
Проф. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 

Бих се въздържал да започна да говоря за ценности, защото днес ми се струва, че има по-

приоритетни неща, за eвропейските ценности винаги може да се говори. Няма да е добре, ако 

от тази страна на масата са стожерите на европейското бъдеще на България. Мисля че в тази 

зала има не по-малко от 40 стожери на европейската интеграция. Поне толкова смятам, че са 

студентите тук, а съм сигурен, че те са стожерите на българската евроинтеграция, която тепърва 

предстои.  

И една допълнителна предварителна уговорка. Още първия час казвам на моите студенти: „Аз 

съм по образование, кариера, душа и професионална деформация социолог.“ И виждайки, че 

Европейски институт възнамерява да направи микро или демо-изследване, реагирам като 

социолог. Виждам проблем с анкетата. Не се заблуждавайте,  че трябва задължително да 

изберете един от тези пет варианта. Не е вярно. Не сте приканени да избирате един от петте 

варианта. В „Бялата книга” за бъдещето на Европа пише, а и Жан Клод Юнкер изрично 

подчерта, че предложените 5 сценария нито са взаимно изключващите, нито представляват 

изчерпателен набор от алтернативи, каквото е изискването към отговорите в добре 

направените анкети. Ако аз трябваше да направя тази анкетна карта, с много малки букви бих 

написал петте варианта и бих оставил много място за вашата лична визия. Като ползвате 

раздадените ви листове, изобщо не гледайте какво пише отпред, обърнете гърба и напишете 

вашата собствена теза какво трябва да стане с бъдещето на Европа.  

Причината да дойда днес при вас е да изпратя кратко съобщение – има действително точно в 

този момент смисъл да се провеждат публични дебати тъкмо по тази тема. В момента 

европейското гражданство е призовано да вземе съдбата си в собствените си ръце. Моята теза 

ще бъде това, че точно в този момент, по този въпрос, има важна причина мнението ви да е 

съществено. То по принцип е важно, но тъкмо сега е особено ценно поради безсилието, както 

на българските, така и на европейските политици. Ще твърдя, че българската политическа 

класа е в катастрофално положение по отношение на проблематиката на европейската 

интеграция. Но и лидерите на „големите сили в ЕС” са също толкова безпомощни и безидейни. 

Ако разчитаме българските политици да заемат позиция, която е перспективна за собствените 

ви десетилетия като европейски граждани, не като българи, като европейски граждани, 

извинявайте, ще трябва да напуснете – не страната ни, а континента.  

Другата страна на същия проблем е, че за съжаление, към днешна дата, имаме много дълбока 

политическа криза, генерирана от начина на протичането на европейската интеграция до 

момента. Бедата не е само в това, че към днешна дата ЕС няма нито институционални, нито 

правни нито дори ценностни инструменти за справянето с комплекса от създадените 

проблеми, измежду които този с миграцията или Брекзит са само най-видимите на 

повърхността. Същинската беда е, че проблемите са пораждани именно от провежданите в ЕС 

политики. В тази връзка начинът, по който протече Източното разширяване на Съюза е много 

показателен пример: при него има каскада от подмени, които създадоха сегашния проблем с 

антиевропейското поведение на страни като Полша и Унгария, смятани в началото за най-

подготвени за членство в ЕС. Към днешна дата е ясно, че България и Румъния, които бяха 

разглеждани като изключение от правилото в пост-комунистическите страни в Централна и 

Източна Европа, само по-отрано и малко едностранчиво осветляваха грешките в политическия 

подход към евроинтеграцията. А става дума за това, че пост-комунистическите страни 

подмениха незавършения си преход – дължими фундаментални институционални и социални 

реформи, с евроинтеграция; самата евроинтеграция се сведе до тесния сектор на 

икономическа интеграция; тя на свой ред се редуцира до прехвърляне на законодателството на 



ЕС в страните кандидатки, а самия му пренос бе подменен с наблюдение от ЕК над 

съответствието на приеманите от правителствата обещания за изпълнение на нейните 

препоръки, вместо с оценка на резултата от практическото прилагане на това законодателство. 

Е, как очаквате при такава дълга серия от подмени да има реална демокрация и върховенство 

на правото в тези страни, каквито са всъщност изходните изисквания към присъединяващите се 

страни по силата, най-малкото, на Копенхагенските критерии? Няма да влизам в доказване на 

тази теза, защото тя е добре изяснена в специализираната научна литература върху 

европеизацията, но бедата е, че тази академична традиция у нас е неизвестна. По-важното е, 

че в продължение на повече от половин век европейската интеграция не просто протича по 

метода „стъпка по стъпка”, но и по метода на „проба и грешка”. Прекалено дълго обаче 

изглеждаше, че пробите са успешни само защото грешките „се замитаха под килима”. Днес 

виждаме, че „натрупаното под килима на ЕС” вече не може да се пренебрегва, а политическите 

лидери във водещите страни в Съюза нямат капацитет и ориентири за необходимата промяна. 

Това, че ще се използва 60-ата годишнина като предтекст да се заговори за визия за бъдещето 

на ЕС, всъщност е резултат от дълбоката криза, в която се намира Съюзът днес. Поставянето на 

този въпрос най-отпред в политическия дневен ред има само формална връзка с Брекзит. 

Великобритания е избила най-слабо звено във веригата на ЕС и тъкмо там ескалацията на 

кризата изби в най-фрапантна форма. Но проблемът не е там, проблемът е в самото 

политическо ЕС, което не се обсъжда, сякаш е саморазбиращо се, а всъщност е тема табу, 

защото няма общоприемливо решение. Генезисът на същинския проблем е много по-дълбок, и 

отиващ още далеч назад във времето. 

Тъкмо защото имаме двойната политическа безпомощност в България, а и в основните членки 

на ЕС, толкова е важно да имаме автентичен граждански дебат. Това не е просто ситуативна 

инициативата, за осъществяването на която поздравявам Европейски институт; това е нашият 

граждански дълг като европейци. Трябва да участваме на всички възможни равнища, 

включително вкъщи – ако трябва, включително спорете сами с телевизора. 

Снощи чухме по националните телевизии, че българската позиция е, че „със сигурност нямаме 

допълнителни ползи от диференциация на Европа на ядро и периферия“. Тоест, ние имаме 

едни гарантирани ползи и се ослушваме къде са допълнителните. Това равнище на 

политическа некомпетентност е опасно. Преди дни един български политик, който се гласи да 

става премиер след изборите, каза, че през 2018 год. България ще домакинства на 

Европейската комисия. Не се заяждам поименно, а просто привеждам поредица от примери, 

които са симптоматични на какво равнище е българската политическа класа като цяло. В един 

сутрешен блок евродепутат заяви позиция по въпроса, свеждаща се до следното: „Няма да го 

допусна, няма да допусна. Ние сме против, ние сме против.“ С други думи тази политическа 

позиция се свежда до посланието към европейското гражданство и институциите на ЕС „ние 

сме вашия темерут и вие трябва да ни искате, защото ние сме вашия темерут”. Поредица от 

страни ще трябва да изучават как се взаимодейства с такава „европейска позиция”. 

Много е проблемен начинът, по който България формулира своите евроинтеграционни 

приоритети. Към днешна дата, евроинтеграцията продължава да бъде рубрика от 

„международно положение”. Огромна част от българското гражданство, когато чуе „ЕС“, 

изключва, изобщо: „Говорете си, все ще свършите по някое време”. Хората са абсолютно 

убедени, че европейската интеграция не ги засяга лично и това е факт. Европейската 

интеграция не стигна до редовия гражданин и има ред причини за това, но те са предмет на 

друга  тема. За момента е по-важно, че ние нямаме механизъм, по който да формираме 

национална политика по европейските въпроси. 



Трябва да има постоянно действащ експертен съвет или някакъв друг рутинен механизъм, 

който действително публично-отговорно да провежда дебати и чрез тях първо да се 

обосновават, а след това - да се произвеждат и политически да се отстояват националните ни 

евроинтеграционни позиции. По кой проблем на европейската интеграция до момента, по кой 

въпрос, България имаше автентична, аргументирана, обоснована експертна позиция? Сега 

трябва спешно да произведем позиция по въпроса за бъдещето на Европа, но няма механизъм 

да я произведем и стискаме палци някой да даде някаква позиция, каквато и да е.  

Но както вече казах, българската политическа безпомощност опасно резонира с липсата на 

политическо лидерство в ЕС. Виждате какво правят поредица западно-европейски политици, от 

които се предполага да са ангажирани със съдбата на Европа. Първото, което правят – не носят 

отговорност: нито за думите си, нито за действията си.   

Призовавам ви, вие, тук присъстващи, отнесете се отговорно към собственото си бъдеще. 

Разгърнете варианти какво трябва да стане. Не мислете през ползата, мислете през 

фундаменталната за европейската модерност категория интерес. Къде е разликата между 

интерес и полза? При ползата аз съм този, който е на далавера. При  интереса, за да вземеш, 

първо трябва да дадеш. Измислете какво трябва да предложим първо, което да бъде искано  и, 

когато бъде взето, тогава ще получим. Започнете да мислите  в категорията на европейския 

интерес. Никой няма да защитава български интерес, ние трябва да защитаваме общ, взаимен 

европейски интерес. 

Така че, какво конкретно може да направите? Само като пример: пишете на новия френски 

посланик и му задайте простичкия въпрос: „Ваше превъзходителство, на какво основание 

президентът, който има най-нисък рейтинг в историята на политическия живот на Франция, , 

откакто има измервания на рейтинга на френските политици, само месеци преди да слезе от 

историческата арена, ще взема решения за съдбата и бъдещето на Европа? С каква 

легитимност? Провежданата от него вътрешна политика породи най-масовото разочарование и 

недоверие на гражданите. Той не представлява французите, а ще представлява европейците 

при взимане на решения за десетилетия напред.” Имаме право да очакваме отговор на този 

простичък въпрос. 

Говоря за това, че европейската политическа класа има проблеми. Ние с вас имаме проблеми. 

Ами, какво чакате? Решаването на тези проблеми е наша работа.   


