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а 15 и 16 февруари 2018г. в 

София ще се състои среща на министрите на 

външните работи на държавите членки на ЕС 

във формат „Гимних“. Появата в публичното 

пространство на интересни и странни 

наименования във връзка с българското 

председателство са добър повод за тяхното 

разясняване и за вникване в начина на 

функциониране и вземането на решения в  

Европейския съюз, за да не звучат като тайно 

заклинание или секретен код.  

В същност Гимних е замък в малкото 

градче Ерфтштад в долината на Рейн – Западна 

Германия. Този замък е резиденция на 

германското правителство, когато столицата 

на Федерална Република Германия е град Бон.  

Какво общо има този замък с т.нар. „формат 

Гимних“?  През 1974г. там се е провела първата 

неформална среща на министрите на външните 

работи на държавите от Европейската 

общност. Тези срещи стават редовни и носят 

кодовото име „Гимних“.  

Какви са особеностите на този формат?  

Два пъти в годината министрите на външните 

работи на държавите-членки на ЕС обсъждат в 

спокойна и неформална атмосфера важни 

международни въпроси. Наричат ги още 

„срещи без вратовръзки“, с което се подчертава 

неформалният им характер. 

Защо тези срещи са важни?  Именно 

поради възможността в рамките на два дни 

министрите да обсъдят съществени въпроси, 

без да са притиснати от необходимостта да 
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съгласуват позиции, да излизат с общи 

декларации и заключения, да обсъждат 

конкретни текстове и т.н. На тези срещи не се 

вземат решения, министрите са свободни да 

изразяват мнението си извън обичайните 

ограничения на правителствените мандати. 

Куфарите, с които пристигат на „Гимних“ 

срещите са по-леки, защото не носят 

предварително подготвени документи, както 

обичайно се случва на формалните Съвети. 

Министрите не са придружавани от големи 

делегации, а задължение на председателството 

е да създаде приятна атмосфера за дискусията. 

Именно това ги отличава от регулярните срещи 

на Съвета по външните работи.   

За съжаление, обстоятелствата 

промениха до известна  степен формата 

„Гимних“. Ако през годините тези срещи 

наистина даваха възможност за много по-

свободно общуване – например, в почивките 

между дискусиите министри и журналисти си 

пиеха заедно кафето, срещите дори се 

провеждаха под формата на екскурзии, то 

понастоящем те все повече се доближават до 

формалните Съвети – много строги изисквания 

за сигурност и само пресконференция за 

журналистите. 

Всичко казано по-горе не бива да води 

до извода, че срещите във формат „Гимних“ са 

маловажни. Напротив, дискусиите са много 

сериозни и задълбочени. Често от тях по-късно 

произтичат важни решения. Има и 

предварително зададени теми, по които ще се 

проведат разговорите. Разбира се, възможно е 

да се обсъждат и други въпроси, които 

представляват интерес. Неформалните срещи и 

създаването на обстановка на взаимно 

разбирателство стават още по-необходими с 

нарастването на броя и разнообразието на 

държавите - членки, а постигането на общо 

съгласие, особено по чувствителни въпроси, 

изисква активни контакти и дискусии между 

тях. Регулярността на срещите във формат 

„Гимних“ създава  атмосфера на своеобразно 

приятелство, която помага за постигането на 

съгласие по актуални и чувствителни  въпроси. 

Благодарение на тези контакти и особената 

атмосфера на взаимно доверие понякога става 

възможно националните правителства да бъдат 

убедени в полезността на предложените 

решения и да поемат ангажименти, които не 

биха приели самостоятелно на национално 

равнище.  Държавата, която осъществява 

ротационното председателство, има 

възможността да използва умело 

неформалните срещи за постигане на 

политически резултати. Благодарение на тях е 

възможно да се направи политическа преценка 

кога е настъпил благоприятният момент за 

вземане на определено решение, кога то е 

“узряло” и страните са готови да го приемат. 

Не трябва да се пропуска и известният факт, че 
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голяма част от позициите в същност се 

съгласуват преди, а не по време на 

официалните срещи. Срещите „Гимних“ са 

форумът, който може да помогне не само за 

изясняване и обсъждане на дискусионни 

въпроси, но и за постигане на съгласие в 

бъдеще по някои от тях.  

 

Важността на неформалните срещи на 

външните министри на ЕС личи и от 

сериозността на темите,  които ще бъдат 

обсъждани в София по време на срещата във 

формат „Гимних“ – проблемите, свързани със 

Сирия, Западните Балкани и Корейската 

народнодемократична република. През втория 

ден на срещата към 28-те министри и 

Върховния представител на ЕС по въпросите 

на външните работи и политиката на сигурност 

Федерика Могерини ще се присъединят петте 

външни министри от страните кандидатки за 

членство: Албания, Македония, Сърбия, 

Турция и Черна гора. Вероятно тази среща ще 

даде възможност спокойно да бъдат обсъдени 

и конкретни въпроси като спора за името на 

Македония, както и стратегията на 

Европейската комисия за европейската 

перспектива на Западните Балкани, да се 

подготви срещата на Европейския съвет в края 

на февруари.  

Оказва се, че  „Гимних“ не е нещо 

загадъчно и неразбираемо, а само поредният 

конструктивен диалог между държавите-

членки на ЕС. А това е най-голямото 

предимство на Европейския съюз и неговото 

основно предназначение – разрешаване на 

противоречия и конфликти между държавите 

чрез постоянен диалог вместо чрез война.     

 


