да е 

дефектна, много под потенциала си за въздействие (Маниокас, Грабе, Хюз и др., 

Коченов). Само че противоречието на решаваната задача се е прехвърлило като характер 

на инструмента за нейното решаване – така разширителната условност трябва да е 

обективна и строга, за да се ползва с доверието на националните правителства като 

измерител на напредъка им, но тя не може да бъде обективна и строга, защото обслужва 

неявни конфигурации от международни интереси, т.е. приоритетната външнополитическа 

употреба на разширителната условност противоречи на декларативната, нормативна 

нейна вътрешнополитическа употреба. 

При преобръщане на изследователската оптика се оказва, че Източното разширяване е 

протекло – като цяло – в рамките на най-вероятното и в полето на съществуващите 

непреодолими обстоятелства и противоречия. Просто начинът на протичането му, който е 

далече от оптималния, е цената, която позволява изобщо да се стигне до целта - членство 

в ЕС - за по-малко от десетилетие. 

ИНТЕГРАЦИЯ В ПАЗАР ИЗГЛЕЖДА ЕСТЕСТВЕНО-ИСТОРИЧЕСКИ НЕИЗБЕЖНО 

От изложеното по-горе може да остане впечатлението, че преднамереният акцент върху 

подготовката на пост-комунистическите страни за интеграция в общия пазар на ЕС е 

сякаш пряко следствие от силния инерционен момент в хода на процеса, отвеждащ към 

членството в Съюза. (Много огрубено казано – Комисията това си знае и може, поради 

което само него си прави.) Това е важен смислов акцент в нашата концепция, но той е 

изведен на първо място само поради пренебрегването му в обичайните интерпретации. 

Той не е нито основното, нито пък единственото важно. 

Още по-важно за разбиране хода на протеклата в хода на Източното разширяване 

евроинтеграция на пост-комунистически общества е собствената значимост на пазарната 
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либерализация на националните икономики. Тя е неоспоримо дължима по логиката на 

самия пост-комунистически преход (Балаш, Инотай). Кризата на „реалния социализъм“ 

произтече пряко (и бързо, в исторически план погледнато) от неспособността на 

социалистическия тип икономики да поддържат устойчив ръст на развитие, вторично 

усложнени от авантюрата на СССР в Афганистан и наложената от Рейгън надпревара във 

въоръжаването.28 Но съпътстващите събития не отменят факта на поредния икономически 

фалит, примерно в България (Аврамов, Иванов и др.), или кризата на полската икономика, 

която превърна работническия профсъюз Солидарност в победоносна политическа сила 

срещу управляващата Полска работническа партия. 

В този смисъл, преходът от държавно-административна към пазарна икономика бе 

неизбежен и поради това бе възможно да изглежда, че целите на пост-комунистическия 

преход и евроинтеграцията съвпадат пряко. Още повече, че и двете вървяха с комплект с 

каузата на преход към автентична, плуралистична представителна демокрация, който 

изглеждаше повече въпрос на политическа воля, отколкото на систематични обществени 

реформи.  

Поставянето на най-преден план на про-пазарните реформи, (които примерно Грабе 

отдава на господстващия през 1990-те идеен климат на нео-либерализъм), по никакъв 

начин не са нито единственият, нито естествен, нито най-продуктивен път на пост-

комунистически преход. Защото смесването и заместването на интеграцията в ЕИО и в 

ЕС е много съществен проблем. Про-пазарни реформи е едно, а съвършено различно 

нещо е напълно свободна пазарна икономика, особено ако е за сметка на социалната 

защита, която преди това режимите в СЦИЕ осигуряваха. Тази подмяна е източникът на 

                                                           
28 Всички сателитни на СССР режими са на негова издръжка и пресичането на възможността за такъв разход 

е основанието на Горбачов да се откаже от поддържане на Социалистическия лагер. 
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дълбоката криза на представителната демокрация в тези страни от последните години 

(Аг), а и за националистичните масови нагласи сред значим дял от гражданството, за 

което социалната декласация сякаш произтича от евроинтеграционните процеси.  

Колкото и към днешна дата да е ясно, че не бива да се смесват целите и задачите на 

евроинтеграцията и пост-комунистическия преход (което е било очевидно за експертите 

още в средата на 1990-те – примерно Балаш), то няма съмнение, че приоритетността на 

пазарната трансформация в дневния ред на подготовката за членство в ЕС прави именно 

този процес да изглежда като естествен политически път. В  този смисъл смесването и 

заместването между евроинтеграционни и пост-комунистически цели, добре изяснени от 

Балаш, са важен фактор за оценката/преживяването на тези цели като исторически 

естествени, т.е. безалтернативни. От една страна е натискът от инерцията от изминатия 

път към включване на пост-комунистическите страни в ЕИО, от друга страна е 

дължимият преход към пазарна логика в икономиката на тези страни като изход от 

тежката икономическа криза, в която се намират. Толко естествено изглежда, че става 

дума за „едно и също нещо”. 

Това означава, че има много ясна историческа, но чисто ситуативна причина за 

безкритичното отношение към протичащия процес – цели, съдържание, 

инструментариум, (въпреки неговата ясно изразена подчиненост на и фокусиране върху 

про-пазарни отношения). При това, тъкмо такъв тип пазарни отношения, които 

предполагат тяхната „естествена саморегулация“29, каквато няма в повечето от ЕС-15. 

Поради което въпросът за правната инфраструктура и пазарно-правната култура изобщо 

не стои на дневен ред и не влиза в полезрението на деятелите на Източното разширяване 

                                                           
29 Това, че пазарната саморегулация предполага фундамент от правна регулация, а следователно – ефективна 

правна система, на онзи етап, макар да е декларативно признавано, не се превръща в приоритет на 

политиката за разширяване на ЕС. 
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(Коченов). Цялостното преустройство на обществото (така, че по неговата вътрешна 

логика правото да стане върховно, да се развият и укрепят и структурите на гражданското 

общество, и публична среда, в която свободата на словото ще е гарантирана) остава 

невидима задача. В това отношение влиянието на изминатия път е повече от централно. 

Но то има и други последици. 

 

ИЗНЕНАДВАЩОТО ИЗЛИЗАНЕ НА ЕК НА ПРЕДЕН ПЛАН - ПРАВИМ, КАКВОТО 

МОЖЕМ 

Дотук проследихме начина на протичане на Източното разширяване и характера на 

политическия процес, който го реализира, така че създаването на пазар чрез пренос и 

прилагане на  Acquis Communautaire да се окаже основно съдържание на подготовката за 

членство. Този ход на процеса, рамкиран от изходното противоречие в задачата на Петото 

разширяване, отвежда към следващия много съществен конституент в логиката на 

историята. Това е гореспоменатото съществено разрастване на правомощията на ЕК до 

„локомотив на разширяването“30.  Тук просто заостряме вниманието върху факта, че 

Комисията никога не е била целенасочено подготвяна за тази изключително важна роля в 

историческия процес по цивилизационна трансформация на десет пост-комунистически 

общества.  

При създаденото в хода на събитията положение тя е била обречена да се осланя най-вече 

на собствения си натрупан опит, в който – по чисто исторически причини, а не по някаква 

преднамерено прокарвана съдържателна логика – преносът на  Acquis Communautaire и 

                                                           
30 Тук не става дума само до това, че съществено нарасналата значимост на разширяването на ЕС довежда до 

обособяване на несъществувалата дотогава главна дирекция „Разширяване” в структурата на ЕК. Става 

въпрос за това, че Комисията е диригентът, който оркестрира хода на процеса, тласкайки го максимално 

напред. Което, естествено, не означава, че тя би могла да не се съобразява с позициите на страните членки. 
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мониторингът над тяхното приложение се оказват изключително съществени. А че 

съдържанието на  Acquis Communautaire е преобладаващо про-пазарно, е в решаваща 

степен историческа даденост на обстоятелствата в генезиса на ЕС. То не е преднамерено 

рационално следване на нео-либерална идеология или програма, както изглежда на някои 

автори (Грабе 2006) . 

Тук обаче е важно да отбележим още едно много съществено обстоятелство. Комисията 

няма абсолютен монопол върху хода на процеса, в който съображенията на страните-

членки на ЕС имат съществено, дори решаващо значение. Обаче ЕК все пак – в 

преследване на своя егоистичен институционален интерес (да експанзира по тежест и 

политическо влияние в рамките на Съюза), попада в капана на собствените си амбиции. 

Поемайки патронаж над Източното разширяване и промотирайки го, доколкото балансът 

на националните интереси позволява, Комисията става заложник на предизвестения успех 

на „Големия взрив”, на Източното разширяване.  

Петото разширяване просто не може повече да се бави, камо ли пък да приключи без 

успех. Политически това е немислимо – нито за която и да е от страните в ЕС-15, нито за 

самия Съюз. При това важният акцент вече е в очакването, че успехът трябва да е много 

скорошен. За да може успехът на Петото разширяване да се калкулира като политическо 

постижение на самата Комисия. Външният контекст на отново надигналия се призрак на 

заплахата срещу европейския мир31 (покрай Косовската война в Сърбия) само вторично 

засилва аргументите за необходимостта от скорошно успешно приключване на Петото 

разширяване на ЕС. 

                                                           
31 Не бива да се забравя, че контекстът на войните, преминали в престъпления срещу човечеството, в 
разпадналата се бивша Югославия е много важен аргумент в обосновката на необходимостта от създаването 
на ЕС и неговото разширяване на изток (О`Бренън). 
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По тези чисто институционално-политически причини ЕК просто не може да си позволи 

лукса да влиза в дълбочина и в сложности, които биха забавили нейния политически 

успех. Пътят към успеха задължително минава през минимизиране и максимално 

опростяване на и без друго гигантската задача за цялостно преустройство на 10 пост-

комунистически общества. Така Комисията се оказва просто принудена да прави  - 

каквото може, както може, доколкото може.  

При тези условия твърде силно изразената  „зависимост от изминатия път“ се оказва 

вторично усилена, особено в светлината на господстващото допускане за „естественост и 

историческа оправданост“ на процеса, даващ съдържанието на разширяването – 

интеграция в европейския свободен пазар. В полето на тази задача ЕК има десетилетен 

опит и развила необходим инструментариум и институционален капацитет. 

Тази социално-историческа конструираност на политическия подход към Източното 

разширяване пряко обуславя неговия характер. Той е продукт от взаимно усилващо се 

тройно резониране между:  

а) зависимост от изминатия път в решаването на изходно, непреодолимо 

противоречие – намерение за отлагане на разширяването, което отвежда в крайна сметка 

към историческото му ускоряване.  

б) влияние на Комисията в този процес, която е обречена хем да експанзира (като 

дял на значима роля в сложния процес на взаимодействие и противоборства между 

множеството политически участници), хем и да се самоограничава само в строгите рамки 

на нейните компетентности и капацитет по подпомагане и контрол върху прехвърлянето и 

приложението на съюзното законодателство. Преднамереното ограничаване върху това, 

което ЕК знае и може - като собствено съдържание на подготовката за членство в ЕС, е 

цената  за изпълнението на тази задача, която – да би се дефинирала друго-яче, например, 
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като дълбочинна европеизация на пост-комунистическите общества, би траяла 

десетилетия, ако завърши изобщо. 

в)  историческия контекст на илюзията за пряко съвпадение на целите и задачите  в 

пост-комунистическия преход и в подготовката за членство в ЕС като естествен и, 

следователно, самодостатъчен и безалтернативен – по цели и средства - процес.  

Преминаването на тези три, (единствено концептуално отчленени тук, а реално 

неотделими), аспекти един в друг е достатъчно сложно само по себе си. Но то далече не 

изчерпва цялата сложност на проблемната ситуация, която смятаме да изследваме. 

Само като допълнителна илюстрация на тази многоравнищна сложност ще въведем още 

един ключов фактор, влияещ върху характера на процеса. Става дума за вече спомената 

особеност на разширителната условност на ЕС да се превърне в основен политически 

мотив, заради конкуренцията между страните, кандидатстващи за членство. 

 

ИЛЮЗИЯТА НА МОМЕНТНАТА ИСТОРИЧЕСКА СИТУАЦИЯ КАТО 

УНИВЕРСАЛНА МОЩ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПОДХОД, ПОРАДИ КОЕТО ВЪПРОСЪТ 

„КАКВО И КАК ГО ПРАВИМ“ ИЗГЛЕЖДА КАТО ДА НЯМА ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ 

По-горе вече стана дума за наличието на специфични фактори, които са изключвали по 

принцип възможността начинът на провеждане на Източното разширяване под 

ръководството на ЕК да бъде предмет на анализ, контрол и рационално управление. 

Последното по важност, макар и непренебрежимо по тежест, е обстоятелството на 

субективния фактор – национален, партиен, но също и личностен, който се намесва при 

взимането на решения. А това, както бе посочено по-горе, задължава начинът на работа да 

остава отворен за дискреционно взимане на решение, което обаче няма как да се признае 

открито.  
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Това изискване изключва окончателно рационализиране и строго подчиняване на 

стриктни правила в работата на ЕК. Казано в прав текст, има специфично политическа 

дължимост за безкритично отношение към начина на работа на ЕК при реализацията 

на Петото разширяване. Поради простата причина, че прозаичните и неизбежни 

практики в тази работа са дискредитиращи ценностните принципи, на които тя се 

основава (Велева 2018). Освен това обаче, самочувствието за историческа оправданост на 

един, сякаш безалтернативен, начин на работа също не е за пренебрегване - особено 

когато липсва исторически прецедент или гледна точка, която да може да претендира, че 

има ноу-хау за европеизация на пост-комунистически общества. 

Всичко това, колкото и да е съществено само по себе си, просто бледнее пред 

възникващата в хода на приложението на разширителната условност илюзия, че това е 

универсален и мощно продуктивен подход, който реално упражнява трансформационно 

въздействие върху стремящите се към членство в ЕС общества.  

Нито една човешка илюзия не е напълно безпочвена, особено пък - устойчивите и масово 

влиятелните. А тази конкретна илюзия за всемогъществото на разширителната условност 

на ЕС почива на много сериозни фактологични основания: 

На фона на:  

а) гигантския мащаб на революционната амбиция, съдържаща се в задачата по 

европеизацията на СЦИЕ;  

б) при твърде неблагоприятните изходни предпоставки  - най-малко две: съчетание 

на национални икономики в колапс (или дълбока криза) и неопитни политически 

лидерства,  

реално постигнатото отместване спрямо изходната ситуация е, наистина е (а не 

просто изглежда) удивителен резултат!  
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Цялостната икономико-социална и политическа система изглеждат радикално 

променени в рамките на около десетилетие. Как да не възникне впечатление за огромен 

трансформационен потенциал на ЕС (Грабе)! Всичките 10 пост-комунистически общества 

преминават към плуралистична демокрация и пазарна икономика, а междувременно 

влизат в НАТО – военната организация, срещу която са се готвили да воюват близо 

половин век преди това.  

В хода на процеса няма как да има сетива за симптоми, че европеизацията на места 

протича повърхностно, повече на хартия, отколкото на практика, а и поради това е 

исторически обратима. Резултатът, особено в първите две-три години на новия век, а още 

повече гледан в перспективата на очакванията32, които изминатия стръмен път прави да 

изглеждат реалистични, сякаш е неоспоримо свидетелство за правилността на 

политическия подход, реализирал Петото разширяване. 

Да не забравяме, че междувременно Комисията е станала почти двигател на процеса, а 

важността на разширителната условност е станала толкова централна, че условността 

започва да се мисли като синоним за самия политически подход на разширяването. 

Именно това непреднамерено разрастване – и на задачата, но и на постигнатото решение - 

е основанието разширителната условност да бъде мислена като самостоятелна реалност, 

достойна да е самостоятелен предмет на изследване, притежаващ сякаш природна 

естественост (Гатева). 

                                                           
32 Гатева е права да подчертава перспективната оптика, с която ЕК оценява напредъка на страните-

кандидатки, защото и самата Комисия в прав текст заявява тази особеност на своите оценки (вж докладите от 

2000г., т.е. първите доклади във формата на преговори за членство в ЕС). 
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При тези предпоставки, илюзията33, че самата разширителна условност на ЕС поражда 

социетална трансформация, е просто неустоима и не можем да се сърдим, че тя 

постоянства и след десетилетния опит от членството на пост-комунистическите страни в 

ЕС (Гатева). Още повече, че мейнстрийм литературата - върху европеизацията и в 

частност върху Източното разширяване - като правило третира разширителната условност 

именно в такава - универсалистка интерпретативна схема. Разширяването на ЕС само по 

себе си носи успех и поради това изследванията търсят особените обяснителни фактори 

за отделните случаи, когато този успех не триумфира напълно (Седелмайер, 

Шимелфениг, Бьорзел, Вахудова, Димитрова, Тошков). Тези изследвания, неслучайно 

работещи в парадигмата на институционалния рационализъм, със своята позитивистка 

безкритичност вторично легитимират ирационалността на историческия конструкт на 

Източното разширяване. 

Казано накратко, от една страна, има много силни политически причини ЕК да не се 

вглежда в особеностите на своя начин работа, а от друга страна – поне за 10-15 години, 

нямало е причини да се осъзнае необходимостта от подобно критично вглеждане. Още 

повече, че мейнстриймът в науката за европеизацията активно поддържа нейната 

автоапологетика. В такъв контекст е повече от нормално ЕК да бъде „сляпа“ за 

характерните особености в начина на работата си. В този смисъл, ако Комисията все пак 

променя подхода си към разширяването на ЕС, в крайна сметка, дори още на етапа на 

взаимодействието с Хърватия, това означава, че тя е извънредно чувствителна и 

                                                           
33 Предполагаме, че от казаното дотук е вече ясно, но за всеки случай да поясним в прав текст, че говорим за 

илюзия за ефективно въздействие на разширителната условност на ЕС, защото въздействието не произтича 

пряко от нея, а от създадения чрез нея ситуативен климат на остра конкуренция между кандидатстващите 

страни, които са наясно, че някои от тях могат да отпаднат от процеса, за този етап или завинаги. 
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отговорна към резултатността на своята работа. За което несъмнено трябва да бъде 

поздравена! 

Тук вероятно е историческият принос на българо-румънският случай, в който за първи 

път излезе на повърхността кризата на разширителната условност на ЕС. Най-

любопитното тук е в обстоятелството, че кризата се прояви първоначално под формата на 

несправяне със задачите по подготовката за членство в двете съседни и напълно 

еднотипни страни. Под натиска на изминатия път и на господстващата по онова време 

парадигма за разширяването на ЕС като постоянстваща приказка за успеха, ситуацията в 

двете страни изглежда като просто забавяне - поради местни обстоятелства. Изглежда 

отначало сякаш, че само тези две страни просто не успяват да се правят с времевия 

график наравно с останалите конкурентки, но по принцип нямат проблем с потенциала и 

готовността да постигнат същите цели, (тъй като и останалите страни са приети в ЕС, 

малко или много, на доверие). 

Поради това се стига до нелепата ситуация за лек към „заболяването“ да бъде предписано 

тъкмо онова, което го е причинило. На ЕК, в лицето на нейните политически експерти, и 

се струва, че приложението на предприсъединителната условност в пост-

присъединителната фаза ще доведе до очакваното наваксване на закъснението, поради 

нейната гарантирана и вече доказана ефективност. Поради което и в центъра на след-

присъединителната условност стои (без да я изчерпва!) Механизмът за сътрудничество и 

проверка, като продължение именно на ключовия инструментариум на 

предприсъединителната условност.  

Собствената криза на МСП рядко се признава, но пък често яростно се оспорва 

(Седелмайер и Лакатуш), макар да е трудно оспорима: въпреки, че е предвиден да 

постигне целите си в рамките на няколко години, след повече от цяло десетилетие 
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настойчиво приложение механизмът все още е така далече от целите си, както и в 

момента на замислянето и въвеждането му. Няма как един инструмент, който е бил 

неефективен при благоприятни условия – остра конкуренция за максимално желана цел, 

да стане ефективен при драстично влошени условия – липса на стимул за постигане на 

нови резултати (при гарантирана безнаказаност, поради равенство в статута с останалите 

страни-членки на ЕС, които също не се отличават с много стриктно спазване на съюзните 

правила). Защото моментният исторически контекст, който е създал илюзията за 

трансформационен потенциал на условността, сякаш сама по себе си, вече е отминал и в 

новите условия може да се прояви само безпомощността на начина на взаимодействие на 

ЕК със страна членка (Гатева, Тонева). В тези условия следването на линията „още от 

същото“34 може само да извади на показ иманентните дефекти на политическия подход, 

въплътен в инструмента за реализация на разширителната условност на ЕС. Което и се 

случи на МСП, за полза обаче на ЕС и, в частност, на ЕК.  

Именно поучена от този опит Комисията се отказа от прилагане на след-присъединителна 

условност към Хърватия, макар тази страна да е типологически много сходна с България 

и Румъния (Харалампиев и др., Харалампиев и Димитров) и да е само незначително по-

добре европеизирана от двете си предшественички в ЕС. Още по-отчетлива е поуката от 

българо-румънският случай по отношение начина на провеждане на разширителната 

                                                           
34 Директор от ГД „Разширяване“ на ЕК разказва, че в средата на 2006, когато става ясно, че България и 

Румъния ще преминат към членство в ЕС, без предвиденото в договора им с ЕС едногодишно отлагане, в 

Комисията са били свикани всички експерти, имащи отношение към Петото разширяване. На въпроса „какво 

да правим?“ (при несъмнената неготовност на двете страни за пълноценно членство) отговорът е бил кратък 

и практически единодушен: мониторинг. Лесно е да намерим обяснението за единомислието на експертите 

във факта, че такъв е бил личният им опит – те това са правили цели 10 години. Ясно е също, че не са 

познавали фундаменталните проблеми на пост-комунистическите общества, особено в българо-румънската 

им специфика. Но според нас решаваща е била именно групово споделената илюзия за всемогъществото на 

основния инструмент в разширителната условност. 
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условност към страните от Западните Балкани. Поне така твърди специализираната 

литература.  

Дали това е така и в каква степен, смятаме да установим с настоящето проучване чрез 

сравнението на пътя към членство в ЕС, изминат от България и Сърбия в партньорство с 

ЕК. 

 

Основни хипотези 

В рамките на настоящето общо представяне на изследователския проект е възможно да 

формулираме само най-важните генерални хипотези, които ще проверяваме по емпиричен 

път, защото пълният опис на съдържателните хипотези по всички секторни политики би 

превърнало този текст в своеобразен предварителен доклад от проучването. 

Първа хипотеза – Комисията, бидейки административна структура, работи в 

процеса на изготвяне на ежегодните доклади за прогреса на наблюдаваните 

страни бюрократично и този характер е разпознаваем в особености на 

докладите: както на структурно, така и на съдържателно, но също и на 

стилистично равнище. 

Втора хипотеза – въпреки процедурните недостатъци, намиращи отражение и 

във формалните особености на докладите, те изпълняват основното си 

предназначение, защото дават достатъчно реалистична картина. 

Реалистичността може да се прояви чрез многообразие на наблюденията и 

нюансираност в оценките на конкретните случаи. 

Трета хипотеза – традиционното обвинение към Комисията в неясност на 

оценките е недоразумение.  
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Оценките изглеждат неясни, когато са четени в перспективата на очакване за 

еднозначна оценка (секторът или страната като цяло отговоря/не отговаря на 

критериите за членство). Обаче оценките на ЕК са напълно достатъчно 

еднозначно ясни в нееднозначността на констатациите и оценките. 

Становищата на Комисията отразяват реалната противоречивост, 

многопластовост и разнопосочност на протичащите в конкретните сектори на 

публични политики процеси и, съответно, в страната като цяло в наблюдавания 

момент. 

Четвърта хипотеза – въпреки наличието на случаи на смислово разминаване 

между конкретните наблюдения върху процесите в секторните политики като 

цяло работата на ЕК се характеризира с висока степен на интегритет 

(смислово съответствие между изходната конкретна информация и 

обобщаващите цялостни политически оценки за напредъка на страната към 

съответния момент). 

Пета хипотеза, която е и измежду най-приоритетните за цялото настоящо 

проучване: инерционният момент, т.е. натискът на „изминатия път“ в 

работата на ЕК е изключително голям. 

Проявлението на тази хипотеза може да се търси във високата степен на 

приемственост на мониторинговите доклади по структура и съдържание, 

въпреки качествената промяна в характера на задачите, които Комисията решава 

с тези доклади. На второ място същото намира проявление в категорично 

преобладаващия акцент върху икономическата либерализация за сметка на 

прекомерно омаловажаване на политическите Копенхагенски критерии. 
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Шеста хипотеза: ЕС е имал твърде малък потенциал за преобразуващо 

въздействие, но поради стечение на специфични, благоприятни обстоятелства е 

бил постиган учудващо добър резултат, който не се дължи толкова на 

разширителната условност сама по себе си, а още по-малко на нейният основен 

инструмент – мониторинга и оценката на ЕК. 

Въпреки декларативната теза на Х. Грабе, че ЕС е притежавал огромен 

потенциал за трансформиращо въздействие върху страните кандидатки, (който е 

бил обаче непълно и непоследователно приложен и поради това е постигнат 

частичен и противоречив резултат), изнесените в нейната книга факти 

свидетелстват точно за обратното. Използваният от Комисията 

инструментариум е повече пасивно приканващ/насърчаващ, отколкото активно 

променящ/въздействащ. Ако това е така, днес наблюдаваните 

неудовлетворителни резултати от европеизацията на СЦИЕ не са изненада или 

куриоз, а са пряко производни от характера на политиката за разширяване на 

ЕС, който има систематично проявление – в целите, задачите и 

инструментариума на тази политика. От което и следва императивността на 

очакването за промяна тъкмо в характера и начина на провеждане на тази 

политика. 

Седма, последна основна хипотеза, - в партньорството си със Сърбия, по-общо - 

с останалите страни от Югоизточна Европа, ЕС вече съществено е променил не 

само приоритетите, но и подхода си в своята политиката за разширяване. Това 

може да се проследи на съдържателно, структурно и стилистично равнище в 

мониторинговите доклади на ЕК. 
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IV. ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ 

В изпълнение на гореизложения изследователски замисъл, колективът първоначално 

премина през интензивен курс на обучение на студентите по стандартите, процедурите и 

начина на употреба на скали и въпросници. В същия ускорен режим бе преминат и курс по 

интерпретация на едномерни и двумерни разпределения, защото обичайната практика у 

нас, включително от лица с научни претенции или титли, е да заместват тази 

интерпретация с преразкази на самите числови стойности в таблиците. 

След тази методологическа подготовка преминахме към разработване на въпросник със 

скали за всяка една от съдържателните особености на докладите на ЕК: 

- относно начина на взаимодействие с наблюдаваната страна, включващо 

разпознаване/констатации на постижения и проблеми на провежданите национални 

политики, оценки на напредъка, препоръки за необходими действия и др. 

особености на партньорството, включително особености на езиковия репертуар на 

докладите; 

- относно всеки един от секторите, подложени на наблюдение; 

- относно специфичните структурни елементи на наблюденията, забележките и 

препоръките, отвеждащи към 

- цялостни оценки за наличното положение и, евентуално, качеството на постигнатия 

напредък. 

Цялата сложност в тази ключова изследователска работа е да се запази пределно 

постижима пълнота на съдържателното и оценъчно богатство в становищата на ЕК, 

въпреки необходимостта да се стандартизират ситуациите и оценките с оглед съпоставките 

между различните наблюдавани ситуации. Същевременно основна трудност/препятствие 
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при изпълнението на тази задача бе небрежният начин на процедиране на авторите на 

докладите, произволно променящи интерпретативната перспектива към наблюдаваните 

ситуации: не просто прогресът се опакова в цял спектър от оценъчни прилагателни – good, 

important, substantial, considerable, notable… - без да са ясни разграничителните линии 

между тези нюанси на синонимите, но също така и аспектите, които попадат в обсега на 

вниманието на авторите на докладите, варират неимоверно. По принцип обаче става дума 

за: 

- наличия на нормативни предпоставки за публични политики – конституционни 

промени, закони и подзаконови актове,  

- на институционални предпоставки – програмни документи и институционална 

мрежа,  

- за самите тези политики като цели, задачи и резултати,  

- за техните инфраструктурни елементи и  

- човешките им ресурси, от брой хора до компетентности,  

- за различен брой събития или форми на проявление на наблюдаваните тенденции 

- за очертаващи се тенденции или осъществени процеси 

- но и за отделни значими, по някаква конкретна причина, факти 

- оценки на секторната ситуация, отделно от 

- оценка за напредъка или прогреса 

- забележки за контекст, фактическо положение, ограничителни или благоприятни 

условия и пр. 

- препоръки за подобряване на положението. 

Това е само много кратък и схематичен списък на разнопорядковите съдържания на 

абзаците, които следва да бъдат анализирани. В някои случаи за всичко това става дума в 
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един абзац, а в други – всеки един от тези акценти е изведен в отделен параграф, а в трети -  

в абзаца присъства някакъв, във всеки конкретен случай – различен, набор от тези и други 

акценти. 

Задачата при изготвянето на въпросника бе да се улови максимално широкото смислово 

многообразие на съдържанието на докладите, като това многообразие същевременно 

трябваше да се структурира в интерпретативни скали, които – за целите на последващата 

концептуална обработка – би следвало да позволяват максимално приближение към 

ордиални/ранговите скали, позволяващи количествени сравнения. 

За да стане ясен мащабът на вложение в този изследователски етап труд, ще отбележим, че 

бяха направени и тествани върху текстове на доклади четири варианта на въпросници като 

последният, който бе използван за кодиране на абзаците от докладите, съдържа 826 

(осемстотин двадесет и шест) емпирични индикатора, в преобладаващото им мнозинство - 

двухотомни. Въпросникът е даден в приложение към настоящия доклад. 

За всеки работен вариант на въпросника се правеше и матрица за регистрация на 

кодираните смислови единици от доц. Харалампиев, чиято помощ бе незаменима също и 

от гледна точка на отчитане на изискванията (на компютърната и математико-

статистическа обработка на информационния масив) към начина на формулиране на 

въпросите във въпросника.  

На второ място, основна трудност, която е измежду причините докладите да не бъдат 

обект на изследвания с количествени методи в полето на изследванията върху 

европеизацията, е добре известната на всички литературоведи истина, че текстът не е 

информация, а повод за интерпретация. В този смисъл бе изначално ясно, че казаното от 

ЕК в докладите не съобщава/информира, а дава само възможност да бъде тълкуван 
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смисълът на написаното. Още повече, че в някои случаи начинът на изказ е такъв, че 

преднамерено да позволява множество интерпретации. 

Това означава, че въпреки изискването на количественото изследване всяка единица на 

анализа, т.е. абзаца да получи краен брой еднозначни квалификации (регистрирани с 

кодове в матрицата), няма такова нещо като „обективен прочит“. Същевременно обаче не 

трябва да се забравя, че докладите са писани от обикновени хора, служители на ЕК, и са 

предназначени да бъдат разбрани от обикновени хора, политици, служители на държавната 

администрация, а и граждани. В този смисъл, не подлежи на съмнение, че диалогът между 

автори и адресати се строи върху допусканията на „здравия разум“ за общосподелени 

смислови полета, т.е. върху допускането, че авторите на доклада и неговите задочни 

адресати, особено в наблюдаваните страни35, споделят едни и същи очевидности, ценности 

и мисловни похвати. 

За да бъде преодолян проблемът с неизбежния субективизъм на личната интерпретация на 

смисъла на всеки абзац, колективът положи особени грижи. Членовете на екипа бяха 

разделени на двойки като всеки от участниците самостоятелно кодираше съответния текст, 

а след това двете поредици кодове бяха сравнявани за съвпадения и разминавания. 

Изначалните ни надежди бяха, че интерсубективната еднаквост на интерпретациите на 

един и същи текстове ще е възможно приближение към иначе невъзможния „обективен 

смисъл“ на съдържанието на абзаца. Очакването бе, че ще има между 70 и 80 на сто 

смислови съвпадения и оставащите случаи на разминаване в тълкуванията следваше да се 

                                                           
35 Изключително важно е да се има предвид, че докладите на ЕК изобщо не са адресирани към националите 

правителства на наблюдаваните страни, камо ли пък към други местни адресати – институции или 

гражданско общество. Докладите са адресирани единствено към Съвета и Европейския парламент, но се 

очаква да бъдат ползвани от местните власти като ориентир за реформените им политики.. 
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поставят на вниманието на колектива, за да може в открит дебат да се изберат 

преобладаващи аргументи в защита на някоя от алтернативните интерпретации. 

На практика се оказа обаче, че делът на разминаванията в интерпретациите е значително 

по-висок – между 50 и 40 на сто. Именно в хода на груповите дискусии върху основанията 

за тези разминавания бяха направени последователните варианти за оптимизиране на 

въпросника с оглед на минимизиране на различията в тълкуванията. Например, колективът 

реши, че при колебания коя от алтернативните стойности да се избере, да се взима по-

положителната по смисъл – изхождайки от презумпцията за добронамереност на 

наблюдението към наблюдаваното. Друг илюстративен пример е груповото преосмисляне 

на кодировките по въпрос №17 в случаите на констативни твърдения на ЕК. Като правило 

почти във всеки абзац ЕК влага и оценъчен смисъл, но има и такива абзаци, в които са 

налични само констатации. След количествената обработка на данните от докладите за 

1998 и 1999 се оказа, че като констативни са преценени около една трета от всички абзаци. 

След промяна в дефиницията за „констатация“, от която отпадат случаите на заявени 

препоръки за едни или други действия, делът на кодираните констатации спадна 

съществено – около три пъти. 

Въз основа на окончателно уточнения въпросник бяха анализирани докладите на ЕК за 

България от 1998, 1999 и 2000 г. Този информационен масив бе обработен и получените 

едномерни разпределения станаха предмет на предварителен съдържателен анализ, чиито 

резултати ще бъдат представени по-долу. 

Паралелно с всичко това докторант А. Плачкова извърши обработка на докладите за 

България за периода 1998-2005 (осем години), също за Сърбия и Македония за девет 

годишен период до 2016, чрез опростен вариант на въпросника и с фокус единствено върху 

разделите отнасящи се до демокрация, върховенство на правото и участие на гражданското 
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общество. Резултатът от този анализ върху едномерните и двумерни дялови разпределения 

в сравнителна перспектива стана съдържание на третата, завършваща глава на 

дисертационния труд на Плачкова на тема „Потенциал на ЕС за демократизация на 

страните, кандидатстващи за членство в ЕС - натрупан опит и перспективи".  

 Връщайки се към проучването върху взаимодействието между България и ЕК, 

отразено в мониторинговите доклади за прогреса в подготовката за присъединяване към 

ЕС, трябва да обърнем особено внимание на следващата междинна стъпка на проучването. 

Тя става възможна едва въз основа на получените предварителни резултати от обработката 

на първите три доклада, а е от решаващо значение за последващото развитие на 

изследователския процес, защото може – евентуално – да промени фундаментално 

технологичната процедура, а това означава и промяна на необходимия човешки ресурс, 

време и средства, необходими за завършване на изследването. 

 На първо място, става дума за прехода от наблюдение над конкретни факти към 

цялостна оценка от страна на ЕК. Всъщност целият процес на взаимодействие между 

Комисията и кандидатстващата за членство в ЕС страна цели да постигне приемлива 

степен на покритие на стандартите за членство. Колкото и да е ясно, че мнението на 

Комисията има само препоръчителен характер, а решаващо е становището на страните 

членки, отразено в решението на Съвета, все пак оценката на Комисията има съществен, 

макар и само ориентировъчен характер.36 От тази гледна точка, най-важна е именно 

цялостната оценка на съответната страна в доклада на Комисията. Но от това следва, че 

най-важното в самите мониторингови доклади е „тайнството на прехода“ между конкретни 

наблюдения и обща оценка. Например, в доклада от 2000 дава само една оценка за добър 

                                                           
36 Тук е добре да припомним, както пренебрегната оценка на Комисията по отношение на кандидатурата на 

Гърция, така и променената/преобърната под политически натиск оценка за България и Румъния по 

отношение на готовността за започване на преговорите за членство в ЕС. 
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напредък в областта на движението на стоки и само една категорично негативна оценка в 

областта на правосъдие, вътрешен ред и борба с корупцията, а всички останали оценки са 

еднакви „частично покриване на стандартите, присъщи на съответните национални 

приоритети по партньорство за присъединяване“. Обаче макар да изглежда еднакви в тази 

оценъчна перспектива, конкретните ситуации в секторите под наблюдение са твърде 

различни в съдържателно отношение, включително като съдържание на наблюденията, 

оценките и препоръките на ЕК при прегледа на секторите от гледна точка на готовността 

за поемане на отговорностите от членството в ЕС (ПОЧЕС) и същите сектори в оценките в 

рамките на партньорство за присъединяване (ППЕС), които са механично залепени едни 

след други в докладите след 2000. 

С други думи, става дума за емпиричната проверка на четвъртата основна хипотеза 

относно смислово-оценъчния интегритет в становищата на ЕК. Напомняме, че става дума 

за поредица от равнища, на които следва да се провери тази хипотеза: 

- вътре в общия смисъл на всеки конкретен параграф, от една страна, като цялостна 

оценка, а от друга страна – като интегрирана оценка, която можем да получим в 

резултат от сложната комбинаторика на всички възможни измерения които следим 

с цяла каскада от детайлизиращи смисловите нюанси въпроси; 

- в рамките на общия смисъл на цялостния раздел, посветен на определена секторна 

политика, отразен като сумарен резултат от анализа на всички параграфи в раздела, 

и оценката, дадена от самата Комисия в обобщението на същия раздел в един или 

няколко параграфа; 

- в рамките на общия смисъл на наблюдението, разгърнато в прегледа на всички 

сектори, и от друга страна – смисълът на обобщението в края; 
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– в рамките на обобщението, от една страна, и в рамките на заключението от раздела, 

от друга страна;   

– в рамките на цялостното изложение на секторния напредък в рамките на 

подготовката за отговорностите за членството в ЕС (ПОЧЕС)и цялостното 

изложение в рамките на партньорство за присъединяване (ППЕС);  

– в рамките на обобщението за  ПОЧЕС и в обобщението на ППЕС (примерно, по 

краткосрочните приоритети) 

Отделно от всичко това стои въпросът за хипотетичната възможност някой от секторните 

резултати на страната да възпроизвежда във висока степен цялостната оценка за страната – 

подчертаваме: не като отделна стойност, а като цялостна структура на профила от всички 

наблюдавани параметри на секторната и национална ситуация. Т.е. въпросът е за 

хипотетичната възможност някой (или някои) от секторите да се окаже представителен за 

цялостната ситуация – каквото казва ЕК за този/тези сектор/и, същото казва и за страната 

като цяло. 

Ползата от такова знание е очевидна: ако има висока степен на смислово-оценъчно 

съответствие, то това означава, че изследването може да пропусне обработването на 

цялостния масив от данни за пълнотата на докладите (всичките им абзаци), за да се 

концентрира/ограничи само върху онези фрагменти на докладите (раздели или секторни 

наблюдения), които са във висока степен на представителност за обобщаващите смислово-

оценъчни становища на ЕК. Методологическият фундамент на тази изследователска 

процедура е разработен в рамки на предходни изследвания върху международните 

съпоставителни проучвания на наблюденията в рамките на Международния индекс на 

настигането (Харалампиев и колектив) и в рамките на единственото засега наблюдение на 

ЕК по механизма за противодействие на корупцията (Харалампиев и Димитров). Само 
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като пример, макар по Индекса на настигането изследването да събира данни и да прави 

ранжировки по 37 индикатора, всъщност е възможно да се ползват данните само от 16 

индикатора, които са идентифицирани по емпирично-аналитичен път, които абсолютно 

точно възпроизвеждат значимите профили, съответно и позиционирането на страните една 

спрямо друга в условното общо социално-икономическо и политическо пространство на 

Европа. Събирането на данни по останалите индикатори е просто излишно – финансово, 

организационно, а най-вече – познавателно. 

Съответно намирането, евентуално, на представителни фрагменти на докладите на ЕК би 

могло да доведе до радикална промяна на изследователския замисъл, който - в пълнотата 

на изходното намерение, включващо три страни за период от 9 години с годишни доклади 

от по 400 абзаца средно – се оказва неизпълнимо от ресурсна гледна точка. 

Цялото предизвикателство се състои в намирането на методологически контролиран 

път за преход от номиналните данни, които са резултат от аналитичната обработка 

на докладите, към количествен израз на наблюденията, който би позволил 

сравняване и определяне на степени на прилики/близост или разлики/отдалеченост. 

Изрично обръщаме внимание върху факта, че тази изследователска процедура – измисляне 

на инструмент за преход от номиналните параметри към количествено изразени стойности 

– има смисъл и извън горепосочената методологическа задача, защото то е необходимо за 

сравнението, което изследването ни цели изначално: 

- между отделните секторни политики с оглед на установяване на „отличниците“ и 

„бавно-развиващите се“; 

- между последователните секторни и общи национални състояния в процеса на 

подготовка – напредък, застой или регрес; 

- между различните страни на различни етапи от подготвителния процес. 
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Проф. Димитров и доц. Харалампиев разработиха и пилотно тестваха варианти за 

реализация на тази изследователска задача, а нейните първи резултати са представени 

накратко – предвид междинния характер на настоящия отчет – по-долу. 



65 
 

 

V. МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ 

Ще представим в резюме най-важните, получени към момента, резултати в две отделни 

категории – съдържателни и методологически, защото смятаме, че инструменталните 

постижения са не по-малко ценни в научно отношение от съдържателните открития. 

a.  СЪДЪРЖАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ 

Първа хипотеза – Комисията работи бюрократично и този характер е разпознаваем в 

поредица особености на докладите. 

Този характер на докладите на ЕК е ясно видим дори с просто око, преди специализирания 

количествен анализ на съдържанието на документите. Още съпоставката на съдържанията 

на докладите, видяна през съответствието на тези съдържания със структурата на текста на 

докладите, показва една доста типично чиновнически невнимателна, т.е. безотговорна 

работа. Примери има предостатъчно. 

При преднамерено следваната от ЕК приемственост в начина на изготвяне на докладите 

през 1998, 1999, 2000, въпреки че през последната от тези три години вече става дума за 

наблюдение и оценка в перспектива за членство в ЕС, лесно откриваме съдържателно 

необясними структурни несъответствия, отвъд съзнателно наложените промени – 

примерно, стриктното разграничаване на наблюдение над фактическо положение от 

цялостна оценка на секторните политики по преговорните глави. Ето и конкретните 

илюстрации на това общо правило: 
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В структурата на Въведението по отношение на подточка b) „Отношения между ЕС и 

България” най-детайлно е разработена разбивката на поделементи през 1999, а не през 

2000. 

В първа точка от втори основен раздел „В.1. Политически критерии“ собственото му 

въведение е структурно обособено само през 1999, макар да присъства като част от 

изложението на докладите и през 1998, и през 2000. 

През 1999г. в съдържанието на доклада се появява подточка  в раздела за „Демокрация и 

върховенство на правото“ „Президентство“, каквато няма в самото изложение. 

В докладите от 1998 и 1999 подраздел „2.2. Икономически развития“ са допълнително 

подразделени на „Макроикономически развития“ и „Структурни реформи“, а това 

обособяване е премахнато през 2000, макар съдържанието да е запазено. 

В доклада от 1998 подраздел „3.1. Вътрешен пазар без граници“  започва със структурно 

обособен раздел с наименование „Обща рамка” с текст от 6 параграфа. Също толкова са 

уводните параграфи на тази част доклада през 1999г., но не са обособени като структурна  

част под общ надслов. 

Произволността в обособените секторни заключения през 1998г. и 1999г. – някъде ги има 

(макар да не е отбелязано в съдържанието – например, конкуренция, аудио-визуална, 

индустриална, земеделска, енергийна и пр.), някъде ги няма (транспортна, рибарство, 

статистика и пр.), е отчетено като слабост от самата ЕК и тя стриктно въвежда отделното 

обобщаващо оценяване към всяка секторна политика през 2000. Обаче още по-странно е 

структурирането на докладите от първите две години по отношение на четвърти подраздел 

„4. Административен капацитет за прилагане на  Acquis Communautaire“. Разделът е 
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допълнително подразделен на „4.1. Административни структури“ и „4.2. Административен 

е съдебен капацитет“. Обаче в доклада от 1999г. съдържанието на доклада обещава 

разделът да започне направо с подточка 4.2. 

Още по-странно е, че този раздел завършва през 1998г. с подточка „4.4. Обща оценка“, а 

през 2000г. пак има „Обща оценка” след раздела за превод на  Acquis Communautaire на 

български“, но няма такъв обобщаващо оценяващ раздел за 1999. По аналогичен начин в 

доклада за 1998г. има обобщаваща оценка в изложението, номерирана като „3.10. Обща 

оценка“, но тя не присъства в структурата на съдържанието на доклада. В доклада от 

1999г. присъства и в съдържанието, и в изложението. 

И през трите години заключителният основен раздел „D. Партньорство за присъединяване 

и Национална програма за въвеждането на  Acquis Communautaire: Цялостна оценка“ е 

допълнително подразделен на „1. Партньорство за присъединяване“ и „2. Национална 

програма за въвеждане на  Acquis Communautaire“. През 1998 обаче първата подчаст не е 

изведена в съдържанието, а тя е обособена в изложението под заглавие оценка на 

краткосрочните приоритети. През следващата година вече приоритетите са разграничени 

на Краткосрочни приоритети и Средносрочни приоритети, но не са изведени в 

съдържанието. Едва през 2000г. приоритетите са и разграничени, и изведени в 

съдържанието на доклада. Още през 1998г. в изложението на доклада подразделите имат 

важното смислово уточнение, че става дума за оценка – първо на приоритетите, второ на 

националната програма, но в началното представяне на съдържанието на доклада този 

акцент върху оценката липсва. През 1999г. уточнението присъства в съдържанието, за да 

изчезне отново пак от съдържанието, но този път и от изложението през 2000г. 
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Накратко, в структуриранията на съдържанието в началото на докладите и в хода на 

изложенията има многообразни несъответствия, които можем да определим като следствие 

от невнимание (липса на прецизност), а не от влаган специфичен смисъл, налагащ 

необходимост от разграничения и ранжировка по тежест на частите на текста. В това 

отношение най-фрапантен е примерът с точка „3.5. Икономическо и социално 

сближаване“, чиято първа половина е „Заетост и социални въпроси/дела“ (допълнена от 

„Регионална политика и сближаване“). Така е обаче само в съдържанието. В изложението 

през 1998г. това става „3.5. Заетост и социално сближаване“ с първи подраздел „Заетост и 

социални въпроси/дела“. Техническата грешка е очевидна. Само че точно това 

разминаване между формулировката в съдържанието и изложението пак е повторено 1:1 в 

доклада от 1999г.  

Това не е случайно, то е симптоматично за начина на работа по мониторинговите доклади. 

Като цяло може да се каже, че всяка следваща година ЕК просто прави „козметичен 

ремонт“ на доклада си от предходната. Сменя някоя и друга дума от изречението или 

премества някое изречение от горния в следващия абзац или обратното. Но текстът остава 

по същество, (а и по граматика, също и по правопис), непроменен. Този маниер на работа е 

типично, разпознаваемо чиновнически и трудно да бъде сбъркан, когато човек се  натъкне 

на него.37 Поради това не бива да се изненадваме и от други негови проявления, например, 

когато два последователни доклада посочват един и същи факт в числова стойност и, 

                                                           
37 В съответствие с вече направената уговорка за бюрократичния стил на работа, тук правим уговорката, че 

наличието на технически грешки/слабости в текстовете на докладите не означава просто и еднозначно 

немарлива работа. По-скоро става дума за симптом на типичната „департаментализация” в начина на работа, 

която отвежда към липсата на отговорност за цялото. А отделно от това има пряк политически интерес 

„цялото” да е в разпознаваемо насипно състояние, за да позволява разнопосочна заинтересована политическа 

интерпретация на казаното. 
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следователно, където би трябвало да има съвпадение, на практика се оказва, че числовите 

стойности се разминават.   

Можем да обобщим, че направеното проучване регистрира по неоспорим начин 

присъствието на висока степен на инерция и формалност в изготвянето на докладите като 

маниер на работа при провеждане на мониторинга и оценката. Това не са наблюдения само 

върху формалните характеристики на докладите.  

На едно по-високо, собствено съдържателно равнище откриваме абсолютно същото. 

Например, след секторните наблюдения и оценки в докладите има структурно обособен 

подраздел „Обща оценка“, а след това има раздел „С. Заключение“ – това се отнася за 

докладите и за трите години, които проучихме. Оказва се обаче, че частта „Заключение“ не 

отговаря по смисъл на заглавието си, защото тя не е нищо друго освен механичен пренос – 

copy-paste - на параграфи от „Общата оценка“. Това се отнася, както за доклада от 1999г., 

така и за този от 2000г., в който по презумпция отговорността на ЕК би трябвало да е 

нараснала, защото става дума за доклад вече върху процеса за подготовка за членство в 

ЕС. Вместо заключение виждаме „преговор на материала.“ И това е начин на работа, 

характеризиран от неспособност или нежелание да осмислят обобщаващо направените 

наблюдения, който се среща също и в докладите и за другите страни38. 

Втора хипотеза – докладите изпълняват основното си предназначение – да информират (и 

ориентират) за хода на подготовката за членство в ЕС, защото дават относително 

подробна и относително реалистична картина. Реалистичността може да се прояви чрез 

многообразие на наблюденията и нюансираност в оценките на конкретните случаи. 

                                                           
38  Направихме проверка с докладите за Румъния. Същото е. 
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Аргументите са отново чисто емпирични и със същата степен на фактическа 

неоспоримост: 

При използваната от нас изключително детайлна метрика за регистриране на смисловите 

особености на становищата на ЕК, формализъм в третирането на конкретните ситуации би 

отвел към еднотипност на профилите на различните секторни политики (и различните 

измерения на капацитета за поемане на отговорностите по членството в ЕС). Полученият 

емпиричен резултат свидетелства за обратното – няма два аспекта на наблюдаваната 

национална ситуация, които да имат еднакъв профил в номинални параметри.  

Ето защо не е изненада, че когато превърнем тези номинални параметри в количествени 

стойности получаваме съизмеримост между различните секторни политики, но се запазват 

детайлно нюансираните различия в оценките, които ЕК дава на конкретно 

наблюдаваните ситуации.39 

 

 

 

 

                                                           
39 В приложение № 3 представяме качествените профили на всеки един от секторите, получен чрез 

сумарните и осреднени стойности на всички параграфи от съответния раздел, преизчислени към 100 

процента за целите на сравнението. В приложение № 4 е представена редуцираната картина от профилите на 

различните наблюдавани сектори, въз основа на данните от която са изчислени средно-аритметичните 

стойности, представени тук в таблицата.  Изрично обръщаме внимание върху факта, че средното за цялата 

страна е донякъде подвеждащо, защото заличава изключително съществени различия и ключовата, в 

смислово отношение, неравностойност на дяловете от различни по тип оценки. По същия начин 

изчисляването на средна стойност за всеки един от секторите е прекалено огрубяване на съществената 

сложност в съответната ситуация, защото осреднената стойност заличава структурните неравноделности 

между отделните параметри на наблюдаваната конкретна ситуация. 
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Таблица № 2 Подреждане на секторите според сила на положителната оценка, дадена 

в становищата на ЕК  

Сектор ОБЩА СРЕДНА 

Култура и аудиовизия 84.74405 

Обща външна и сигурност 80.08119 

Малки и средни предприятия 78.32857 

Статистика 76.61381 

Митнически съюз 73.30262 

Финансов контрол 72.47143 

Защита на потребителите и здраве 72.4619 

Околна среда 71.64571 

Земеделие/Селско стопанство 71.24429 

Свободно движение на капитали 70.25929 

Далекосъобщения/Теле и ИТ 69.58429 

Финансови и бюджетни 69.45833 

Вътрешните работи и правосъдието 65.91929 

Наука и изследвания 64.33333 

Транспортна политика 62.98119 

Данъчна политика  62.52857 

Свободно движение на лица/хора 61.04762 

Енергетика 60.55619 

Индустриална политика 60.5531 

Образование и обучение 60.45381 

Външни отношения 60.29429 

Рибарство 54.51333 

Свободно предоставяне на услуги 53.1869 

Нормативна рамка 53.01429 

Политика на конкуренцията 51.12976 

Социална политика и заетост 50.2431 

Дружествено право/Фирмено законодателство 49.53952 

Свободно движение на стоки  48.34048 

Икономически и валутен съюз 44.4381 

    

 Средна за страната оценка 63.9058 

 

Както се вижда много ясно от данните в таблицата, няма два сектора с еднакви стойности, 

а разликата между първия и последния е от порядък на близо два пъти – това означава, че, 

строго погледнато, това са диаметрално разнокачествени ситуации в съответните сектори, 
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оценени от гледна точка на потенциала им да покрият стандартите за членство на страната 

в ЕС. Ако вникнем добре в тази разнокачественост на множеството публични сектори, 

съобразявайки се с различните им изходни състояния, различни темпове на напредък и 

различен порядък на протичащите в тях действия в реализация на реформи за 

европеизиране, то тогава вече – вероятно – ще се отнесем с доза по-голямо съчувствие към 

неспособността на експертите от ЕК да направят обобщаваща, осмисляща цялостната 

ситуация оценка. Дали това оправдава механичното копиране на наблюдения и оценки, 

вместо обобщения, е отделен въпрос. 

Трета хипотеза – традиционното обвинение към Комисията в неясност на оценките е 

недоразумение.  

За целите на проверката на това допускане преднамерено следяхме езиковия регистър на 

докладите. Еднозначната яснота на изказа откриваме в огромното мнозинство от случаите: 

Таблица 3. Разпределение на случаите на еднозначно ясен изказ и завоалиран, 

политически коректен изказ. 

 
  

Година на доклада: 

Total 1998 1999 2000 

Език на 
представяне на 
тезата на ЕКa 

ясен, 
недвусмислен 

Count 281 386 405 1072 

% within 
Q1 

82.9% 98.2% 93.5% 92% 

завоалиран, 
неясен, 
политически 
коректен 

Count 58 7 28 93 

% within 
Q1 17.1% 1.8% 6.5%  8% 

Total Count 339 393 433 1165 

 

Дори и под 90 на сто от случаите да бяха с ясен език, това ще е свидетелство, че като 

правило нещата се назовават еднозначно. Същевременно, в литературата върху работата 

на ЕК обвиненията в неяснота на констатациите и оценките е буквално „общо място“. 
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Както вече обяснихме при формулиране на хипотезата, причината за това е, че Комисията 

ясно посочва неясната, разнопосочна, разнокачествена и често пъти вътрешно 

противоречива, по съдържанието си, конкретна  ситуация в съответното общество.40 

 И това се отнася не само до разносмислия и противоречия в цялостния раздел, посветен на 

определена секторна политика, но и за смисъла на отделен параграф. Не толкова, защото 

има параграфи, в които се говори за няколко, дори повече от 6, различни неща, а защото за 

всяко отделно нещо съществените му аспекти са противоречиви. Как например да се даде 

еднозначна оценка на тенденция, отразяваща факта, че България за една година е свила 

средната стойност на изоставането си от съответната средна стойност за ЕС-15 

(разход на електроенергия) от три пъти само на ... два пъти? От гледна точка на 

извършения напредък, това е качествен скок, обаче от гледна точка на дължимия 

капацитет за членство в ЕС това е все още драстично изоставане. Но и двете оценки са 

еднакво валидни в един и същи момент, в една и съща степен. 

Ето защо не бива да се изненадваме, че от гледна точка на оценките на ЕК за напредъка на 

България получените резултати са сумарно следните: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Може да се спори доколко изобщо е реалистично в едно пост-комунистическо общество, още повече, 

когато става дума за България, да има интегрална секторна политика – била тя за транспорт, енергия, 

земеделие и пр. Видовете транспорт – автомобилен, железопътен, воден, въздушен - имат съвършено 

различна съдба, видовете производства на енергия – атомна, водно- и топло-електрическа – също.  
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Графика 1. Структура на тенденцията, отразена в оценките на ЕК (по характер на 

категоричност в оценката) 

 

 

 

 

 

 

 

А по-точно: 

Таблица 4. Разпределение на случаите по степен на категоричност на оценки от ЕК 

Q19 

  

Година на доклада: 

Total 1998 1999 2000 

Степен на 
категоричност на 
оценкитеa 

категорично 
положителна 

Count 112 148 107 367 

% within Q1 35.3% 30.5% 25.1% 30.3% 

положителна 
оценка с уговорки 

Count 52 76 84 212 

% within Q1 16.4% 15.7% 19.7% 17.3% 

амбивалентна 
оценка (хем..., 
хем... ОТ ЕДНА 
СТРАНА, ОТ 
ДРУГА СТРАНА) 

Count 
48 55 75 178 

% within Q1 
15.1% 11.3% 17.6% 14.7% 

отрицателна 
оценка с уговорки 

Count 27 64 49 140 

% within Q1 8.5% 13.2% 11.5% 11.1% 

отрицателна 
оценка 

Count 31 54 45 130 

% within Q1 9.8% 11.1% 10.6% 10.5% 

само констатация Count 47 88 66 201 

% within Q1 14.8% 18.1% 15.5%   

Total Count 317 485 426 1228 
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Хем най-голям относителен дял имат категорично положителни оценки, хем те са по-

малко от една трета от всички. Хем положителните оценки, били те и с уговорки, са близо 

половината (48 на сто), хем приблизително толкова са и двусмислените оценки 

(амбивалентните и тези с уговорки в обратната посока – 42 на сто). Обаче констатациите, 

които са като правило препоръки, са още други едни около 16 на сто, а те всъщност са 

мека форма на добронамерена критика. При все това обаче структурата на цялостното 

дялово разпределение категорично говори за ясно изразена положителна тенденция, 

което много ясно се вижда от графиката по-горе. 

Горепосочената структурна тенденция е безусловно положителна, но същата картина, 

погледната като фактичесто положение, е повече безрадостна. Защото всъщност, ако 

превърнем стопроцентната скала, каквато е американската оценителна практика, в 

стандартното българско оценяване, ще видим, че дори в най-добре представящата ни 

година 2000 сме получили оценка – среден 3+. 

Основанието за това твърдение не е само във факта, че тройката е равна на >60 на сто, а 

усредненият ни сумарен резултат е около 63  на сто. Много по-важно е, че с оценка Много 

Добър, т.е. над 80 на сто, са само 2 сектора (култура и аудиовизия и външни отношения и 

сигурност, т.е. най-слабо развитите и най-слабо регламентирани полета за съюзни 

политити), осем сектора са в диапазона на 70 на сто успеваемост, т.е. представят се добре, 

а още два са на границата със следващия диапазон. Докато с вариации на Среден са още 9 

сектора. А всички останали 8 сектора на практика са получили Слаб 2 – рибарство, 

свободно движение на услуги, нормативна рамка, политика на конкуренция, социална 
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политика и заетост, фирмено законодателство, свободно движение на стоки, икономически 

и валутен съюз. 

Тази амбивалентност и липса на отчетлив общ характер на сумарната ситуация се 

проявява и при другия ракурс към оценките на Комисията – през мащаба на постиженията 

или проблемите: 

 

 

Таблица 5. Разпределение на случаите по характер на оценките Q17 

  

Година на доклада: 

Total 1998 1999 2000 

Видове 
оценкиa 

хвалба: за 
цялостен резултат 

Count 31 45 53 129 

% within Q1 7.3% 8.2% 10.3% 7.7% 

хвалба: за 
конкретен 
резултат 

Count 104 148 69 321 

% within Q1 24.6% 26.8% 13.3% 25.7% 

хвалба: за 
напредък 

Count 74 46 125 245 

% within Q1 17.5% 8.3% 24.2% 12.9% 

хвалба: за воля Count 26 13 9 48 

% within Q1 6.1% 2.4% 1.7% 4.3% 

Констатации за 
налично 
положение, НО 
без оценъчен 
аспект 

Count 
41 75 32 148 

% within Q1 

9.7% 13.6% 6.2% 11.6% 

Амбивалентни 
оценки 

Count 43 56 59 158 

% within Q1 10.2% 10.1% 11.4% 10.2% 

Критики: липса  
напредък 

Count 24 38 72 134 

% within Q1 5.7% 6.9% 13.9% 6.3% 

Критиик: липса  
конкретен 
резултат 

Count 46 72 26 144 

% within Q1 10.9% 13.0% 5.0% 12.0% 

Критика: липса на 
цялостен резултат 

Count 20 28 40 88 

% within Q1 4.7% 5.1% 7.7% 4.9% 

Друго Count 14 31 32 77 

% within Q1 3.3% 5.6% 6.2% 4.5% 

Total Count 423 552 517 1492 
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Положителните оценки са половината от всичките, а тези за цялостен напредък са по-

малко от едно от десет. 

Разбира се, тази оценка е нашата цифровизация на оценката, която е дала ЕК, а тя вероятно 

преднамерено не е направила обобщаваща оценка в раздел „Партньорство за 

присъединяване“. От него обаче научаваме, че категорично се проваляме само в сектор 

правов ред и борба с корупцията, много добре напредваме със свободата за движение на 

стоки, а всичко останало попада в обща категория „частично покрит приоритет“, 

безотносително колко големи са различията между секторите, попадащи в тази обща 

категория. 

Както се вижда от горната таблица, не само общият резултат на България през тази 

оценъчна призма се оказва съществено по-лош, но и класацията на секторните политики се 

променя, макар и не драстично. Това идва да покаже, че в зависимост от перспективата, от 

която гледаме към наличната ситуация, картината се променя, макар ситуацията да си 

остава същата. Ето защо е толкова съществен въпросът за прехода от единичните 

наблюдения към обобщаващата оценка. 

Четвърта хипотеза допускаше, че въпреки наличието на случаи на смислово разминаване 

между конкретните наблюдения върху процесите в секторните политики, като цяло 

работата на ЕК се характеризира с висока степен на интегритет (смислово 

съответствие между изходната конкретна информация и обобщаващите цялостни 

политически оценки за напредъка на страната към съответния момент). 

Още при формулирането на хипотезата сме се стремили да подчертаем, че става дума за 

обобщаваща наша оценка за интегритета в оценките на ЕК. Това е задължително, защото 
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от отделни особености на докладите човек може да си прави доста остри и несправедливи 

оценки. Например, по отношение на върховенство на правото ЕК не е особено 

последователна. В подраздела относно правосъдие и вътрешен ред (в рамките на раздела 

за политическите критерии за членство) наблюденията на Комисията са умерено 

позитивни, но пък се отнасят основно до работата и капацитета на правоприлагащите 

органи – граничен контрол, полиция, арести и затвори. По отношение на съдебната 

система се препоръчват усилия за подобрение, защото се оценява като слаба. В 

икономическите сектори се споменава, че работата на съдилищата изостава от 

изискванията за правна защита на собствеността и договорите, но в раздела правосъдие и 

вътрешен ред общата оценка е основно положителна. За капак обаче в оценката на кратко-

срочните приоритети по Партньорство за присъединяване изведнъж крайно остро се 

заявява, че няма напредък в съдебната система и борбата с корупцията. Това е характерен 

пример за неконсистентна оценка. И той не е единствен, просто е най-ясно проследим още 

на смислово равнище при прочит на докладите. Ето защо консистентността и интегритета 

на оценките следва да станат предмет на специализирано внимание. 

Очакването бе, че емпиричната проверка ще покаже или наличието на кохерентност или 

отсъствието на оценителен интегритет. Всяка от алтернативните интерпретации би била 

добра изследователска новина, доказвайки с емпирични аргументи правотата или на 

защитниците, или на критиците на начина на работа на ЕК.  

За наше разочарование емпиричната реалност се оказа много по-сложна41 по твърде 

неприятен начин: от една страна, има случаи, в които интегритета на наблюденията и 

оценките е изключително висок (разминаванията са в рамките на около 5 процентни 

                                                           
41 Конкретните резултати от тези тестове са представени в Приложение 8. 



79 
 

пункта), което е изключително силен резултат. Има случаи, в които има значима доза 

съответствие, но в много широки граници ( от порядъка на 15 до 20 процентни пункта), 

които обаче позволяват еднокачественост на оценките – положителни или отрицателни. 

Но има и случаи, при които просто не може да става дума за еднакъв смисъл на оценките.  

Въз основа на тези емпирично получени резултати, единственият общ смисъл на 

извършения анализ е следният – може да се смята за емпирично доказано, че всъщност 

начинът, по който ЕК изпълнява функцията по наблюдение и оценка не стъпва на 

твърда (пък била тя и скрита) методология.  

Оттук е въпрос на случайност кои аспекти и елементи ще станат обект на внимание и 

интерпретация: дали в план на отместване от изходното състояние или в плана на 

приближаване към европейския стандарт; дали ще стане дума само за пренос на  Acquis 

Communautaire или за приложението им, или пък за резултат от това приложение; дали 

наблюдението ще прерасне в препоръка и дали препоръките ще са конкретни по 

съдържание, или абстрактни пожелания и насърчения („да се удвоят усилията”, „повече 

работа”, „още ентусиазъм и воля” и пр.) 

Направените до този момент изследователски действия стигат до тук. За проверка на 

останалите хипотези ще трябва да бъде реализиран цялостния замисъл на настоящето 

проучване. При все това, по отношение на сравнението между България и Сърбия най-

важният извод, който обобщава постигнатите междинни резултати от първата година, 

може да се представи със следните ключови цитати от дисертационното проучване на 

докторант А. Плачкова: 
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„В резултат на емпиричното изследване се достига до заключението, че ЕК, дирижираща 

процеса на подготовка за присъединяване на кандидатстващите за членство в ЕС страни, 

провежда обща, с постоянстващи в основните си принципи, рамкова политика на 

разширяване на ЕС, в която обаче иновацията и адаптацията към спецификата на 

подготвящите се за присъединяване страни е ключов елемент. Освен, че се наблюдава 

детайлизиране на политиката спрямо настоящите страни-кандидатки, ЕК акцентира върху 

върховенството на правото в процеса на подготовка за членство.“ (Плачкова 2017:191). 

„Изводите от емпиричното изследване очертават една сложна, вътрешно-противоречива 

регионална реалност по отношение на европеизацията на изследваните страни, която има 

различни национални проявления.“ (пак там).  

„Както при демокрацията, така и при върховенството на правото в региона, става дума за 

сложно диференцирана картина, очертаваща обща тенденции на подобрение, но – 

преобладаващо в условен и различен национален смисъл, а и на успех от твърде скромен 

порядък.“ (пак там 171).42 

b.  МЕТОДИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ 

Както става ясно от всичко, изложено по-горе, работата по създаването, тестването и 

прилагането на оригинални изследователски инструменти бе основен център на 

инвестираните усилия и амбиции на нашия колектив през изминалата година. Поради това 

не може да е изненада, че смятаме за особено ценни именно тези инструментални 

постижения, които са много важна предпоставка за успешното продължаване на 

изследването през втората и третата година. Измежду тези, бихме ги нарекли „кухненски 

                                                           
42 Емпиричното проучване на Плачкова, сравняващо напредъка на България, Сърбия и Македония по 

демокрация и върховенство на правото представяме в Приложение 2. 
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продукти“ (от изследователската кухня, която твърде често остава скрита зад 

публикациите на съдържателните резултати и, съответно, може да изглежда, че работата в 

това поле е пренебрежима), смятаме за постижения четири неща:  

 - въпросника, съдържащ индикаторите, чрез които изследваме смисловите 

дълбочини и нюансите на различия в наблюдаваните от ЕК ситуации;  

 - наръчника за кодировчици, който обобщава натрупания опит при кодирането, за 

да бъде облекчена работата на следващите екипи, които ще продължат същата работа; 

 - тезауруса на емблематични случаи, които могат да се ползват като илюстративен 

материал при изготвянето на окончателния вариант на отчетния доклад от проучването;  

 - формулата, по която осъществяваме преход от номиналните стойности на 

ползваните индикатори към числови изрази на емпиричните данни, позволяващи 

интеграция на изходната информация и сравнителни анализи между различни случаи.  

Ще ги представим накратко. 

Въпросник 

В работата  по въпросника бе въвлечен целият екип, с изключение на докторант Плачкова, 

защото изготвянето на въпросника вървеше в паралел с разработването на матрицата за 

регистриране на кодираната информация с оглед възможността за нейния последващ 

математически анализ. Груповата интерпретация на основните смислови акценти и 

многообразието от съдържателни варианти създаваше скалите. Чрез тях разлагаме 

смислово интензивните становища на ЕК в докладите на аналитично разграничени 

измерения, в които може да се установи диапазон за преход на конкретните стойности от + 
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към -. Структурата на въпросника следва съдържателната структура на разделите в 

докладите и съответства на спецификата на промяната в смисловия акцент на различните 

части на докладите.  

Същевременно всички абзаци на докладите са предмет на аналитична интерпретация от 

гледна точка на взаимодействието между ЕК и националното общество в лицето на 

институциите, реализиращи евроинтеграционните политики и дължимите реформи, 

отвеждащи към способност за пълноценна интеграция в ЕС. В този смисъл, всички 

въпроси от №8 до края №32 се отнасят до всички абзаци в обща интерпретативна рамка 

относно специфичния начин на работа на ЕК. 

Пълният текст на въпросника от 826 индикатора е представен в приложение № 5. 

Наръчник за кодировчици 

Въз основа на придобития опит – в резултат на десетки часове, инвестирани в кодиране, 

обсъждане на резултатите от пилотните обработки на данните и промените, които 

правихме във въпросника и в начина на работа с него, разработихме помагало/инструктаж 

за работа на кодировчика, който ще трябва да ползва нашия въпросник за анализ на 

докладите на ЕК. Този инструктаж обяснява смисъла на извършваната работа, дава 

препоръки за оптималния начин за нейното осъществяване, а също и дава илюстративни 

примери за някои от най-сложните (или поне неочевидни) решения на особено трудни 

казуси. Въпросникът бе разработен основно от Деница Цанкова. 

Вярваме, че ползването на наръчника значително ще улесни и подготовката на следващите 

екипи за компетентно кодиране, и самата работа по кодирането, отвеждайки към по-

голяма ефективност на тази много тежка работа, а по този начин ще спести време и ще 
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позволи по-големи съдържателни резултати от изследователската програма. Наръчникът е 

представен в приложение № 6. 

Тезаурус на особени случаи, подлежащи на аналитичен коментар 

Това е просто запис на всички характерни случаи, на които се натъквахме в хода по 

анализа на информацията от докладите на ЕК. Те са изключително полезни за изготвянето 

на окончателния доклад от изследването, в който ще се наложи да има и конкретни цитати 

от текстовете на самите доклади като свидетелства за коректността на направените от нас 

констатации и основателността на нашите изводи. 

Пълният тезаурус е представен в приложение № 7. 

„Формулата“ за преход от номинални стойности към количествени параметри 

Това, без съмнение, е най-сложната част от „кухненската работа“ на изследването, която в 

решаваща степен определя и начина на протичане на колективните действия през 

следващите две години, а и крайния съдържателен резултат от изследването. 

Както вече бе споменато по-горе, основното предизвикателство е в задачата да се намери 

начин за преминаване от номинални стойности на кодовете в цифри (които обаче не са 

числови стойности, а имена на параметрите на използваните индикатори) към реални 

числови стойности, позволяващи регистрираните параметри да получат количествен израз. 

Отвъд случаите с дихотомни индикатори, решихме да използваме ордиални скали от най-

ниската към най-високата степен и преобразувахме изходните кодове в тези нови 

стойности, които означават количествени разлики. 
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На второ място, предизвикателството е да се премине от съдържателната 

разнокачественост на емпиричните индикатори (примерно, времеви аспект на 

извършеното от България, характер на извършеното, степен на категоричност на оценката 

на ЕК и пр., и пр.) към съпоставима метрика, позволяваща сравнения и интеграция на 

информацията по съответните параметри. Решението на тази задача се състои в 

допускането, че по всеки индикатор е възможно да се получи - по емпиричен път стойност, 

която съответства на определен процент от максимално възможното количествено 

изражение на качеството на съответния признак. Т.е. по всеки признак може да се 

постигне 100 на сто или 0 на сто, а реалността някъде в този интервал. Така, независимо 

дали индикаторът има 3, 4, 5, 7, 9, 10 или повече разновидности, всяка от тези стойности 

отговаря на процентен дял от цялото качество. Съответно – в първия случай най-ниската 

положителна стойност е 33 на сто, във втория 25 на сто до 10 на сто при десет 

разновидности. Ползата от това преизчисление е, че то позволява да се направи агрегиране 

и изчисляване на средноаритметична стойност за всеки сектор на интеграционни 

политики, с коефициент за дължината на раздела в параграфи. Защото е ясно, че аудио-

визия е успешен сектор и там ЕК много накратко изразява удовлетворението си. Но в 

сектор енергетика или, още повече – земеделие, нещата са сложни и обясненията са 

пространни, разгърнати в поредица от параграфи (в случая със земеделието – 25). Ясно е, 

че дължината на раздела е симптом за проблемност на сектора, за който се отнася този 

раздел. С направената калкулираща процедура получаваме възможност да сравняваме 

различните сектори по поредица от параметри, безотносително към качествената 

несъизмеримост на съдържанието на политиките, които се реализират в тези сектори. 
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На следващо място идва преобразуването на информацията от индикатори, които 

образуват смислови групи. Например, видовете действия от страна на България и видовете 

реакции към тези действия от страна на ЕК. Комбинацията между всички възможни 

състояния на двата параметъра – от най-положително действие с най-положителен отклик 

от Комисията, през междинни състояния на по-слаби действия и целия спектър от реакции, 

та чак до най-слабото действие в пакет с най-негативната реакция, образуват обща скала и, 

съответно, претеглени стойности в процентен дял. 

Ясно е, че някои индикатори са смислово допълнителни един към друг и тогава трите им 

стойности се интегрират в обща сума, разделена на три. 

В други случаи индикаторите се намират в просто сумарно отношение един към друг, 

защото се отнасят до различни качества на оценяваната ситуация. Това обаче позволява за 

всеки един сектор да направим негова индивидуализирана характеристика от нормираните 

стойности (спрямо 100 процента) и да получим два резултата: профил от процентни 

стойности и сумарен общ резултат.  Тези числови параметри позволяват сравнения от 

различен порядък за целите на съдържателния анализ за решаване на сравнителните 

изследователски задачи. 

Много е важно да се подчертае, че числовите параметри позволяват условна „класация“ 

между сектори на публични политики по два съвършено различни начина. Единият е чрез 

използване на средни стойности, които – както по-горе бе изяснено – заличават 

съществените неравномерности между качествените измерения на случаите. Ето защо 

проф. Димитров и доц. Харалампиев разработват оригинална методика за ранжировка на 

случаи, регистрирани в многомерни разнокачествени пространства (Димитров и ко 2013; 
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Харалампиев и ко 2015, Харалампиев и Димитров 2016). Условно казано, става дума за 

различни видове „олимпиади“, в които различните качества са отделни „спортове“, 

образуващи сумарно олимпийската дисциплина „Х-татлон“ и класацията на случаите се 

произвежда в резултат от постиженията на всеки един случай по всеки спорт от „Х-

татлона“. В конкретния случай класацията на секторите по всяка една от 

„евроинтеграционните дисциплини“ и сумарният резултат са представени в последното 

приложение № 8. 

Всичко останало предстои тепърва. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Съпоставителни данни за България и Сърбия от Индекс на настигането 201643 

Economy България        Сърбия 
 

GDP per capita in PPS with EU27 average =100 as a basis  46.00 36.00 
 

General government debt (% of GDP) 26.70 77.40 
 

Sovereigns credit ratings (10 is best and 0 is worst) 6.67 5.57 
 

Employment rate % 62.90 49.60 
 

Patents granted by USPTO per captita 0.47 0.08 
 

High-tech exports as % of manifactured exports 7.65 3.63 
 

Information and Communication Technology (10 is best 

and 1 worst) 
6.69 6.58 

 

Energy intensity of the economy (e.g. over 900 is a bad 

coefficient , below 100 is a very good one) 
448.80 441.90 

 

Motorways per area 1000 km2 5.50 8.94 
 

Motorways per 100000 inhabitants 8.47 9.74 
 

Other roads per 1000 km2 172.42 580.78 
 

Other roads per 100000 inhabitants 265.45 632.45 
 

Doing Business rank (e.g. 1 is best and below 180 worst) 39.00 78.00 
 

Economic Freedom score (100 is maximum and 0 minimal 

freedom) 
65.90 62.10 

 

Democracy 
   

Satisfaction with democracy % (100 is best and 0 worst) 31.00 20.00 
 

Trust in people (10 is best and 0 is worst) 4.20 4.20 
 

Freedom House democracy score (1 is best and 7 is worst) 2.00 2.00 
 

Economist Intelligence Unit Democracy Index (10 is best 

and 0 is worst) 
6.73 6.71 

 

Freedom of the Press score by Freedom House (0 is best 

and 100 is worst) 
40.00 45.00 

 

Press Freedom Index by Reporters without Borders (e.g. 0 

is best and 105 worst ) 
34.46 27.60 

 

Voice and Accountability - WGI (100 is best and 0 is 

worst) 
61.08 56.16 

 

Disrespect for human rights by Global Peace Index (1 is 

low disrespect and 5 high disrespect) 
2.00 1.50 

 

E-participation index (1 is best and 5 worst ) 0.69 0.83 
 

2016 
 

                                                           
43 http://www.thecatchupindex.eu/TheCatchUpIndex/ - посетена на 12.09.2017. 

http://www.thecatchupindex.eu/TheCatchUpIndex/
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Quality of Life 
   

Actual individual consumption with EU27 average =100 as 

a basis 
51.00 45.00 

 

Gini coefficient (e.g. over 35 is high inequality and below 

25 is low inequality) 
37.00 38.20 

 

Relative median at-risk-of-poverty gap (%) 30.30 37.60 
 

Long term unemployment rate 5.60 12.20 
 

Share (%) of early school leavers 13.40 7.50 
 

Share of population (%) with university degree 24.10 16.25 
 

PISA score in reading literacy (e.g. over 500 is very good 

and below 300 is a very poor result) 
446.00 446.00 

 

PISA score mathematical literacy (e.g. over 500 is very 

good and below 300 is very poor result) 
432.00 432.00 

 

PISA score in scientific literacy (e.g. over 500 is very good 

and below 300 is very poor result) 
441.00 441.00 

 

Healthy life expectancy at birth in years (e.g. about 74 is 

very good and about 63 is bad) 
66.40 67.70 

 

Life expectancy in years (e.g. about 82 is very good and 

about 71 is bad) 
74.50 75.40 

 

Infant mortality by age of 5 (e.g. 3 is very good and below 

10 is a very poor result) 
10.40 6.70 

 

EuroHealth Consumer Index (e.g. over 850 is very good 

and below 450 is very poor) 
530.00 554.00 

 

Human Development Index (1 is best and 0 is worst) 0.78 0.77 
 

Governance 
   

Corruption Perception Index - 10 (very clean) to 0 (highly 

corrupt) 
41.00 40.00 

 

Control of Corruption - WGI (100 is best and 0 is worst) 48.56 50.96 
 

Political instability by Economist Intelligence Unit (1 most 

stable - 10 most unstable) 
1.90 2.00 

 

Political Stability and Absence of Violence - WGI (100 is 

best and 0 is worst) 
49.52 55.71 

 

Conflicts and tensions in the country 1 - most peaceful; 3 - 

least peaceful(selected Global Peace Index indicators) 
1.83 2.25 

 

Homicide rates per 100,000 population 1.60 1.30 
 

Governement Effectiveness - WGI (100 is best and 0 is 

worst) 
62.02 58.17 

 

Regulatory Quality - WGI (100 is best and 0 is worst) 71.15 56.73 
 

Rule of Law - WGI (100 is best and 0 is worst) 52.88 54.33 
 

E-government development index (1 is best and 0 is worst) 0.64 0.71 
   

Economy 
   

GDP per capita in PPS with EU27 average =100 as a basis  46.00 36.00 
 

General government debt (% of GDP) 26.70 77.40 
 

2016 
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Sovereigns credit ratings (10 is best and 0 is worst) 6.67 5.57 
 

Employment rate % 62.90 49.60 
 

Patents granted by USPTO per captita 0.47 0.08 
 

High-tech exports as % of manifactured exports 7.65 3.63 
 

Information and Communication Technology (10 is best and 1 

worst) 
6.69 6.58 

 

Energy intensity of the economy (e.g. over 900 is a bad 

coefficient , below 100 is a very good one) 
448.80 441.90 

 

Motorways per area 1000 km2 5.50 8.94 
 

Motorways per 100000 inhabitants 8.47 9.74 
 

Other roads per 1000 km2 172.42 580.78 
 

Other roads per 100000 inhabitants 265.45 632.45 
 

Doing Business rank (e.g. 1 is best and below 180 worst) 39.00 78.00 
 

Economic Freedom score (100 is maximum and 0 minimal 

freedom) 
65.90 62.10 

 

Democracy 
   

Satisfaction with democracy % (100 is best and 0 worst) 31.00 20.00 
 

Trust in people (10 is best and 0 is worst) 4.20 4.20 
 

Freedom House democracy score (1 is best and 7 is worst) 2.00 2.00 
 

Economist Intelligence Unit Democracy Index (10 is best and 

0 is worst) 
6.73 6.71 

 

Freedom of the Press score by Freedom House (0 is best and 

100 is worst) 
40.00 45.00 

 

Press Freedom Index by Reporters without Borders (e.g. 0 is 

best and 105 worst ) 
34.46 27.60 

 

Voice and Accountability - WGI (100 is best and 0 is worst) 61.08 56.16 
 

Disrespect for human rights by Global Peace Index (1 is low 

disrespect and 5 high disrespect) 
2.00 1.50 

 

E-participation index (1 is best and 5 worst ) 0.69 0.83 
 

Quality of Life 
   

Actual individual consumption with EU27 average =100 as a 

basis 
51.00 45.00 

 

Gini coefficient (e.g. over 35 is high inequality and below 25 

is low inequality) 
37.00 38.20 

 

Relative median at-risk-of-poverty gap (%) 30.30 37.60 
 

Long term unemployment rate 5.60 12.20 
 

Share (%) of early school leavers 13.40 7.50 
 

Share of population (%) with university degree 24.10 16.25 
 

PISA score in reading literacy (e.g. over 500 is very good and 

below 300 is a very poor result) 
446.00 446.00 

 

PISA score mathematical literacy (e.g. over 500 is very good 

and below 300 is very poor result) 
432.00 432.00 

 

PISA score in scientific literacy (e.g. over 500 is very good 441.00 441.00 
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and below 300 is very poor result) 

Healthy life expectancy at birth in years (e.g. about 74 is very 

good and about 63 is bad) 
66.40 67.70 

 

Life expectancy in years (e.g. about 82 is very good and about 

71 is bad) 
74.50 75.40 

 

Infant mortality by age of 5 (e.g. 3 is very good and below 10 

is a very poor result) 
10.40 6.70 

 

EuroHealth Consumer Index (e.g. over 850 is very good and 

below 450 is very poor) 
530.00 554.00 

 

Human Development Index (1 is best and 0 is worst) 0.78 0.77 
 

Governance 
   

Corruption Perception Index - 10 (very clean) to 0 (highly 

corrupt) 
41.00 40.00 

 

Control of Corruption - WGI (100 is best and 0 is worst) 48.56 50.96 
 

Political instability by Economist Intelligence Unit (1 most 

stable - 10 most unstable) 
1.90 2.00 

 

Political Stability and Absence of Violence - WGI (100 is best 

and 0 is worst) 
49.52 55.71 

 

Conflicts and tensions in the country 1 - most peaceful; 3 - 

least peaceful(selected Global Peace Index indicators) 
1.83 2.25 

 

Homicide rates per 100,000 population 1.60 1.30 
 

Governement Effectiveness - WGI (100 is best and 0 is worst) 62.02 58.17 
 

Regulatory Quality - WGI (100 is best and 0 is worst) 71.15 56.73 
 

Rule of Law - WGI (100 is best and 0 is worst) 52.88 54.33 
 

E-government development index (1 is best and 0 is worst) 

 

 

0.64 0.71 
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Приложение 2 

Анна Валериева Плачкова - Потенциал на ЕС за демократизация на страните, 

кандидатстващи за членство в ЕС- натрупан опит и перспективи, Дисертация за присъждане на 

образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 3.3-  Политически науки, 

Катедра Европеистика на ФФ при СУ „Св. Кл. Охридски“, София, 2017. 

 

ГЛАВА III 

Демокрация и върховенство на правото в процеса на подготовка за членство в ЕС – 

случаят с България, Сърбия и Македония 

1. Обосновка на емпиричното изследване и методологически въпроси 

 

От теоретичния обзор в първите две глави на дисертационното изследване стана 

ясно, че през последните години изходните допускания за еднопосочност и устойчивост на 

процесите на демократизация в СЦИE започват да се поставят под съмнение. Въпреки че 

литературата върху насърчаване на демокрацията разпознава важността на модела на ЕС 

за демократизация чрез интеграция (Dimitrova 2004; Sadurski 2004; Papadimitriou & 

Phinnemore 2004; Pridham 2008; Morlino & Sadurski 2010;  Spendzharova & Vachudova 2012; 

Dimitrova & Buzogany 2014), който действително е имал положително въздействие върху 

посткомунистическите преходи в тези страни, в днешно време се наблюдават редица 

признаци за влошаваща се демократична стабилност и ефикасност. Почти три десетилетия 

след падането на Берлинската стена, политическата обстановка в СЦИЕ е белязана от ярки 

контрасти. Присъединяването към ЕС е безспорен признак за установяването на 

демократично управление в тези страни, но проблемът се състои в това, че някои от СЦИЕ, 

за които се счита, че демокрацията е вече консолидирана, проявяват признаци на 

отстъпление (Rupnik 2007; Rupnik & Zielonka 2013, Mendelski 2015, Ágh 2015, 2016 a; 

Мадяр 2016).  

Именно разочарованието от сегашния резултат от третата вълна на демократизация 

дава основание на съвременни изследователи да говорят за край на парадигмата на 

прехода и насочване на изследователското внимание към характера на демократичните 
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режими (Krastev 2002; Diamond & Morlino 2004; Carothers 2007; Rupnik & Zielonka 2013, 

Канев 2014; Ágh 2015; Тодоров 2014). Макар и в членството в ЕС да са влагани надежди да 

е гарант за завършена демократизация, да осигурява стабилност срещу риска от ерозия на 

демокрацията, съвременната криза на демократичното управление в някои от новите 

демокрации от ЦИЕ след присъединяването в ЕС се оказва следствие от нерешени 

проблеми на демократичната консолидация в тези страни.44  

Едва след като изследователите се вглеждат в качеството на демокрацията, а не 

само в дихотомна оценка на тази политическа система (консолидирана или не), на преден 

план излиза върховенството на правото като ключов механизъм, гарантиращ 

резултатността на представителната демокрация като механизъм за стабилна 

саморегулация на социалния живот, осъществяваща решаване на обществените проблеми 

чрез провеждане на публични политики в обществен интерес. ЕС също разпознава 

първостепенното значение на върховенството на правото, определяйки правата на 

човека, върховенството на правото и демокрацията като основни свои ценности (Sadurski 

2004; Pech 2012). Въпреки това, според Коченов (2008), от начина, по който се 

осъществява Източното разширяване, изглежда сякаш ЕС не прави разлика в оценката на 

демокрацията и на върховенството на правото. В хода на предприсъединителната 

подготовка ЕК решава да „слее тяхната оценка“, като по този начин печели свобода за 

политическо маневриране за по-специфични политически предписания по време на 

процеса (Kochenov 2008). При отсъствието на единен стандарт на ЕС, а още повече – на 

прието законодателство  в областта на върховенството на правото, насърчаването му чрез 

прилагането на условност се превръща в изпълнение на институционален контролен 

списък, акцентиращ върху  функционални параметри на съдебната система (Kmezic 2017).  

Във втората глава от дисертационното изследване Източното разширяване на ЕС бе 

анализирано като тестов случай за способността на Съюза за демократизация на страните-

кандидатки чрез политика за укрепване на върховенството на правото. Сега първата цел е 

да се постави под емпирична проверка широко разпространената теза за 

                                                           
44 В дисертацията на д-р Линка Тонева-Методиева – „Перспективи за публично партньорство при 

осъществяване на политиките на Европейския съюз между неправителствения и публичния сектор в 

България“, Глава 3 (71- 143 стр.) е посветена именно на социално-структурните предпоставки за кризата на 

българското включване в процеса на европейска интеграция.  
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съдържателното отместване в посоката на провежданата от ЕС политика към 

приоритетно насърчаване на качество на демокрацията и отстояване на 

върховенството на правото в процеса на подготовка за членство на страните-

кандидатки, чрез т. нар. „нов подход“ (Chiva and Phinnemore 2011; Gateva 2015; Fagan & 

Sircar 2015).  

Вторият важен извод от теоретичния обзор в първите две глави на дисертационното 

изследване, като конкретизация на казаното по-горе, се отнася до друго основно 

идентифицирано предизвикателство пред успешната европеизация на страните-кандидатки 

за членство в ЕС. То се отнася до намиране на алтернатива за формализирането на 

подхода при оценка на промените чрез третиране на демокрацията по чисто 

процедурен начин – наличие на набор от институции и тяхното рутинно 

функциониране. Основният проблем е, че процесите на демократизация, които ЕС 

насърчава, са интерпретирани и оценявани въз основа на наблюдение на западните 

демокрации и трудно биха могли да бъдат приложени в СЦИЕ предвид различните 

контекстуални условия. Съществуват изначални ограничения във външното влияние на ЕС 

за демократизация, които зависят във всеки отделен случай от спецификата на съответното 

национално общество (Schimmelfenning & Sedelmeier 2004; Börzel & Risse 2012). Както 

показа анализа на опита с България и Румъния, въвеждането от страна на ЕК на чисто 

технологичен и бюрократичен процес на оценка на напредъка заменя изработването на 

специфична, реалистична национална стратегия за интеграция от националните 

правителства, както и на устойчива политика за нейната реализация. По този начин целият 

процес на подготовка се основава на ангажиментите за изпълнение на препоръките на ЕК, 

поети от правителствата, а не на реален прогрес.  

Игнорирането на контекстуалните условия в СЦИЕ при процеса на присъединяване 

води до ситуация, при която тези страни формално и законово са част от ЕС, но по 

отношение на реалното и ефективно членство те са се присъединили към ЕС само 

„частично“ (Agh 2015). Доминиращата в мейнстрийм традицията незаинтересованост от 

вглеждане във вътрешната динамика на страните-кандидатки (Hughes et al. 2005) логично 

отвежда към акцент върху формално покриване на условията и формално изпълнение на 

препоръките (Schimmelfenning & Sedelmeier 2004; Sedelmeier 2011, Toshkov 2012, 2015). 
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Ключов проблем за тази академична традиция е фактът, че всъщност акцентът върху 

формалното покриване на критериите за членство в ЕС, отчитано по степента на 

прехвърляне на aquis communautaire в националното законодателство, е практически 

следваният от ЕК подход, който академичните изследвания просто следват и 

преутвърждават като естествен и самодостатъчен. 

В отношенията си със страните-кандидатки от Западните Балкани, ЕС е изправен 

пред двойствена задача да се решават по-тежки задачи с по-слаби инструменти, т.е. – 

радикална реформи на страни, характеризиращи се с фундаментални икономически, 

политически и институционални проблеми (Carothers 2002; Rupnik 2011; Börzel 2011; 

Elbasani 2013; Kmezic 2017). В същото време ЕС не може да предложи същите, 

убеждаващи към реформи, стимули, които са били възможни за СЦИЕ, най-вече – поради 

далечността на перспективата за членство. Тази принципно различна ситуация обуславя 

необходимостта от развитие в самата политика на разширяване, за която изследователите 

твърдят, че е по самото си естество постоянно иновативна. Ето защо втората цел на 

емпиричното изследване е да се провери дали се наблюдава детайлизирано 

диференциране при приложението на предприсъединителната условност спрямо страните 

от Западните Балкани (Gateva 2015)45, в сравнение с условността, прилагана за предишните 

разширявания. С други думи, целта на емпиричното изследване е да провери, от една 

страна, дали има нараснала тежест на т. нар. политически критерий за членство в ЕС, а от 

друга – дали това ново приоритизиране на качеството на демокрацията и върховенството 

на правото отвежда към все по-диференцирано оценяване на кандидатстващите страни. 

Критерий за последното би било, например, все по-нюансирано, влизащо в детайли 

оценяване от страна на ЕК в нейните ежегодни доклади за прогреса на наблюдаваните 

страни. 

Въз основа на това резюме на изводите от концептуалния анализ в предходните 

глави на дисертацията можем да формулираме основната цел на емпиричното 

проучване: 

                                                           
45 “Подробното изследване на условността за разширяване на ЕС подчертава нейния сложен и еволюционен 

характер. Систематичният и задълбочен анализ показва, че трансформацията на условията и 

мониторинга на ЕС е последвана от линейни и логически траектории на развитие и в резултат на това 

продължаващият етап на разширяване с Турция и Западните Балкани се характеризира с използването на 

детайлизирана, целенасочена и диференцирана условност и засилен строг мониторинг.“ (Gateva 2015: 213)  
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Целта на емпиричното проучване е да се провери дали и доколко ЕК, дирижираща 

процеса на подготовка за присъединяване на кандидатстващите за членство в ЕС страни, 

провежда обща, с постоянстващи в основните си принципи, рамкова политика на 

разширяване на ЕС, в която обаче иновацията и адаптацията към спецификата на 

подготвящите се за присъединяване страни е ключов елемент. В тесния фокус на 

вниманието на това изследване ще е начинът, по който ЕК третира напредъка в процесите 

на демократизация и укрепване на върховенството на правото в тези страни. 

От самата формулировка на поставената цел е ясно, че анализът на емпиричните 

факти следва да докаже  едновременно: 

 а) наличието (или не) на постоянство в подхода за реализацията на ролята на ЕК в 

процеса на подготовка за членство;  

б) наличието (или не) на съществена промяна, отчитаща съществени типологически 

различия в потенциала за евроинтеграция на съответните национални общества.  

Изследването ще търси факти, чрез които ще може да се проверят хипотезите за 

променящата се значимост, но и нарастваща диференциация в рамките  на ключовите 

политически критерии от пакета на Копенхагенските критерии, определящи 

допустимостта на една страна да бъде кандидат за членство в ЕС. 

Обект на изследване ще е реализацията на ролята на ЕК, проявена чрез 

постоянния, ежегоден мониторинг над кандидатстващите страни, която намира израз в 

годишните доклади за напредъка на всяка една страна-кандидат. От докладите ще бъдат 

разглеждани единствено онези части, които пряко засягат горепосочените въпроси в 

сферата на политическите Копенхагенски критерии. Единица за смислова интерпретация 

на казаното от ЕК ще бъде цялостен параграф. Това се налага, защото 

становището/оценката на ЕК не се съдържа в отделна оценъчна квалификация, фраза или 

отделно изречение, а именно в цялостния абзац, защото – поради пословичната 

политическа коректност в езика на ЕК, която е „склонна да вижда успехи, дори там, където 

ги няма“, (Racoviţă 2011), нееднозначността на тезата се разгръща в поредица от сложно 

взаимно балансиращи се твърдения, а в повечето случаи вътрешната противоречивост на 

наблюдаваните ситуации изисква тъкмо нееднозначни, сложно диференцирани 
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констатации и оценки. Сумата от интерпретираните параграфи отвежда към цялостна 

стойност на доклада за съответната година, съобразно вариантите на емпиричните 

индикатори в използваните скáли. 

Следваната аналитичната процедура, чрез която се достига до придаване на числова 

стойност по отделните индикатори, се състои в следните стъпки: първоначален прочит на 

частите от всеки от докладите за напредък на България (за периода 1998- 2006 г.), на 

Сърбия (за периода 2008- 2016 г.) и на Македония (за периода 2006- 2016 г.), които са 

пряко свързани с демокрацията и върховенството на правото: с известни различия в 

формулировката, това са основно Увод/ въведение; Политически критерии за членство; 

Глава 24 „Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи“ (в 

последствие Глава 23 „Съдебната система и основните права“ и Глава 24 

„Правосъдието, свободата и сигурността“) и Заключение. При първия прочит се 

извеждат най-съществените определения, които ЕК използва за напредъка.  

 Въз основа на цялостния текст от отделните части при повторен прочит се 

въвеждат числови стойности по отделните индикатори от използвания въпросник, които 

въвеждат множественост на смисловите измерения, в които се разгръща тезата на ЕК. 

Посочените стойности не винаги са пряко свързани със споменаването на думата 

демокрация или върховенство на правото. Например, в доклада за България от 1998 г. 

думата демокрация е спомената единствено формално, като част от съдържанието и 

заглавието на точка, но това не означава, че не се говори за тази тема в текста на 

съответната част от доклада. Тоест, стойността не се приписва технически, спрямо това 

каква оценка ЕК дава само в същия абзац, където се говори за демокрация, а решението за 

придаването на съответните стойности се основава на цялостен преглед на частите от 

доклада, които са обект на изследване. 

Поради разбираемите технологични и времеви ограничения на изследване, 

провеждано от индивидуален изследовател, целта е да се провери валидността на 

концептуалните твърдения върху минимален брой случаи, даващи възможност за коректни 

обобщения. Това е причината, поради която извършеното наблюдение е само върху три 

страни от Югоизточна Европа. В конкретната ситуация изследването трябва да се насочи 
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към три типологично различни случая, които обаче позволяват степен на качествена 

съизмеримост: 

България – едната от двете страни, които започнаха преговорния процес, заедно с 

останалите СЦИЕ, но не успяха да ги завършат заедно с тях, поради изоставане в 

подготовката и поради наличието на проблеми в областта на върховенството на правото, 

проявени най-силно чрез отчетливо високите равнища на корупция и, в българския случай, 

неприемливо високо равнище на организирана престъпност. Макар договорът за членство 

да е подписан на 25 април 2005 г., то той предвижда безпрецедентни допълнителни 

условия към традиционните и за другите посткомунистически страни предпазни клаузи - 

а) възможност влизането в сила на Договора да се отложи с една година и б) въвеждане на 

специален механизъм за сътрудничество и проверка (МСП), който би следвало да 

подпомогне - чрез постоянен и детайлен мониторинг - правителствата на двете страни да 

постигнат решителен напредък в съдебните реформи, борбата с корупцията и, в крайна 

сметка, в утвърждаването на върховенството на правото. Това свидетелства, че, от една 

страна, двете последни страни от Петото разширяване са отчетливо различен случай, 

намиращи се в „блока на южноевропейските близнаци“, по сполучливия израз на М. 

Лесенски, с който той характеризира типологическите характеристики на 

южноевропейските общества според резултатите на Catch-up Index.46 От друга страна, тези 

промени свидетелстват, че ЕК извършва поредна ключова иновация в процеса на 

приложение на политиката за разширяване на ЕС, т.е. по отношение на България и 

Румъния ЕК вече има повишена чувствителност към изпълнението на политическите 

критерии за членство. 

                                                           
46 В доклада “Aftershocks: What Did the Crisis Do to Europe“ (2013) М. Лесенски анализира резултатите от  

Catch-up Index за 2012 г. Индексът оценява представянето на 35 страни: членки на ЕС, страните-кандидатки 

и потенциални кандидатки в четири категории: икономика, качество на живот, демокрация и управление. 

При сравнението на южно-европейските общества със старите страни членки, плюс Малта и Кипър, авторът 

констатира, че “Когато се вземе предвид цялостният обобщен резултат, всички балкански страни 

постигат много по-ниски от максималните и средните резултати. Единствената страна, която успява да 

изпревари минималния резултат за ЕС15 + 2 е Хърватия, но този минимален резултат принадлежи на 

Гърция, друга балканска страна. При отчитане на класирането балканските страни заемат последните 

позиции.”(Lessenski 2013: 53). Едно от обобщенията за страните от региона е изведено като заглавие на 

подраздел – „The Balkans as bunch of identical twins“ (Lessenski 2013: 52). 
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Сърбия – страна, която е по много показатели съпоставима с България.47 Всъщност, 

нейната основна пречка пред членство в ЕС бе изискването за сътрудничество с Трибунала 

в Хага, а едва след трудното съгласяване с това изискване, процесът на преговори започна 

и протича относително рутинно. 

Македония е най-подходяща за сравнение с България и Сърбия от другите 

кандидатстващи за членство в ЕС страни от региона, представляваща отчетливо различен 

случай. Макар и териториално по-малка от България и Сърбия, тя е все пак преобладаващо 

християнска страна измежду останалите кандидати за членство в ЕС, която има 

традиционни връзки, но и проблеми със съседните България и Сърбия, както и с Гърция, 

поради спора с която за името на самата страна, преговорите все още не са започнали. Но  

това е страна, която е и отчетливо по-назад в цялостното си социално-икономическо и 

политическо развитие. 

Въз основа на предварителното знание за особеностите на всяка от трите страни, 

(Kornai & Eggleston 2001; Vachudova 2005; Grabbe 2006; Pridham 2006; Elbasani 2013; 

Mendelski 2015; Kmezic 2017) може да се предположи, че във всяка от тях напредъкът към 

покриване на стандартите за съответните политически критерии ще бъде предмет на 

специално внимание от страна на ЕК. Същевременно, поради отсъствието на европейско 

право в тази сфера, оценките на Комисията ще трябва да бъдат основно от качествено 

                                                           
47 Според емпиричен количествен подход за измерване на обществено-политическите различия между 

страните членки и кандидатки за ЕС, въз основа на 34 показатели, включващи широка гама от най-важните 

качествени аспекти на социалния живот, европейските общества могат да бъдат разделени на три клъстера, 

които са устойчиви във времето и разкриват значителни типологични различия сред европейските страни 

(Haralampiev & Dimitrov 2016). Както България, така и Сърбия образуват част от най-ниския клъстер; Спрямо 

една от основните предпоставки за успешно функциониране на демокрацията, а именно борбата с 

корупцията и възприятието за нея България заема 75-то място от 176 страни, според класацията за 

възприятие на корупцията на Прозрачност без граници за 2016 година (Transparancy International Corruption 

Perceptions Index 2016), а Сърбия е сравнително близко до България в същата класация, заемайки 72-ро 

място.  

Данните за основните макроикономически показатели на трите изследвани страни също са показателни за 

способността им за интеграция в ЕС: 

Данни към 2016 г. България Сърбия Македония 

Население (млн.) 7.13 7.06 2.08 

Територия (км² хил.) 111.0 88.4 25.7 

БНД на глава от 

населението (долара) 

19.020 13.680 14.480 

Източник- Световната банка http://data.worldbank.org/  

http://data.worldbank.org/
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естество. Съответно изследователската цел се конкретизира като пакет от следните 

изследователки задачи: 

 Да се намерят конкретни проявления на характерността на всеки отделен 

национален случай, чиято сума да изразява типологическата особеност на 

този случай по отношение на потенциала за европейска интеграция. 

 Да се провери дали между трите страни има типологическа 

еднопорядковост? Това може да намери израз в структурно сходство в 

констатациите на ЕК относно напредъка или прогреса на всяка една от 

страните? 

 Да се провери дали между трите страни има съществени различия в 

напредъка им към покриване на очакваните стандарти за членство в ЕС? 

Отразеното в докладите на ЕК може да е, но може и да не е в съответствие 

със статута на тези страни като успешно присъединила се, устойчиво 

напредваща и изоставаща страна.  

 Наблюденията на ЕК може да (не) са смислово съгласувани като сумарна 

структура по всички показатели и отделно давана цялостна политическа 

оценка на развитието във всяка една страна. Следва да се провери степенна 

на смислова съгласуваност в констатациите и оценките на ЕК, т.е. дали 

множеството от конкретни наблюдения върху ситуации, в които намира 

израз динамиката на общественото развитие, отвежда към обобщаващи 

политически оценки, които са съгласувани по смисъл обобщения за 

напредъка или прогреса на съответната страна. 

 

Изборът на минимум от трите страни, които ще са обект на проучване, е подчинен 

на решаването на тези задачи. Изследването, повтаряме, цели да установи дали:  

а) има промяна в начина, по който ЕС, в лицето на ЕК наблюдава, но и дирижира 

напредъка при типологично сходни ситуации;  

б) има нарастваща нюансираност и диференциация на оценките за тези съпоставими 

страни, които същевременно се намират на различен етап от пътя си към членство в ЕС - 

България, която е член от януари 2007 г.; Сърбия, с която преговорите за членство са 
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официално открити през януари 2014 г. и напредват; Македония, която има статут на 

страна-кандидатка от декември 2005 г., но с която преговорите все още не са официално 

започнали.  

Концептуалният модел на проведеното емпирично изследване може да се представи 

в следната композиция от елементи: 
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За да можем да следим сходствата и различията в наблюдаваните случаи и 

техните интерпретации от страна на ЕК, следва да се стремим към регистрация на 

интересуващите ни параметри чрез условни ордиални скали. Те съответстват на 

понятийния апарат на ЕК, чиито емпирични показатели/качествени стойности 

всъщност са дихотомни въпроси, регистриращи наличието или отсъствието на 

съответния признак във всеки един параграф. Така честотата на регистрирани наличия 

на признаците се превръща в количествена стойност на признака, характеризиращ 

наблюдаваната ситуация. Съвкупността от дялови разпределения на всички признаци 

изразяват сумарната „стойност“ на разглежданото качество на цялостната емпирична 

ситуация. Както се вижда от горепосочената схема, разглеждаме докладите на ЕК като 

осъществяващи преход от констатации за фактическо положение в наблюдаваната 

страна, към оценка на това положение и последваща препоръка за действие от 

правителствата на съответната страна. 

Поставените изследователски задачи намират конкретизация в следните 

изследователски хипотези:  

 Основен параметър на промените, които наблюдаваните страни извършват в 

хода на подготовката за членство в ЕС, е самото фактическо съдържание на отчитаните 

постижения. Логично е, че най-голяма тежест в тази перспектива имат цялостните 

реформи, след които идва ред на конкретни промени и т.н. по посока на условно 

„олекване“ на тежестта на постиженията. В тази връзка следва да се отбележи още една 

особеност на аналитичната призма за оценка на националните постижения. Въз основа 

на теоретичната част от дисертационното изследване знаем, че ЕК би интерпретирала 

като напредък дори обещанията на правителствата и потенциала за реформи (Gateva 

2015; Dimitrov 2016). Ако при посткомунистическите общества обещанията са били 

възприемане като свидетелство за напредък, то интересното е да се провери дали се 

наблюдава съдържателно отместване в посока оценка на обема, обхвата и сложността 

на задачите при страните-кандидатки от Западните Балкани. Ако емпиричните данни са 

концентрирани основно в средата на тази оценъчната скала (започваща с качествен 

прогрес, преминаваща през фази на силно или слабо изразен напредък, застой и 

завършваща с евентуален регрес), това би означавало, че няма осезаем напредък или 

пък драстично изоставане, провал. Ако пък фактите са интерпретирани от ЕК като 
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прогрес, това би означавало, че съответната страна/и се справя отлично. Такова 

наблюдение обаче следва да бъде съпроводено с изоморфност на констатациите на ЕК 

по повече от един  показател. Това налага да разположим становищата на Комисията в 

многомерно пространство, чиито координати са относително независими – условен 

„обхват/размер“ на постижението, темп на придвижване и пр. Ясно е, че са независими 

помежду си променливи – напредъкът, но и връщането назад могат да са големи или 

малки, както и двете могат да са ускорени, бързи или мудни, както и хипотетично  би 

могло малкото да е мудно, а голямото – ускорено. 

Напредъкът може да бъде оценяван по условна ордиална скала от категоричен 

„минус“ към категоричен „плюс“, т.е. - като връщане назад; може да липсва; да е 

малък; известен, определен; добър или значителен. Хипотезата по отношение на 

цялостната оценка на напредъка е на първо място, че България би следвало да 

отбелязва значително по-добър напредък от Сърбия и Македония, поне през годините, 

непосредствено преди присъединяването й към ЕС. В случай, че за България се 

регистрира междинно позициониране или връщане назад, а за другите две наблюдавани 

страни се регистрира по-добри показатели по отношение на оценката на напредъка, 

това би означавало или, че Сърбия и Македония се справят по-добре с изискванията на 

ЕС/ ЕК или, че самата политика на предприсъединителна условност е променена. 

Освен това, напредъкът би трябвало да се подобрява с годините, тъй като 

логиката на мониторинга, прилаган от страна на ЕК спрямо страните-кандидатки, е, че 

се оценява напредъка, но и се предлагат препоръки, които, ако бъдат следвани, биха 

довели до по-осезаем напредък и съответно по-добра оценка в рамките на следващия 

оценъчен доклад. Освен това, допускането е, че ако върви съдържателна 

диференциация в прилагането на предприсъединителна условност, то Македония би 

следвало да получава сравнително по-лоши оценки за напредък от Сърбия, предвид по-

неблагоприятната социално-политическа и икономическа обстановка в страната. По-

лошата оценка за страната, която се намира на най-отдалечен стадий от членството в 

ЕС би означавала, че ЕК се позовава на реалната (не) способност на отделните страни 

за осъществяване на дължимите реформи.  

Същевременно, ако оценяването на напредъка клони към негативните отговори, 

допускането е, че то трябва да бъде съпроводено от идентифицирани и посочени от ЕК 

причини за липса на напредък. Посочването на конкретни причини за липса на 
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напредък би означавало, че преценката на ЕК се основава на реални факти и 

представлява необходима предпоставка пред поемането на политическа отговорност от 

страна на правителствата на страните кандидатки. Ако оценката за напредъка на 

съответната страна е лоша, трудно би се регистрирало подобрение, ако не са посочени 

сферите и мерките, които са необходими.  

Същата логика важи и за обратната хипотеза – ако ЕК оценява напредъка на 

страните-кандидатки като малък, известен, добър или значителен, то какви са фактите, 

които отчита като индикатори за напредък? Допускането на базата на теоретичния 

обзор е, че ще се акцентира основно върху съответствието в законодателството и 

административния капацитет. Ако ЕК отчита постигането на системни резултати или 

постигането на конкретен резултат, това би било свидетелство за осезаем напредък. 

Непосочването на такива факти пък би било свидетелство за абсолютната липса на 

напредък и следователно се очаква да бъдат посочени съответните причини в 

предходния въпрос.  

Чрез въведените понятийни индикатори за „размер“ и „темп“ на постижението, 

които също варират като конкретни стойности по условна ордиална скала от 

категоричен „минус“ към категоричен „плюс“ може да се съди освен за самите 

характеристики на напредъка на страните-кандидатки,  така и за наличието или не на 

смислова съгласуваност в оценките на ЕК. Ако наличието на множество конкретни 

наблюдения отвежда към обобщаващи политически оценки, това би било свидетелство 

за смислова съгласуваност на оценките на ЕК. И обратното, ако оценките по всеки един 

от условните индикатори са разнопосочни, това би могло да се тълкува като 

непоследователност в прилагания от ЕК подход.  

Чрез въпроса за отношението между изложените факти и дадената обобщаваща 

политическа оценка, би било възможно да се провери как всъщност самата ЕК работи. 

Ако емпиричните данни свидетелстват за оценки, които се базират на твърдения в 

бъдеще време, това би било свидетелство за описаната по-горе практика особеност в 

подхода на ЕК да разглежда напредъка на страните в перспективата на очакваните, 

обещани постижения (Maniokas 2004; Gateva 2015). Допускането е, че ако ЕК следва 

подход, който отчита реалната способност на страните-кандидатки за провеждане на 

реформи, то оценката би следвало да се основава на факти, които я потвърждават. 

Следователно, ако оценката се основава на факти, които й противоречат, това би 
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означавало, че има разминаване между реалната способност на наблюдаваните страни 

за напредък и наблюденията на ЕК.  

За смисловата съгласуваност на оценките на ЕК може да се съди и по въпроса за 

степента на категоричност на оценките. Получените масиви от данни позволяват 

проверки на допълнителни хипотези, като, например, дали структурата на сумарната 

оценка от ЕК по параметър обхват съвпада по смисъл със сумарната оценка за темп и 

категоричност. Акцентът в случая е поставен върху категоричността и допускането е, 

че оценките на ЕК биха се характеризирали по-скоро с липса на категоричност, 

предвид, както на вече  установената на политическа коректност от страна на ЕК като 

форма на партньорство с местните правителства, така и на изключителната сложност и 

нюансираност на наблюдаваните национални ситуации. Наличието на категоричност в 

оценките на ЕК би могла да се тълкува като свидетелство за промяна в подхода на ЕК 

към прилагане на по-стриктни предприсъединителни условия.  

Последната серия от въпроси е свързана с препоръките от страна на ЕК към 

страните-кандидатки в сферата на върховенството на правото и демокрацията. 

Допускането е, че след като ролята на ЕК в процеса на разширяване на ЕС не се 

изчерпва само с наблюдение и оценка, а се предполага, че ще се допълва с 

политика/policy за партньорство към кандидатстващите страни в подготовката им за 

членство в Съюза, то би следвало независимо от това дали оценката е за добър или 

недотам добър напредък, да се разпознават конкретни препоръки за подобрения. 

Отсъствието на препоръки или наличието единствено на констатации би се тълкувало 

като недостатък на ролята на ЕК като партньор на страните-кандидатки за членство в 

ЕС.  

Освен това, последователното прилагане на серията от въпроси за демокрацията 

и за върховенството на правото би позволило да се извърши съпоставка на размера и 

темпа на постижението на страните-кандидатки в двете области – дали може да се 

говори за липса на напредък или по-скоро за регистриране на осезаем напредък. 

Позиционирането на емпиричните данни в средните категории от оценъчната скала 

отново би означавало, че няма признаци, както за осезаем напредък, така и за 

драстично изоставане. Ключово важно е да се установи дали има типологическа 

еднородност на ситуациите, които ЕК, наблюдава, при положение, че - без да съвпадат 
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по съдържание - качеството на демокрацията и върховенството на правото са във 

висока степен взаимозависими (Haralampiev et al. 2016).  

Ако от съдържателна гледна точка препоръките отново са концентрирани около 

законодателството, това би означавало, че ЕК се придържа към степента на 

прехвърляне на aquis communautaire в националното законодателство като основен 

индикатор за напредък на страните-кандидатки. По-общо казано, позицията на ЕК по 

отношение на напредъка на България, Сърбия и Македония се изследва посредством 

две основни групи от индикатори, които условно можем да обединим като оценки и 

препоръки. 

Тук е мястото да се направи и едно важно методологическо уточнение. Ако 

макар и свързани, демокрацията и върховенството на правото са съдържателно 

различни неща, то становищата на ЕК относно наблюдаваните 29 ситуации, отразени в 

годишните мониторингови доклади, могат да са еднакви и в двата случая, да са 

различни и в двата случая. Ако констатациите и оценките на ЕК за демократизацията и 

върховенството на правото в наблюдаваните страни са еднакви или даже поне 

симетрични, то това би означавало, че съдържателното различие не е уловено от 

използваната в изследването метрика. Еднаквостта на сумарните „оценки“ на ЕК в 

такъв случай би била повече инструментален ефект, произведен от самата 

изследователска процедура. Обратното, ако тези „оценки“ са напълно различни, това би 

означавало отново провал на изследването, но по обратната логика – такъв емпиричен 

резултат би бил свидетелство, че използваният инструмент не успява да улови 

типологическата характерност на наблюдаваната от ЕК социална ситуация. 

Използваният от изследването инструментариум ще е доказал своята полезност само 

ако успее едновременно да улови и различието на наблюдаваните параметри като 

конкретни стойности, и типологическата/качествена сходност на изучаваните чрез тях 

социални ситуации. А това на свой ред ще е атестат за способността на ЕК да провежда 

своята политика чрез диференциран и детайлизиран инструмент за партньорство с 

кандидатстващите за членство в ЕС страни, която способност изследването е уловило и 

отразило. 

За решаването на горепосочените задачи по проверка на каскадата от хипотези, с 

оглед поставената пред изследването обща цел, бе съставен инструмент за емпирична 

регистрация на конкретните емпирични стойности за всяка една от променливите 
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(въпросник с дихотомни въпроси – „да“/„не“ относно всеки един от емпиричните 

индикатори посочени по-горе). Чрез него бяха кодирани становищата на ЕК, 

съдържащи се в съответните параграфи от всички ежегодни доклади. Съответните 

получени условни числови стойности бяха нанесени в обща матрица, позволяваща 

количествената им обработка. Всеки един от емпиричните индикатори е по същество 

дихотомен въпрос за наличие (1) или отсъствие на съответния качествен показател (0). 

Получените по този начин дялови разпределения се оказват едновременно 

характеристика а) на всяка една от страните чрез констатациите и оценките на ЕК и б) 

на начина на работа на ЕК чрез особеностите на условните портрети на страните, които 

докладите на Комисията създават. С други думи, както Комисията характеризира 

процесите във всяка една страна, така собствените й констатации и оценки я 

характеризират самата нея от гледна точка на способността й да отчита сложно 

диференциран и нюансиран напредък или евентуално прогрес по политическите 

Копенхагенски критерии. При емпиричната регистрация на променливи са използвани 

индикатори за напредък, които имат фактологически съдържателен и оценъчен аспект, 

а становището на ЕК се изразява в структурата на сумарната „констатация“ или 

сумарната „оценка“, съставена от вариращи дялови пропорции на 

разновидностите на съответните индикатори.  

На първо място са показателите, които са насочени към фактологическа 

обосновка на конкретната ситуация и установяване на самото дялово присъствие на 

обекта на анализ в текста на докладите – страна, година на изследвания доклад, място в 

текста на докладите (по отделно за демокрация, върховенство на правото и гражданско 

общество), брой страници, брой споменавания.  

Чрез индикаторите с оценъчен характер, на второ място, се цели да се опишат, 

посредством детайлна скала, условните оценки и препоръки на ЕК към страните-

кандидатки за членство в ЕС, тъй като ролята на ЕК има две страни – наблюдение и 

консултация/партньорство и поради това целта е да се проследят не само оценките 

(сумарни и преки политически оценки), но и наличието, както и характера на 

препоръките, давани от нея. 

На първо място се регистрира какви факти ЕК отчита като напредък. Те могат да 

включват: 

-  постигнати системни резултати и подобрения в сектора;  
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- постигнат конкретен резултат ( приемане на стратегия; изпълнение на 

предходни препоръки; промяна в броя заведени дела, наложени санкции; 

административен капацитет: създадена структура, звено, агенция, 

увеличаване на броя на служителите, обучение, техническа база; 

законодателство: приет закон, изменение в закон, проектозакон, прилагане, 

съответствие с  Acquis Communautaire; конституционна промяна; 

приемане/подписване/ратификации на международни договори/членство в 

международни организации). Допуска се възможността и да не са посочени 

такива факти.  

След регистрирането на фактите се въвежда и въпрос за интерпретацията на 

фактите, отчитани като постижение. Съответно фактите могат да бъдат класифицирани 

като:  

- прогрес;  

- общ напредък; 

- направена стъпка; 

- положено усилие;  

- набелязана цел;  

- наличен потенциал   

- обещания.  

След това регистрираната фактология се надгражда с индикатори за условно 

определен „размер“ и „темп“ на постижението. От гледна точка на условния понятиен 

индикатор за размер, напредъкът може да бъде:  

- голям (много голям);  

- известен (определен);  

- малък (недостатъчен, скромен, ограничен) или  

- да липсва (не може да се отчете). 

 От гледна точка на темпа пък, напредъкът може да се окачестви като:  

- бързо постижение (ускорено постижение); 

- напредък (усилия);  

- бавно (мудно постижение);  

- липсва  

- забавяне (връщане назад).  
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Въз основа на посочените конкретни факти и анализа на постижението по вид, 

обхват и темп се преминава към цялостна оценка на напредъка. Тук е мястото да 

припомним още веднъж, че тези индикатори се прилагат последователно за 

демокрацията и за върховенството на правото, за да могат след това да бъдат 

съпоставени емпиричните данни за двете изследвани области. Спрямо този индикатор 

напредъкът може да бъде окачествен като:  

- връщане назад; 

- няма напредък;  

- малък;  

- известен (определен); 

- добър; 

- значителен.  

В случай, че регистрираните случаи не попадат в положителните категории от 

оценъчната скала, се търси дали се посочени причини за липсата на напредък, които 

могат да бъдат:  

- технически условия;  

- вътрешно-политическа криза/ проблеми/ разделения;  

- неприето законодателство/ неприлагане на законодателство;  

- неизпълнение на предходни препоръки,  

- а може и да не са посочени такива причини в текста на изследвания доклад.  

Оценката на ЕК се анализира не само от гледна точка на не/посочването на 

факти, отчитани като напредък и наличието или липсата на препоръки, в случай на 

липса на напредък, но и от гледна точка на условен индикатор за степента на 

категоричност на оценките, според който съответната оценка може да има следните 

емпирични разновидности:  

- категорично  положителна (има съществен напредък, има добър напредък, има 

допълнителен напредък, постига се, стабилно се подобрява);  

- положителна с уговорки (ограничен напредък; малък, но значителен напредък; с 

бързи темпове, но тръгвайки от ниска база );  

- констатация за налично положение без оценка;  

- отрицателна с уговорки (няма нов напредък, въпреки че вече беше 

хармонизирана голяма част);  
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- категорична отрицателна (изоставяне, забавяне, има изтощение от реформи, 

липсва напредък, липсват действия).  

Преди да се премине към втората група от въпроси, свързани с препоръките, се 

анализира и отношението между изложените факти и дадената от ЕК обобщаваща 

оценка. В тази връзка може да се наблюдава:  

- оценка без факти;  

- оценка с факти, които й противоречат;  

- оценката се базира на твърдения в бъдеще време, представени като факти 

(обещания, очаквания, предложения, предполагаем резултат);  

- оценка с факти, които я потвърждават;  

- констатация на факти, без оценка или  

- наличие на самокритичност от страна на ЕК.  

Чрез въпросите, свързани с препоръките от страна на ЕС в лицето на ЕК в 

сферата на върховенството на правото и демокрацията се цели, на първо място, да се 

установи дали има или не конкретни препоръки в текста на съответния доклад. На 

второ място, целта е да се установи съдържателния характер на препоръките за 

преодоляване на проблем в тези две области. Следователно, от гледна точка на 

характера на препоръките е възможно да има:  

- наличие на конкретна препоръка (за провеждане на цялостна реформа);  

- наличие на конкретна мярка (приемане на закон, създаване на институция...); 

-  препоръка да се продължат досегашните действия/положение;  

- абстрактна препоръка (необходимост от повече работа, усилия);  

- констатация, без ясно откроима препоръка или  

- да не присъстват препоръки за сферата на върховенство на правото и 

демокрацията.  

Самите препоръките могат да се отнасят до:  

- законодателство – приемане на ново законодателство, изменение на 

съществуващо законодателство, да се приведе в съответствие, да се приведе в 

действие;  

- засилване на административния капацитет – обучение, ноу хау, оборудване, 

създаване на структура – агенция, звено, отдел и др.;  

- финансиране: повече финансиране, задействане на финансови инструменти; 
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- международно сътрудничество;  

- постигане на независимост;  

- създаване на линии на отговорност и отчетност;  

- развитие на социалния диалог, диалога между институции,  

- като отново се допуска възможността да не са посочени конкретни мерки 

(продължаване на усилията, политическа воля и т.н). 

Последния въпрос е свързан с инструментите, с които ЕС/ЕК насърчава реформи 

в сферата на върховенството на правото и демокрацията. Възможните опции са 

следите:  

- финансова помощ (САПАРД, ФАР, ИСПА, ИПП);  

- включване в нефинансови програми;  

- twinning, ноу хау, screening;  

- срещи и разговори, семинари;  

- не е посочено.  

Цялостният въпросник за изследване на докладите на ЕК е изведен индуктивно, 

въз основа на предварителното проучване на всичките 29 доклада. Досега в научната 

литература не е посочен друг случай на подобно плътно, смислово многомерно 

проучване на основния инструмент – мониторинга - в предприсъединителната 

условност, с която ЕК реализира политиката за разширяване на ЕС в полето на 

демократизацията и върховенството на правото. Единственият предходен опит със 

сходна методологическа ориентация, която е оригинална разновидност на 

количествения метод „анализ на съдържанието“, е разработена и приложена за целите 

на анализа на мониторинга върху Механизма за сътрудничество и проверка (Dimitrov et 

al. 2014; Dimitrov et al. 2016). 

 

2. Анализ на резултатите от емпиричното изследване 

 

2.1. Общ преглед на емпиричната ситуация 

 

Преди да преминем към общия преглед на емпиричните данни за напредъка на 

България, Македония и Сърбия в областта на демокрацията и върховенството на 

правото е редно на първо място да обясним защо е необходим подобен общ анализ, при 
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положение, че става въпрос за три съвсем различни страни, едната от които е в ЕС, 

втората е в процес на напредващи преговори за членство, а третата даже не е започнала 

преговори. Причината се корени в типологичната сходност на южноевропейските 

общества, която рефлектира върху процеса на напредък на тези страни към членство в 

ЕС и е особено изразена в сферата на демокрацията, за която опитът е скромен (Kornai 

& Eggleston 2001; Vachudova 2005; Grabbe 2006; Pridham 2006; Elbasani 2013; Mendelski 

2015; Kmezic 2017). С други думи, въпреки подчертаваното от всички експерти 

съществено различие между националните случаи в Югоизточна Европа, все пак има 

типологически характеристики, които правят този европейски регион разпознаваемо 

различен от останалите на континента. Интересно е каква е условната регионална 

„норма“, спрямо която отделният национален случай е повече потвърждение на 

правилото или изключение, но на този въпрос не може да се намери отговор по 

теоретичен път.  

Тъкмо поради това е важно условната типологична „норма“ да се конструира 

сумарно чрез осреднени стойности на индикаторите относно логическите полюси – 

България и Македония – и среден случай Сърбия. 

 

 

 

 

2.1.1. Процесите за укрепване на демокрацията, през призмата на 

оценките на ЕК 

 

В масива от получените данни, при обработката на всички доклади на ЕК за 

напредъка на трите наблюдавани страни, е важно да се подчертае изключително 

рядкото отбелязване на демокрацията – за всичките 29 доклада за България, 

Македония и Сърбия, в периода 1998 - 2016 г. тя е спомената едва 98 пъти. (За 

сравнение – съответните стойности за върховенство на правото и гражданското 

общество са съответно 154 и 284 пъти). Тази диспропорция ярко контрастира с 

равностойното третиране на демокрация и върховенство на правото в основните 

документи на ЕС, в Копенхагенските критерии, а също и в най-новия проект за Пакт на 
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ЕС за опазване на ДВП от октомври 201648. Тя е свидетелство за относителното 

подценяване на проблемите на качеството на демокрацията в подхода на ЕК спрямо 

разглежданите страни-кандидатки. Още повече, не се наблюдава нарастване на 

важността, която ЕК отрежда на демокрацията в докладите за Сърбия и Македония, тъй 

като за България са регистрирани най-много позовавания на демокрацията – 38, докато 

за Сърбия са 27, а за Македония 33.  

По отношение на оценката за напредък в областта на демокрацията общото 

между трите изследвани страни е съвсем лекото цялостно положително отместване 

по отношение на напредъка им. По-точно чрез цялостната структура на тази 

четирикомпонентна констатация ЕК отбелязва, че има тенденция към минимален 

напредък, но и трите страни остават далеч от прогреса. В тази връзка е особено 

съществена ясно откроената зависимост - колкото по-голям е напредъкът по отношение 

на демокрацията, толкова по-малка е честотата на посочване на този случай измежду 

всички. Разликата между категориите „малък напредък“ и „добър напредък“, общо за 

трите страни България, Сърбия и Македония е над 40 процентни пункта, което 

всъщност е разлика от 13 пъти. Свидетелство за ограничеността на напредъка във 

връзка с демокрацията е и общият процент на посочване на категориите „няма 

напредък“ и „малък напредък“, който е 55, спрямо категориите „известен, определен“ и 

„добър“, които общо са 45 на сто.  

 

Графика № 1: Оценка на напредъка – демокрация, общ преглед 

                                                           
48 Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията 

относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и 

основните права: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-

2016-0409+0+DOC+PDF+V0//BG  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0409+0+DOC+PDF+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0409+0+DOC+PDF+V0//BG
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От смислова гледна точка е важно да се коментира, че макар да изглежда 

логично слаба развитост на една социална практика да получава малко внимание, то в 

случая би следвало да е обратното: приоритетното значение, което се отдава на 

демокрацията в процеса на европеизация на кандидатстващите за членство в ЕС страни 

(Kochenov 2004; Rupnik 2010; Carrera et al. 2013) прави неразвитостта на местните 

демокрации дължим предмет на особено внимание и фокусирано вникване в 

своеобразието на локалните ситуации от страна на ЕК. Това означава, че следва да сме 

особено внимателни към начина, по който Комисията третира проблема с демокрацията 

в наблюдаваните страни и по-общо в региона като цяло. 

Макар и ЕК да има забележки по отношение на напредъка в сферата на 

демокрацията, в близо 70 на сто от случаите не се посочва причина/и за липса на 

напредък. В случаите, когато такава причина е посочена, то на първо място тя е 

свързана с наличието на вътрешно-политическа криза, местни проблеми или партийни 

разделения. На второ място по честота на посочванията, която може да бъде 

разглеждана като симптоматична за тежестта на съответния фактор, с близо два пъти 

разлика в посочванията обаче, е неизпълнението на предходни препоръки на ЕК. 

Последното по дялова значимост и, съответно, по придавана политическа значимост, 

като основна причина за слабостта на напредъка - с два единствени случая -  е неприето 

законодателство или неприлагането на такова.  
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Най-съществените факти, общо за 29-те доклада, които ЕК отчита като 

напредък в областта на демокрацията, са на първо място приемането на закон, с 22 на 

сто от случаите, 20 на сто - създаване на административна структура и 15,4 на сто - 

изменение в законодателството. С други думи, общо въведените промени по 

законодателен път съставляват повече от една трета от източниците за подобряване на 

демокрацията в кандидатстващите за членство в ЕС страни. Може да се каже, че 

специализираната академична литература за европеизацията на страните членки, в 

известен смисъл, ни подготвя за тези резултати, тъй като има поне две различни логики 

за приоритетността на законодателната инициатива49.  

Първо, още от времето на Споразуменията за асоцииране, но особено отчетливо 

в хода на подготовката за членство в ЕС, преносът на европейското законодателство,  

Acquis Communautaire communautaire, е основен инструмент за европеизация на 

кандидатстващите страни (Hughes et al. 2005; Grabbe 2006, Sedelmeier 2011). Дори 

самата ЕК пояснява смисъла на абстрактния Копенхагенски критерий „способност да се 

изпълняват ангажиментите от членството в ЕС“ чрез процесите на пренос и прилагане 

на общностното законодателство.50 Тоест самата тежест, която Комисията придава на 

реформения потенциал на законодателството, обуславя акцентът върху този 

инструмент, включително по отношение на задачите по промяна на качеството на 

демокрацията.  

Второ, отново, както е добре изяснено в специализираната литература, поради 

основната роля на ЕК като „локомотив на разширяването“ (Hughes et al. 2005; Grabbe 

                                                           
49 Показателно в това отношение е изследването на Менделски - The EU’s Pathological Power: The Failure 

of External Rule of Law Promotion in South Eastern Europe (2015), в което авторът твърди, че успехът на 

влиянието на ЕС върху върховенството на правото в страните от Югоизточна Европа е свързано с 

количествената страна на въведените промени в законодателството за сметка на липсата на промяна в 

качеството на правната среда.  
50 „Този раздел цели да актуализира Становището на Комисията от 1997 г. по отношение на 

възможностите на България да поеме задълженията от членството, т.е. институционната рамка, 

известна като aqcuis, чрез която ЕС осъществява своите задачи. В Становището 1997 г. относно 

кандидатурата на България за членство в ЕС, Комисията направи следното заключение: “Независимо 

от постигнатия напредък България нито е въвела, нито прилага основни елементи от европейското 

законодателство ( Acquis Communautaire), особено по отношение на Вътрешния пазар. Ето защо не е 

сигурно дали България ще бъде в състояние да поеме в краткосрочна перспектива задълженията от 

членството.“ (Доклад на Европейската комисия относно напредъка на България в процеса на 

присъединяване от 1998: 22); “От края на 1998 г. Комисията ще предоставя на Съвета периодични 

доклади, придружени от всички необходими препоръки за започването на двустранни 

междуправителствени конференции за оценяване на напредъка на всяка една кандидатствуваща за 

членство държава от Централна и Източна Европа в светлината на критериите от Копенхаген, и в 

частност на темпото, с което се приема законодателството на Съюза ( Acquis Communautaire).“ 

(Доклад на Европейската комисия относно напредъка на България в процеса на присъединяване от 1998: 

4).   
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2006; Pridham 2007), тя приоритизира преноса на законодателството, защото то 

позволява да прояви водещата си ролята, съобразно обхвата на правомощията и 

компетентностите си. Тоест тя слага особена тежест върху онова, което е в обсега на 

специфично нейния начин на работа. Същевременно, този начин на процедиране е и 

относително най-лесен, като се има предвид огромния обхват на дължимите секторни 

реформи, а освен това позволява и относително обективна сравнимост на напредъка в 

конкуриращите се за достъп до ЕС страни. Отделно от това в литература се отбелязва и 

насрещният интерес на самите страни да заместват дълбочинните структурни реформи 

на европеизацията с пренос на законодателство, което пък позволява „европеизация на 

хартия“ (Rupnik 2007; Dimitrova 2010; Dimitrova & Buzogany 2014; Tomini 2015; Ágh 

2016a). При „европеизацията на хартия“ ЕК приоритизира създаването на институции 

и приемането на закони като основни индикатори за отчитане на напредък към 

дължимата европеизация.  

Погледнато в тази перспектива, поведението на ЕК по отношение на напредъка 

на наблюдаваните страни в областта на демокрация е просто потвърждение за 

постоянството в рамковия подход на политиката за разширяването на ЕС. 

Отделно от това обаче остава интересният въпрос каква е съдържателната 

специфика на наблюдаваната от ЕК регионална ситуация. 

Нека започнем от най-простото – какви конкретни факти Комисията приема за 

свидетелства за напредък. Напомняме, че тези факти следим с индикатор за условен 

„размер“ или „характер“ на постиженията. Обща тенденция за региона е категоричното 

позициониране на решаващото мнозинство от случаите по средата на скалата, 

която интерпретира фактите, отчитани като напредък в сферата на 

демокрацията. Статистическата среда на множеството от емпирични случаи съвпада 

доста плътно със средата на оценъчната скала. Условната регионална норма очертава 

процес, отчетлива тенденция на преход от обещания към конкретна работа, но 

същевременно практически свършеното остава  преобладаващо в полето на малките 

постижения, а честотата на позоваванията рязко намалява с прехода от голям обхват на 

напредъка към цялостен прогрес. 

Графика № 2: Интерпретация на фактите, отчитани като напредък – 

демокрация, общ преглед 
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„Средата“ в случая може да бъде разчетена като относителна посредственост на 

постиженията - тя не е равносилна на развитие, но пък нито е признак за наличие на 

тежка криза, а представлява, преобладаващо, набор от „направени първи стъпки“. 

Сумарният процент на случаите, попадащи в категориите, свидетелстващи за значим 

напредък при демокрацията, е 29 на сто, срещу 37 на сто на случаите с позициониране 

по средата, а и 34 на сто, които са най-отдалечени от прогреса. Очертава се едно почти 

Гаусово разпределение, което по принцип отразява „нормален случай“, т.е. липса на 

статистически значима асиметрия/зависимост, която да бъде тълкувана като откроен 

положителен или отрицателен характер. Уговорката „почти“ е задължителна, защото 

всъщност регистрираното разпределение на случаите очертава слабо изразена 

тенденция на превес на усилията, намеренията и обещанията над реалния напредък в 

сферата на демокрацията, който ЕК наблюдава. 

Налице е и допълнително свидетелство за тази типологически характерна за 

региона тенденция на, условно казано, „посредственост на напредъка“ = 

позициониране на мнозинството от случаите по средата на ордиалната скала, чрез която 

го отчитаме. Става дума за емпирично регистрирания факт, че не е посочена - в нито 

един от докладите – която и да е от двете крайности по отношение на категоричността 

на оценката на ЕК за напредъка в областта на демокрацията, тоест, на категорично 

положителна и категорично отрицателна оценка. Все пак трябва да се отбележи, че в 

над 80 на сто от случаите при демокрацията се отчита някаква форма на „известно 
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постижение“, но и то е с уговорки. Хипотетично възможната ситуация - напредък, без 

каквито и да е уговорки, напълно отсъства от докладите на ЕК за трите страни за 

разглеждания период.  

Тъкмо от гледна точка на проблема за смисловата съгласуваност на общата 

политическа интерпретация на оценките на ЕК, разпръснати в десетките страници на 

докладите, е много важно, че подобна картина се очертава и по отношение на 

оценката, която отчита постижението/напредъка чрез индикатор, който можем 

условно да наречем „размер“. Този понятиен индикатор, припомняме, има следните 

емпирични разновидности - голям, известен, определен; малък, недостатъчен, 

скромен, ограничен и липсва, (плюс - не може да се отчете).  

Графика № 3: Оценка на размера на постижението/ напредъка – 

демокрация, общ преглед 

 

 

Оценката на размера на постижението при демокрацията се позиционира 

изцяло в двете средни категории, което означава една добра и една лоша новина: 

добрата е, че напредък е наличен, но лошата е, че не е голям. И в двата случая това 

означава недостатъчен напредък. Обаче положителното е, че все пак категорията 

„известен, определен“, която повече се доближава до прогрес, е отчетливо по-силно 

изразена от „малък, недостатъчен, скромен, ограничен“. Този параметър още веднъж 

потвърждава смисловата консистентност между фактите и  оценката на ЕК.  
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Постоянстващият характер в оценката на ЕК, съдържаща се в направените 

конкретни констатация, която се позиционира леко към полюса на напредъка, но със 

съществени резерви и уговорки, е още веднъж засвидетелстван от анализа на 

разпределението на случаите по условния индикатор – „темп на постижението в 

областта на демокрацията“. Тук също отсъстват двете крайни категории на „бързо 

постижение“ и „връщането назад“. Високата дялова изразеност на напредването е 

компенсирана от 7%-тната представителност на категорията „липсва“. При все това 

обаче, разпределението на случаите тук е безусловно свидетелство за наличието на 

ясно изразена, доминираща положителна тенденция от гледна точка на темпа на 

постижението – класическа лява асиметрия на разпределението (L-разпределение). 

Цялостният смисъл на наблюдаваната картина може да се обобщи чрез крайно 

нееднозначна теза: силно изразена тенденция за отместване в положителна посока 

и забързване, но все още в рамките на преобладаващо изоставане, в което 

началните стъпки, усилията и намеренията преобладават над големите 

постижения и необратимия успех. Подчертаваме, че това е условната сумарна 

квалификация, която ЕК прави на наблюдаваната в региона ситуация. 

 

 

 

 

 

 

Графика № 4: Оценка на темпа на постижението – демокрация, общ 

преглед 
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По този начин регистрираното от проведеното изследване „междинното 

позициониране на трите страни по отношение на напредъка в демократизацията им“ се 

потвърждава от два реда емпирични факти - веднъж беше засвидетелствано от гледна 

точка на характера на фактите, отчитани за измерители на напредъка, а във втория 

случай, от гледна точка на условна интегрална оценката, която самата ЕК дава на 

наблюдаваните процеси.  

Това е важно да бъде отбелязано поради пословичната непрозрачност на 

методологията, по която ЕК преминава от факти, получени чрез наблюдение, към 

политическите оценки (Maniokas 2004, Kochenov 2014). В конкретния случай виждаме 

много висока степен на смислова съгласуваност - между многообразието на 

емпиричните наблюдения на EK, от една страна, а  и, от друга страна, общата 

политическа оценка, която тя дава.  

Поне в полето на процесите на демократизацията на наблюдаваните страни 

проведеното изследване установява една сложна, съществено нюансирана оценка, 

която е едновременно и диверсифицирана, но и смислово съгласувана с изходните 

факти. Както се вижда на следващата илюстративна графика, множеството на оценките 

са всъщност поляризирани, но с категорична доминация на положителните над 

отрицателните като, все пак, всеки от двата вида има своите уговорки. Еднозначно 

категоричните положителни и отрицателни оценки отново липсват. Тази емпирично 

регистрирана картина от конкретни оценки може да се обобщи като условна, обща 
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амбивалентна оценка с ясно преобладаване на „положителната оценка с уговорки“ – 

положителните оценки доминират - като дял - в порядък от осем пъти над 

отрицателните. 

Графика № 5: Степен на категоричност на оценките – демокрация, общ 

преглед 

 

 

В обобщение, получените резултати от проучването са интересни основно в два 

аспекта: 

1) какви са фактологическите тенденции, отразени в докладите на ЕК;  

2) въпросът за съответствието между изложените факти и оценката на 

напредъка, която ЕК дава на наблюдаваните страни от региона.  

Да резюмираме проследените по-горе резултати от проучването: От гледна 

точка на фактологическото положение в наблюдаваните страни се очертава леко 

положително отместване по отношение на напредъка в областта на демокрацията, 

което е свързано основно с въвеждането на законодателни промени (най-вече поради 

своеобразната оптика на самото наблюдение - приоритетното значение, което 

традиционно се отдава на законодателната инициатива в процеса на подготовка за 

членство на страните-кандидатки). Качеството на демокрацията, разглеждано, за целите 

на настоящото проучване, като „условна регионална норма“, може да бъде описано 
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като „отчетливо подобряващо се, но с уговорки“. Тази характерност на ситуацията 

проличава, както от порядъка на фактите като цяло (по вид, обхват/размер и темпо), 

така и от сумарната структура на оценките на ЕК за тези факти, потвърден и от 

качеството на самата пряко давана оценка от Комисията.  

Значително по-положителен за хода на разширяването на ЕС е вторият получен 

емпиричен резултат, отразяващ качеството на работата на „локомотива на 

разширяването“. Ако в академичната литература по въпроса се разпознава ясно 

очертана теза за неконсистентност на оценките на ЕК (не само сред критици и скептици 

като Коченов, Придъм, Хюс, Саси, Гордън, Маниокас, но и сред поддръжниците на 

разширяването чрез предприсъединителна условност – Грабе, Гатева, Димитрова), 

нерядко - поради подвластност на партийно политически и гео-политически 

съображения (Pridham & Gallagher 2000), то в рамките на настоящето проучване 

получените данни свидетелстват за 93%-ово съответствие между фактите и оценката 

от страна на ЕК. С такъв процент успеваемост ЕК би била оценена като „отличник“, в 

каквато и метрика да бъде мерен нейният резултат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика № 6: Отношение между изложените факти и дадената оценка –

демокрация, общ преглед 
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Обаче ролята на ЕК в процеса на разширяване на ЕС има особеност. Тя не се 

изчерпва само с наблюдение и оценка, а се предполага, че ще се допълва с 

партньорство към кандидатстващите страни в подготовката им за членство в 

Съюза. Негова основна цел е да се дават ориентири, а при възможност - и съвети за 

необходими мерки, относно посоката и начина на действие на правителствата, 

провеждащи политиките за реформи и европеизация на националните общества. Оттук 

става много съществено дали, доколко и как ЕК изпълнява тази втора половина от 

очакваната от нея роля.  

Ако изложеното по-горе е една несъмнено положителна констатация за подхода 

на ЕК спрямо страните-кандидатки, то още следващият въпрос (относно условната 

консултантска роля на Комисията) откроява един явен проблем. В приблизително 

половината от регистрираните случаи ЕК не отправя конкретна препоръка за 

компенсиране на изоставането и постигане на по-устойчив и видим напредък в 

областта на демокрацията. Налице е отново ясно разпознаваема обща тенденция в 

асиметрията на разпределението на случаите - колкото по-безсъдържателна и 

абстрактна е като тип даваната препоръката, толкова по-често се среща този тип в 
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докладите. Едва в 13,8 на сто от случаите има наличие на конкретна мярка, което е 

повече от три пъти по-малко от общите констатации, а при 3,4 на сто изобщо не 

присъстват препоръки в сферата на демокрацията. 

Графика № 7: Характер на препоръките за преодоляване на проблем – 

демокрация, общ преглед 

 

 

За да се оцени съдържателният характер на препоръките на ЕК, е използван 

широк спектър от възможности: Законодателство – приемане на ново 

законодателство; Законодателство – изменение на съществуващо законодателство; 

Законодателство – да се приведе в съответствие; Законодателство – да се приведе в 

действие; Засилване на административния капацитет – обучение, ноу хау; Засилване 

на административния капацитет – оборудване; Засилване на административния 

капацитет – създаване на структура – агенция, звено, отдел и др.; Финансиране: 

Повече финансиране, задействане на финансови инструменти; Международно 

сътрудничество; Постигане на независимост; Създаване на линии на отговорност и 

отчетност; Развитие на социалния диалог, диалога между институции; (плюс - Не са 

посочени конкретни мерки – продължаване на усилията, политическа воля и т.н.).  
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Изненадващо е, че въпреки широкия спектър от възможни препоръки, най-

популярната сред тях е тъкмо липсата на конкретна препоръка в сферата на 

демокрацията, при близо 30 на сто от случаите. На второ място, с далеч по-нисък 

процент е абстрактната препоръка за „развитие на социалния диалог, диалога между 

институции“ и едва на трето място, при 13 на сто от случаите е посочена съществено 

важната препоръка за „създаване на линии на отговорност и отчетност“. Тази 

структура на отправяните препоръки, казано преднамерено меко, едва ли може да се 

разглежда като израз на добро разбиране на естеството на проблемната ситуация в 

наблюдаваните общества. 

В обобщение на проведения дотук анализ може да се каже, че резултатите от 

изследването имат два основни смислови акцента:  

а) от една страна, страните, кандидатстващи за членство в ЕС, са преобладаващо 

скромни и тромави в напредването към стандартите за качество на демокрацията, 

каквото ЕК очаква от тях, но напредват, най-вече следвайки препоръките за 

законодателни и институционални инициативи, препоръчани от Комисията.  

В същото време, но от друга страна:  

б) самата ЕК е отличник по отношение на наблюдението над хода на процесите 

в тези страни и показва изключително висока степен на смислова съгласуваност между 

наблюдаваните факти и политическата им интерпретация. Но пък докладите, в които 

тези факти и интерпретации са разгърнати в поредица от конкретни твърдения, не дават 

основание да се смята, че ЕК достатъчно добре се ориентира в спецификата на 

проблемната ситуация, в която нейните препоръки трябва да ръководят местните 

субекти в процеса на европеизация и приближаване към стандартите за качество на 

демокрацията в ЕС51. 

В този смисъл, в получената емпирична картина намираме основания за 

хипотеза, че мудният напредък към демократизация на наблюдаваните общества едва 

ли се дължи единствено или основно на вътрешните им спънки. Начинът на 

провеждане на политиката за разширяване на ЕС, под водещата роля на ЕК, също 

е част от проблемната ситуация, в една или друга степен. 

                                                           
51 Този емпиричен резултат е в унисон с изводите от анализа на мониторинга и по МСП - Dimitrov, G., 

Haralampiev, K., Stoychev, S. and Toneva-Metodieva, L. (2014). “The Cooperation and Verification 

Mechanism: Shared Political Irresponsibility”, Sofia: St. Kliment Ohridsky University Press 
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2.1.2.  Процесите за утвърждаване на върховенство на правото, 

през призмата на оценките на ЕК 

 

От концептуална гледна точка е важно на първо място да подчертаем 

необходимостта от самостоятелно, съпоставяно с процесите на  демократизация 

анализиране на начина, по който ЕК интерпретира напредъка на страните-кандидатки в 

областта на върховенството на правото. Както вече отбелязахме в теоретичната част от 

дисертационния труд52, съвременната литература отрежда първостепенно значение на 

върховенството на правото като основен елемент на качеството на демокрацията. ЕС 

също разпознава важността на върховенството на правото, но проблемът се състои в 

това, че от начина, по който се осъществява предприсъединителната подготовка, 

изглежда сякаш ЕС не прави разлика в оценката на демокрацията и на върховенството 

на правото, поне на етапа на Петото разширяване (Kochenov 2008). Поради тази 

причина е интересно да проверим това допускане чрез емпиричните данни от 

докладите за напредък към членство в ЕС на трите страни, като представителни за 

условната регионална норма.  

При анализа на сходствата и различията между начина, по който ЕК 

интерпретира и насърчава напредъка в областта на демократизацията и на 

върховенството на правото, на първо място трябва да се започне със самото дялово 

присъствие на проблема, намиращо израз – не на последно място - в интензитета на  

споменаване на думите демокрация, върховенство на правото и гражданско 

общество в текста на докладите. Без да е единствен или достатъчен индикатор, това 

все пак е показателно – както за дяловата тежест на обсъжданата проблематика, така и 

за важността, която се отдава на тези теми от страна на ЕК.  

Съдейки по броя на споменаванията на демокрация и върховенство на правото 

общо във всичките 29 доклада, може да припомним вече цитирания факт, че 

приоритетно значение е отредено на върховенството на правото, което е споменато с 57 

позовавания повече. Рамковото условие за този приоритет вече бе посочено по-горе – 

първо, фундаменталната роля на съюзното право за конструирането и 

функционирането на самия ЕС (като създадена и развиваща се именно чрез договори и 

                                                           
52 Глава I, 4.2. 
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законодателство социално-политическа реалност), но второ, също  и опитът от 

изминатия път на ЕК в провеждане на политиките за разширяване. Тук обаче е 

интересно не общото правило, а особеният регионален случай. 

При съпоставката между сумарните оценки за напредък в сферата на 

демокрацията и сферата на върховенството на правото се вижда няколко важни 

акцента: 

На първо място,  като цяло е видно доминиращото отсъствие на ясно изразен, 

еднозначен характер на наблюдаваните процеси. Както и при случая с 

демократизацията, ЕК констатира едновременно разнокачествени тенденции и 

регистрира, като цялостна картина, амбивалентни ситуации, но с лек превес на 

положителните тенденции (обикновено отсъстват двете полярни крайности на скалите). 

Това означава, че като общ типологичен казус, общо за трите страни, не се забелязва 

нито драстично изоставане или дълбока криза, нито ясно откроим успех. Налице е 

поредно потвърждение на констатацията за разпознаваема обща „посредственост на 

напредъка“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика № 8: Оценка на напредъка – ВнП, общ преглед 
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Второ, въпреки типологическата еднопорядковост на двата разглеждани случая 

– демократизация и процес на утвърждаване върховенството на правото – ситуациите 

не са напълно идентични. Разликата се корени в това, че вътре в рамките на тази 

сходна, съществена амбивалентност на ситуациите, при върховенството на правото все 

пак съвсем леко преобладава сумарният положителен тон (52 срещу 48 на сто), докато 

при демокрацията съотношението клони малко повече в критичното поле (55 срещу 45 

на сто). За сметка на това обаче, при демокрацията в 10,3 на сто от случаите „няма 

напредък“, но пък напълно отсъства „връщането назад“. При върховенството на 

правото съотношението между тези категории се преобръща – „липса на напредък“ не е 

регистрирана, но за сметка на това фигурира категорията „връщане назад“, която е 

представена в 6,9 на сто от случаите. С други думи ситуацията в полето на 

върховенство на правото е едновременно и леко по-добре, и отчетливо по-зле от тази, в 

полето на демократизацията, т.е. тя е малко по-остро противоречива. 

Тази изключително странна емпирична картина е много важна в две отношения: 

първо, конкретните стойности на дяловите разпределения в двата случая са доста 

различни, т.е. налице са нюанси на структурни/дялови различия в цялостната 

картина, но въпреки това тези различни дялови стойности описват по същество 

еднопорядкови ситуации, в типологически план на разглеждане. Второто, липсата 

на пълна симетрия в дяловите разпределения е пряко свидетелство, че сумарните 

оценки на ЕК, съдържащи се в констатациите, са израз на многообразието в 
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предметното съдържание на ситуациите, подложени на наблюдение 

демократизация и върховенство на правото. Те не са израз на общата 

перспектива, на инструменталната оптиката за наблюдение на проблемните зони 

(както би могло да се предположи, поради сходността на регистрираните качества). 

 Графика № 9: Оценка на напредъка – сравнение между демокрация и ВнП, 

общ преглед 

 

 

Както при анализа на напредъка в областта на демокрацията, така и при 

върховенството на правото, в приблизително 70 на сто от докладите не е посочена 

причина за липса на напредък. Разликата се състои в това, че, ако такава причина все 

пак бъде посочвана, то при демокрацията е свързана основно с „наличието на 

вътрешно-политическа криза, проблеми или разделения“, докато при върховенството 

на правото като основна причина е посочвано „неизпълнението на предходни 

препоръки“.  

От 15 възможни опции, най-съществените фактори, които ЕК отчита като 

напредък в областта на върховенството на правото общо за трите страни са 

„приемането на закон“ - 17,6 на сто, „изменението в законодателството“ - 17,6 на сто  

и „създаването на административна структура“ - 16,8 на сто. Вижда се, че 

ситуацията отново е типологически еднородна с наблюдението върху сектора на 

демократичните промени в структурен план, отвъд разликите в конкретните дялови 
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стойности. Това отчетливо акцентиране върху законодателните промени като водещи 

при напредъка към членство в ЕС е свързано с няколко отделни фактора.  

Първо, много е важно, че промените в посткомунистически общества, сами по 

себе си, трябва да имат законова форма, ако реално скъсват с традицията на 

авторитарно-командните режими и социалните процеси се регулират по демократично-

правов път. Второ, в рамките на обществата на страните от ЕС има вековна традиция на 

върховенство на правото и поради това вярата в силата на закона е много голяма, а и 

основателна. Поради двете е логично европеизацията да се мисли чрез създаване на 

законодателство и да е ориентирана към него като основен приоритет. Отделно от това, 

трето, както вече бе посочено по-горе, ЕК има интерес това да е основно съдържание на 

процеса, защото има и експертни компетенции, и институционални правомощия, 

съобразно статута й, но и натрупан опит от мониторинг над преноса на 

законодателството в предишни години. От друга страна, припомняме, е интересът на 

страните-кандидатки, за които приемането на закони е най-удобният начин да 

отговарят на възлаганите им изисквания, без дълбочинна промяна, водени от желанието 

за постигане на крайната цел – най-бързо членство в ЕС. Цялата тази амалгама от 

предпоставки прави преносът на законодателството на ЕС в страните-кандидатки да 

изглежда естествен, самоочевиден императив. 

По отношение на фактите, които ЕК интерпретира като напредък в областта 

на върховенството на правото, обща тенденция за региона е категоричното 

позициониране на мнозинството на случаите по средата на скалата за този индикатор. 

Сумарният процент на категориите, свидетелстващи за прогрес при върховенството на 

правото, е 26 на сто, срещу 47 на сто позициониране по средата и 26,5 на сто, които са 

най-отдалечени от прогрес. Това е вече типично, класическо Гаусово разпределение на 

случаите, свидетелстващо за липса на особеност в наблюдаваната ситуация. 

Статистическата нормалност на разпределението на случаите тук е само още по-

отчетливо изразена от онази, която вече бе констатирана и при демокрацията, което 

означава, че и тук не се наблюдава нито ясно изразен прогрес, нито драстично 

изоставане. Ако разглеждаме обаче тази номинална скала като условно ордиална скала, 

то няма съмнение, че е налице картина на умерено, но несъмнено положително 

напредване. 
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Графика № 10: Интерпретация на фактите, отчитани като напредък- ВнП, 

общ преглед 

 

 

Оценката на размера на постижението на трите страни в областта на 

върховенството на правото потвърждава смисловата съгласуваност на начина, по който 

ЕК интерпретира фактите, тъй като се запазва тенденцията на „посредственост на 

напредъка“. Отново са представени двете средни категории от скалата, с явен превес на 

положителния тон – 55 на сто „известен определен“ и 38 на сто „малък, недостатъчен, 

скромен, ограничен“. Единственото изключение от тези категории са два регистрирани 

случая на „липса на напредък“. Обаче общият смисъл на това дялово разпределение на 

случаите сочи категорично изразено преобладаване на тенденция за 

положителното развитие на ситуацията в областта на върховенство на правото. 

Колкото по-голям е напредъкът, толкова по-често се срещат този тип оценки  в 

докладите. Обаче цялата съвкупност на случаите е изтеглена повече в негативна 

посока, спрямо съвкупния резултат за демокрацията, т.е. налице е силно изразена 

положителна тенденция, но в рамките на по-неблагоприятна ситуация.  

Графика № 11: Оценка на размера на постижението/ напредъка – ВнП, общ 

преглед 
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Описаната по-горе постоянстваща относително положителна тенденция, в 

известен смисъл, е нарушена при оценката на темпа на постижението на трите страни 

в областта на върховенство на правото. Защото това бе само едната страна на 

същностно противоречивата ситуация. През тази призма на разглеждане – темп на 

промените, тук вече, освен познатите ни две средни категории от скалата – „напредък, 

усилия“ и „бавно, мудно постижение“, се появяват конкретни случаи, попадащи в 

категориите „липса на постижение“ и „връщане назад“. Важно е да се подчертае, че 

въпреки делът от случаите на „липса на напредък“ (3,4 на сто), категорията „напредък, 

усилия“ е с 8 пъти повече от „бавно, мудно постижение“. Отново същественото в това 

дялово разпределение е, че общата му структура свидетелства категорично за добре 

изразена тенденция за преобладаване на положителните процеси, въпреки ясната 

противоречивост на ситуацията.  

С други думи, регистрираната ситуация е същностно противоречива. От една 

страна, отново да има свидетелства за съществени нюанси на различие при 

съпоставката с процесите на демократизация, при това неблагоприятни за страните от 

региона53. Същевременно, от друга страна, налагащата се обща тенденция, (т.е. 

основното в наблюдаваната ситуация), е типологическата еднородност на 

забележимо отместване в положителна посока. Но само по отношение на условния 

                                                           
53 Като правило, положението с върховенството на правото е малко по-зле от това с демократизацията. 
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и умерен напредък, защото за качествена промяна, каквато се предполага в 

перспективата на очакването за пълноценна европеизация, не може да става и дума. 

Графика № 12: Оценка на темпа на постижението – ВнП, общ преглед 

 

 

В светлината на гореизложените факти, няма да е изненада, че спомената вече 

тенденция на посредственост (буквално, позициониране по средата на скалата за 

напредък) е още по-ясно изразена чрез степента на категоричност на оценката на ЕК 

за напредъка в областта на върховенството на правото. В този случай, отново също 

както и при процесите на демократизация, не са представени двете крайни категории, 

на категорично положителна и категорично отрицателна оценка. Все пак трябва да се 

отбележи, че в над 80 на сто от случаите и при върховенството на правото се отчита 

известно постижение, но и то е с уговорки. 

 

Графика № 13: Степен на категоричност на оценката – сравнение между 

демокрация и ВнП, общ преглед 
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Както и при демокрацията, така и при върховенството на правото се наблюдава 

близо 100-процентово съответствие между изложените факти и дадената оценка, от 

което следва, че ЕК се справя отлично със задачата да оценява напредъка на страните-

кандидатки към членство. Но, когато става въпрос за предоставянето на съвети и 

препоръки за дължими промени към тези страни, се откроява относително ниският 

процент на наличие на конкретни препоръки. При все това, при върховенството на 

правото процентът на конкретните мерки все пак е двойно по-висок – 27,6 на сто, 

докато при демокрацията е едва 13,8 на сто.  

 

 

 

 

 

 

Графика № 14: Характер на препоръките за преодоляване на проблем – 

сравнение между демокрация и ВнП, общ преглед 
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Тази разлика между отношението на ЕК към демокрацията и върховенството на 

правото в наблюдаваните страни проличава и от гледна точка на съдържателния 

характер на препоръките: при върховенството на правото случаите, в които не е 

отправена конкретна препоръка, са много по-малко – 6,6 на сто, докато при 

демокрацията липсата на конкретна препоръка се констатира в близо 30 на сто от 

случаите. Тази разлика в резултатите отново свидетелства за чувствителност от страна 

на ЕК при третирането на напредъка в областта на демокрацията и в областта на 

върховенството на правото. Най-често срещаните препоръки за върховенството на 

правото са свързани с привеждането в действие и изменението на съществуващото 

законодателство. Препоръката за създаване на линии на отговорност и отчетност се 

среща приблизително в 13 на сто от случаите, което й отрежда второ място. 

От гледна точка на инструментите, с които ЕС в лицето на ЕК насърчава 

реформите в сферата на върховенството на правото и демокрацията, общо за България, 

Сърбия и Македония, най-представеният е финансовата помощ, чрез различни 

програми и проекти, в 40,7 на сто от случаите, следван от провеждането на срещи, 

разговори и семинари, в 20,3 на сто от случаите. Това е неоспоримо свидетелство за 

реалната ангажираност на ЕС в процеса на демократизация. Но остава въпросът за 

принципните ориентири и приоритети на подхода, реализиран чрез използването на 
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иначе мощен, сложен и диверсифициран инструментариум за добронамерено 

партньорство. 

 

Графика № 15: Инструменти, с които ЕС/ЕК насърчава реформи в сферата 

на демокрацията и ВнП, общ преглед 

 

 

При съпоставката между напредъка на страните-кандидатки от Югоизточна 

Европа в областта на демокрацията и в областта на върховенството на правото, 

регистриран чрез използваните в емпиричното изследване показатели, ясно се 

очертават няколко важни смислови акцента: 

а) Самото дялово присъствие на проблема за демокрацията и върховенство на 

правото и гражданско общество в текста на докладите свидетелства за по-високо 

приоритетно значение, което ЕК отдава на върховенството на правото и гражданското 

общество54 спрямо фокусираното внимание пряко върху демокрацията;  

б) В качествен смисъл, оценката на ЕК за напредък – отвъд конкретните нюанси 

на различие и многозначност -  е типологически сходна, еднопорядкова при 

                                                           
54 В рамките на дисертационния труд няма да бъде представен самостоятелно обособен анализ на 

ситуацията с гражданското общество, защото тя е типологически еднаква с вече разгледаните два случая 

и нейното включване не би променило нито съдържанието, нито силата на аргументацията във вече 

изложените факти. Разпределението на дяловете от случаи за гражданското общество е представено в 

приложението към текста. 
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демокрацията и при върховенството на правото. Тя е същностно амбивалентна като 

отражение на противоречивостта в тенденциите на промени в наблюдаваните ситуации. 

От една страна, при цялостната оценка на напредъка за върховенството на правото леко 

преобладава положителният тон, а при демокрацията – критичността, намираща израз в 

уговорки, забележки и констатации за мудност и недостатъчност. Същевременно, от 

друга страна, по отделните параметри за върховенството на правото се регистрират и не 

малко случаи, попадащи в категориите за връщане назад и липса на напредък. Ако 

трябва да обобщим, както при демокрацията, така и при върховенството на правото в 

региона не може да се говори за добър напредък като цялостна картина, а по-

скоро за наличието на относителен напредък. Съответно с тази обща структурна 

ситуация, най-често срещаният случай е тъкмо на „напредък с уговорки“; 

в) И при демокрацията, и при върховенството на правото се наблюдава 

акцентиране върху законодателната инициатива като основополагаща за напредъка на 

страните-кандидатки към членство; 

г) При оценката на напредъка в сферата и на демокрацията, и в сферата на 

върховенството на правото се наблюдава доминиращото отсъствие на ясно изразен 

характер (обикновено отсъстват двете крайности в отговорите). Това означава, че като 

цяло, за трите страни, не се забелязва нито драстично изоставане, криза, нито ясно 

откроим успех; 

д) Въпреки сходната обща оценка за цялостната ситуация, намираща израз в 

структурната еднопорядковост  на дяловите разпределения на случаите, може да се 

говори за висока чувствителност и съдържателно диверсифициране от страна на 

ЕК при третирането на напредъка в областта на демокрацията и в областта на 

върховенството на правото. Основанията за това твърдение са две: Първо, защото, 

както вече бе показано, при върховенството на правото има случаи, които попадат в 

крайните категории на връщане назад и липса на напредък, каквито няма при 

демокрацията. Второ, защото при върховенството на правото отправените 

конкретни препоръки са близо два пъти повече, отколкото при демокрацията, 

въпреки като цяло ниският процент на наличие на конкретни препоръки от 

страна на ЕК.  

След като дотук бе очертана общата регионална рамка/норма на процесите на 

европеизация чрез демократизация и усилия за утвърждаване върховенство на правото, 
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то става много важно да се проследи има ли основание твърденията в научната 

литература, че основният принцип на провежданата от ЕС политика на разширяване 

към Югоизточна Европа е именно все по-диференцираният подход, отчитащ 

спецификите на всяко национално общество (Vachudova 2003; Jacoby 2004; Hughes et al. 

2005; Noutcheva 2012; Gateva 2015). 

 

2.2.  Съпоставка на резултатите от анализа на докладите на ЕК по 

страни: 

 

От анализа на получени данни за трите страни могат да се обобщят 

постоянстващи модели на комбинации от сходства и различия. Като общо правило 

България, която успя да подпише договор за присъединяване към ЕС още през 2005 г., 

и Македония, която още не е започнала преговори за присъединяване55, се 

позиционират в двете крайности по отношение, както на фактите, свидетелстващи за 

напредъка по пътя за членство в ЕС, така и по отношение на оценката за качествата на 

този напредък, предоставяна от страна на ЕК. Като общо правило, обобщаващо 

наблюденията над съвкупността от разглежданите случаи, Сърбия се позиционира 

устойчиво между двата типологични полюса като се колебае/доближава повече до 

единия или до другия полюс, в зависимост от съдържанието на конкретната, 

разглеждана в докладите, проблемна ситуация.  

Същевременно, по-същественото е тъкмо в съдържанието на детайлите, отвъд 

проявленията на общото правило. От получените резултати, представени по-долу в 

графики, е видно, че всяка от трите страни има различна линия на развитие, макар и не 

драстично различаваща се от останали, т.е. в условните рамки на регионалната „норма“, 

очертана от анализа по-горе.  

 

2.2.1.  Процесите за укрепване на демокрацията, през призмата 

на оценките на ЕК – сравнение по страни 

 

                                                           
55 Решаващо за това отлагане е налаганото от Гърция вето върху началото на преговорите, заради спора 

за името на Македония, но това далече не е единствената причина. 
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При анализа на общия напредък на трите изследвани страни към 

демократизация бе констатирана отчетлива дясна асиметрия в разпределението на 

случаите - колкото по-голям е напредъкът по отношение на демокрацията, толкова по-

малка е честотата на посочване на този случай измежду всички. Сега е интересно да 

проверим дали тази цялостна липса, както на прогрес, така и на регрес е еднаква и при 

трите страни или резултатите от проведеното емпирично изследване оформят модели 

на сходства и различия, които отразяват реалната, но съществено различна способност 

на всяка от трите страни за напредък към членство в ЕС. Подробна илюстрация на 

сходствата и различията можем да открием в представената по-долу графика:   

 

Графика № 16: Оценка на напредъка – демокрация, сравнение по страни 

 

Тази графика отлично илюстрира наличието на три, отчетливо различни 

национални ситуации, изразени в характерната структура на дяловите разпределения на 

констатациите на ЕК. Българската цялостна картина отразява ясно и недвусмислено 

отчетлива тенденция на добре изявен, нарастващ напредък – лява асиметрия (А=-

0,857). Сръбската картина отразява обратната, но също така ясна тенденция на 

доминация на слабият напредък – дясна асиметрия (А=1,5). А македонската ситуация 

се характеризира с тенденция на леко изразен подобряващ се напредък. Точно това е 

една от най-ярките прояви на категориална, типологическа еднаквост, 

съдържаща същевременно съществени съдържателни нюанси на различия между 
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случаите в рамките на регионалната норма. Ако при България се наблюдава два 

пъти по-нисък процентен дял на категорията „малък“ (33 на сто) спрямо „известен, 

определен“ (67 на сто) напредък,  то при Сърбия резултатите се преобърнати и се 

наблюдава обратната тенденция - 11 на сто „добър“ и 22 на сто „известен, определен“ 

спрямо 67 на сто „малък“ напредък. Макар и по този начин Сърбия да се отдалечава от 

България, то сравнителното й изоставане не я прави по-сходна на Македония, където 

процентите са почти поравно разпределени в категориите „няма напредък“ (27,3 на 

сто), „малък“ (36,4 на сто) и „известен, определен“ (36,4 на сто), което е 

свидетелство за съвсем различна обща картина. За разлика както от България, така и от 

Македония, Сърбия обаче е единствената страна, при която има поне един случай на 

добър напредък в областта на демокрацията. От тези данни прави впечатление 

сравнително по-ниската оценка за напредъка на Македония. Това е силно емпирично 

свидетелство за детайлизирането и диференцирането на предприсъединителната 

условност на ЕК (Gateva 2015), която регистрира различия в представянето на страните 

и те от своя страна се отразяват при оценката.  

Детайлизирането на предприсъединителната условност, прилагана за Сърбия и 

Македония, в сравнение с България, проличава и при посочването на причините за 

липса на напредък. При България, в сферата на демокрацията, в нито един от случаите 

не са посочени такива. Това може би се дължи и на сравнително по-доброто 

представяне на страната, но въпреки това, както се вижда от оценката на напредъка, той 

остава далеч от добър. При Македония, в близо 50 на сто от случаите, това, което 

възпрепятства демократичното развитие на страната, е „наличието на вътрешно-

политическа криза или проблем“. 

От гледна точка на факторите, отчитани като напредък в областта на 

демокрацията, в общия анализ за трите страни бе констатирано приоритетното 

значение на преноса на европейското законодателство за напредъка на 

кандидатстващите страни към членство в ЕС, което също така е характерно за самия 

подход на политиката на Източното разширяване. Въпреки отчетеното първостепенно 

значение, най-общо казано, на преноса на европейско законодателство, емпиричните 

данни за отделните страни разкриват и различни нюанси на законодателната 

инициатива. При България, в близо 80 на сто от случаите водещ фактор е „създаването 

на административна структура“. Този фактор е сред основните и при Сърбия, и 

Македония, но и при двете страни на първо място по важност, с около 80 на сто е 
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„приемането на законодателство“, което е двойно повече, отколкото при България. 

България на свой ред е с най-висок процент на „приемане на стратегии“ – 56 на сто, 

което също я отличава от другите две страни. „Изменението на съществуващото 

законодателство“ също е сред водещите фактори, отчитани като напредък и при трите 

страни, като водещото място се заема от Македония.56  

Интерпретацията на фактите, отчитани като постижения в областта на 

демокрацията, още веднъж затвърждават оформилите се модели на сходства и различия 

между трите изследвани страни. Българският случай е концентриран върху „общия 

напредък“ и „направената първа стъпка“, което я отмества по посока към категорията 

прогрес, докато постиженията на Македония отново са позиционирани в другия край на 

скалата, тъй като при нея преобладава положеното усилие за напредък, без ясно 

разпознаваеми признаци за прогрес. Сърбия отново е по средата, като от гледна точка 

на демократизацията се доближава повече до резултатите на България, отразени в 

структурата на дяловите разпределения. От графиката по-долу е видно, че 

регистрираните данни за Македония са най-противоречиви, тъй като (въпреки че е 

страната, която в над 50 на сто от случаите единствено полага „усилие за напредък“), тя 

е и единствената страната, при която има регистриран случай на прогрес от гледна 

точка на демократизацията. Данните за България и Сърбия са поравно разпределени в 

категориите „общ напредък“ и „направена първа стъпка“, като основната разлика се 

състои в факта, че част от регистрираните данни при Сърбия попадат в категорията 

„обещания“, която не е представена в българския случай.   

Графика № 17: Интерпретация на фактите, отчитани като напредък – 

демокрация, сравнение по страни 

                                                           
56 Македония е и единствената страна, при която има случай на не посочване на такива фактори, поради 

цялостната липса на напредък. 
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Същата тенденция, както вече бе коментирано и в общия преглед на региона, се 

наблюдава и при оценката на размера на постижението/напредъка в областта на 

демокрацията. При анализирането на размера на напредъка по отделните страни 

отново се потвърждава постоянстващият модел на типологично сходство между трите 

страни, при който България и Македония са на двата крайни полюса, а Сърбия варира 

между тях. В конкретния случай с напредъка към демокрацията, Сърбия се доближава 

повече до резултатите, постигнати от Македония, (съответно - 55,6 на сто и 54,5 на сто 

„известен, определен“ напредък в Сърбия и Македония), срещу 78 на сто в България. И 

при трите страни имаме отчетлива тенденция на доминация на „известен напредък“ над 

„скромен, малък напредък“. Съществената разлика е, обаче, в силата на изразеност на 

общата тенденция – в случая с България тя е особено силна поради отношение между 

двете стойности на дяловите разпределения от над 3,5 пъти по-силно изразен „известен 

напредък“. Докато силата на преобладаващата тенденция в Сърбия и Македония е 

изразена много по-слабо  в разликата между процентните дялове от порядъка на 11 

процентни пункта за Сърбия и 9 процентни пункта за Македония. 

Графика № 18: Оценка на размера на постижението/ напредъка – 

демокрация, сравнение по страни 
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Сходна картина, от гледна точка на липсата на двете крайни категории, така и от 

гледна точка на междинното позициониране на Сърбия, се наблюдава и при оценката 

на темпа на постижението и областта на демокрацията. И в трите случая имаме явна 

тенденция на напредък, но степента на интензитета на тази тенденция е съществено 

различна. Съответно и структурата на дяловите разпределения в констатациите на ЕК е 

отчетливо различна. В случая България отново се позиционира изцяло в категорията 

„напредък, усилия“, докато при Македония преобладава напредък, но при отчетлива 

поляризация на съдържащата се в констатацията на ЕК имплицитна оценка, поради 

случаите на липса на напредък, които даже доминират над мудния напредък. При 

Сърбия не се наблюдава липса на напредък, но и тенденцията за отчетливо доминиране 

на напредъка е съществено по-слабо изразена, в сравнение с България. Но пък е 

открояващо се различна от Македония, в която ситуацията е същностно противоречива, 

въпреки слабото доминиране на положителната тенденция на напредък.  

Графика № 19: Оценка на темпа на постижението – демокрация, сравнение 

по страни 
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Степента на категоричност на оценката на ЕК в докладите също свидетелства 

за детайлизирането на предприсъединителната условност. От данните за степента на 

категоричност на оценките на ЕК за отделните страни може отново да се изведе 

заключението за тенденция, която вече бе подчертаната, - условност и амбивалентност 

в оценката на ЕК за напредъка. Макар и да преобладава положителната насоченост на 

преобладаващите тенденции, отбелязваме, че не са представени случаи на двете крайни 

категории на категорично положителна и категорична отрицателна оценка, а се 

наблюдава преобладаващо междинно позициониране на отговорите по различните 

критерии. При България и Сърбия 100% от оценките са „положителни с уговорки“, 

докато при Македония има и 27 на сто „отрицателни оценки с уговорки“, както и 18 на 

сто „констатации за налично положение без оценка“.  

 

 

 

Графика № 20: Степен на категоричност на оценката- демокрация, 

сравнение по страни 
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В общия преглед за трите страни бе подчертана важността на почти 100 

процентовото съответствие между фактите и оценката, която ЕК дава. При 

разглеждането на резултатите за отделните страни е видно, че единственото 

изключение при демокрацията се отнася до Сърбия, където в един от случаите е 

регистрирано, че „оценката се базира на твърдения в бъдеще време, представени като 

факти“.57  

Много съществена особеност на подхода на ЕК е, че въпреки недостатъчно 

доброто представяне на Сърбия и Македония в напредъка им към членство в ЕС, в 

близо 90 на сто от докладите и за двете страни не се разпознава наличието на конкретна 

препоръка, а по-скоро абстрактни твърдения, констатации или дори липса на препоръка 

в един от докладите за Македония. Според характера на препоръките на ЕК за 

преодоляване на проблеми в сферата на демокрацията данните за Сърбия са сходни с 

тези на Македония и се различават значително от България. Основната разлика е 

високият процент на наличие на „констатации без ясно откроими препоръки“ – 67 на 

сто и 55 на сто в Сърбия и Македония срещу 11 на сто в България. Всъщност, ако 

разгледаме разновидностите на този понятиен индикатор като особена форма на 

условна ордиална скала, съобразно силата на конкретност на отправената препоръка, то 

бихме установили, че структурата на дяловите разпределения е силно изтеглена към 

                                                           
57 Става дума за отбелязаната в специализираната литература особеност в подхода на ЕК да разглежда 

напредъка на страните в перспективата на очакваните, обещани постижения (Maniokas 2004; Gateva 

2015) 
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преобладаване на конкретността в българския случай, но само в съпоставителна степен 

спрямо сръбския случай. При сръбския случай пък разпределението на случаите е 

изтеглено отчетливо в обратната посока, докато македонският случай е, по същество, 

израз на още по-силна изразена тенденция за преобладаваща липсата на препоръки. С 

други думи, в тази плоскост на разглеждане, позицията на ЕК към България и към 

Сърбия представлява два типологически различни случая, въпреки че различията 

между тях са изразени в степен на силата на диференцираните сумарни становища. А 

македонският случай е само екстремум на, изразената и към Сърбия, сложна и 

нюансирана, но преобладаващо безсъдържателна позиция на ЕК. 

 

Графика № 21: Характер на препоръките за преодоляване на проблем – 

демокрация, сравнение по страни 

  

 

Съдържателният характер на препоръките и за трите страни затвърждава 

липсата на конкретика в препоръките на ЕК, поради факта, че в 67 на сто от случаите за 

България, 45 на сто за Сърбия и 64 на сто за Македония, не са посочени конкретни 

мерки, които да допринесат за напредъка на страните в областта на демокрацията. 

Приоритетно важно за ЕК при препоръките, отправяни към България, е „привеждането 
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в действие на законодателството“, но първостепенното значение на тази препоръка 

значително намалява при Сърбия и Македония. Сред основните препоръки за Сърбия, 

които не се срещат при България и Македония, са „приемането на ново 

законодателство“ и „привеждането в съответствие“, докато при Македония най-

често срещаните препоръки са „постигане на независимост в работата на 

институциите“ и „развитие на социален диалог и диалог между институциите“.  

* 

Основните смислови акценти от съпоставката на напредъка към демократизация 

между България, Сърбия и Македония, разгледани в съпоставителна перспектива, са 

следните: 

а) Въпреки че в първата част от анализа бе акцентирано върху типологичната 

сходност на южноевропейските общества, представените данни от докладите за 

напредък към членство на България, Сърбия и Македония са свидетелство за това, че 

всъщност става въпрос за три различни общества, които - при постоянстващи модели 

на сходства - съществено варират вътре в рамките очертаната регионална „норма“. 

Макар във всеки един от разгледаните случаи сумарните становища на ЕК, отразени в 

дяловите пропорции, да варират повече в степен, отколкото като противоположни 

типове, все пак става дума за разпознаваемо различни становища. 

б) Различията в оценката на ЕК за напредъка на трите страни в областта на 

демокрацията е свидетелство за съдържателно детайлизиране на 

предприсъединителната политика. Това означава, че политическата оценка на ЕК се 

основава на коректна, съдържателно диференцирана интерпретация на регистрираните 

факти за сложния, противоречив и нееднозначен напредък на всяка от трите страни. 

В началото на процеса на Източното разширяване към европеизацията се е 

гледало през призмата на триединството на критериите от Копенхаген (Maresceau 1997; 

Cremona 2003), измежду които обаче икономическото изравняване/догонване е 

фактическият приоритет. Това се вижда от структурата на бюджета на програма ФАР 

като дялови пропорции между инвестициите в икономическо преструктуриране и в 

укрепване на демокрацията (Hughes et al. 2005). Обаче след поуките от отказа от 

обещани реформи във вече приетите в ЕС посткомунистически страни, както и от тези 

след присъединяването на България и Румъния, ЕК се е преориентирала в приоритетно 



158 
 

внимание към върховенство на правото (Chiva and Phinnemore 2012; Gateva 2015). 

Въпросът е обаче дали обособяването на императиви за реформите в тази сфера58 

означава и по-особена тежест и съдържателна специфика в оценките за процесите в нея. 

Въпросът не може да се реши абстрактно, защото в концептуален план, както 

посочихме в теоретичната част на дисертационния труд, съвременната литература 

настоява за прякото обвързване между качеството на демокрацията и реалното 

върховенство на правото. Дали тази нова парадигма вече се превърнала и в ориентир 

при провеждане на практическите политики за разширяване на ЕС, този въпрос остава 

отворен за емпирично проучване. 

 

2.2.2.  Процесите за утвърждаване на върховенство на правото, 

през призмата на оценките на ЕК – сравнение по страни 

 

 

В началото на анализа на емпиричните данни вече подчертахме цялостното 

ниско равнище на отбелязване на темата за демокрацията, като то е приблизително 

еднакво и при трите страни. Прави впечатление обаче изключително голямата разлика 

в споменаването на върховенство на правото и гражданското общество. При България 

точният брой е съответно едва 38 и 20 пъти, т.е. разлика от близо два пъти в ущърб на 

гражданското общество, докато при Сърбия- 59 и 107 и Македония- 57 и 157 пъти, т.е. 

два пъти и два и половина пъти в полза на гражданското общество. Това голямо 

различие още в самото начало на анализа свидетелства за приоритетното значение, 

което се отдава на върховенството на правото и на гражданското общество в случая със 

Сърбия и Македония, за разлика от България, което предстои да бъде изследвано и от 

гледна точка на оценката и препоръките.  

В известна степен тази разлика е очаквана, предвид предприемането на нов 

подход от страна на ЕК спрямо страните от Западните Балкани59. За значението, което 

                                                           
58 Става дума за ключовия пакет от промени от страна на ЕК в условията за преговори със страните-

кандидатки за членство в ЕС – разделянето на правосъдие и вътрешен ред в самостоятелни глави, 

започването с глава правосъдие като предпоставка за достатъчно време за реформи в този сектор, 

постигането на напредък по тази глава като условие за продължаване на партньорството и по останалите 

глави, изискването за конкретни свидетелства за напредък и приложение на нововъведеното 

законодателство, въвеждането на структурите на гражданското общество като заинтересована страна в 

процеса на подготовката за членство  и пр. (Chiva and Phinnemore 2012; Gateva 2015; Fagan and Sircar 

2015) 
59 Глава II, т. 2. 
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ЕК отдава на въпросите, свързани с демокрацията и върховенството на правото, може 

да се съди и по броя страници, които са отредени на тези въпроси в докладите. От 

данните е видно, че, поучавайки се от предходния опит, особено този с България и 

Румъния и поради кризата в приложението на МСП (Racoviţă 2011; Ganev 2012; 

Tanasoiu & Racoviţă 2013; Dimitrov et al. 2014; Dimitrov et al. 2016), ЕК започва да 

отдава все по-голямо значение на демокрацията и върховенството на правото при 

страните от Западните Балкани. В случая с България минималният брой страници, 

свързани с тези въпроси в някои случаи е едва 5, докато при другите две страни е 13 и 

17, т.е. между 2,5 и повече от 3 пъти. Средният брой страници, посветени на темата при 

България, Сърбия и Македония е съответно 18, 20 и 26, което може да се тълкува като 

нарастване на важността, която ЕК отдава на тези проблемни области като основни 

предпоставки за напредък към членство в ЕС.  

В докладите за напредък към членството в ЕС на Македония и Сърбия, 

въпросите, свързани с върховенството на правото са разделени в две глави: „Съдебната 

система и основните права“ (Глава 23 от  Acquis Communautaire) и „Правосъдието, 

свободата и сигурността“ (Глава 24), докато за България, както и за останалите страни 

от Петото разширяване, те са обобщени в обща Глава 24 „Сътрудничество в областта на 

правосъдието и вътрешните работи“. Това разделение и по-детайлизирано анализиране 

на напредъка в тези области е и елемент, но и олицетворение на т.нар. нов подход на 

ЕК, който отрежда приоритетно значение на въпросите, свързани с върховенството на 

правото.  

Друг важен елемент от този нов подход е, че спрямо сегашните страни-

кандидатки ЕК се опитва да избегне подхода на европейската интеграция отгоре-

надолу чрез включването на други заинтересовани страни, като организации на 

гражданското общество, в допълнение към националните правителства и централни 

държавни администрации. Тази промяна в подхода ясно се вижда и от получените 

данни – единствено в докладите за напредъка на България и първите три доклада за 

Сърбия не се разпознава отчетливо присъствие на темата за гражданското общество. В 

докладите за Сърбия и Македония често темата за гражданското общество дори е 

обособена в отделна точка от доклада. При кодирането на данните от докладите на ЕК 

се забелязва, че колкото по-често се подчертава важността на ролята на гражданското 

общество в рамките на един доклад, толкова по-голям е броят на тези доклади измежду 

всички, което още веднъж подчертава нарастващата приоритетна роля на гражданското 
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общество. Както бе отбелязано и по-горе, случаите, в които важността на ролята на 

гражданското общество е подчертана само един път, два пъти или дори не е 

подчертана, се отнасят единствено до България и един доклад за Сърбия от 2010 г. 

При анализа на напредъка към демократизация на България, Сърбия и 

Македония бяха очертани постоянстващи модели на сходства и различия между трите 

страни, при които, като общо правило България и Македония са в двата крайни полюса, 

а Сърбия се позиционира по средата, в някои случаи доближавайки се повече до едната, 

в други, до другата. Подобна картина се наблюдава и при оценката на напредъка в 

областта на върховенството на правото, където България и Македония отново са 

двете крайности, а Сърбия е по средата. И при трите страни става дума за проява на 

обща преобладаваща тенденция, но във всяка една от трите силата на изразеност на 

тази тенденция е отчетливо различна като структура на дяловите съотношения между 

разновидностите на съответния понятиен индикатор. Ето и конкретните емпирични 

проявления на тази обща тенденция: 

При България се наблюдава по-ниска представеност на категорията „малък“ (22 

на сто) спрямо „известен, определен напредък“ (67 на сто, т.е. доминацията е от 

порядък на три пъти) и „добър напредък“ (11 на сто), т.е. силно изразена доминация на 

междинния, среден напредък. Обаче не бива да се пренебрегва и фактът на  два пъти 

по-силната представеност на малкия над добрия напредък. Докато при Сърбия 

сумарното постижение е още по-скромно; налице е ясно изразена тенденция за 

безусловна доминация на категорията „малък“ от 78 на сто над следващите 

„определен“ и „добър напредък“ с дялове от по 11 на сто. При Македония 

проблемността на напредъка е още по-силно изразена, но чрез структурно изразена 

тенденция с обратна посока; там има лека тенденция за преобладаване на подобряващ 

се напредък, но пък тази положителна тенденция включва дела от 18 на сто „връщане 

назад“. Както при демокрацията, така и при върховенството на правото в 

региона, става дума за сложно диференцирана картина, очертаваща обща 

тенденции на подобрение, но – преобладаващо в условен и различен национален 

смисъл, а и на успех от твърде скромен порядък. Отново виждаме едновременното 

проявление и на регионалната норма, и на националните съществени различия. И ще 

използваме случая да отбележим още веднъж двойната значимост на този факт – като 

индикатор за добрата чувствителност на инструментариума за наблюдение на ЕК и, от 
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тази позиция, като индикатор за важността на различията на процесите в 

утвърждаване на върховенството на правото във всеки национален случай. 

 

Графика № 22: Оценка на напредъка – ВнП, сравнение по страни 

 

 

Детайлизирането на предприсъединителната условност, прилагана за Сърбия и 

Македония, в сравнение с България проличава и в областта на върховенството на 

правото, когато се посочват причините за липса на напредък. При България в нито 

един от случаите не са посочени такива, a при другите две страни, липсата на напредък 

се дължи основно на „неизпълнение на предходни препоръки“, в 18 на сто от случаите. 

При Сърбия основните причини освен „неизпълнение на предходни препоръки“, липсата 

на напредък се дължи и на „технически условия“ в 22 на сто от случаите.  

Както бе установено в общия анализ за трите наблюдавани страни и при 

сравнението им от гледна точка на напредъка към демократизация, основното, което 

ЕК разпознава като признак на напредък, е акцентирането върху преноса на европейско 

законодателство и подобряването на административния капацитет. От гледна точка на 

факторите, отчитани като напредък в областта на върховенството на правото 

„приемането на стратегии“ е отчетено като напредък основно за Сърбия – 56 на сто, 

докато за България този процент е 33 на сто, а при Македония не е отчетен такъв факт. 

В областта на върховенството на правото напредъкът и на трите страни се дължи 
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основно на „приемането“ и „изменението на законодателството“, а на второ място 

по важност са различни аспекти на „засилване на административния капацитет“: 

„създаване на административна структура“ – и за трите страни; „подобрения в 

техническата база“ и „увеличаване на броя на служителите“ – за България и 

„обучения“ – при Сърбия и Македония. 

При палитрата от варианти за характера на фактите, отчитани като 

напредък в областта на върховенството на правото, отново се разпознават 

оформилите се модели на сходства и различия между трите страни, които бяха 

описани при сравнението на напредъка на трите наблюдавани страни към 

демократизация. Българският случай е концентриран върху „общия напредък“ и 

„направената първа стъпка“, което я доближава до категорията „прогрес“. Македония 

отново са позиционирани в другия край на скалата, тъй като при нея преобладава 

„положеното усилие“ за напредък, без ясно разпознаваеми признаци за „прогрес“. 

Сърбия отново е по средата, като в случая се доближава повече до Македония. Ако 

отново разгледаме тази номинална скала като условна ордиална скала, то ще видим, че 

профилът от дялови разпределения за България е позициониран отчетливо близо към 

положителния полюс; Сърбия е отместена - спрямо България - леко в обратната посока, 

а същото това отместване е още по-силно изразено при Македония. Но и при трите 

страни структурата на дяловите разпределения изразява обща положителна тенденция, 

отвъд съществените акценти на различията помежду им. 

Графика № 23: Интерпретация на фактите, отчитани като напредък – ВнП, 

сравнение по страни 
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Установената смислова съгласуваност в очертаната от емпиричните факти 

картина се потвърждава и по отношение на оценката чрез условния индикатор за 

размера на постижението в областта на върховенството на правото. В българския 

случай е регистрирана силна тенденция на доминация на нарастващ напредък. Спрямо 

този индикатор Сърбия е различна от България, тъй като нейните резултатите 

свидетелстват за тенденция на доминация на скромният напредък. При все това, този 

отчетливо по-слаб напредък е все пак по-добро постижение в сравнение с Македония, 

където тенденцията е също за доминиране на нарастващият напредък, но включва и дял 

от 18,2 на сто случаи, в които напредък „липсва, не може да се отчете“. С други думи, 

както се вижда от графиката по-долу, разпределението на случаите е структурно 

различно в конкретните стойности на дяловите разпределения (и съответно, на 

пропорциите между тях), но общият характер на тенденциите, изразявани от 

структурата от дялови разпределения, е идентичен с този по предишния параметър.  

Графика № 24: Оценка на размера на постижението – ВнП, сравнение по 

страни 
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При оценката на темпа на постижението в сферата на върховенството на 

правото отново проличава детайлизирането в подхода за реализиране на 

предприсъединителната политика на ЕК. Тъкмо по отношение на този параметър на 

наблюдаваните промени, освен двете средни категории на „напредък, усилие“ и „бавно, 

мудно постижение“, само за Македония са регистрирани и случаи на „липса на 

напредък“, а дори и на „връщане назад“. От гледна точка на темпа на постижението, 

България отново е другата крайност на Македония, с 100 процентова представеност на 

категорията „напредък, усилия,“ а Сърбия реализира тенденция на подобряващ се 

напредък, поради съотношението между муден и реален напредък в пропорция от 1 към 

2 (33 на сто „бавно, мудно постижение“, срещу 67 на сто „напредък, усилилия“). 

Накратко, на графиката по-долу просто е най-ясно видна същата структурно изразена 

тенденция, за която ставаше дума и в предишните два случая: параметрите на 

конкретните дялови разпределения са съществено различни, но изразяваните от тях 

социални реалности постоянстват като отчетливи типологични ситуации, въпреки че са 

регистрирани с различни индикатори. 

 

 

Графика № 25: Оценка на темпа на постижението – ВнП, сравнение по 

страни 
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От данните за степента на категоричност на оценките на ЕК за напредъка на 

трите страни в областта на върховенството на правото отново проличава подчертаната 

в общия преглед в началото на тази глава, присъща на подхода на ЕК спрямо 

оценяването на напредъка диференцираност и нюансираност на констатациите. Вече 

отбелязаната сложност в оценяването отвежда към нееднозначни оценки, които не 

могат да се разчетат като ясно положителни или ясно отрицателни60. В случая с 

върховенството на правото отново не са представени двете крайни категории на 

„категорично положителна“ и „категорично отрицателна“ оценка. Оценките за 

България и Сърбия са 100% „положителни с уговорки“, а при Македония има и 27 на 

сто „отрицателни оценки с уговорки“. Регистрирането на отрицателни оценки, макар и 

с уговорки, в случая с Македония не може да бъде изненада в светлината на всички 

останали данни, представени тук – както по отношение на детайлите в характерните 

особености на националните случаи, така и по отношение на способността на 

мониторинга на ЕК да отразява коректно и нюансирано съществените различия в тези 

случаи.  

                                                           
60 Тук задължително трябва да се направи уговорката, че в литературата върху Източното разширяване е 

направо „общо място“ (тривиалност) претенцията за много висока степен на неяснота на оценките, 

давани в докладите на Комисията. Проведеното изследване свидетелства, че става дума за важно 

недоразумение. Комисията като цяло е изключително ясна в оценките си, но те се отнасят за неясни 

национални ситуации, които обаче четящите очакват да видят в дихотомичните категории – „страната 

става“ или „не става за член на ЕС“, а поради това констатациите за междинните, противоречиви като 

резултати, фази на националния напредък се четат като неяснота на оценката. 
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Регистрираното от проведеното изследване детайлизиране на 

предприсъединителната политика на ЕК е постоянстващо, тъй като за него може да се 

съди, както от гледна точка на характера на самите факти, отчитани като напредък, така 

и от гледна точка на условна измерителна оценката, която самата ЕК дава на 

наблюдаваните процеси. Това от своя страна е свидетелство за смисловата 

съгласуваност на предоставяната от страна на ЕК политическа оценка, тъй като 

означава, че сумарните, условно цялостни оценките за отделните страни съответстват 

на реално регистрираните конкретни факти. Тези факти дават (или не дават) основание 

за отчитане на напредък в областта, както на демократизацията, така и на 

върховенството на правото.  

 

Графика № 26: Степен на категоричност на оценките – ВнП, сравнение по 

страни 

 

 

Както бе констатирано при общия преглед и при напредъка към демократизация 

на отделните страни, така и при разглеждането на резултатите за отделните страни в 

областта на върховенството на правото се наблюдава почти пълно съответствие между 

фактите и оценката, предоставяна от страна на ЕК. Трябва да се отбележи, че 

единственото изключение при върховенството на правото се отнася до Македония, 
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където в един от случаите е регистрирано, че „оценката се базира на твърдения в 

бъдеще време, представени като факти“. 

Въпреки очертаната консистентност на оценките на ЕК, при изследването на 

характера на препоръките, които ЕК отправя към страните-кандидатки в областта на 

върховенството на правото, отново се наблюдава тенденцията на липса на конкретика. 

Особено отчетливо тази тенденция е проявена при Македония - в над 80 на сто от 

случаите се среща „абстрактна препоръка“ или „констатация, без ясно откроима 

препоръка“.  

В по-общ план, като цялостна картина, тук резултатите повтарят очертаното при 

анализа на положението по отношение на демокрацията – като тип подход, отвъд 

различията на конкретните дялови пропорции, в които се съдържа позицията на 

Комисията, явяваща се резултат от този нейн подход. Ако отново разгледаме тази 

номинална скала като скрита ордиална скала по оста конкретност на препоръката през 

абстрактност до липса на препоръка, ще видим, че тук при България просто е по-силно 

изразена, отколкото при демокрацията, условната тенденция за леко преобладаваща по-

голяма съдържателност на препоръките. За разлика от случая със Сърбия, при която 

регистрираме тенденцията за категорично преобладаваща абстрактност. Същата 

тенденция в случая с Македония е дори допълнително влошена. Парадоксът е, че там, 

където експертната консултация на ЕК е най-необходима, поради тежестта на 

проблемната ситуация, тя всъщност е най-оскъдна. 

 

 

 

 

 

 

 

Графика № 27: Характер на препоръките за преодоляване на проблем – 

ВнП, сравнение по страни 
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От съдържателна гледна точка, вътре в рамките на  препоръките на ЕК в 

областта на върховенството на правото, в случаите, където те са налични, вече не се 

наблюдава силно изразена липса на конкретика. Отново приоритетно важно и за трите 

страни е законодателството и неговото „привеждане в действие“, а за България и 

Сърбия препоръките са свързани и с „приемането на ново“, „изменението“ и 

„привеждането в съответствие на законодателството“. Препоръките за България и 

Сърбия се отличават от тези за Македония и по акцентирането върху „развитието на 

социалния диалог и диалога между институциите“. За Македония отново, както и в 

областта на демокрацията, приоритетно остава и „постигането на независимост на 

институциите“. Важно е да се подчертае, че при демокрацията се отчита много по-

изразена липса на конкретика, докато при върховенството на правото ЕК вече отправя 

по-често по-конкретни препоръки към страните-кандидатки. Това е допълнително 

свидетелство (освен по-голямото дялово присъствие на въпросите, свързани с 

върховенството на правото в текстовете на изследваните доклади) за приоритетното 

значение, което ЕК отделя на върховенството на правото, в сравнение с демокрацията.  

Според позоваванията в докладите върху инструментите, с които ЕС/ЕК 

насърчава реформите в областта на демокрацията и върховенството на правото, най-

високата ангажираност е адресирана към Сърбия, следвана от България и едва на трето 

място е Македония, която отбелязва най-лоши резултати по останалите критерии. Като 
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цяло, основният инструмент, с който ЕС насърчава реформите, е свързан с 

предоставянето на финансова помощ.  

* 

Анализът на емпиричните данни за напредъка на България, Сърбия и Македония 

от гледна точка на върховенството на правото потвърждава основните заключения, 

които бяха изведени от същия анализ в сферата на демокрацията, а именно: 

а) При анализа на напредъка в сферата на върховенството на правото се 

наблюдават същите постоянстващи модели на сходства и различия, при които България 

е страната, която отбелязва най-добри резултати, според докладите на ЕК, на 

противоположния край е Македония, а Сърбия винаги е по средата, варирайки между 

двете крайности. За всяка една от трите страни сумарните резултати за върховенство 

на правото са по-неудовлетворителни в съпоставка с напредъка към демокрация, 

въпреки отбелязаните отчетливи подобрения. 

б) При анализа на докладите се наблюдава значително нарастване на важността 

на въпросите, свързани с върховенството на правото, а още повече - с гражданското 

общество в Сърбия и Македония, спрямо България (и като честота на посочване, и като 

отделяно внимание чрез брой страници на съответните пасажи и раздели).  

г) Свидетелство за нарастване на чувствителността на ЕК при оценяването на 

напредъка, което предполага, че се взимат под внимание различните особености на 

трите отделни страни, е каскадата от показатели, отчитащи отчетливо по-бавният 

напредък на Македония тъкмо в областта на върховенството на правото, регистриран в 

ежегодните мониторингови доклади. Като цяло, въпреки отчетливите положителни 

тенденции, които доминират във вариращи степени, и трите страни са все още далеч от 

прогрес в сферата на върховенството на правото. Обаче при Македония в тази сфера се 

констатира и липса на напредък, и дори връщане назад. 

д) Донякъде парадоксално, точно в този национален случай, в който вътрешното 

развитие на реформите в особено висока степен зависи от външните насърчения и 

препоръки, тъкмо там ЕК е най-въздържана да прави конкретни препоръки и да се 

ангажира с протичащите процеси. Тази констатация идва като потвърждение на, 

отбелязаната още в началото на Източното разширяване на ЕС, политика на пределна 

предпазливост при всяка следваща стъпка (Maresceau 1997;  Smith 2003).  
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2.3.  Обобщение за резултатите от емпиричното изследване 

 

В очертаните в резултат на емпиричното изследване тенденции може да се 

намери потвърждение за предполагаемото преориентиране на ЕК към 

приоритизирането на върховенството на правото, като основен елемент на една 

качествена демокрация, в подхода към страните-кандидатки, вследствие на натрупания 

опит в хода на Петото разширяване на ЕС. Освен това, въпреки подчертаната 

типологична сходност на изследваните страни, която рефлектира върху начина на 

провеждане на разширяването и ги прави съпоставими, България, Сърбия и Македония 

получават различни оценки, макар и през призмата на постоянстващи модели 

(удържащи едновременно и сходствата, и различията). Това е свидетелство за 

детайлизирането и диференцирането в начина на приложение на 

предприсъединителната условност. Най-типичният пример за това са констатациите и 

оценките за Македония, които в някои от случаите попадат в крайните отрицателни 

категории, явяващи се отражение на тежките проблеми, през които страната преминава 

в държавно-политически и социален план. Но от гледна точка на проблема за 

принципите на работа на ЕК е още по-съществена систематичността в структурните 

различия, с които се разпознават и оценяват конкретните съдържателни ситуации 

в наблюдаваните общества. 

Като илюстрация на установените при емпиричното изследване постоянстващи 

модели на сходства и различия може да бъдат приведени цитати, извадени от текста на 

докладите, които също така са използвани при придаването на числова стойност по 

отделните индикатори. Извадка от най-често използваните изрази за описание на 

напредъка в България включва: „България отговаря на критериите от Копенхаген, 

въпреки че са необходими още усилия в борбата срещу корупцията и реформата на 

съдебната власт.“ (1998: 55); „Въпреки взетите от правителството мерки, са 

необходими значителни по-нататъшни усилия, за да се постигнат резултати в 

борбата с корупцията.“ (1999: 13); „България изпълнява политическите критерии от 

Копенхаген. Въпреки това, е необходимо да се предприемат по-нататъшни усилия за 

укрепване на правовата държава…“ (1999: 16); „Продължава напредъка от миналата 

година…, но са необходими допълнителни усилия…“ (2000: 79); „В някои области се 

наблюдаваше развитие, но все още няма основание за промяна на цялостната оценка 
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от миналата година, за това, че са необходими по-нататъшни усилия за създаване на 

силна, независима, ефективна и професионална съдебна система, способна да 

гарантира пълно съблюдаване на върховенството на закона, както и на ефективно 

участие във вътрешния пазар.“ (2001: 23); „Корупцията остава проблем и България 

трябва да продължи да полага съгласувани усилия за изпълнение на мерки в това 

отношение.“ (2003: 160 и в почти всички доклади за напредък към членство); „все още 

са необходими значителни усилия“ (2004: 30); „ „корупцията продължава да бъде 

причина за безпокойство“ (2005: 11); „След доклада от октомври 2005 г. е постигнат 

напредък в редица области, включително реформата в съдебната система ... Въпреки 

това остават някои нерешени въпроси. “ (2006: 13). 

Изведените цитати, които под една или друга форма са постоянстващи във 

всичките доклади за напредък на България към членство ЕС, потвърждават още веднъж 

изводите от емпиричното изследване. Макар и страната да се доближава до постигането 

на напредък, то не може да се говори за наличието на прогрес, а единствено за 

напредък с уговорки. Най-често уговорките са свързани с проблемите в областта на 

правосъдието и вътрешните работи. Дори в последните доклади за напредък 

продължава да има сфери, които „будят притеснения“, а препоръките на ЕК 

обикновено не са свързани с конкретни параметри на промяна, а с „необходимостта 

от значителни усилия“.  

В случая с Македония и изведените цитати, които са показателни за оценката, 

която ЕК дава през отделните години за напредъка на страната към членството в ЕС, 

отново се наблюдава отсъствие на категорично положителна оценка. За разлика от 

България, където самите изрази, съдържащи се в оценката, по-скоро свидетелстваха за 

надграждане на напредъка и наличие на известен напредък, в случая с Македония става 

въпрос по-скоро за ограничен напредък, направена стъпка или положено усилие. И в 

този случай цитатите затвърждават изведените заключения от емпиричните данни за 

цялостното по-лошо представяне на страната, според оценките на ЕК, което в някои 

случаи се характеризира с отрицателно движение: „Наблюдава се известен напредък...“ 

(2006: 25); „Направени са стъпки...“ (2006: 43); “Наблюдава се малък напредък...” 

(2006: 49); “Необходими са значителни усилия...” (2006: 50); „Не са предприети 

стъпки...“ (2007: 8); “Необходими са повече усилия...” (2007: 10); “Като цяло 

реформите постепенно се изпълняват ... Въпреки това има ограничени резултати...” 

(2007: 10); “Бе постигнат известен напредък ... Въпреки това, съдебната власт 
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продължава да страда от сериозни недостатъци ” (2007:10); „Въпреки това не е 

постигнат напредък в…“ (2008: 11); „Положени са усилия…“ (2008: 12); „Като цяло 

страната е умерено напреднала в тази област…“ (2008: 63); „Бяха предприети 

допълнителни стъпки…“ (2009: 12); „Въпреки това са необходими допълнителни 

усилия…“; „Бе постигнат добър напредък …“ (2009 г.); „Като цяло е постигнат по-

нататъшен напредък ... Но са необходими значителни по-нататъшни усилия…“ (2009: 

12); „Необходими са по-нататъшни усилия…“ (2010: 12); „Положени са усилия…“ 

(2010: 12); „Ключови дългосрочни реформи в тази област вече са приключили ... 

Въпреки това има опасения за...“ (2013: 10); „Има известно развитие…“ (2013: 47); 

„Има сериозни опасения...“ (2014: 1); „Остава от съществено значение да се 

предприемат решителни стъпки …“ (2014: 1); „Въпреки това продължават да 

съществуват сериозни предизвикателства, които в някои области се увеличават.“ 

(2014: 2); „Бяха направени допълнителни подобрения…“ (2014: 2); „Съществува риск 

от изоставане в някои области, включително съдебната система и борбата с 

корупцията.“ (2014: 48);  „Страната е умерено подготвена…“ (2015: 5); „…има 

известно ниво на подготовка…“ (2015: 5); „Наблюдава се изоставане“ (2015: 5); 

„съществуват опасения относно начина, по който правилата се прилагат на 

практика“ (2015: 14); „Демокрацията и върховенството на правото са постоянно 

оспорвани“ (2016: 4); „Страната е умерено подготвена…“ (2016: 4); „Необходими са 

повече усилия на практика“ (2016: 5); „Съдебната система на страната има известно 

ниво на подготовка. Въпреки това изоставането продължи и това буди притеснения. 

“ (2016: 5).  

Илюстрация на оценката на напредъка на Сърбия може да бъде намерена в 

следните цитати: „Като цяло е постигнат известен напредък…“ (2008: 11); 

„Постигнат е малък напредък в…“ (2008: 51); „Сърбия е постигнала малък напредък в 

съдебната реформа.“ (2012: 9); „Трябва да бъдат приети допълнителни мерки“ (2012: 

9); „Като цяло бе постигнат малък напредък, най-вече в прилагането на ново 

законодателство, насочено към подобряване на ефективността на съдебната 

система“ (2012: 11); „Сърбия е предприела нови стъпки…“ (2013: 8); „Налице е 

известен напредък в областта на съдебната система и основните права.“ (2013: 48); 

„Необходими са допълнителни усилия“ (2013: 53); „Налице е силен политически импулс 

за борба с корупцията“ (2014: 1); „Заинтересованите страни, включително 

гражданското общество са все по-ангажирани в предприсъединителния процес“ 
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(2015: 4); „Сърбия е умерено подготвена в сферата на реформирането на публичната 

администрация“ (2015: 4); „Съдебната система на Сърбия има известно ниво на 

подготовка“ (2015: 11); „Необходими са допълнителни стъпки за преодоляването на 

политическото влияние“ (2016: 4); „Корупцията продължава да бъде сериозен 

проблем“ (2016: 4).  

Представеното по-горе емпиричното изследване не включва времеви анализ на 

тенденциите, отразени в докладите на ЕК, тъй като разпределението на случаите не 

образува множества, а съдържа единични стойност за всяка от годините, което не 

позволява коректен количествен анализ в диахронен план. Общото наблюдение при 

демокрацията е за постепенна промяна в оценките на напредъка от „малък“ към 

„известен, определен“. Изключение от тази тенденция е Македония, където се 

наблюдава „липса на напредък“ през последните години. Промяната в оценките при 

върховенството на правото през годините е по-хаотична – при България преобладава 

основно наличието на „известен, определен“ напредък и „добър“ в годината преди 

членството, при Сърбия доминира основно наличието на „малък“ напредък, а при 

Македония се наблюдава основно отрицателно движение през годините, от „известен, 

определен“ напредък към „малък“ и дори „връщане назад“ през последните две 

години. При постоянството на подхода на ЕК към всяка една от страните, тези данни 

свидетелстват за значителна доза правота в тезата на Седелмайер (2011), че 

потенциалът за преобразуващо въздействие на ЕС е силно диференциран като краен 

резултат от наличните локални фактори. 

От методологическа гледна точка е особено съществено, че в нито един от 

случаите, за която и да е от страните, за която и да е от двете големи теми, по който и 

да е от използваните индикатори, не се получават дялови разпределения, които да са 

буквално еднакви. Конкретните дялови параметри винаги са различни в зависимост от 

спецификата на регистрирания чрез съответния индикатор социален параметър на 

проблемната ситуация. Това многообразие от дялови стойности изключва вероятността, 

относителното постоянство на регистрираните модели и тенденции да е 

инструментален ефект, т.е. резултат от неспособността на изследователския 

инструмент да улавя съдържателното многообразие на конкретните социални ситуации. 

При тази методологическа предпоставка, вече става особено съществено 

многообразното проявление (в съответните дялови разпределения) на устойчивите 

тенденции и сложно нюансираните модели на напредък към демократизация и 
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утвърждаване върховенството на правото: национално специфични модели на 

положително отместване, с уговорки, бавно и с малък мащаб, а понякога – и 

противоречиво. Налице е тенденция (с различна - във всеки национален случай - сила) 

към разпознаваем, отчетливо изразен напредък, който все още не е отвел към 

еднозначен и необратим прогрес. 

* 

В заключение може да се каже, че двете основни хипотези при провеждането на 

емпиричното изследване – за нарастване на значението, което ЕК отдава на 

върховенството на правото в процеса на подготовка на страните, кандидатстващи за 

членство и за процеса на детайлизиране на предприсъединителната условност са 

потвърдени от емпирично получените резултати. Аргумент в подкрепа на първата 

хипотеза е самото дялово присъствие на проблема за демокрацията и върховенство на 

правото и гражданско общество в текста на докладите. То свидетелства за по-високо 

приоритетно значение, което ЕК отдава на върховенството на правото и гражданското 

общество спрямо демокрацията. Тази констатация от своя страна може да бъде 

тълкувана като положително развитие за прилагането на предприсъединителна 

условност. Както видяхме от теоретичния обзор в първата част на дисертационното 

изследване, но и в главата, посветена на поуките, които могат да се извлекат от опита с 

Източното разширяване, изводите и в двата случая водят към установяването на 

върховенство на правото като основен елемент на една качествена демокрация и 

съответно, основна предпоставка, без която не може да се говори за европеизация на 

обществата, дори и вече членки на ЕС.  

Допускането въз основа на теоретичната част от дисертационното изследване, че 

ЕК би интерпретирала като напредък дори обещанията на правителствата и потенциала 

за реформи не получава потвърждение при емпиричното изследване. Очертава  се 

тенденция на преход от обещания към конкретна работа, въпреки, че практически 

свършеното остава  преобладаващо в полето на малките постижения.  

Разбира се, освен положителните изводи, свързани с двете основни хипотези, в 

рамките на проведеното емпирично изследване се потвърждават и други допускания, 

които не са толкова положителни за изпълнението на ролята на ЕК като дирижираща 

процеса на подготовка за членство. Въпреки че напредъкът и на трите наблюдавани 

страни към членство в повечето случаи не е определян като добър или значителен, 
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очакването, че не до там добрата оценка ще бъде съпроводена от посочването на 

причини за липса на напредък не се оправдава, тъй като в повечето случаи не са 

посочени такива. Същевременно се потвърждава хипотезата за смисловата 

съгласуваност в оценките на ЕК, която, по отношение на наблюдението над хода на 

процесите в трите страни показва изключително висока степен на смислова 

съгласуваност между наблюдаваните факти и политическата им интерпретация. 

Друга потвърдена хипотеза, която е свидетелство по-скоро за недостатъците на 

предприсъединителната политика на ЕС, в лицето на ЕК е свързана с липсата на 

категоричност в оценките на ЕК. Това от своя страна затвърждава вече установената 

практика на употреба на политическа коректност от страна на ЕК като форма на 

партньорство с местните правителства и съответно свидетелства за липсата на 

напредък в посока по-стриктно прилагане на условията за членство.  

При анализа на получените данни не се оправдава и очакването за ролята на ЕК 

като партньор на кандидатстващите страни в подготовката им за членство в ЕС чрез 

предоставяне на ориентири за действие, тъй като емпиричните данни свидетелстват, че 

в повечето случаи ЕК не отправя конкретни препоръки към тях в докладите за напредък 

към членство, от които правителствата да се ръководят с цел ускоряване на напредъка. 

Обратното, емпиричните данни свидетелстват по-скоро за обратното – тъкмо където е 

най-необходима високата експертиза за политика на реформи, какъвто е случаят с 

Македония, ЕК е най-въздържаща се от конкретни препоръки. 

Хипотезата, че ще се акцентира основно върху съответствието в 

законодателството и административния капацитет, като фактори, отчитани като 

напредък, е потвърдена от резултатите, получени по емпиричен път. Това се явява като 

потвърждение за постоянството в рамковия подход на политиката за разширяването на 

ЕС, при който ЕК приоритизира най-вече законодателната инициатива в напредъка към 

членство.  

  Основният аргумент в подкрепа на хипотезата за съдържателната 

диверсификация и детайлизация на предприсъединителната условност е установеният, 

в резултат на емпиричния анализ, факт, че макар и трите наблюдавани страни да са 

типологично сходни, те (при постоянстващи модели на сходства) съществено варират 

вътре в рамките очертаната регионална „норма“. Макар във всеки един от разгледаните 

случаи сумарните становища на ЕК, отразени в дяловите пропорции, да варират повече 
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в степен, отколкото като противоположни типове, все пак става дума за разпознаваемо 

различни становища, изразявани от структурите на дяловите разпределения с 

различаващи се профили от множество съставни елементи (т.е. комбинации от дялови 

пропорции по няколко емпирични индикатора за всеки понятиен индикатор). Това 

отново е положителна новина относно развитието на предприсъединителната 

условност, тъй като необходимостта от избягването на един универсален формален 

подход към страните-кандидатки бе многократно подчертавана, както в теоретичната 

част, така и като поука от опита от прилагането на такъв подход в случая с България и 

Румъния. Различията в оценката на ЕК за напредъка на трите наблюдавани страни в 

областта на демокрацията и върховенството на правото е свидетелство за съдържателно 

детайлизиране на предприсъединителната политика. Това означава, че политическата 

оценка на ЕК се основава на коректна интерпретация на регистрираните факти за 

сложния, противоречив и нееднозначен напредък на всяка от трите страни. 
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Приложение № 3 Качествените профили на всеки един от секторите, получен чрез 

сумарните и осреднени стойности на всички параграфи от съответния раздел, 

преизчислени към 100 процента за целите на сравнението.   

Въ
пр
ос Сектор 

Год
ина 

Пар
агра
ф 

Сред
на 
стой
ност 

Б
р
о
й 
§ 

Тег
ла 

Кори
гира
на 
сред
на 
стой
ност 
с 
деле
ние 

Сре
дна 
Q11
-
Q13 Q15 

Q17+
Q19 Q21 

Q25-
Q26 

Q2
9 Q30 

Q2
.4.
2.1 

Свободно 

движение на 

стоки  2000 
148-
156 5.41 9 1.45 3.73 2.29 2.39 14.50 1.78 10.78 1.72 1.80 

Q2
.4.
2.2 

Свободно 

движение на 

лица/хора 2000 
157-
161 9.00 5 1.25 7.20 3.67 3.90 26.50 1.00 9.40 2.50 2.13 

Q2
.4.
2.3 

Свободно 

предоставян

е на услуги 2000 
162-
167 6.28 6 1.30 4.83 2.94 2.83 14.50 0.17 16.67 2.67 1.75 

Q2
.4.
2.4 

Свободно 

движение на 

капитали 2000 
168-
173 11.00 6 1.30 8.46 3.67 3.83 28.67 1.67 15.83 2.67 2.50 

Q2
.4.
2.5 

Дружествено 

право/Фирме

но 

законодателс

тво 2000 
174-
181 6.00 8 1.40 4.29 2.92 2.63 20.63 1.25 8.88 1.75 1.83 

Q2
.4.
2.6 

Политика на 

конкуренция

та 2000 
182-
191 5.28 10 1.50 3.52 2.28 2.30 11.35 1.80 16.85 1.75 1.83 

Q2
.4.
2.7 

Земеделие/С

елско 

стопанство 2000 
192-
216 9.07 25 2.25 4.03 3.93 3.41 31.38 1.28 19.82 2.52 2.61 

Q2
.4.
2.8 Рибарство 2000 

217-
222 3.42 6 1.30 2.63 2.44 2.33 11.33 1.33 16.50 2.42 2.17 

Q2
.4.
2.9 

Транспортна 

политика 2000 
223-
235 6.85 13 1.65 4.15 2.92 3.15 23.08 2.08 17.85 2.12 2.08 

Q2
.4.
2.1
0 

Данъчна 

политика  2000 
236-
240 6.87 5 1.25 5.50 2.80 3.00 21.60 1.90 20.40 2.20 1.96 
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Q2
.4.
2.1
1 

Икономичес

ки и валутен 

съюз 2000 
243-
245 5.67 3 1.15 4.93 2.56 2.67 20.00 1.00 8.00 1.33 1.67 

Q2
.4.
2.1
2 Статистика 2000 

246-
253 8.02 8 1.40 5.73 3.67 3.75 32.69 1.88 23.38 2.50 2.71 

Q2
.4.
2.1
3 

Социална 

политика и 

заетост 2000 
254-
265 6.35 12 1.60 3.97 2.63 2.17 13.38 2.17 14.67 1.42 1.75 

Q2
.4.
2.1
4 Енергетика 2000 

266-
286 6.04 21 2.05 2.95 2.88 2.79 23.38 2.43 15.90 1.88 2.01 

Q2
.4.
2.1
5 

Индустриалн

а политика 2000 
287-
293 3.71 7 1.35 2.75 3.33 2.79 19.14 3.00 17.43 1.86 1.44 

Q2
.4.
2.1
6 

Малки и 

средни 

предприятия 2000 
294-
298 6.07 5 1.25 4.86 3.73 3.00 33.90 4.00 19.60 2.10 2.70 

Q2
.4.
2.1
7 

Наука и 

изследвания 2000 
298-
301 4.46 4 1.20 3.72 3.33 3.00 25.00 3.50 12.00 1.75 2.17 

Q2
.4.
2.1
8 

Образование 

и обучение 2000 
302-
309 4.06 8 1.40 2.90 3.17 3.50 15.38 1.94 15.94 2.31 1.83 

Q2
.4.
2.1
9 

Далекосъоб

щения/Теле 

и ИТ 2000 
310-
316 4.14 7 1.35 3.07 3.71 3.71 21.57 2.29 18.00 2.57 2.20 

Q2
.4.
2.2
0 

Култура и 

аудиовизия 2000 
317-
320 8.75 4 1.20 7.29 4.54 4.75 42.00 1.25 23.75 3.00 2.75 

Q2
.4.
2.2
1 

Нормативна 

рамка 2000 
321-
330 2.30 10 1.50 1.53 2.50 1.97 2.60 1.60 18.60 2.45 2.07 

Q2
.4.
2.2
2 

Околна 

среда 2000 
331-
348 6.15 18 1.90 3.24 3.26 3.47 23.56 2.61 21.22 2.56 2.25 

Q2
.4.
2.2
3 

Защита на 

потребители

те и здраве 2000 
349-
353 5.40 5 1.25 4.32 3.33 3.60 25.20 2.40 22.80 2.60 2.13 
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Q2
.4.
2.2
4 

Вътрешните 

работи и 

право 

съдието 2000 
354-
373 7.18 20 2.00 3.59 3.14 3.03 18.23 2.38 20.05 2.18 2.39 

Q2
.4.
2.2
5 

Митнически 

съюз 2000 
374-
379 6.61 6 1.30 5.08 3.69 3.50 25.33 2.83 23.17 2.08 2.33 

Q2
.4.
2.2
6 

Външни 

отношения 2000 
380-
387 8.23 8 1.40 5.88 2.88 3.00 20.28 2.44 16.44 1.69 2.13 

Q2
.4.
2.2
7 

Обща 

външна и 

сигурност 2000 
389-
396 8.27 8 1.40 5.91 3.81 3.88 35.38 2.25 23.63 2.44 2.88 

Q2
.4.
2.2
8 

Финансов 

контрол 2000 
397-
401 6.83 5 1.25 5.46 3.73 3.80 25.40 3.00 19.20 2.00 2.40 

Q2
.4.
2.2
9 

Финансови и 

бюджетни 2000 
402-
404 3.22 3 1.15 2.80 3.56 3.00 14.00 2.67 22.67 1.83 3.00 

               натурални стойности на регистрираните от нас 
параметри на наблюденията на ЕК 

        
Оцветяването ясно показва, че различните сектори получават твърде различни 
ранжировки по съответните показатели. 
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Приложение № 4 Редуцираната картина от профилите на различните наблюдавани 

сектори, нормирана към 100 процента 

Сектор 

Нормирана 
коригирана 
средна стойност 
с деление 

Норм 
Q11-
Q13 

Нор
м 
Q15 

Нор
м 
Q17+
Q19 

Норми
рана 
Q21 

Норми
рана 
Q25-
Q26 

Норм
иран
а 
Q29 

Нор
мир
ана 
Q30 

ОБЩА 
СРЕДНА 

Свобод

но 

движен

ие на 

стоки  25.9 54.8 47.8 29.0 44.5 44.9 57.3 60.0 
 

48.3 
 Свобод

но 

движен

ие на 

лица/хо

ра 45.0 77.8 78.0 53.0 25.0 39.2 83.3 71.0 
 

61.0 
 Свобод

но 

предост

авяне 

на 

услуги 31.9 65.7 56.6 29.0 4.3 69.5 89.0 58.3 
 

53.2 
 Свобод

но 

движен

ие на 

капитал

и 52.0 77.8 76.6 57.3 41.8 66.0 89.0 83.3 
 

70.3 
 Дружес

твено 

право/

Фирмен

о 

законод

ателств

о 28.9 65.3 52.6 41.3 31.3 37.0 58.3 61.0 
 

49.5 
 Полити

ка на 

конкуре

нцията 24.7 54.7 46.0 22.7 45.0 70.2 58.3 61.0 
 

51.1 
 Земедел

ие/Селс

ко 

стопанс

тво 27.5 82.2 68.2 62.8 32.0 82.6 84.0 87.0 
 

71.2 
 Рибарст

во 19.8 57.3 46.6 22.7 33.3 68.8 80.7 72.3 
 

54.5 
 Трансп

ортна 28.2 65.3 63.0 46.2 52.0 74.4 70.7 69.3 
 

63.0 
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полити

ка 
Данъчна 
политика  35.6 63.3 60.0 43.2 47.5 85.0 73.3 65.3 

 
62.5 

 Икономич
ески и 
валутен 
съюз 32.5 59.3 53.4 40.0 25.0 33.3 44.3 55.7 

 
44.4 

 Статистика 36.9 77.8 75.0 65.4 47.0 97.4 83.3 90.3 
 

76.6 

 Социална 
политика и 
заетост 27.2 60.5 43.4 26.8 54.3 61.1 47.3 58.3 

 
50.2 

 Енергетика 21.5 64.7 55.8 46.8 60.8 66.3 62.7 67.0 
 

60.6 

 Индустриа
лна 
политика 20.4 72.2 55.8 38.3 75.0 72.6 62.0 48.0 

 
60.6 

 Малки и 
средни 
предприят
ия 32.1 78.8 60.0 67.8 100.0 81.7 70.0 90.0 

 
78.3 

 Наука и 
изследван
ия 25.8 72.2 60.0 50.0 87.5 50.0 58.3 72.3 

 
64.3 

 Образован
ие и 
обучение 21.3 69.5 70.0 30.8 48.5 66.4 77.0 61.0 

 
60.5 

 Далекосъо
бщения/Те
ле и ИТ 22.2 78.5 74.2 43.1 57.3 75.0 85.7 73.3 

 
69.6 

 Култура и 
аудиовизи
я 45.5 92.3 95.0 84.0 31.3 99.0 100.0 91.7 

 
84.7 

 Нормативн
а рамка 13.7 58.3 39.4 5.2 40.0 77.5 81.7 69.0 

 
53.0 

 Околна 
среда 23.1 71.0 69.4 47.1 65.3 88.4 85.3 75.0 

 
71.6 

 Защита на 
потребите
лите и 
здраве 29.1 72.2 72.0 50.4 60.0 95.0 86.7 71.0 

 
72.5 

 Вътрешнит
е работи и 
правосъди
ето 25.1 69.0 60.6 36.5 59.5 83.5 72.7 79.7 

 
65.9 

 Митническ
и съюз 33.3 78.2 70.0 50.7 70.8 96.5 69.3 77.7 

 
73.3 

 Външни 
отношения 37.7 64.7 60.0 40.6 61.0 68.5 56.3 71.0 

 
60.3 

 Обща 
външна и 
сигурност 37.9 80.2 77.6 70.8 56.3 98.5 81.3 96.0 

 
80.1 

 Финансов 
контрол 35.4 78.8 76.0 50.8 75.0 80.0 66.7 80.0 

 
72.5 

 Финансови 
и 
бюджетни 20.7 76.0 60.0 28.0 66.8 94.5 61.0 100.0 

 
69.5 

 
            

 

Корелация с 
нормираната средна 

стойност 0.466 0.585 0.689 -0.216 0.095 0.300 0.368 
              

 

 

Корелация с 
нормираната 

коригирана средна 
стойност с деление 0.497 0.642 0.677 -0.201 0.031 0.286 0.336 

   

          
63.9 
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Приложение № 5 Въпросник  

 

Година на доклада: 

1.1. Доклад на Европейската комисия относно напредъка на България в процеса на 

присъединяване 1998 г.=8 

1.2. Редовен доклад на Европейската комисия относно напредъка на България в процеса на 

присъединяване 1999 г.=9 

1.3. Редовен доклад за 2000 г. на Европейската комисия за напредъка на България в процеса 

на присъединяване=0 

1.4. Редовен доклад за напредъка на България в процеса на присъединяване 2001 г.=1 

1.5. Редовен доклад за напредъка на България в процеса на присъединяване 2002 г.=2 

1.6. Редовен доклад за напредъка на България в процеса на присъединяване 2003 г.=3 

1.7. Редовен доклад за напредъка на България в процеса на присъединяване 2004 г.=4 

1.8. Редовен доклад за напредъка на България в процеса на присъединяване 2005 г.=5 

 

2. Особености на смислово-структурните съставни части на доклада: 

ПАРАГРАФИ, КОИТО ОБЯСНЯВАТ КАКВО Е „ЕДИ КАКВО СИ“, НЕ СЕ 

КОДИРАТ!! 

2.1. Въведение/Увод: 

2.1.1. Предговор 

2.1.1.1. правно-договорна рамка на наблюдението върху БГ – 0=няма; 

1=спомената (или остава същата); 2=спомената, но е променена 

2.1.1.2. цели на мониторинга – 0=няма; 1=посочени (или остават същите); 

2=посочени, но са променени 

2.1.1.3. методология на наблюдението – 0=няма; 1=спомената (или остава 

същата); 2=спомената, но е променена 

2.1.2. Отношения между Европейския съюз и България: 

2.1.2.1. Актуално развитие на двустранните отношения 

2.1.2.1.1. Органи – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.1.2.1.2. Срещи – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.1.2.1.3. Договорености – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.1.2.1.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности61; 5=отрицателна 

2.1.2.1.5. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.1.2.2. Помощ от Общността 

2.1.2.2.1. ФАР 

2.1.2.2.1.1. размер на финансирането 

2.1.2.2.1.2. брой проекти 

2.1.2.2.1.3. посочени получени резултати – 1=да; 0=не 

2.1.2.2.1.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.1.2.2.1.5. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.1.2.2.2. САПАРД 

2.1.2.2.2.1. размер на финансирането 

2.1.2.2.2.2. брой проекти 

2.1.2.2.2.3. посочени получени резултати – 1=да; 0=не 

2.1.2.2.2.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

                                                           
61 Навсякъде, където се констатира опасност, това е отрицателна оценка с условност=4 
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2.1.2.2.2.5. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.1.2.2.3. ИСПА 

2.1.2.2.3.1. размер на финансирането 

2.1.2.2.3.2. брой проекти 

2.1.2.2.3.3. посочени получени резултати – 1=да; 0=не 

2.1.2.2.3.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.1.2.2.3.5. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.1.2.2.4. ПОБРАТИМЯВАНЕ (Туининг) 

2.1.2.2.4.1. Конкретни цели – 1=да; 0=не 

2.1.2.2.4.2. Брой проекти 

2.1.2.2.4.3. Сектори – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.1.2.2.4.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.1.2.2.4.5. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.1.2.2.5. ПРЕГОВОРИ (Скрининг) 

2.1.2.2.5.1. Конкретни цели – 1=да; 0=не 

2.1.2.2.5.2. Брой наблюдавани сектори – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.1.2.2.5.3. Брой затворени глави – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.1.2.2.5.4. Брой отворени нови глави– 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.1.2.2.5.5. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.1.2.2.5.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

 

 

2.2.  СЪЩИНСКА ЧАСТ  – Политически критерии: 

2.2.1. Демокрация и правов ред/върховенство на правото 

2.2.1.1. Законодателна власт 

2.2.1.1.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.2.1.1.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.2.1.1.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5  

2.2.1.1.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.2.1.1.5. Препоръки– 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.2.1.1.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.2.1.2. Изпълнителна власт 

2.2.1.2.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.2.1.2.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.2.1.2.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.2.1.2.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.2.1.2.5. Препоръки– 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.2.1.2.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.2.1.3. Съдебна власт 

2.2.1.3.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.2.1.3.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.2.1.3.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.2.1.3.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 
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2.2.1.3.5. Препоръки– 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.2.1.3.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.2.1.4. Корупция (мерки против корупцията) 

2.2.1.4.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.2.1.4.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.2.1.4.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.2.1.4.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.2.1.4.5. Препоръки– 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.2.1.4.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

 

2.2.2.  Права на човека и защита на малцинствата 

2.2.2.1. Видове права 

2.2.2.1.1. Граждански и политически права 

2.2.2.1.1.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.2.2.1.1.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.2.2.1.1.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.2.2.1.1.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна   

2.2.2.1.1.5. Препоръки– 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.2.2.1.1.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.2.2.1.1.7. Свобода на словото 

2.2.2.1.1.8. Неправителствен сектор 

2.2.2.1.2. Икономически, социални и културни права 

2.2.2.1.2.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.2.2.1.2.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.2.2.1.2.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.2.2.1.2.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.2.2.1.2.5. Препоръки– 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.2.2.1.2.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.2.2.2. Видове малцинства 

2.2.2.2.1. Хомосексуалисти 

2.2.2.2.1.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.2.2.2.1.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.2.2.2.1.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.2.2.2.1.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.2.2.2.1.5. Препоръки– 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.2.2.2.1.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.2.2.2.2. Ромско малцинство 

2.2.2.2.2.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.2.2.2.2.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.2.2.2.2.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.2.2.2.2.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.2.2.2.2.5. Препоръки– 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.2.2.2.2.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.2.2.2.3. Турско малцинство 
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2.2.2.2.3.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.2.2.2.3.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.2.2.2.3.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.2.2.2.3.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.2.2.2.3.5. Препоръки– 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.2.2.2.3.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

 

2.2.3.  ОБЩА ОЦЕНКА 

2.2.3.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.2.3.2. Административен/институционален  капацитет – 1=да; 0=не 

2.2.3.3. Къде е регистриран напредъкът 

2.2.3.3.1. законодателна власт – 1=да; 0=не 

2.2.3.3.2. изпълнителна власт – 1=да; 0=не 

2.2.3.3.3. съдебна власт – 1=да; 0=не 

2.2.3.3.4. борба с корупцията – 1=да; 0=не 

2.2.3.3.5. граждански и политически права – 1=да; 0=не 

2.2.3.3.6. културни и подобни права – 1=да; 0=не 

2.2.3.3.7. хомосексуалисти – 1=да; 0=не 

2.2.3.3.8. роми – 1=да; 0=не 

2.2.3.3.9. турци – 1=да; 0=не 

2.2.3.3.10. друго (деца, disabled, ….) – 1=да; 0=не 

2.2.3.4. Кои са посочените проблемни зони 

2.2.3.4.1. законодателна власт – 1=да; 0=не 

2.2.3.4.2. изпълнителна власт – 1=да; 0=не 

2.2.3.4.3. съдебна власт – 1=да; 0=не 

2.2.3.4.4. борба с корупцията – 1=да; 0=не 

2.2.3.4.5. граждански и политически права – 1=да; 0=не 

2.2.3.4.6. културни и подобни права – 1=да; 0=не 

2.2.3.4.7. хомосексуалисти – 1=да; 0=не 

2.2.3.4.8. роми – 1=да; 0=не 

2.2.3.4.9. турци – 1=да; 0=не 

2.2.3.4.10. друго (деца, disabled, ….) – 1=да; 0=не 

2.2.3.5. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.2.3.6. Препоръка – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.2.3.7. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

 

 

2.3. СЪЩИНСКА ЧАСТ – Икономически критерии: 

2.3.1. Увод/Въведение 

2.3.1.1. цели на мониторинга – 0=не е посочено; 1=посочено или остават същите; 

2=посочени, но са променени 

2.3.1.2. методология на наблюдението – 0=не е посочено; 1=посочено или остава 

същатя; 2=посочена, но е променена 

2.3.1.3. Обща констатация за характера на икономиката – 1=не съответства на 

критериите за членство; 2=почти съответства или а-ха, а-ха…; 3=съответства 

2.3.1.4. Констатация за тенденция на напредък 1=няма напредък; 2=частичен 

(непълен, недостатъчен); 3=съществен напредък; 4=качествен скок 

2.3.2. Икономическо развитие/процеси 

2.3.2.1. Макроикономическо развитие – 1=да; 2=преобладаващ успех; 

3=смесени равностойни тенденции; 4=няма развитие; 5=упадък, регрес 

2.3.2.2. Структурни реформи – 1=да; 2=преобладаващ успех; 3=смесени 

равностойни тенденции; 4=недостатъчни реформи; 5=упадък, регрес 
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2.3.2.3. Оценка от гледна точка на критериите от Копенхаген 

2.3.2.3.1. Наличие на функционираща пазарна икономика 

2.3.2.3.1.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.1.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.1.3. Видове Данни за фактическо положение – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.3.2.3.1.4. Постижения – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.3.2.3.1.5. Обща оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна  

2.3.2.3.1.6. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.3.2.3.1.7. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.3.2.3.2. Способност за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили 

в рамките на ЕС 

2.3.2.3.2.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.2.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.2.3. Постижения – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.3.2.3.2.4. Обща оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.3.2.3.2.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.3.2.3.2.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.3.2.3.2.7. Сектор, за който се отнася становището на ЕК 

2.3.2.3.2.7.1. пазарен характер на икономиката като цяло – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.2.7.2. икономически реформи, преструктуриране, приватизация 

– 1=да; 0=не 

2.3.2.3.2.7.3. вътрешен пазар – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.2.7.4. БВП – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.2.7.5. преки чужди инвестиции – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.2.7.6. гъвкав пазар на труда, качество на работната сила – 1=да; 

0=не 

2.3.2.3.2.7.7. материална инфраструктура, транспорт, комуникации, 

информационно общество – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.2.7.8. конкурентоспособност, включително държавни субсидии 

– 1=да; 0=не 

2.3.2.3.2.7.9. интеграция в пазара на ЕС – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.2.7.10. малки предприятия – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.2.7.11. Екология - – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.2.7.12. финанси, банки и посредничество – 1=да,0=не 

2.3.2.3.2.7.13. Енергетика - 1=да; 0=не 

2.3.2.3.2.7.14. друго – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3. Обща оценка 

2.3.2.3.3.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.2. Административен/институционален  капацитет – 1=да; 0=не  

2.3.2.3.3.3. Къде е регистриран напредъкът 

2.3.2.3.3.3.1. пазарен характер на икономиката като цяло – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.3.2. икономически реформи транспорт, комуникации, 

информационно общество – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.3.3. вътрешен пазар – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.3.4. БВП – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.3.5. преки чужди инвестиции – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.3.6. гъвкав пазар на труда, качество на работната сила – 1=да; 

0=не 

2.3.2.3.3.3.7. материална инфраструктура – 1=да; 0=не 
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2.3.2.3.3.3.8. конкурентоспособност, включително държавни субсидии 

– 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.3.9. интеграция в пазара на ЕС – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.3.10. малки предприятия – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.3.11. екология – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.3.12. финанси, банки и посредничество – 1=да,0=не 

2.3.2.3.3.3.13. Енергетика - 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.3.14. друго – 1=да; 0=не 

 

2.3.2.3.3.4. Къде е регистриран проблем 

2.3.2.3.3.4.1. пазарен характер на икономиката като цяло – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.4.2. икономически реформи – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.4.3. вътрешен пазар – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.4.4. БВП – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.4.5. преки чужди инвестиции – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.4.6. гъвкав пазар на труда, качество на работната сила – 1=да; 

0=не 

2.3.2.3.3.4.7. материална инфраструктура транспорт, комуникации, 

информационно общество – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.4.8. конкурентоспособност, включително държавни субсидии 

– 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.4.9. интеграция в пазара на ЕС – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.4.10. малки предприятия – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.4.11. екология – 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.4.12. финанси, банки и посредничество – 1=да,0=не 

2.3.2.3.3.4.13. Енергетика - 1=да; 0=не 

2.3.2.3.3.4.14. друго – 1=да; 0=не 

2.3.2.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна  

2.3.2.5. Препоръка – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.3.2.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

 

2.4. Същинска част – Възможности/Способност за поемане на задълженията по членството 

по преговорни глави 

2.4.1. Предговор 

2.4.1.1. правно-договорна рамка на наблюдението върху БГ – 0=няма; 

1=спомената (или остава същата); 2=спомената, но е променена 

2.4.1.2. цели на мониторинга – 0=няма; 1=посочени (или остават същите); 

2=посочени, но са променени 

2.4.1.3. методология на наблюдението – 0=няма; 1=спомената (или остава 

същата); 2=спомената, но е променена 

2.4.1.4. позоваване на констатация – 0=няма; 1=от миналата година същата; 

2=променена 

2.4.1.5. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна  

2.4.1.6. Препоръка – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.1.7. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

 

При следващите въпроси, ако на въпроса – дали е спомената преговорната глава, 

отговорът е „НЕ,” се преминава към следващата 

 

2.4.2.1. Свободно движение на стоки – 1=да; 0=не 

2.4.2.1.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.1.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.1.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 



188 
 

2.4.2.1.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.1.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.1.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.2. Свободно движение на лица/хора – 1=да; 0=не 

2.4.2.2.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.2.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.2.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.2.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.2.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.2.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.3. Свободно предоставяне на услуги – 1=да; 0=не  

2.4.2.3.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.3.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.3.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.3.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.3.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.3.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.4. Свободно движение на капитали – 1=да; 0=не 

2.4.2.4.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.4.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.4.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.4.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.4.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.4.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.5. Дружествено право/Фирмено законодателство – 1=да; 0=не  

2.4.2.5.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.5.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.5.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.5.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.5.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.5.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.6. Политика на конкуренцията – 1=да; 0=не  

2.4.2.6.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.6.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.6.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.6.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.6.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.6.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.7. Земеделие/Селско стопанство – 1=да; 0=не 

2.4.2.7.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.7.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.7.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 
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2.4.2.7.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.7.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.7.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.8. Рибарство – 1=да; 0=не  

2.4.2.8.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.8.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.8.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.8.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.8.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.8.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.9. Транспортна политика – 1=да; 0=не 

2.4.2.9.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.9.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.9.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.9.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.9.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.9.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

 

2.4.2.10. Данъчна политика – 1=да; 0=не 

2.4.2.10.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.10.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.10.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.10.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.10.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.10.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.11. Икономически и валутен съюз – 1=да; 0=не 

2.4.2.11.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.11.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.11.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.11.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.11.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.11.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.12. Статистика – 1=да; 0=не  

2.4.2.12.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.12.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.12.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.12.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.12.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.12.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.13. Социална политика и заетост – 1=да; 0=не  

2.4.2.13.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.13.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.13.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 
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2.4.2.13.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.13.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.13.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.14. Енергетика – 1=да; 0=не  

2.4.2.14.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.14.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.14.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.14.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.14.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.14.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

 

2.4.2.15. Индустриална политика – 1=да; 0=не  

2.4.2.15.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.15.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.15.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.15.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.15.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.15.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.16. Малки и средни предприятия – 1=да; 0=не  

2.4.2.16.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.16.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.16.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.16.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.16.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.16.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.17. Наука и изследвания – 1=да; 0=не  

2.4.2.17.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.17.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.17.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.17.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.17.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.17.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.18. Образование и обучение – 1=да; 0=не 

2.4.2.18.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.18.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.18.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.18.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.18.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.18.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.19. Далекосъобщения/Телекомуникации и информационни технологии – 

1=да; 0=не  

2.4.2.19.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.19.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 
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2.4.2.19.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.19.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.19.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.19.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.20. Култура и аудиовизия – 1=да; 0=не  

2.4.2.20.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.20.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.20.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.20.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.20.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.20.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.21. Регионална политика и координация на структурните инструменти – 

1=да; 0=не  

2.4.2.21.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.21.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.21.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.21.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.21.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.21.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.22. Околна среда – 1=да; 0=не  

2.4.2.22.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.22.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.22.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.22.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.22.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.22.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.23. Защита на потребителите и тяхното здраве – 1=да; 0=не  

2.4.2.23.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.23.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.23.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.23.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.23.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.23.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.24. Сътрудничество в областта на вътрешните работи и правосъдието – 

1=да; 0=не  

2.4.2.24.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.24.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.24.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.24.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.24.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.24.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.25. Митнически съюз – 1=да; 0=не  

2.4.2.25.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 
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2.4.2.25.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.25.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.25.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.25.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.25.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.26. Външни отношения – 1=да; 0=не  

2.4.2.26.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.26.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.26.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.26.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.26.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.26.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.27. Обща външна политика и политика за сигурност – 1=да; 0=не  

2.4.2.27.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.27.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.27.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.27.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.27.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.27.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.28. Финансов контрол – 1=да; 0=не  

2.4.2.28.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.28.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.28.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.28.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.28.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.28.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.2.29. Финансови и бюджетни разпоредби – 1=да; 0=не  

2.4.2.29.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.2.29.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.2.29.3. Видове конкретни действия – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.29.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.2.29.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.2.29.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече 

от 5 

2.4.3. Оценка за превода на законодателството на български 

2.4.3.1. Създадена нормативна рамка за превод – 1=да; 0=не  

2.4.3.2. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

2.4.3.3. Преведен брой страници 

2.4.3.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 3=амбивалентна; 

4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.3.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.3.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.4. Обща оценка на напредъка по сектори/преговорните глави 

2.4.4.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.4.4.2. Административен/институционален  капацитет – 1=да; 0=не  

2.4.4.3. Къде е регистриран напредъкът 
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2.4.4.3.1. Свободно движение на стоки – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.2. Свободно движение на лица/хора – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.3. Свободно предоставяне на услуги – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.4. Свободно движение на капитали – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.5. Дружествено право/Фирмено законодателство – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.6. Политика на конкуренцията – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.7. Земеделие/Селско стопанство – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.8. Рибарство – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.9. Транспортна политика – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.10. Данъчна политика – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.11. Икономически и валутен съюз – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.12. Статистика – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.13. Социална политика и заетост – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.14. Енергетика – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.15. Индустриална политика – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.16. Малки и средни предприятия – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.17. Наука и изследвания – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.18. Образование и обучение – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.19. Далекосъобщения/Телекомуникации и информационни 

технологии – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.20. Култура и аудиовизия – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.21. Регионална политика и координация на структурните инструменти 

– 1=да; 0=не 

2.4.4.3.22. Околна среда – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.23. Защита на потребителите и тяхното здраве – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.24. Сътрудничество в областта на вътрешните работи и правосъдието 

– 1=да; 0=не 

2.4.4.3.25. Митнически съюз – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.26. Външни отношения – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.27. Обща външна политика и политика за сигурност – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.28. Финансов контрол – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.29. Финансови и бюджетни разпоредби – 1=да; 0=не 

2.4.4.3.30.  Друго – 1=да; 0=не 

2.4.4.4. Къде е регистриран проблем 

2.4.4.4.1. Свободно движение на стоки – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.2. Свободно движение на лица/хора – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.3. Свободно предоставяне на услуги – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.4. Свободно движение на капитали – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.5. Дружествено право/Фирмено законодателство – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.6. Политика на конкуренцията – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.7. Земеделие/Селско стопанство – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.8. Рибарство – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.9. Транспортна политика – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.10. Данъчна политика – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.11. Икономически и валутен съюз – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.12. Статистика – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.13. Социална политика и заетост – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.14. Енергетика – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.15. Индустриална политика – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.16. Малки и средни предприятия – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.17. Наука и изследвания – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.18. Образование и обучение – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.19. Далекосъобщения/Телекомуникации и информационни 

технологии – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.20. Култура и аудиовизия – 1=да; 0=не 
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2.4.4.4.21. Регионална политика и координация на структурните инструменти 

– 1=да; 0=не 

2.4.4.4.22. Околна среда – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.23. Защита на потребителите и тяхното здраве – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.24. Сътрудничество в областта на вътрешните работи и правосъдието 

– 1=да; 0=не 

2.4.4.4.25. Митнически съюз – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.26. Външни отношения – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.27. Обща външна политика и политика за сигурност – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.28. Финансов контрол – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.29. Финансови и бюджетни разпоредби – 1=да; 0=не 

2.4.4.4.30.  Друго – 1=да; 0=не 

2.4.4.5. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 3=амбивалентна; 

4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.4.4.6. Препоръка – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.4.4.7. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

 

2.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

2.5.1. Оценка за демократичните институции 

2.5.1.1. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.5.1.2. Административен/институционален  капацитет – 1=да; 0=не 

2.5.1.3. Къде е регистриран напредъкът 

2.5.1.3.1. законодателна власт – 1=да; 0=не 

2.5.1.3.2. изпълнителна власт – 1=да; 0=не 

2.5.1.3.3. съдебна власт – 1=да; 0=не 

2.5.1.3.4. борба с корупцията – 1=да; 0=не 

2.5.1.3.5. граждански, човешки и политически права – 1=да; 0=не 

2.5.1.3.6. културни и подобни права – 1=да; 0=не 

2.5.1.3.7. хомосексуалисти – 1=да; 0=не 

2.5.1.3.8. роми – 1=да; 0=не 

2.5.1.3.9. турци – 1=да; 0=не 

2.5.1.3.10. друго (деца, disabled, ….) – 1=да; 0=не 

2.5.1.4. Кои са посочените проблемни зони 

2.5.1.4.1. законодателна власт – 1=да; 0=не 

2.5.1.4.2. изпълнителна власт – 1=да; 0=не 

2.5.1.4.3. съдебна власт – 1=да; 0=не 

2.5.1.4.4. борба с корупцията – 1=да; 0=не 

2.5.1.4.5. граждански, човешки и политически права – 1=да; 0=не 

2.5.1.4.6. културни и подобни права – 1=да; 0=не 

2.5.1.4.7. хомосексуалисти – 1=да; 0=не 

2.5.1.4.8. роми – 1=да; 0=не 

2.5.1.4.9. турци – 1=да; 0=не 

2.5.1.4.10. друго (деца, disabled, ….) – 1=да; 0=не 

2.5.1.5. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна  

2.5.1.6. Препоръка – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.5.1.7. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

2.5.2. Обща оценка на административния капацитет за прилагане на законодателството 

на ЕС (aquis): 

2.5.2.1. Регистриран напредък/постигнат резултат – 1=да; 0=не 

2.5.2.2. Нормативна рамка – 1=да; 0=не 

2.5.2.3. Административен/институционален  капацитет – 1=да; 0=не  

2.5.2.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна  

2.5.2.5. Препоръка – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 
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2.5.2.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

 

2.5.3. Обща оценка за поемане на отговорностите по сектори/глави 

2.5.3.1. Сектор/глава 

2.5.3.1.1. Свободно движение на стоки – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.2. Свободно движение на лица/хора – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.3. Свободно предоставяне на услуги – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.4. Свободно движение на капитали – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.5. Дружествено право/Фирмено законодателство – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.6. Политика на конкуренцията – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.7. Земеделие/Селско стопанство – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.8. Рибарство – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.9. Транспортна политика – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.10. Данъчна политика – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.11. Икономически и валутен съюз – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.12. Статистика – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.13. Социална политика и заетост – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.14. Енергетика – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.15. Индустриална политика – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.16. Малки и средни предприятия – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.17. Наука и изследвания – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.18. Образование и обучение – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.19. Далекосъобщения/Телекомуникации и информационни 

технологии – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.20. Култура и аудиовизия – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.21. Регионална политика и координация на структурните 

инструменти – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.22. Околна среда – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.23. Защита на потребителите и тяхното здраве – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.24. Сътрудничество в областта на вътрешните работи и правосъдието 

– 1=да; 0=не 

2.5.3.1.25. Митнически съюз – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.26. Външни отношения – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.27. Обща външна политика и политика за сигурност – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.28. Финансов контрол – 1=да; 0=не 

2.5.3.1.29. Финансови и бюджетни разпоредби – 1=да; 0=не 

2.5.3.2. Нормативна рамка – 1=да; 0=не  

2.5.3.3. Административен/институционален  капацитет – 1=да; 0=не  

2.5.3.4. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

2.5.3.5. Препоръка – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5  

2.5.3.6. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

 

3. ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 

3.1.  ПОЛИТИЧЕСКИ КРИТЕРИИ: 

3.1.1. Вид приоритет – краткосрочен=1; средносрочен=2 

3.1.1.1. Нормативна рамка – 1=създаване; 2=приложение; 3=друго 

3.1.1.2. Административен/институционален  капацитет – 1=създаване; 

2=развитие; 3=друго 

3.1.1.3. Къде е регистриран напредъкът 

3.1.1.3.1. законодателна власт – 1=да; 0=не 

3.1.1.3.2. изпълнителна власт – 1=да; 0=не 

3.1.1.3.3. съдебна власт – 1=да; 0=не 

3.1.1.3.4. борба с корупцията – 1=да; 0=не 

3.1.1.3.5. граждански, човешки и политически права – 1=да; 0=не 
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3.1.1.3.6. културни и подобни права – 1=да; 0=не 

3.1.1.3.7. хомосексуалисти – 1=да; 0=не 

3.1.1.3.8. роми – 1=да; 0=не 

3.1.1.3.9. турци – 1=да; 0=не 

3.1.1.3.10. друго (деца, disabled, ….) – 1=да; 0=не 

3.1.1.4. Кои са посочените проблемни зони 

3.1.1.4.1. законодателна власт – 1=да; 0=не 

3.1.1.4.2. изпълнителна власт – 1=да; 0=не 

3.1.1.4.3. съдебна власт – 1=да; 0=не 

3.1.1.4.4. борба с корупцията – 1=да; 0=не 

3.1.1.4.5. граждански, човешки и политически права – 1=да; 0=не 

3.1.1.4.6. културни и подобни права – 1=да; 0=не 

3.1.1.4.7. хомосексуалисти – 1=да; 0=не 

3.1.1.4.8. роми – 1=да; 0=не 

3.1.1.4.9. турци – 1=да; 0=не 

3.1.1.4.10. друго (деца, disabled, ….) – 1=да; 0=не 

3.1.1.5. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

3.1.1.6. Препоръка – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

3.1.1.7. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

 

3.2. ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИИ: 
3.2.1. Вид приоритет – краткосрочен=1; средносрочен=2 

3.2.1.1. Нормативна рамка – 1=създаване; 2=приложение; 3=друго  

3.2.1.2. Административен/институционален капацитет – 1=създаване; 

2=развитие; 3=друго 

3.2.1.3. Къде е регистриран напредъкът 

3.2.1.3.1. Свободно движение на стоки – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.2. Свободно движение на лица/хора – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.3. Свободно предоставяне на услуги – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.4. Свободно движение на капитали – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.5. Дружествено право/Фирмено законодателство – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.6. Политика на конкуренцията – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.7. Земеделие/Селско стопанство – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.8. Рибарство – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.9. Транспортна политика – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.10. Данъчна политика – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.11. Икономически и валутен съюз – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.12. Статистика – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.13. Социална политика и заетост – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.14. Енергетика – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.15. Индустриална политика – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.16. Малки и средни предприятия – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.17. Наука и изследвания – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.18. Образование и обучение – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.19. Далекосъобщения/Телекомуникации и информационни 

технологии – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.20. Култура и аудиовизия – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.21. Регионална политика и координация на структурните 

инструменти – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.22. Околна среда – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.23. Защита на потребителите и тяхното здраве – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.24. Сътрудничество в областта на вътрешните работи и правосъдието 

– 1=да; 0=не 

3.2.1.3.25. Митнически съюз – 1=да; 0=не 
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3.2.1.3.26. Външни отношения – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.27. Обща външна политика и политика за сигурност – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.28. Финансов контрол – 1=да; 0=не 

3.2.1.3.29. Финансови и бюджетни разпоредби – 1=да; 0=не 

 

3.2.1.4. Кои са посочените проблемни зони 

3.2.1.4.1. Свободно движение на стоки – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.2. Свободно движение на лица/хора – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.3. Свободно предоставяне на услуги – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.4. Свободно движение на капитали – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.5. Дружествено право/Фирмено законодателство – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.6. Политика на конкуренцията – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.7. Земеделие/Селско стопанство – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.8. Рибарство – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.9. Транспортна политика – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.10. Данъчна политика – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.11. Икономически и валутен съюз – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.12. Статистика – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.13. Социална политика и заетост – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.14. Енергетика – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.15. Индустриална политика – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.16. Малки и средни предприятия – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.17. Наука и изследвания – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.18. Образование и обучение – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.19. Далекосъобщения/Телекомуникации и информационни 

технологии – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.20. Култура и аудиовизия – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.21. Регионална политика и координация на структурните 

инструменти – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.22. Околна среда – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.23. Защита на потребителите и тяхното здраве – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.24. Сътрудничество в областта на вътрешните работи и правосъдието 

– 1=да; 0=не 

3.2.1.4.25. Митнически съюз – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.26. Външни отношения – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.27. Обща външна политика и политика за сигурност – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.28. Финансов контрол – 1=да; 0=не 

3.2.1.4.29. Финансови и бюджетни разпоредби – 1=да; 0=не 

3.2.1.5. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 

3=амбивалентна; 4=отрицателна с условности; 5=отрицателна  

3.2.1.6. Препоръка – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

3.2.1.7. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

 

3.3. ПРИЕМАНЕ НА aquis: 

3.3.1. Необходима нормативна база за прехвърляне на аcquis – 1=да; 0=не 

3.3.2. Необходим Институционален капацитет за прехвърляне на  Acquis Communautaire 

– 1=да; 0=не 

3.3.3. Секторна насоченост на приоритетните прехвърляния 

3.3.3.1. демократични и човешки права – 1=да; 0=не 

3.3.3.2. върховенство на правото – 1=да; 0=не 

3.3.3.3. институционален капацитет – 1=да; 0=не 

3.3.3.4. пазарни  Acquis Communautaire– 1=да; 0=не 

3.3.3.5. други  Acquis Communautaire – 1=да; 0=не 

3.3.4. Забележки/уговорки, без акцент на оценки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 

3.3.5. Препоръки – 1, 2, 3, 4, 5, 6=повече от 5 
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3.3.6. Оценка – 1=положителна, 2=положителна с условности; 3=амбивалентна; 

4=отрицателна с условности; 5=отрицателна 

 

4. Обем (брой страници): до една страница=1 страница, всяка следваща се закръглява към 

цяло число страници 

4.1. Обем на доклада 

4.1.1. Брой страници на предходния доклад 

4.1.2. Брой страници на настоящия доклад 

4.2. Обем на раздела (част, означена римски цифри) 

4.2.1. Брой страници на раздела в предходния доклад 

4.2.2. Брой страници на раздела в настоящия доклад 

4.3. Обем на главата (арабски цифри) 

4.3.1. Брой страници на главата в предходния доклад 

4.3.2. Брой страници на главата в настоящия доклад 

4.4. Обем на отделната част (заглавия в италик без номер) 

4.4.1. Брой страници на отделната част в предходния доклад 

4.4.2. Брой страници на отделната част в настоящия доклад 

 

5. Наличие на промяна в структурата: 

5.1. Доклада – 1=да; 0=не 

5.2. Раздела (римски цифри) – 1=да; 0=не 

5.3. Главата (арабски цифри) – 1=да; 0=не 

5.4. На отделната част на главата (заглавия в италик без номер) – 1=да; 0=не 

 

6. Наличие на промяна в броя на главите: 

6.1. Добавена/и е/са – брой 

6.2. Запазен е – 1=да; 0=не 

6.3. Отпаднала/и е/са – брой 

 

7. Наличие на промяна в наименованието на главата: 

7.1. Да, съществена (променя смисъла)=1 

7.2. Да, козметична (не променя смисъла)=2 

7.3. Не, запазено е=3 

 

8. Разпознати проблемни области: 

8.1. Изпълнителна власт – 1=да; 0=не 

8.2. Законодателна власт – 1=да; 0=не 

8.3. Съдебна власт, устройство и ефективност – 1=да; 0=не 

8.4. Икономика и конкуренция, включително приватизация – 1=да; 0=не 

8.5. Политическа система, външна политика и сигурност – 1=да; 0=не 

8.6. Финансова система, включително приватизация и преструктуриране на банки – 1=да; 

0=не 

8.7. Данъчна система и митници – 1=да; 0=не 

8.8. Социална система, – 1=да; 0=не 

8.9. Образователна система, качество на човешките ресурси, наука и информационно 

общество – 1=да; 0=не 

8.10. Гражданско общество, права и свободи – 1=да; 0=не 

8.11. Свобода на словото – 1=да; 0=не 

8.12. Правоохранителни органи, МВР, затвори и граничен контрол – 1=да; 0=не 

8.13. Здравеопазване и защита на потребителите – 1=да; 0=не 

8.14. Административен капацитет – 1=да; 0=не 

8.15. Технически капацитет – 1=да; 0=не 

8.16. Корупция – 1=да; 0=не 

8.17. Малцинства – 1=да; 0=не 

8.18. Миграция и свобода на движение – 1=да; 0=не 
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8.19. Екология/околна среда– 1=да; 0=не 

8.20. Човешки права – 1=да; 0=не 

8.21. Земеделие, животновъдство, + преработвателна индустрия, рибовъдство, фито и 

ветеринарен контрол и подобни. !!! Покупка на земя е движение на капитали, а не 

земеделие!!!  

8.22. Енергетика, но не само Козлодуй - 1=да; 0=не 

8.23. Транспорт и комуникационна инфраструктура, включително тяхната правна 

рамка - 1=да; 0=не 

8.24. Друго – 1=да; 0=не тук остават главите от периода след 2000, които не са 

наблюдавани преди това и всичко останало, пренос на  Acquis Communautaire, 

структурна и административна реформа 

Задача за програмна калкулация – брой секторни проблеми в един параграф 

 

9. Инструменти, с които ЕС/ЕК осъществява партньорство: 

9.1. срещи на високо равнище – 1=да; 0=не 

9.2. подписване на меморандум, споразумение, конвенция – 1=да; 0=не 

9.3. финансова помощ (САПАРД, ФАР, ИСПА или друго) – 1=да; 0=не 

9.4. включване в нефинансови програми (Младежта за Европа,…) – 1=да; 0=не 

9.5. срещи и разговори, семинари, конференции, кадрови обучения – 1=да; 0=не 

9.6. twinning, ноу хау, screening – 1=да; 0=не 

9.7. друго – 1=да; 0=не 

 

 

Инструктаж за работа при кодирането – ако в параграфа има посочено постижение, се 

следват въпросите по-долу, ако Няма – отидете направо на въпрос 17 (въпросите за 

оценки) 

 

10. Вършители на действие: 

10.1. Конкретен вършител: Министерство – 1=да; 0=не 

10.2. Конкретен вършител: Комисия/звено – 1=да; 0=не 

10.3. Конкретен вършител: Агенция – 1=да; 0=не 

10.4. Конкретен вършител: администрация – 1=да; 0=не 

10.5. Конкретен вършител: икономически субекти (фирми, бизнес) – 1=да; 0=не 

10.6. Конкретен вършител: Гражданско общество (включително НПО, медии и др.) – 

1=да; 0=не 

10.7. Конкретен вършител: друго – 1=да; 0=не 

10.8. Общ вършител: Законодателна власт (Парламент) – 1=да; 0=не 

10.9. Общ вършител: Изпълнителна власт като цяло (Правителството и всички 

министерства) – 1=да; 0=не 

10.10. Общ вършител: Съдебна власт (съдилища и прокуратура) – 1=да; 0=не 

10.11. Абстрактен вършител: България, държавата, българските власти или друго – 

1=да; 0=не 

10.12. Липсва вършител – 1=да; 0=не (Сложена е формула, за да не се въвежда ръчно) 

 

11. Оценка на порядък, величина, мащаб, обхват на постижението от страна на ЕК: 

11.1. значително, осезаемо, съществено, значимо, необратимо, стабилно такова е 

приемане на закон – 1=да; 0=не 

11.2. известно, определено, задоволително, окуражително, добро, насърчително, 

допълнително, забележимо, сравнително или относително голямо – 1=да; 0=не 

11.3. нееднозначно, хем...-хем... – 1=да; 0=не 

11.4. малко, ограничено, недостатъчно, скромно, начално, първоначално, неособено, 

незначително, общо взето – 1=да; 0=не 

11.5. липсва, не може да се отчете (това го казва Комисията)  – 1=да; 0=не 

 

12. Оценка от ЕК на темпа на постижението: 
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12.1. Посочено ускорение – 1=да; 0=не 

12.2. Акцент върху промените, бърз – 1=да; 0=не 

12.3. в процес е, стабилен, постоянен, непроменен (запазване на положение, 

стабилност, устойчивост) – 1=да; 0=не 

12.4. основното предстои, бавен, тепърва трябва да... – 1=да; 0=не 

12.5. липсва (това го казва Комисията под някаква форма) – 1=да; 0=не 

12.6. връщане/обратимост на развитието – 1=да; 0=не 

 

 

13. Времево разгръщане на постижението: 

13.1. осъществено е, постигнато е – 1=да; 0=не 

13.2. продължава, по-нататъшно – 1=да; 0=не 

13.3. започва, започнало е  – 1=да; 0=не 

13.4. не е постигнат напредък  – 1=да; 0=не 

13.5. забавя се изостава – 1=да; 0=не 

13.6. не се разпознава време – 1=да; 0=не 

 

14. Съдържателни факти, отчитани като напредък/постижение: 

14.1. постигнати системни резултати и подобрения в сектора – 1=да; 0=не 

14.2. постигнат отделен резултат 

14.2.1. приемане/подписване/ратификации на международни договори/членство в 

международни организации Включително подписано, без ратификация– 1=да; 

0=не 

14.2.2. конституционна промяна – 1=да; 0=не 

14.2.3. създадена/оптимизирана/задействана структура, институция, орган, звено, 

агенция, административна реформа, и др. – 1=да; 0=не 

14.2.4. приемане на стратегия, план, меморандум, програма или друг програмен 

документ (също управленски документи за провеждане на политики: правилник, 

норматив, стандарт и пр.) – 1=да; 0=не 

14.2.5. промяна в броя заведени дела, наложени санкции – 1=да; 0=не 

14.2.6. законодателство: проектозакон – 1=да; 0=не 

14.2.7. законодателство: приемане/пренос на акта – 1=да; 0=не 

14.2.8. законодателство: прилагане – 1=да; 0=не 

14.2.9. законодателство: изменение в закон – 1=да; 0=не 

14.2.10.  подобрен общ административен капацитет – 1=да; 0=не 

14.2.11. административен капацитет: човешки ресурси (обучение  + увеличаване 

на броя на служителите 1=да; 0=не 

14.2.12. административен капацитет: техническа база, оборудване, 

информационни системи и мрежи– 1=да; 0=не 

14.2.13. Друго (стабилност на сектора/политиката; серия мерки; провеждане на 

секторна политика, подобряване на секторна политика; конкретни 

икономически/финансови/данъчни резултати; приватизация)– 1=да; 0=не 

 

15. Типология  на характера на фактите, отчитани от ЕК като постижения: класификация: 

15.1. Постигнат прогрес, голям напредък или успех – 1=да; 0=не 

15.2. Поддържа се тренд, процес – 1=да; 0=не 

15.3. направена стъпка, взети мерки, положено усилие – 1=да; 0=не 

15.4. създаден/наличен потенциал, предпоставки, премахнати пречки – 1=да; 0=не  

15.5. набелязана цел – 1=да; 0=не 

15.6. поети обещания – 1=да; 0=не 

№5 и 6 се обединяват в общ код при обработката, така че дистинкцията не е фатална – и 

двете са „виртуална реалност“, спрямо другите разновидности 

16. Сравнително оценяване на напредъка: 

16.1. База за сравнение 

16.1.1. Годината или Становището на Комисията от 1997 година – 1=да; 0=не 



201 
 

16.1.2. Годината или Докладът на Комисията от предходната година – 1=да; 0=не 

16.1.3. Доклад или дании от година, която не попада в горните две хипотези – 1=да; 

0=не 

16.1.4. Други държави – 1=да; 0=не 

16.1.5. Друго – 1=да; 0=не 

16.1.6. Няма посочена база – 1=да; 0=не 

 

16.2. Начин на сравнение 

16.2.1. абсолютни стойности – 1=да; 0=не 

16.2.2. Относителни стойности (дялове или %) – 1=да; 0=не 

16.2.3. средни стойности – 1=да; 0=не 

16.2.4. няма сравнение на цифрова стойност – 1=да; 0=не 

16.2.5. не е направено сравнение – 1=да; 0=не 

 

16.3. Актуалност на използваните данни за сравнение в зависимост от посочения 

критерий в увода на доклада 

16.3.1. актуални за годината, в която е написан докладът – 1=да; 0=не 

16.3.2. актуални от предходната година – 1=да; 0=не 

16.3.3. неактуални – по-стари от предходната година – 1=да; 0=не 

 

Инструктаж за работа при кодирането – ако в параграфа има посочена експлицитна 

оценка, се следват въпросите по-долу, ако Няма – отидете направо на въпрос 22 

(въпросите за препоръки) 
 

17. Видове оценки: 

17.1. Констатация или даже хвалба: за цялостен/качествено нов/систематичен 

резултат – 1=да; 0=не 

17.2. Констатация или даже хвалба: за конкретен резултат (ВКЛЮЧИТЕЛНО 

КОНСТАТАЦИЯ ЗА НОВ КОНКРЕТЕН РЕЗУЛТАТ)– 1=да; 0=не 

17.3. Констатация или даже хвалба: за напредък (ВКЛЮЧИТЕЛНО 

КОНСТАТАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪК, реформи)– 1=да; 0=не 

17.4. Констатация или даже хвалба: за воля, добронамереност, желание – 1=да; 0=не 

17.5. Констатации за налично положение, НО без оценъчен аспект – 1=да; 0=не 

17.6. Амбивалентни оценки – 1=да; 0=не 

17.7. Констатация или даже Критики: за липса (недостатъчен или само формален; 

пречките постоянстват)) напредък; липса на КАПАЦИТЕТ; констатиране/наличие на 

негативи или опасности) – 1=да; 0=не 

17.8. Констатация или даже Критики: за липса (недостатъчен; НЕЩО НЕ Е 

НАПРАВЕНО) конкретен резултат – 1=да; 0=не 

17.9. Констатация или даже Критика: за липса на цялостен резултат, нещата не са се 

променили – 1=да; 0=не 

17.10. Друго (рано е да се каже; констатации за опасности; параграф само с 

препоръки всъщност е МЕКА критика, а не констатация, КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ 

ПО-ДОЛУ СЕ КОДИРА 19.5 ИЛИ 19.6 В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОСТРОТАТА НА 

ПРЕПОРЪКАТА)– 1=да; 0=не 

 

18. Обхват на оценката: - 0= в параграфа няма оценка; 1=цялостна (за цялото представяне на 

България); 2=секторна (за представянето на България в отделни области) 

 

 

19. Степен на категоричност на оценките: 

19.1. Категорично, еднозначно положителна оценка (има съществен напредък, има 

добър напредък, има допълнителен напредък, постига се, стабилно се подобрява) – 

1=да; 0=не 
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19.2. положителна оценка с уговорки (ограничен напредък; малък, но значителен 

напредък; с бързи темпове, но тръгвайки от ниска база; .... ОБАЧЕ….;.... ВЪПРЕКИ 

ТОВА; ПОСТИГНАТО..., ….НО ИМА ОЩЕ РАБОТА) – 1=да; 0=не 

19.3. амбивалентна оценка (хем..., хем... ОТ ЕДНА СТРАНА, ОТ ДРУГА СТРАНА) – 

1=да; 0=не 

19.4. отрицателна оценка с уговорки (няма нов напредък, въпреки че вече беше 

хармонизирана голяма част; МАКАР ДА....) – 1=да; 0=не 

19.5. отрицателна оценка – изоставяне, забавяне, има изтощение от реформи, липсва 

напредък, липсват действия; констатирана липса или лошо положение; остават тежки 

проблеми – 1=да; 0=не 

19.6. няма оценка, а само констатация НА ПОЛОЖЕНИЕ, КОЕТО НЕ Е ДЕФИЦИТ 

НА...– 1=да; 0=не 

 

20.  Отношение между изложените факти и дадената оценка:  

20.1. оценка с факти, които я потвърждават – 1=да; 0=не 

20.2. оценката се базира на твърдения в бъдеще време, представени като факти 

(обещания, очаквания, предложения, предполагаем резултат) – 1=да; 0=не 

20.3. оценка с факти, които не – (биха могли да) - са в пряка връзка с нея – 1=да; 0=не 

20.4. оценка без факти – 1=да; 0=не 

20.5. оценка с факти, които й противоречат по смисъл – 1=да; 0=не 

20.6. констатация на факти, без оценка – 1=да; 0=не 

20.7. оценката е подкрепена от факти в предходен параграф – 1=да; 0=не 

20.8. оценката е подкрепена от факти в следващ параграф– 1=да; 0=не 

 

21. Връзка между постоянстващи проблеми и оценки според ЕК: 

Внимание! Подредбата на алтернативите тук не следва логическия преход между степените 

21.1. проблемът не е постоянстващ – 1=да; 0=не 

21.2. проблемът е постоянстващ, а оценката е сравнително положителна и не се 

променя – 1=да; 0=не 

21.3. проблемът е постоянстващ и оценката става все по-смекчена – 1=да; 0=не 

21.4. проблемът е постоянстващ, а оценката е сравнително отрицателна, но не се 

променя – 1=да; 0=не 

21.5. проблемът е постоянстващ и оценката става все по-критична – 1=да; 0=не 

 

Инструктаж за работа при кодирането – ако в параграфа има посочена експлицитна 

препоръка, се следват въпросите по-долу, ако Няма – отидете направо на въпрос 27 

(въпросите за стилистиката) 

 

22. Характер на препоръката за преодоляване на даден проблем: 

22.1. наличие на конкретна препоръка за провеждане на цялостна реформа – 1=да; 

0=не 

22.2. наличие на една конкретна мярка – 1=да; 0=не 

22.3. препоръка да се продължат/ускорят/усилят/умножат досегашните 

действия/политики, т.е. още от същото – 1=да; 0=не 

22.4. абстрактна препоръка (необходимост от много повече работа, усилия, енергия, 

загриженост, внимание, напредък подобряване на ефективност, прозрачност) – 1=да; 

0=не 

22.5. друго – например, констатация, без ясно откроима препоръка – 1=да; 0=не 

 

 

23. Съдържателен характер на препоръките и необходимите мерки: 

23.1. законодателство – приемане на ново законодателство – 1=да; 0=не 

23.2. законодателство – изменение на съществуващо законодателство – 1=да; 0=не 

23.3. законодателство – да се приведе в съответствие, хармонизиране – 1=да; 0=не 
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23.4. законодателство – да се приведе в действие – 1=да; 0=не 

23.5. законодателство – конституционна реформа – 1=да; 0=не 

23.6. приемане на стратегия, план, меморандум или друг програмен документ – 

1=да; 0=не 

23.7. засилване на административния капацитет – обучение, ноу хау 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ, полисинг, планиране, ПРОУЧВАНЕ НА ОПИТА НА ...; 

селекция + увеличаване броя на служителите – 1=да; 0=не 

23.8. засилване на административния капацитет – оборудване, ресурси, 

информационни и технологични, системи за контрол – 1=да; 0=не 

23.9. засилване на административния капацитет изобщо –– 1=да; 0=не 

23.10. засилване на административния капацитет – 

създаване/задействане/оптимизиране на структура – агенция, звено, отдел и др. – 

1=да; 0=не; (ПРЕСТРУКТУРИНАНЕ; подобряване на инфраструктура)  

23.11. финансиране: Повече финансиране, задействане на финансови инструменти – 

1=да; 0=не 

23.12. международно сътрудничество – 1=да; 0=не 

23.13. постигане на независимост – 1=да; 0=не 

23.14. създаване на линии, механизми на прозрачност, отговорност и отчетност – 1=да; 

0=не 

23.15. развитие на социалния диалог, диалога между институции – 1=да; 0=не 

23.16. Друго (ФИНАНСОВА ДИСЦИПЛИНА и контрол; ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ, 

ПРИВАТИЗАИЯ, ПОВИШЕНА – по-нататъшни стъпки или мерки за - 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОЛИТИКА, ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ) - 1=да; 0=не 

23.17. не са посочени конкретни мерки – продължаване на усилията, политическа воля 

и т.н. – 1=да; 0=не 

 

24. Адресат на препоръката: 

24.1. Конкретен адресат: Министерство – 1=да; 0=не 

24.2. Конкретен адресат: Комисия/звено – 1=да; 0=не 

24.3. Конкретен адресат: Агенция – 1=да; 0=не 

24.4. Конкретен адресат: администрацията като цяло – 1=да; 0=не 

24.5. Конкретен адресат: икономически субекти (фирми, бизнес) – 1=да; 0=не 

24.6. Конкретен адресат: Гражданско общество (включително НПО, медии и др.) – 

1=да; 0=не 

24.7. Конкретен адресат: правоохранителни органи (МВР и пр.) – 1=да; 0=не 

24.8. Конкретен адресат: следствие – 1=да; 0=не 

24.9. Конкретен адресат: прокуратура – 1=да; 0=не 

24.10. Конкретен адресат: съдилища, съдебни органи, магистратите – 1=да; 0=не 

24.11. Конкретен адресат: друго – 1=да; 0=не 

24.12. Общ адресат: Законодателна власт (Парламент) – 1=да; 0=не 

24.13. Общ адресат: Изпълнителна власт като цяло (Правителството и всички 

министерства) – 1=да; 0=не 

24.14. Общ адресат: Съдебна власт като цяло – 1=да; 0=не 

24.15. Общ адресат: друго – 1=да; 0=не 

24.16. Абстрактен адресат: България, държавата, българските власти или друго – 1=да; 

0=не 

24.17. Друго – 1=да; 0=не 

24.18. Липсва адресат – 1=да; 0=не (Сложена е формула в екселския файл, за да не се 

попълва ръчно) 

 

Задача за програмно решение – Брой на разпознатите адресати: попълва се само при 

посочени стойности от 1 до 17 на торния въпрос 

 

25. Констатации на ЕК относно реакцията – действията, бездействията или съпротивата на 

България спрямо дадените препоръки: 
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25.1. действия в изпълнение на препоръките – 1=да; 0=не 

25.2. БГ изразява съгласие – 1=да; 0=не 

25.3. отсъствие на реакция/бездействие – 1=да; 0=не 

25.4. наличие на съпротивителна реакция – 1=да; 0=не 

26. Отношение на ЕК относно – действията, бездействията или съпротивата на БГ: 

26.1. оправдаваща действията на правителството – 1=да; 0=не 

26.2. декларативна/констативна – 1=да; 0=не 

26.3. критична – 1=да; 0=не 

26.4. заплашителна – 1=да; 0=не 

 

27. Езикови и стилистични особености: 

27.1. Предимно формален/стандартен бюрократичен тон – 0=да; 1=не 

ЕДИНСТВЕНАТА РАЗМЯНА В СТОЙНОСТИТЕ!!! За да не въвеждате излишни 

кодове 

27.2. Емоционален – приповдигнати (положителни или отрицателни) изрази – 1=да; 

0=не 

27.3. Наличие на разговорни изрази – 1=да; 0=не 

27.4. наличие на метафори – 1=да; 0=не 

 

28. Език на представяне на тезата на ЕК: 

28.1. ясен, недвусмислен – 1=да; 0=не 

28.2. завоалиран, неясен, политически коректен, много абстрактен – 1=да; 0=не 

 

29. Синтактичен анализ – особеност на използваната времева конструкция (отбелязва се всяко 

налично в параграфа): 

29.1. минало време – постигнато бе, направено бе, прието бе законодателство, 

предприети бяха стъпки – 1=да; 0=не 

29.2. настояще – работи се, развива се – 1=да; 0=не 

29.3. бъдеще – би могло да бъде, предстои да, би следвало, очаква се да се случи; 

трябва да..., а не само изреченията в бъдеще време!!! – 1=да; 0=не 

 

30. Посока на процеса и интензитет на процесите 

30.1. Положителна тенденция (включително запазване на положителната 

тенденция или очакване да се запази положителната тенденция) – 1, 2, 3, 4=повече от 

три тенденции, посочени в същия параграф. (Продължават реформите е 

положителна тенденция, а не запазване на състоянието) 

30.2. Запазване на състоянието, което не може да се прецени като положително или 

отрицателно – 1, 2, 3, 4=повече от три, посочени в същия параграф 

30.3. Влошена/отрицателна тенденция; ЗАПАЗЕНИ ДЕФИЦИТИ, бариери, пречки, 

ПРОДЪЛЖАВАЩИ ЛИПСИ – 1, 2, 3, 4=повече от три, посочени в същия параграф 

30.4. Посочени факти/стойности на индикатори, които не позволяват разпознаване на 

тенденция – 1 вид, 2 вида, 3 вида, 4=повече от три вида, посочени в същия параграф 

30.5. Друго – 1=да; 0=не 

 

31. Характер на становището на ЕК 

31.1. Само Посочени данни/процеси/тенденции – 1=да; 0=не 

31.2. Посочени данни/тенденции, които получават положителни или 

отрицателни оценки (имат оценъчен смисъл – като дължими реформи или обратното) 

– 1=да; 0=не 

31.3. посочени очаквания и препоръки (ВСЕ ОЩЕ НЕ; ТРЯБВА ДА  .... са 

очаквания) – 1=да; 0=не 

31.4. Комисията заявява открито своя субективна оценка – доволство, притеснение, 

радост, съжаление – 1=да; 0=не 
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Приложение № 6 

Наръчник за работа с Въпросник за анализ на Докладите за напредъка по присъединяване на 

кандидатстваща страна към ЕС 

 

Предговор – обосновка на особеностите на изследователския инструмент 

съобразно спецификата на изследвания предмет 

Въпросник е направен с оглед целта да бъде ценностно неутрален инструмент, чрез 

който да разложим становищата на ЕК на максимален брой смислови измерения, за 

да постигнем максимално плътно и дълбочинно отчитане на съдържанието в 

заявените твърдения относно прогреса на БГ към покриване на стандартите за 

членство в ЕС. Окончателният вариант на въпросника е резултат от поредица 

преработки, отчитащи констатирани грешки и пропуски при многократните 

пилотни тествания на всеки един вариант. Изходното допускане е, че текстовете на 

докладите отразяват взаимодействието между страната и ЕК в процес на 

наблюдение и оценка от страна на комисия върху действията на БГ за изпълнение 

на дължимите промени. Това означава, че от една страна имаме „поведението“ на 

БГ в полето на евроинтеграционните политики в поредица от публични сектори, 

които са съдържанието на преговорните глави, а от друга страна е „поведението“ на 

ЕК. Нашето поведение се операционализира като набор от действия по прехвърляне 

и приложение на  Acquis Communautaire, административен капацитет – институции, 

човешки ресурси, ноу-хау, управленски инструменти – програми, правилници, 

информационни системи, механизми за взимане на решения, контролни механизми. 

Поведението на ЕК се операционализира като набор от констатации, оценки, 

препоръки, забележки. Всяка една от тези съставки на нашето поведение може да е 

предмет на всяко едно от действията на ЕК и, хипотетично, така би следвало да 

бъде, което и прави взаимодействието между двата партньора така сложно. На това 
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отгоре, всички тези „единици на наблюдение“ са вариативни – количествени (обем, 

брой, обхват), видови  и степени на развитие, стадии или фази. Разработеният от 

екипа инструмент обхваща всички тези вариации в един идеален модел на 

партньорството, спрямо който следим наличието на всеки един от елементите и 

аспектите на конкретните ситуации, отразени в параграфите на докладите. По такъв 

начин – елементаризирайки (хем опростявайки, хем помнейки, че работим със 

съставни части) наблюдаваните предметни реалности, търсим да уловим 

максимално много съдържателни измерения на изследваното взаимодействие, 

давайки си сметка, че мнозинството от тях присъстват само имплицитно, а не 

рационално преднамерено в становищата на докладите. Тази процедура е насочена 

към минимизиране субективността в интерпретацията на текста от докладите 

(многосмислието е благодатна почва за тенденциозен прочит – избиращ едни за 

сметка на други смислови измерения). Освен това самата процедура на работа с 

въпросника, изискваща поне два независими прочита на едни и същи текстове, 

както и последващ групов дебат върху случаите на разминавания в 

интерпретацията, носи в себе си значителна гаранция за интерсубективност в 

интерпретациите и максимално приближаване към „обективност“ в прочита на 

информацията.  

Основното методологическо допускане на настоящето изследване е, че начинът на 

работа на ЕК има постоянстващи общи черти, които могат да бъдат разпознати в 

огромното множество от случаи на конкретните наблюдения и оценки. Единични 

случаи не могат да бъдат разглеждани като проявления на съществени особености на 

предмета, защото може да са случайни. Същественото е устойчиво, повтарящо се и, 

поради това, често срещано. Колкото по-често срещано, толкова по-характерно е 

свойството за разглеждания предмет/аспект. Същевременно работата на ЕК не се 
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характеризира единствено с най-често срещания случай, а с особената комбинация от 

срещаните случаи. Ето защо е допустимо да се мисли, че характерът на работата на 

Комисията е уловим, регистрируем и анализируем, в количествени дялове и 

отношенията между тях. 

Въз основа на това изходно допускане изследването, което предстои да бъде 

направено, ще си служи с количествени аргументи. Наличие на максимален (или 

поне – статистически значим) брой случаи за всяка характеристика, независимо 

дали на предмета, за който се говори, или на самия начин, по който се говори за 

този обект, позволяват тези черти/характеристики (на предмета или отношението 

към него) да бъдат разпознати, регистрирани, а след това и анализирани чрез 

количествените им проявления.  

Всеки един от въпросите всъщност разпознава значимите различни аспекти на 

изследвания проблем/предмет, а техните прилежащи им отговори предвиждат 

всички възможни варианти за проявление, изчерпващи структурното многообразие 

на съответния аспект. „Отговорите на въпросите“ са емпирични индикатори – 

наблюдаемите проявления на възможните алтернативи на разглеждания аспект или 

елемент на предмета/проблем, които подлежат на регистрация в процеса на 

изследване. Те са формулирани по един и същи елементарен начин, в повечето 

случаи - като дихотомни въпроси – дали този индикатор=признак се среща или не. 

Така че дори на пръв поглед различните отговори да носят еднаква смислова 

стойност, когато те се отнасят до един и същи аспект/страна на предмета/проблем. 

Само по този начин резултатите от натрупванията при регистрацията могат да бъдат 

обобщени като сумарна цялостна количествена характеристика на 

предмета/проблема. В случаите, в които имаме степени на градация на качество или 

оценка, използване ордиални/рангови скали – улавящи структурното проявление на 
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съответното качество: от минимална към максимална проявеност. Много е важно, 

че предметът/проблем се характеризира не от една от стойностите на емпиричните 

индикатори, а тъкмо от сумарния структурен „профил“ от всички стойности по 

емпиричните индикатори, отразяващи структурата на интересуващия ни аспект на 

предмета/проблем. Характеризираните чрез тези структурни профили аспекти на 

предмета/проблем вече подлежат на сравнение и обяснение чрез математически 

модели, в потвърждение или опровержение на зависимости или връзки 

(произтичащи от коцептуалните хипотези), които да обяснят характера на 

изследвания предмет, както и логиката на неговото разгръщане – както по 

отношение на фактическото положение в БГ, таки и по отношение на разбирането 

му (от ЕК).  

С помощта на така конструирания инструмент ще бъдат разпознати, регистрирани и 

„сортирани“ – разграничени и структурирани - емпирични данни относно обхвата и 

количествените пропорции, както и качествените градации между свойства на 

изследвания предмет, които ще бъдат характеризирани чрез техните количествени 

натрупвания/честота на проява. Отношенията между тези натрупвания са най-

важната познавателна информация относно изучавания предмет/проблем.  

Тези структурни профили на аспектите на проблема могат да бъдат и визуализирани 

с оглед по-лесно разпознаване на типа ситуация, която изследването е регистрирало. 

Когато графиките с количествените разпределения вече са налице, в тях лесно могат 

да бъдат „видени“/разпознати натрупванията, обуславяни от спецификите на 

изследвания предмет, както и логиката и зависимостите между неговите съставни 

елементи.  
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Единствено посредством тази информация може да бъде направена съпоставка – 

между наблюденията и оценките в докладите или между елементите във всеки един 

от тях, примерно по секторни политики или по видове критерии за членство в ЕС, 

която съпоставка ще позволи максимално „обективна“ оценка на еднаквостите и 

различията (постоянстващото и променящото се). Защото при количествения метод 

на изследване структурно изразените (чрез натрупванията на случаите) особености 

на предмета/проблем са бариера пред субективизма на интерпретацията при 

прочита на фрагменти от докладите или при впечатление от цялостния прочит, без 

методологически контрол.  

Отговорите на всеки един от въпросите се попълват в специално изработена 

матрица, която по същество е каталог на всички емпирични индикатори, следващи 

последователността на изреждане на всички аспекти, елементи и фази, които 

характеризират предмета/проблем през призмата на структурния модел на 

взаимодейстсвието между страната и ЕК, отразен във въпросника. Тази матрица се 

състои от множество клетки,  които се образуват от колони – емпиричните 

индикатори, и редове – отделните параграфи от съответния доклад, в които се 

съдържа интересуващата ни информация за предмета/проблем.  

Най-важен структурен елемент в матрицата са колоните, следващи подредбата на 

въпросите във въпросника. Всяка от тях има свое уникално наименование, което по 

същество е съдържанието емпиричният индикатор, но за улеснение (пестене на 

място, защото и без друго поредицата от колони е много дълга) то е заместено от 

номера на всеки един от възможните отговори, съобразно подредбата им във 

въпросника. В тази матрица се попълват единственото случаите, когато емпиричния 

индикатор се среща в съответния анализиран параграф. Наличието на такъв случай 

в параграфа се отбелязва с 1-ца. Отсъствието на този параметър в параграфа е със 
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еквивалент  нула, но тя не се нанасят от кодировчика в матрицата; 0-те се генерират 

в последствие автоматично на всички места, където няма поставени цифри62. 

NB: Във въпросника се съдържат и такива емпирични индикатори, които имат 

количествени стойности, означени със съответните числа. В матрицата в този 

случай се попълват числовите стойности, означени на цифри от 1 до 6. Те обаче 

служат за отброяване (напр. брой постижения,  брой видове конкретни действие, 

брой видове тенденции, брой препоръки или забележки). Тъй като значимата за 

изследването информация е натрупванията от случаи в целите доклади,  а в отделен 

параграф рядко има бройка повече от 4, то всички случаи от 5 нагоре се обединяват 

в обща група, означавана с условната числова стойност и съответно с цифрата 6. 

Кодировката на стойности в десетични дроби е забранена, защото като правило 

всъщност цифрите са заместители за имената на индикаторите, а не натурални 

количествени стойности. Цифри за числа по-големи от 6 са позволени за кодиране в 

ограничен брой случаи, тъй като в тези въпроси спецификата на съответния 

структурен елемент го изисква – №2.1.2.2. Помощ от Общността (размер на 

финансирането, брой проекти) & №4. Обем (брой страници на 

доклада/раздела/главата/отделната част). 

 

2. Инструкции за работа с въпросника по параграфите от докладите 

 

 

                                                           
62 Изрично отбелязваме, че използваните при кодирането цифри не са числа, а имена на променливите. 

Цифровите имена са по-лесни за употреба, но това е чиста конвенция – имената биха могли да са 

всякакви други прости за отбелязване символи, например букви. Превръщането на имената в числови 

стойности, позволяващи изчисления е друга, следваща познавателна задача. 
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Общото правило за работа с въпросника е, че търсим смисъла на казаното от ЕК не 

в отделна дума или отделно изречение, а в цялостния параграф. Това е необходимо, 

защото твърде често позицията на Комисията е изказана в няколко изречения, а не 

рядко те даже смислово се контрират, а не се допълват. Нещо повече, има случаи, в 

които има смислови връзки между отделните параграфи, т.е. казаното в отделен 

абзац може да се разбере правилно само през връзката му с предходния или 

следващия. Ясно е, че става дума за интерпретация на казаното от ЕК, а твърде 

често в общ параграф се казват твърде различни неща – и по предмет, и по оценка. 

В тези случай не избираме „преобладаващ смисъл“, а регистрираме всички 

разпознати смисли в съответните категории на въпросника. Бедата е, че, макар 

въпросникът да цели пределно минимизиране на смисловата единица, така че да 

сведе работата на кодировчика до просто разпознаване – има/няма, то на практика 

във всеки един абзац по всеки въпрос иде реч за разтълкуване и разбиране от страна 

на кодировчика, т.е. иде реч за мислене, а не просто за разпознаване. Поради това 

кодировката е работа за изследовател, а не за робот (скенер). 

Като общо правило, екипът приема, че при колебания за смисъла на определен 

абзац, регистрираме в матрицата кода, който съответства на по-позитивното 

съдържание, доколкото допускаме принципна позиция на добронамереност и 

насърчение от страна на ЕК към кандидатстващите страни (основанията за това 

допускане са обяснени в концептуалната част на доклада от изследването). Където 

не откриваме очакван конкретен смисъл по някои от въпросите, оставяме нули, а не 

насилваме текста да проговори, (защото би следвало да има съответния смислов 

акцент в конкретния параграф). С други думи, по-добре е да пропуснем отделен 

случай, отколкото да измисляме несъществуващ факт – по подразбирате тук 

говорим за изключения. 
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Следват конкретни указания за справяне с трудности по конкретните въпроси във 

въпросника: 

Първият въпрос служи за идентификация на доклада, по който се работи. Обърнете 

внимание, че в матрицата се кодира последната цифра от годината, за която е 

написан докладът, защото докладите са общо 8 и няма опасност да стане объркване. 

Веднага след посочването на доклада идва и наименованието (пореден номер) на 

съответния параграф, по който се работи. Анализира се всеки един параграф от 

докладите. Номерата им са поредни, уникални и изпълнват функцията на имена. В 

този смисъл се позволява изключването/пропускането на параграфи, които не носят 

информация, ключова за нас в рамките на товa проучване. Такива са например 

параграфите, в които ЕК дава общи пояснения за съдържанието на Копенхагеските 

критерии, на някакви решения на Съвета или други общи правила, а не становища 

по наблюдаваната в тази година конкретна национална ситуация: 

 

Пример: П26/8: 

In its 1997 Opinion on Bulgaria’s application for EU membership, the Commission 

concluded that:  

 

Същото важи и за парграфи, които обясняват КАКВО Е еди си какво ПО 

ПРИНЦИП: 

  

Пример: П96/8: 

The existence of a functioning market economy requires that prices, as well as trade, 

are liberalised and that an enforceable legal system, including property rights, is in 
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place. The performance of a market economy is enhanced by macroeconomic stability 

and consensus about economic policy. A well-developed financial sector and the 

absence of any significant barriers to market entry and exit improve the efficiency of 

the economy. 

 

За да се избегнат недоразумения при номерирането на параграфите от доклада, 

препоръчително е то да се случи ръчно. Така може да бъде избегната номерацията 

на заглавията в разделите, главите и отделните части. Друг плюс на ръчното 

номериране е, че този, който се занимава с него, може да следи за логиката между 

параграфите и да ги слее в едно там, където сметне за смислово необходимо. 

 

Пример: П5-9/8 – кодировка на 5 параграфа: 

5. In accordance with the guidance provided by these Council Conclusions, the 

progress report on Bulgaria follows the same structure as the Opinion. It 

 

6. describes the relations between Bulgaria and the Union, particularly in the 

framework of the Europe Agreement;  

 

7. analyses the situation in respect of the political conditions set by the European 

Council (democracy, rule of law, human rights, protection of minorities)  

 

8. assesses Bulgaria’s situation and prospects in respect of the economic 

conditions mentioned by the European Council (functioning market economy, capacity 

to cope with competitive pressures and market forces within the Union)  
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9. addresses the question of Bulgaria’s capacity to adopt the obligations of 

membership, that is, the  Acquis Communautaire of the Union as expressed in the 

Treaty, the secondary legislation and the policies of the Union. 

 

Пример: X – кодировка на 1 параграф: 

 

5. In accordance with the guidance provided by these Council Conclusions, the 

progress report on Bulgaria follows the same structure as the Opinion. It describes 

the relations between Bulgaria and the Union, particularly in the framework of the 

Europe Agreement; analyses the situation in respect of the political conditions set by 

the European Council (democracy, rule of law, human rights, protection of 

minorities); assesses Bulgaria’s situation and prospects in respect of the economic 

conditions mentioned by the European Council (functioning market economy, capacity 

to cope with competitive pressures and market forces within the Union); addresses the 

question of Bulgaria’s capacity to adopt the obligations of membership, that is, the  

Acquis Communautaire of the Union as expressed in the Treaty, the secondary 

legislation and the policies of the Union. 

 

Въпросникът е разделен на две основни секции – 1) структурна и 2) 

интерпретативна.  

Първата е съставена от два въпроса - №2 (Особености на смислово-структурните 

съставни части на доклада) & №3 (Партньорство за присъединяване), които 

съдържат в себе си множество подвъпроси, чиито наименования се намират и в 

самия доклад. Те следват и отразяват структурата на доклада и всички теми, които 

се обсъждат в него – Увод/въведение, Отношения между държавата и ЕС 
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(финансова помощ, туининг, скрининг), Политически критерии (демокрация, 

защита на правата), Икономически критерии (пазар, конкуренция), Възможност за 

поемане на задълженията по членството по преговорните глави, Заключение и 

Партньорство за присъединяване.  

Възможно е да попаднете на тема/подтема, която не е структурно обособена във 

въпросника, както и обратното – темата да липсва от доклада. Това обаче не бива да 

ви притеснява, тъй като ние сме се погрижили да обхванем всички основни 

елементи на докладите и тази въпросна част би могла да бъде отчетена в един или 

повече подвъпроси от съответния раздел в първата секция. Работата е там, че трябва 

да намерите най-подходящото място за включването на тази информация, 

консултирайки се помежду си. Тези теми, които липсват от доклада, но не и от 

въпросника се пропускат и в тях остават само 0-и, които отчитат именно тяхната 

липса.  

Втората основна секция се занимава с интерпретацията на отчетените във въпроси 

№2 и №3 количествени натрупвания и се разпростира от въпрос №4 (Обем (брой 

страници)…) до въпрос №31 (Характер на становището на ЕK). Тук вече тълкуваме 

казаното от ЕК в съответния параграф и го разлагаме на съставните му елементи, 

съобразно интерпретативните скали във въпросника!  

Интерпретацията на цялостната теза в параграфа не бива да излиза извън рамките на 

това, което ЕК е казала, и не бива да бъде продиктувана от вътрешни наши 

очаквания и нагласи или предубеденост какво би следвало да се каже. Носител на 

смисъл е САМО целият параграф, а не отделните изречения в него, защото 

смисълът твърде често е разположен в няколко взаимнопроясняващите и 
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взаимнодопълващи се изречения, дори ако става дума за парадоксални, вътрешно 

противоречиви твърдения. 

Отчита се всичко, което е казала ЕК – нито повече, нито по-малко. Но се регистрира 

всичко казано, а не един/централен/основен смисъл. В по-голяма част от въпросите 

е позволена кодировката на повече от един възможен отговор (напр. №8-Разпознати 

проблемни области; №30-Посока и интензитет на процесите; №31-Характер на 

становището на ЕК), но същевременно се разбира, че това не може да се случи във 

всяка една от скалите.  

Подвъпросите от първата секция съдържат в себе си 6 основни елемента, които 

следим дали присъстват във всеки абзац: 1) Нормативна рамка и 2) 

Административен капаците - при тях следим единствено за наличието им 

(споменават се=1 или не се споменават=0); 3) Видове конкретни действия (, където 

броим); 4) Оценка, чиято числова скала отговаря по смисъл на тази във въпрос №19, 

а попълването на двете места трябва да е еднородно; 5) Препоръки, критики или 

меки критики=препоръки (където отново броим колко са, а не какви са по 

съдържание); 6) Забележки/уговорки, където отброяваме всички забележки на ЕК, 

които не са с акцент на критика и нямат оценъчен смисъл. Такива са обикновено 

посочени конкретни факти. Известна трудност за тълкуване представлавят 

случаите, когато ЕК използва посочване на факт, за да изрази оценка – положителна 

или отрицателна. Тук е сложно и поради това работата по кодирането е задача за 

експерти по евроинтеграция. Защото има факти, които са дължими по логиката на 

евроинтеграцията, а при тяхното посочване иде реч за имплицитна положителна 

оценка, но има и факти, които са недопустими по същата логика и тяхното 

посочване е всъщност критика към страната. 
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Пример за забележка: П18/8: 

Bulgaria continues to be concerned by the EU visa requirements for its citizens and 

has requested that this restriction be lifted). 

 

Пример за мека критика: П/52/8: 

However, the situation in Bulgarian prisons still needs special attention. The large 

number of individuals held in pre-trial detention for long periods has decreased, 

however, some cases of ill treatment by law enforcement officers were still reported. 

The situation concerning detention of juveniles in educational boarding schools still 

needs to be improved. Nevertheless, the main problem in this field continues to be 

related to the procedure for placing juveniles in such schools and in particular to the 

lack of respect of their defence rights. Cases of police violence are not always 

followed up. Finally certain provisions of the new draft Media Law, covering the 

specific functions, rights and responsibility of the National Council for Radio and 

Television (NCRT), the main implementing body, give rise to concerns about possible 

political control over the electronic media. The President has decided to refer this law 

back to Parliament for further discussion. 

 

 

Някои от разделите в доклада съдържат уводна част, която цели да обясни как е бил 

извършен мониторинга в съответните сектори. Напр. във въпрос №2.1.1. 

(Предговор) трябва да се отчете наличието и промените в правно-договорната 

рамка за наблюдението върху съответната страна. Тук, когато отчитаме дали тя е 

същата или променена, не следим за структурните промени в параграфа като 



218 
 

граматика, а за посочването на документи и източници на правото – остават ли те 

същите или не.  

Когато говорим за методология на наблюдението се има предвид не какво е 

методология по принцип, а как ЕК представя методологията си - не как се прави тя 

чисто процесуално, а откъде се черпи информация за нейната направа. Въпросът е 

„дали е същата или променена“, защото като правило процесът на изработване на 

докладите си остава голяма тайна. 

Когато се работи по въпроси относно общата оценка (напр. №2.4.4 Обща оценка на 

напредъка по секторни/преговорни глави) за даден раздел се посочват всички 

области, в които е регистриран напредък, а след това и всички области, където е 

регистриран назадък, в съответния параграф. 

Във въпрос №2.3.2. (Икономическо развитие/процеси), когато се отчита 

състояниието на макроикономическото развитие и структурните реформи под 

1=да се разбира значителен напредък/успех, а под 2 – преобладаващ 

напредък/успех. 

Въпроси от №4 (Обем (брой страници)…) до №7 (Наличие на промяна в 

наименованието на главата) служат за отчитане структурните промени между 

докладите. Въведените в тях стойности трябва да са еднакви при всички 

кодировчици. Най-добре е това да бъде направено от един кодировчик, а след това 

кодовете да се копират от всички останали в техните параграфи. 

Структурните елементи на докладите са: раздел (A) Увод; B) Критерии за членство, 

C) Заключение и D) Партньорство за присъединяване). В разделите има оснони 

части, глави, например (1) Демокрация и върховенство на правото, 2) Човешки 

права и защита на малцинствата, а вътре в главите има и отделни части. Понякога 
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в отделните части, например Земеделие има негово собствено структуриране 

на подраздели. Ние следим само структурата, която е изведена от самата Комисия в 

началото на всеки доклад в съдържанието на доклада. Задачата по разпознаването 

на частите не е лека, защото Комисията не се придържа към единна и 

постоянстваща номерация и структура на съдържанието на докладите си. 

Въпросите от №8 (Разпознати проблемни области) до края на въпросника, както 

вече споменахме, са интерпретативни. Те служат за тълкуване на информацията, 

съдържаща се в съответния параграф, и поради тази причина към тях има обяснения 

и примери, съдържащи се в самия въпросник. Важно да се запознаете с тези 

пояснения и в никакъв случай да не ги пренебрегвате по време на кодирането. Като 

основно правило при кодирането на тези въпроси се смята разширената позитивна 

интерпретация, т.е. навсякъде, където има колебание коя степен да бъде 

избрана, се приема за правилна тази, която има по-положителен характер. 

Вписва се всяка една похвала, била тя и минимална. Отново припомняме, че се 

регистрира всеки наличен смисъл, а не се избира само основен/централен. 

Там, където има постижение, независимо дали то е старо или ново, се кодират 

въпросите от №10 (Вършители на действие) до №16 (Сравнително оценяване на 

напредъка) включително.  

Във въпрос №11 (Оценка на мащаба на постижението от страна на ЕК) като пример 

за първия възможен отговор е дадено приемането на закон. Пример за Q11.2 е приет 

закон, в който има какво още да се допълва/оправя, за Q11.3 – има закон, но 

имплементирането му куца сериозно, за Q11.4 – изготвена програма, а за Q11.5 – 

нищо не е направено за даден проблем.  
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Пример за кодиране на №11 в Q11.3: П72/8: 

Low interest rates are the outcome of several factors. There has been a sizeable inflow 

of foreign currency to the banking system. This has come from foreign direct and 

portfolio investment, and from the fact that Bulgarians have converted their savings 

from foreign currencies back into leva. Together with increased confidence in the 

currency, the improved fiscal position of the government, notably thanks to substantial 

privatisation receipts, has allowed interest rates to fall. Also, the government’s ability 

to borrow money at low rates suggests that banks are either reluctant or unable to 

lend for productive investment because of the need to strengthen balance sheets. This 

is likely to constrain economic growth. 

 

Във въпрос №12 (Оценка от ЕК на темпа на постижението) Q12.5 обозначава 

случаите, в които нещо все още не е направено, а Q12.6 – случаите, в които се 

отчита влошено положение. 

Във въпрос №13 (Времово разгръщане на постижението), когато говорим за „не е 

постигнат напредък” се има предвид, че нещата стоят на едно място, т.е. няма 

развитие. Когато посочваме “забавя се, изостава”, това означава, че има „назадък“. 

„Подобрен общ административен капацитет“ се използва в случаите, когато ЕК 

не е конкретизирала характера на отчетеното подобрение при административния 

капацитет. 

Кодировката на въпрос №16 (Сравнително оценяване на напредъка) и по-конкретно 

– първите два подвъпроса от него – №16.1 (База за сравнение) и №16.2 (Начин на 

сравнение) - е задължителна за всеки един от параграфите, за да се избегне 

възможността от разминавания между кодировчиците там, където ЕК прави 
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сравнения. Тук не става въпрос за интерпретация, а за действително присъстващи 

или липсващи факти, които ЕК посочва. В случай, че не е направено каквото и да е 

сравнение, се избират Q16.1.6 & Q16.2.5, а №16.3 (Актуалност на използваните 

данни…) не се попълва. 

Когато в съответния параграф не се разпонава оценка, а само констатация на ЕК за 

състоянието на даден проблем или област се кодират едновременно Q19.6 и Q20.6. 

Кодирането във въпрос №21 (Връзка между постоянстващи проблеми и оценки 

според ЕК) се прави само ако ЕК се е изразила посредством един от прилежащите 

отговори към въпроса. 

 

Пример за кодиране на №21 в Q21.3: П37/8: 

Corruption remains a serious problem in Bulgaria as mentioned in the Opinion. The 

government has given priority to this area and has taken measures to combat it. These 

include: 

 

Въпроси №25 (Констатации на ЕК относно реакцията на България…) и №26 

(Отношение на ЕК относно съпротивата…) също се кодират само когато ЕК 

изрично се произнася по отношение на реакцията на съответната страна към 

дадените препоръки и характера на тази реакция. 

 

Пример за кодиране на №25 в Q25.4 и за №26 в Q26.3: П295/9: 

Although Bulgaria has taken some steps in energy policy it has made no progress 

progress in commiting itself to a realistic timetable for the closure of Units 1-4 at 
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Kosloduy nuclear power plant, despite the fact that this was a short term priority of 

the Accession Partnership. 

 

Във въпроси №14, 17, 22, 23 и 24 се кодират толкова отговори, колкото се съдържат 

в параграфа. С риск да се повторим - предмет на анализ е целият абзац и 

отбелязваме толкова наличности, колкото намерим в него, дори да изглеждат 

смислово противоречащи си. Не избираме една от тях, а регистрираме всичките. 

 

Пример за кодиране на №14 в Q14.1: П294/9: 

Important steps have been taken in establishing a basis for regional policy but there 

has been less progress in the social sector where there is widespread poverty and 

cause for concern in terms of public health. There has been some legislative progress 

in environment but the lack of an overall strategy and sectoral strategies which are 

needed for the identification of investment projects continues to pose problems. 

Bulgaria has made substantial progress in the area of justice and home affairs, 

particularly in immigration and justice. There is an ongoing need for investment in 

staff and equipment and to redouble efforts to fight against corruption. 

 

 

Пример за кодиране на №17 в Q17.7 и Q17.8: П52/8: 

However, the situation in Bulgarian prisons still needs special attention. The large 

number of individuals held in pre-trial detention for long periods has decreased, 

however, some cases of ill treatment by law enforcement officers were still reported. 

The situation concerning detention of juveniles in educational boarding schools still 

needs to be improved. Nevertheless, the main problem in this field continues to be 
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related to the procedure for placing juveniles in such schools and in particular to the 

lack of respect of their defence rights. Cases of police violence are not always 

followed up. Finally certain provisions of the new draft Media Law, covering the 

specific functions, rights and responsibility of the National Council for Radio and 

Television (NCRT), the main implementing body, give rise to concerns about possible 

political control over the electronic media. The President has decided to refer this law 

back to Parliament for further discussion. 

 

Пример за констатация без ясно откроима препоръка: П294/9: 

Important steps have been taken in establishing a basis for regional policy but there 

has been less progress in the social sector where there is widespread poverty and 

cause for concern in terms of public health. There has been some legislative progress 

in environment but the lack of an overall strategy and sectoral strategies which are 

needed for the identification of investment projects continues to pose problems. 

Bulgaria has made substantial progress in the area of justice and home affairs, 

particularly in immigration and justice. There is an ongoing need for investment in 

staff and equipment and to redouble efforts to fight against corruption. 

 

Пример за кодиране на №23 в Q23.7, Q23.9, Q23.14 и Q23.16: П36/8: 

Further efforts will be needed to improve the status of judges and prosecutors, change 

the investigation procedures, strengthen the judiciary against possible corruption, fill 

vacancies, speed up and make more transparent and efficient the handling of cases in 

order to reduce the number of outstanding cases, increase opportunities for legal aid, 

reduce pre-trial detention time to international standards, enforce rulings effectively 

and restore public confidence in the Judiciary. 
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Въпрос №27 заслужава особено внимание, защото е единственият въпрос, в който 

0=наличие. Кодировката тук е такава, защото в общия случай ЕК не говори 

двусмислено и използва формален, ясен език. Пример за емоционален тон е “It is 

regrettable that…”, за разговорен е “keen to sell…”, а за метафора – “the  Acquis 

Communautaire is becoming a living and integral part of domestic decision-making”. 

Във въпрос №29 (Синтактичен анализ – особеност на използваната времева 

конструкция) при третия отговор, който отчита наличието на конструкции в бъдещо 

време, се попълват не само езикови форми от типа will и would, но също и is 

expected, is needed (в повечето случаи те се отнасят до препоръки или очаквания) и 

т.н. 

Въпрос №30 (Посока на процеса и интензитет на процесите) е обобщаващ въпрос, 

който съдържа в себе си както скала относно посоката на анализираните в 

параграфа процеси (действия или бездействия по отношение на даден проблем), 

така и броя на видовете действия за всички съставни елементи.  

 

Пример за кодиране на №30 в Q30.1 и Q30.4 и на №31 в Q31.3 и Q31.4: П60/8: 

Developments confirm that Bulgaria fulfils the Copenhagen political criteria. There 

has been some progress in the fight against corruption although further efforts are 

needed. Continued attention also needs to be paid to respect for the rule of law at all 

levels of the administration and by the law enforcement bodies. Further efforts are 

required to prevent the social exclusion of the Roma and to reform the judiciary. 
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Обърнете внимание, че въпросът предполага преброяване на положителните или 

отрицателните тенденции, защото в редица случай в общ абзац ЕК посочва по 

няколко различни неща, имащи собствена специфична тенденция на разгръщане.  

Въпрос №31 (Характер на становището на ЕК) е логически последователен на 

предходния. При кодиране в Q30.4 се избира и Q31.1. При кодиране в Q30.1, Q30.2 

и Q30.4 се избира и Q31.2. Q31.3 се кодира във всеки случай, където има очакване, 

препоръка и изобщо нещо, в чийто смисъл прозира евентуалното бъдеще 

извършване на дадено действие. Q31.4 се използва във всички останали случаи, 

които не могат да бъдат представени чрез предходните отговори.  

Всички отговори, носещи наименованието друго в последствие ще бъдат вписани в 

приложение към въпросника. За тази цел моят съвет е да записвате като коментари в 

клетките от матрицата или във ваше лично приложение намерените от вас нови 

отговори. 

 

Пример за кодиране на №17 в Q17.10: П289/9: 

As regards internal control, the State Financial Control (SFC), there is a need to 

review, complete and where necessary, change the current legal and regulatory 

framework, including drafting appropriate secondary legislation to the organic budget 

law and analysing the ways and means to introduce ex-ante financial control over 

commitments and payments, define the set-up and prepare the necessary legal 

material. Furthermore, there is an urgent need to improve and develop the 

organisation and methodologies of the existing control bodies. This includes carrying 

out the review of the SFC and of sample ministerial control units, defining the outline 
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plan for further steps to be taken, namely in the field of training and providing 

training and information about the EU financial control requirements. 

 

В матрицата има въпроси за програмна калкулациа (напр. брой рапознати проблеми 

области/адресати на препоръки). Те се изчисляват автоматично от зададена формула 

и не бива да се попълват от кодировчиците, тъй като това би нарушило работата на 

формулата в последствие за съответния параграф в този въпрос. 

Всяка таблица в доклада се кодират като общ самостоятелен парграф, а всеки 

отделен ред от нея се приема за изречение. В някои от таблиците се съдържат 

констатации (зададена една единствена стойност), а в други се разпознават 

тенденции (сравняване на стойности във времето). Последните често са смесени (и 

положителни, и отрицателни) така, както са представени в параграфа, и изискват 

попълването на няколко отговора във въпрос №30. 

Затворите, железниците, библиотеките и т.н. не са административен капацитет. 

Силно препоръчително е всеки абзац, който поражда съмнения за смисла му, да 

бъде изрично поставян на вниманието на целия колектив, за да се обсъди и 

консолидира обща позиция за тълкуването и кодирането му. 

ЕК като правило прави противоречиви или, най-малкото, многопластови твърдения. 

Всеки кодировчик винаги трябва да има за себе си ясен аргумент защо избира една 

или друга интерпретация. „Така ми се струва“ не е аргумент. Това е изключително 

важно за всичките случаи, а те хич не са малко, когато трябва да се изработи 

групово тълкуване на абзац и начин на кодировките му. 
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Най-голямата трудност за кодиране са случаите, когато ЕК дава оценки под 

формата на съобщавани факти. Формално погледнато, „наакал си се“ е констатация 

на факт, но по същество е оценка. Също така е положителна оценка „не си се 

наакал“... Цялата сложност е в това, че трябва да се познава имплицитната норма за 

страна-членка на ЕС, спрямо която фактът/констатацията е положителна или 

отрицателна оценка. При съмнения, нека колективът групово прецени! 

Водете си бележки за всички интересни или озадачаващи случаи! Все някога ще се 

пише съдържателен доклад от проведеното изследване и такива цитати ще бъдат 

изключително полезни! Вижте като пример тезауруса от случай от първата година. 

Кодирането е много трудно само в началото. След 50-тия кодиран параграф тази 

работа става рутина – уморителна е, но е въпрос на отделено достатъчно време. 

Успешна работа! 
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Приложение № 7  

ТЕЗАУРУС НА ХАРАКТЕРНИ СЛУЧАИ 

 В доклада от 99-та §221 е пример за много остра критика, но под формата на 

констатация и препоръки, т.е. не е констатация в оценъчната ни скала 

 В докладите има поредица от абзаци, в които се изговарят „правилата на играта 

по принцип“ (какво и защо се прави в рамките на Партньорство за 

присъединяване, например), не ги кодираме изобщо, защото те качват 

процентния дял на констатациите и замазват картината, тъй като има и 

констатации на конкретни съдържателни ситуации и не бива да се бъркат 

 99-а/ §178 – констатация, която е имплицитна критика (констатира се 

положение, което не следва да е така от гледна точка на политиката за 

евроинтеграция) 

 99-та/ § 183- в общ параграф се казват 3 отчетливо различни неща 

 99-та/ § 300 – просто припомнят какво е казано в доклада миналата година, без 

какъвто и да е коментар, а това е различно от случаите, когато оценката е 

буквално копирана, без това да се признава, или от случаите, когато коректно се 

казва, че спрямо предходната година няма промяна. 

 Първите параграфи на доклада от 2000 са по смисъл дословно, макар и на места 

перифразирано повторение на доклада от 1999г. Обаче формулировката на 

Копенхагенските критерии е различна 

 При горепосочената еднаквост прави впечатление, че през 2000 в §5 се появява 

акцент върху ПРИЛОЖЕНИЕТО на  Acquis Communautaire, казвайки, че това е 

открито като проблеми от Съвета, по-точно през юли същата година във 

Ферейра, оттам нататък това става наложен приоритет на вниманието на 

Комисията 

 В §2 на докладите от 99-2000 в прав текст се казва, че наблюдават САМО 

икономическите критерии и задълженията към членството в ЕС, а самото 

задължение се чете като пренос и прилагане на акитата  

 2000/§6 forward-looking evaluation of (….’s) economic performance 

 Цялото начало на докладите от § 1-8 и за трите години, 98, 99, 00 са copy-paste – 

по структура на изреченията, запетаи, главни букви и пр., включително 

грешките, но с много незначителни чисто редакционни промени. Освен това 

обаче в прав текст се заявява приемственост към начина на работа, включително 

структуриране на докладите. Пример са „освежителен ремонт: §81/00 и 63/99.“ 

 В 2000 се появява акцент върху global situation за политическите критерии 

 2000/ §11 има разлика в цитираните данни за внос/износ като конкретни числови 

стойности – макар порядъкът на величините да е същият, същото се отнася и за 

броя на проектите по twinning – пример за разминава в данните е §64/00 и 

§53/99. 

 00 – рязък скок в обема на текста и в остротата на критиката срещу 

правосъдието  

 §69 – нереалистично висока оценка на НПО 



229 
 

 §81/00 – отрицателна констатация, но без препоръки и очаквания за дължимо 

състояние 

 00/§88 започва с обобщението, че покриваме политическите Копенхагенски 

критерии, но още в следващия абзац 89 се казва – слаба съдебна система и много 

корупция, което е силно заостряне на казаното 1999г. + разяснения защо ВнП е 

толкова важно в обществото, а и в самите КК 

 00/§109 – по отношение на приватизацията – хем е забързана и в рамките на една 

година +13%, хем много бавна – по отношение на големите, 

структуроопределящи предприятия 

 00/§112 – съдържа противоречие между факт и оценка 

 00/§113 – съдържа разговорен език, неясно твърдение, но също и критика към 

съда в прав текст 

 00/§ 113-15 – само при пряко сравнение с текста от 99-та може да се разбере, че 

направените констатации всъщност са засилена критика 

 00/§ 115 съдържа много остра критика, но няма препоръки 

 00/§ 117 – пример за алогична препоръка 

 00/§ 126 – малозначително внимание върху образованието, а през 99-та липсва 

изобщо 

 00/§ 127 – единственото място, в което се споменава инвестиция на ЕС 

 При съпоставка на § 106/99 и 130/00 се вижда смяна на сравнителната схема и 

влошена оценка за БГ, защото… вносът от ЕС спада 

 §133/00 съдържа цялостна оценка за раздела и изпълнява ролята на §108/99 

 §143/00 - драстично остри оценки за бедността и здравното положение 

 §144/00 – „да се удвоят усилията в борбата с корупцията“ 

 §146/00 – положителна обща оценка за средносрочните приоритети – на много 

места, но не навсякъде, оценките препращат към изпълнението на приоритетите 

по ПП, макар това да е отделен раздел от доклада 

 §160-161/00 – в обобщение се появяват конкретни факти, които ги няма в 

описателните параграфи 

 §168/00 – ЕК казва буквално significant progress, също § 171, 192 

 В доклада от 00 върху глава Четвърта има 3 описателни § и 3 § оценка, върху гл. 

V и гл. VI оценката е по-дълга и детайлна от описателните части 

 §176/00 – типична амбивалентност в становището на ЕК, също § 179 

 §198-99/00 констатации на факти, които всъщност са безусловно положителна 

оценка 

 §204/00 – отново само факти, които са тъждествени на положителна оценка 

 §206/00 съдържа каталог на всички болести, спрямо които има ветеринарен 

контрол 

 §221/00 – съдържа бъдещ факт, отчетен като постижение 

 §228/00 – оценката се съдържа имплицитно в посочване на факта, че БГ е свила 

несъответствието си към ЕС стандартите от три на два пъти, обаче – кое е по-

тежко 3:2 или „пъти“ 

 §231/00 – съдържа непомерна генерализация за напредък въобще, а след това 

изложението продължава с наблюдения върху различните видове транспорт, 

които не образуват обща кохерентна картина 
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 §237/00 – в прав текст „няма прогрес“ 

 §239/00 – отново обобщението е по-конкретно от описанието 

 Разширяването е Нещо като нож, нещо като цвете – нещо като всички политики 

на ЕС 

 §249/00 е типичен пример за оценка, която по Въпрос 19 е „положителна, с 

уговорки“, което съответства на въпрос 31.3. – „посочени очаквания от ЕК“, т.е. 

има случаи, когато оценката е +, а забележката е -, но и обратното… 

 §263/00 е пример за откровена глупост. Обаче такива се срещат по-рядко, в 

сравнение с МСП 

 §272-8/00 – това са примери за ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ с ЕК, следователно може и 

така… 

 Като правило, макар всеки преглед по главите да завършва с подчаст, озаглавена 

„цялостна оценка“, като правило това не са цялостни оценки, а възпроизвеждат 

фрагментарността на наблюденията в описателните параграфи 

 §279/00 – съдържа съдържателна конкретност, наблюдение, отвеждащо към 

неизказана в прав текст негативна оценка 

 §281/00 – стоковите наличности на горива в страната „все още са държавна 

тайна“ 

 §298/00 – факти в бъдеще време, взети като основание за оценка 

 §301/00 – типичен пример за преобладаващо неразпознаваем адресат на 

препоръките. Дори там, където се появява БГ, това е повече следствие 

граматическия строеж на изречението, отколкото конкретна мисъл, вложен 

смисъл 

 Относно гл. ХVIII обобщението е два пъти по-дълго от наблюдението 

 §329/00 – цялостната оценка е драстично по-критична от наблюденията (NB!) 

 Становището на ЕК по глава ХХI по най-експлицитен начин оценява 

управленския капацитет и е най-свирепо критична 

 Глави ХХII и ХХIII са построени като се следва много строго разграничение – 

пренос на евро-право, институционални въпроси, способност да се провежда 

политиката – събиране на данни, планиране, контрол. Значи може и така, но не е 

навсякъде така… 

 §354/00 е пример за цялостна оценка на сектор в първия параграф на раздела 

 §364/00 е пример за изненадващо остра оценка, спрямо предходната фактология 

 В §356/00, обобщаващ, се изброяват страните, с които въвеждаме визи, а в §366, 

явяващ се оценка, се изброяват онези, с които още не сме… 

 По въпроса за миграцията в §358 наблюдението представя постиженията, а §368 

– което е оценка, сочи липсите… 

 §369/00- драстично разминаване между наблюдението и оценката за 

полицейското сътрудничество 

 §370/00 – за борбата с корупцията – повтаря се констатацията за подписани 

конвенции, която вече е направена предходната година §49/99. Сравнението с 

глави 22 и 23 е поразяващо… Но и без това, обобщението не дава препоръки, 

нито поне очаквания 

 В цялата ХIV-та глава, която иначе е голяма – 20 параграфа, няма нито дума за 

съда 
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 Големият проблем в работата на ЕК е, че тя едновременно оценява и извършения 

напредък, и наличното положение, в перспективата за покриване на стандартите. 

А това не е едно и също. Комисията произволно избира кое да направи предмет 

на внимание, а рядко прави и двете отделно. Оттук и амбивалентността на 

оценките – постигнатото е много значимо, ама тепърва има още много да се 

работи 

 Глава 26 макар да се казва „външни отношения“ се отнася изцяло до външна за 

ЕС търговия 

 В тази глава наблюдението е равно на оценката – този път и по дължина, но и по 

съдържание 

 §409/00 – за първи път се казва не просто, че съдебната система е слаба , но и – 

меко, под форма на препоръки - неготова за намеса в пазарните отношения. Това 

е първият параграф от обобщаващата оценка за целия огромен раздел 

Способност да се поемат ангажиментите по членството, съдържащ преглед по 

глави 

 Същата критика е преповторена cоpy-paste като съдържание на раздел „С. 

Заключение“, който започва с твърдението, че БГ покрива политическите КК. 

 §410 в общ параграф са изредени в произволен ред, поредица успехи и провали, 

понякога гарнирани с препоръки от най-общ порядък 

 От §410 следва изреждане на секторни ситуации, което, без да е изговорено 

пряко, следва преход на спадащ ентусиазъм на ЕК. Целият лист на изреждания 

може да се чете и като йерархия на приоритетите на присъединяването. Обаче в 

тази имплицитна градация административния капацитет и най-вече съдебната 

система са последни и най-откровена критика към наличната ситуация 

 В §416 е дадена цялостна оценка на краткосрочните приоритети – повечето се 

оказват частично изпълнение, без най-важните, а същото е и със 

средносрочните, които имат маловажно значение/тежест 

 В §417 отново първото изречение е, че БГ изпълнява политическите КК. Обаче 

това е контрирано с казаното в следващи параграфи 418-19 

 §420 е синтез на противоречивостта в нашата ситуация – хем напредък към 

пазарна икономика, хем неспособност за справяне с конкурентния натиск. 

 Потресаваща съпоставка между §423 с оценката на съдебната система по 

критериите за административен капацитет за ангажиментите по членството и 

§428 – пак за същото, но по глава 24-правосъдие и вътрешен ред, веднага след 

който идва §429, резюмиращ 423. И в крайна сметка, размазващата оценка в 

§444 и 448 

 §424-430 са copy-paste на 410-416, т.е. разделът „Заключение“ на доклада е 

всъщност резюме=избрани фрагменти от „Общата оценка“ от раздел 3.3. 

 §433 – първи параграф по ПП: резюме на политическата ситуация. По 

структурна тежест целият набор от политически критерии тежи, колкото всеки 

един от икономическите сектори – земеделие, енергетика, данъци и всичко 

останало… 

 В категорията „частично покрит приоритет“ попадат съвършено разнопорядкови 

ситуации/сектори, т.е. сектори с различна степен на напредък и покриване на 

стандартите 
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 §446 пример за това как правният прогрес води до висока оценка като да е 

достатъчен 

 Понеже има самостоятелен отдел за напредък по усилване на административния 

и съдебен капацитет, вече отчетения провал в тази област се преповтаря § 448; 

сравни 444 и 448 

 От §449 се разбира, че защитата на потребителите е средносрочен приоритет за 

разлика от всичко останало – приватизация, например… 

 Последният раздел завършва рязко – без обобщение, без обща оценка. Освен 

всичко останало, това е свидетелство за методологическия и ценностен примат 

на мониторинга над оценката в работата на ЕК. 
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Приложение № 8 Резултати от анализа на степените на съответствие между 

описателните параграфи, общенията им по преговорни глави и оценъчните 

параграфи в края по Изпълнение на краткосрочните приоритети. 

Q11-Q13 

Сумарна оценка от 
описателни параграфи → 

Сумарна оценка от 
обобщаващи параграфи→ 

Оценка по Партньорство за 
присъединяване 

37-87 63.2 88-89 58.3 433 16.7 

42-63 60.5 88-89 58.3 433 16.7 

97-133 56.0 134-137 47.2 434 55.5 

147-404 68.8 409-416 71.3   

42-404 65.5 417-430 69.2 433-434 36.2 

148-173 67.0 435-436 75.0   

182-185 62.5 186-191 49.5 437 66.7 

192-212 87.2 213-216 55.5 439 52.8 

236-238 64.8 239-240 61.2 438 63.0 

266-278 69.7 279-286 56.7 440 66.7 

223-230 73.0 231-235 53.3 441 94.5 

254-261 67.7 262-266 56.7 442 55.5 

331-345 73.0 346-348 61.2 443 72.2 

354-363 76.0 364-373 62.0 444 61.2 

 

Q15 

Сумарна оценка от 
описателни параграфи → 

Сумарна оценка от 
обобщаващи параграфи→ 

Оценка по Партньорство за 
присъединяване 

37-87 47.8 88-89 40.0 433 0.0 

42-63 43.2 88-89 40.0 433 0.0 

97-133 43.8 134-137 40.0 434 60.0 

147-404 60.8 409-416 58.4   

42-404 55.6 417-430 57.6 433-434 30.0 

148-173 62.4 435-436 70.0   

182-185 65.0 186-191 33.4 437 60.0 

192-212 71.8 213-216 50.0 439 60.0 

236-238 60.0 239-240 60.0 438 60.0 

266-278 65.4 279-286 40.4 440 33.4 

223-230 72.6 231-235 48.0 441 80.0 

254-261 55.0 262-266 28.0 442 60.0 

331-345 68.6 346-348 73.4 443 70.0 

354-363 67.0 364-373 54.0 444 60.0 
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Q17+Q19 

Сумарна оценка от 
описателни параграфи → 

Сумарна оценка от 
обобщаващи параграфи→ 

Оценка по Партньорство за 
присъединяване 

37-87 38.8 88-89 16.0 433 0.0 

42-63 37.4 88-89 16.0 433 0.0 

97-133 26.0 134-137 30.0 434 12.0 

147-404 43.0 409-416 46.5   

42-404 39.5 417-430 38.8 433-434 6.0 

148-173 40.2 435-436 41.7   

182-185 33.8 186-191 15.3 437 18.0 

192-212 71.2 213-216 18.5 439 22.0 

236-238 60.7 239-240 17.0 438 38.0 

266-278 61.8 279-286 22.3 440 64.0 

223-230 66.3 231-235 14.0 441 90.0 

254-261 35.1 262-266 24.0 442 24.0 

331-345 51.1 346-348 27.3 443 39.0 

354-363 48.1 364-373 24.8 444 17.6 

 

 

В жълто са маркирани случаите на достатъчно високо числово съответствие, 

позволяващи да смятаме, че става дума за еднотипни оценки. Това са около една 

трета от случаите. 


