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бщата картина на българската 

демокрация през последните 

десетилетия е, като цяло, ясна: – 

упадък на програмно-идеологическите партии, 

възход на популистките формации, електорално 

„номадство”, широкомащабно купуване на гласове, 

клиентелизация на политическите елити, 

политически патронаж над корупцията. Към тези 

тенденции задължително трябва да добавим 

широкомащабната корупция в съдебната система и 

драстичното влошаване на свободата на словото. 

Системната връзка между тези характеристики 

очертават цялостна кризисна ситуация, която спъва 

провеждането на европейски публични политики у 

нас и прави демокрацията у нас безпомощна, по 

класификацията на Т. Кародърс.   

Всъщност тази картина не е по-различна от 

наблюдаваното в Румъния - страна, която заедно с 

нас е вече 12-та година под наблюдението на 

Европейската комисия чрез Механизма за 

сътрудничество и проверка. По-важното е, че същото 

влошаване на качеството на демокрацията се вижда 

в страни като Унгария и Полша, смятани в началото 

на Петото разширяване на ЕС за отличничките в 

пост-комунистическия преход. 

Парадоксът е в това, че, от една страна, 

първоначалната ориентация към членство в ЕС на 

страните от Централна и Източна Европа бе 

мотивирана в много по-малка степен от стремеж към 

влизане в единния пазар или достъп до 

преразпределителните фондове на Съюза, отколкото 

от желание за нормализация на живота, от която 

неразривна част са качеството на демокрацията, 

върховенството на правото и свободата на словото. 

От друга страна обаче, именно годините на членство 

в ЕС се превърнаха в процес на влошаване на 

демокрацията. При все това, поне в България, 

гражданите масово продължават да възлагат 
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надежди за принципно и радикално 

противопоставяне на горепосочените политически 

процеси именно на ЕС. Причините за това са няколко 

и заслужават обяснение, за да не оставаме при 

лесните, повърхностни и подвеждащи обяснения. 

Първо, многобройни емпирични проучвания 

са доказали, че навсякъде в Европа, където 

гражданите са недоволни от работата на 

институциите на националната политическа система, 

те проектират върху ЕС очакванията си за 

политическа алтернатива на местното статукво. 

Колкото по-голямо е недоволството, толкова по-

силна е надеждата и доверието в ЕС. В този смисъл, 

очакванията за интервенция на ЕС са универсални 

ирационални – почти есхатологични - ценностни 

проекции, а не промислени стратегии за политическо 

поведение. 

Второ, Румен Аврамов доказа - чрез 

изследване на едновековната история на 

модернизацията на България, че у нас основният дял 

от ключовите структурно реформи са били наложени 

отвън от страни и институции, донори на 

българските правителства. В този смисъл, у нас има 

култура, с поне едновековна давност, на очакване 

отвън да дойде принудата за положителна промяна. 

Трето, в годините, в които самият ЕС бе в 

много добра кондиция, той бе в състояние да 

мобилизира политически натиск за сдържане на 

опасни тенденции в някоя от страните членки, като 

епизодът с Йорг Хайдер в Австрия е най-яркият, но 

не е единствено изключение. Бедата е, че към днешна 

дата ЕС много отслабен от серията мощни кризи – 

световната икономическа криза от 2008-2013; 

миграционната вълна 2013-16; Брекзит, който 

протича в момента. В резултат от наслагването на 

ефектите от тези кризи сега ЕС няма нито силата, 

нито авторитета да налага стандарти на европейско 

политическо поведение. Поради това драстични 

нарушения на фундаменталните ценности, върху 

които е построен съюзът – в Унгария, Полша и 

Румъния, в най-голяма степен, не намират адекватен 

отговор. Тази моментна ситуация не може да 

промени ценностните нагласи към ЕС като 

въобразена алтернатива на местната влошаваща се 

демокрация. 

Четвърто, дори в настоящата си лоша 

кондиция ЕС успява да поддържа усилия в борбата 

за защита на фундаменталните си ценности. 

Примери са както възлагането от Европейския 

Парламент мандат на ЕК да създаде механизъм за 

защита на тези ценности от есента на 2016, както и 

стартирането на процедурата по член 7 срещу Полша 

от края на 2017. Засега тези усилия обаче са много 

далече от очаквания резултат. Много симптоматично 

е шизофренното поведение на ЕК, която в рамките на 

последната седмица с едната ръка дава ясна 

перспектива на Румъния за излизане от мониторинга 

над борбата с корупцията и върховенството на 

правото, а с друга отнема тази перспектива, защото 

поведението на румънските управляващи не дава 

никакво обективно основание за край на 

следприсъединителната условност. 

С други думи, в настоящия момент 

инерцията на гражданските очаквания за спасителна 

роля на ЕС е разбираема, но е вредна, защото е 

политически безплодна и нещата няма да се 

променят скоро към по-добро. 

 


