
„Жан Моне“ Център за високи 

постижения в изследването на 

европеизацията на държавите от 

Югоизточна Европа 

 

Jean Monnet Center of Excellence for 

Teaching and Research on the 

Europeanization of the Countries of 

South-Eastern Europe 

 

 

  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. 
 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В КОЛАЖ ОТ СЕЛФИТА 

ПРОФ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ  

 

  9 ноември 2018.  

  

 

рез пролетта на 2019-та 

предстоят избори за Европейския парламент 

и отсега национал-популисти от различни 

страни – Италия, Унгария, Полша, България и 

др. – се заканват радикално да преобърнат 

хода да европейската интеграция от 

последния половин век. Но трябва да признаем, 

че подобни на тях политически партии набират 

сила и в страни като Дания, Швеция, Франция. 

Шансовете им не са за пренебрегване основно 

по две причини. Първо, замислена за 

омиротворяване на Европа, интеграцията бе 

прицелена в икономиката. Нейният успех, 

включително в създаване на устойчив 

просперитет на обществата, участващи в нея, 

трябваше да е гаранция за необратимост на 

процеса. Но се оказва, че там, където има 

трайни масови нагласи към държавно 

преразпределение, неоспоримите успехи на 

пазарната интеграция не създават лоялност 

към ЕС. Второ, в тези общества има дълбоко 

вкоренена политически покровителствана 

корупция. Поради това материалните ресурси, 

предназначени за социално изравняване и 

качествено подобрение на живота на 

гражданството, се превърнаха най-вече в 

лична облага на участниците в корупционните 

схеми. 

Това е основната причина мнозинството от 

гражданите на ЕС все още да не го разбират. И 

тръгват приказките, че това е нео-империя, 
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която ликвидира местните култури, 

прекроявайки ги по свой вкус или упадъчни 

прищевки. Или, че пределът на интеграцията 

трябва да стигне евентуално до 

конфедерация, в която на общо равнище се 

решават само въпроси на външната политика, 

(евентуално и на сигурността), но всичко 

останало се върши на място, който както 

намери за добре.  

Това говорене е пряк резултат от 

неразбирането на твърде особеното, 

безпрецедентно и с нищо несравнимо 

естество на ЕС – интензивно взаимодействие 

между партньори. А то е във взаимна изгода 

за постигане на ключово важни обществени 

резултати, които не са по силите на който и да 

от участниците в съюза (сам по себе си). 

Казано направо и огрубено, именно 

партньорството е собственото съдържание, 

социалната „тъкан“ на евроинтеграцията. 

Тъкмо поради това е особено важно как 

изглежда тази тъкан – гледано отвътре, от 

самите участници и бенефициенти на 

взаимодействията. 

Отговор точно на този въпрос предлагат 

оповестените наскоро резултати от 

                                                                    
1За детайли виж 
(https://www.ecfr.eu/page/ECFR269_EU_COALITION_EX
PLORER_2018_V1.0.pdf.)  

проучването на влиятелния мозъчен тръст 

Европейски Съвет за външна политика. На 

всеки две години експертите от тази 

общоевропейска неправителствена 

организация, имаща представителство и в 

София, провеждат проучване с название, 

което е трудно за превод на български “EU 

coalition explorer”. Преводът би бил 

„изучаване на взаимодействието в 

Европейския съюз“, защото става дума 

именно за оценки на партньорствата на всяка 

една от 28-те (засега) страни-членки. 

Използвани са 10 показателя: „най-търсен 

партньор“, „партньор със споделени 

интереси“, „най-отзивчив партньор“, „най-

посветен на задълбочаване на интеграцията“, 

„цялостно влияние върху политиките на ЕС“, 

„партньорство в политиките за миграция и 

убежище“, „единна фискална политика и 

управление на еврозоната“, напълно 

завършен общ пазар“, „общ граничен контрол 

и брегова охрана“, „интегрирана външна 

политика и сигурност“. 1  Оценките по тези 

показатели са дадени от хората, които на дело 

всекидневно участват или поне наблюдават 

най-практичните прояви на партньорствата – 

https://www.ecfr.eu/page/ECFR269_EU_COALITION_EXPLORER_2018_V1.0.pdf
https://www.ecfr.eu/page/ECFR269_EU_COALITION_EXPLORER_2018_V1.0.pdf
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съвместно търсене на решения за проблеми, 

изготвяне на общи рамкови условия за 

взаимодействия и осъществяване на 

всевъзможни политики. Става дума именно за 

мнения на лица, за които има обосновани 

(макар и недоказуеми, поради анонимността 

на участието) предположения, че - в 

експертно качество - имат достъп до и 

наблюдения върху практическото 

партньорство между страните-членки в съюза. 

Т.е. ако в това поле има реални постижения и 

проблеми, тeзи следва да са хората, които 

могат да свидетелстват за тях.  

Да се представи подробно цялата, получена 

тази година, картина, би изисквало трактат 

или монография. Защото проучвателите са 

представили резултатите си в ясни, много 

убедителни за грамотния читател 

визуализации (практически – без думи!) на 

повече от хиляда и сто страници.  

Но има поне няколко много важни неща, които 

си заслужава да бъдат откроени. 

                                                                    
2 Трябва да се направи изричната уговорка, че 
избраната от проучвателите методика преднамерено 
усилва разликите между участниците в класиранията, 
т.е. дори и постиженията им да са определени с 
„фотофиниш“ по съответните показатели, страните 
неизбежно се класират от първо до двадесет и осмо 

Първо, на равнището на ЕС като цяло 

продължава да има твърде безрадостна 

новина. Макар на думи, а също и по силата на 

учредителните договори, всички страни 

членки да са равноценни и равноправни, ЕС 

далече не е съюз на „рицарите от кръглата 

маса“. Същината на евроинтеграцията – 

партньорството между страните – има твърде 

разнокачествена структура. Изобщо не става 

дума за клишираните разделения между 

групи страни, били те „страни-

основателки“ или, примерно, „големи 

страни“… Вътре с тези условни подгрупи има 

много съществени различия. Например, 

Италия е и страна-основателка, и голяма 

страна, обаче тя просто не може да се мери с 

„германо-френския мотор“ на европейската 

интеграция. Мерено по условния показател 

„партньорски потенциал“, Германия е 

„двигателят на мотора“, заемаща 

безапелационното първо място с осем първи 

класирания и две втори по всичките десет 

наблюдавани показателя. 2  Италия има само 

по едно първо и второ място, а останалите й 

постижения са разпилени между трето и 

място. Ранжировката на тези постижения наистина 
значително усилва различията, но не ги създава. В 
конкретния случай, ако Франция „дишаше във врата“ 
на Германия, тя би имала приблизително изравнен 
брой първи и втори места. А тя има осем втори и две 
трети места в класациите. 
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единадесетото. Погледнато като структура, 

нейното партньорство в ЕС е от съвършено 

различно качество…  

Второ, качеството на евроинтеграционното 

партньорство се изразява именно в тази 

условна структура на получените резултати. А 

те недвусмислено свидетелстват, че в това 

„поле“ няма „големи“ и „малки“ играчи. 

България, гледана в тази перспектива, не е 

малка – тя е маргинална. Това означава на 

практика – да не търсят двустранни срещи с 

теб; да не те канят на срещи на коалиции; да 

не ти се обаждат за обсъждане на текстовете 

на подготвяни документи; да не очакват да 

изразиш ти позиция от име на друга страна 

или група страни и т.н.  

За сравнение, Естония, която е с „размера“ на 

половин София, се оказва пряко съизмерима с 

Финландия, (с нея двете непосредствено 

следващи Австрия), и изпреварваща даже 

Дания… България е в условната група на 

коалиционните аутсайдери – изпреварена от 

Румъния, но на свой ред преди Малта, 

Словения, Хърватия и Кипър. Тъй като не сме 

търсен партньор, то и разочарованията от нас 

са минимални, за разлика от…. Не, не познахте 

– Обединеното (засега) кралство е чак второ, 

съществено изпреварено от Унгария, с 

резултат почти равен на Полша! 

В светлината на тези постижения на страните 

е важно да се отбележи, че е напълно логично 

в момента най-големият ентусиаст на 

засилването на евроинтеграцията да е 

Франция и нейните резултати го показват 

ясно. Защото тя продължава да е едва втора, 

след Германия, като страна, с която 

останалите в ЕС виждат най-голямо 

съвпадение на дългосрочните си интереси. 

Такива интереси България има единствено с 

Румъния. С други думи, интеграционната 

маргиналност не е въпрос на размер или 

географско положение, а на правителствено 

провеждани политики в отстояване на 

стратегически национални интереси, 

включени в европейския дневен ред, защото 

са в унисон с общите интереси на страни-

членки на съюза. Въпрос е също на 

компетентни полици и дипломати, можещи да 

реализират националните приоритети чрез 

евроинтеграционен диалог и създаване на 

коалиции … 

Разбира се, селфито не е нито художествена 

фотография, нито паспортна снимка. 

Авторите на проучването са почтени и 

отговорни хора – никъде не казват, че 



5 
 

публикуваните резултати са представителни 

за страните, от които са набрани съответните 

респонденти. Обратното, изрично се 

отбелязва, че това са мнения на откликналите 

на поканата за участие.  Така че резултатите от 

проучването не могат да бъдат единствена 

основа на правителствено подготвени и 

оркестрирани евроинтеграционни политики. 

Но пък те дават много храна на ума на онези, 

които биха били склонни да използват именно 

ум, провеждайки политики за партньорство в 

ЕС. Ако добре разбират именно своите 

дългосрочни интереси. 

 

 


