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От издателя 

БЪЛГАРИЯ НА ПРАГА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

проф. д-р Александър Воденичаров 

В унисон с установената традиция за обръщение и кратко послание 
към нашите читатели и настоящият брой на списание „Междуна

родна политика" не прави изключение. С оглед на външнополити

ческите условия, в които протича последната фаза на предприсъе

динителния период, свързан с членството на България в Европей

ския съюз, анализът на този период е необходим най-малко поради 

две причини. Първата има отношение към с материализирането и 

превръщането в реалност на безспорния приоритет в областта на 

външната политика, който е пълноправното ни членство в Европей

ския съюз. Именно европейската интеграция на Република Бълга

рия успя да обедини всички политически сили след 1989 г., и ней
ната целесъобразност и позитивен ефект почти не се поставят под 

съмнение. Втората причина е, че сега се намираме в най-трудния и 

динамичен етап, очертаващ същността и измерението на българ

ското членство в Европейския съюз, а също така и задълженията на 

държавите членки във връзка с процеса на разширяването на обе

динението. Показателен е фактът, че тези държави членки в про

дължение на петнадесет години установяват критерии и дефинират 

изисквания към страните кандидатки, които независимо от тяхната 

висока цена, бяха изпълнени в страните от Централна и Източна 

Европа. Високите стандарти във всяка сфера, към които се стреми 

или е постигнал Европейският съюз, включва и единни правила и 

обективност по отношение на всички държави. Един ретроспекти

вен преглед на генезиса и развитието на отношенията на България и 

Европейския съюз показва еволюцията на тези отношения. Нашата 
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страна намери сили да извърши изключително болезнени рефор

ми с висока социална цена в името на интеграционния модел. През 

1993 г. при воденето на преговорите за асоцииране на Република 

България към Европейския съюз бе въведен диференциран подход 

за оценяване на постигнатите резултати и обособяване на страни

те от Централна и Източна Европа в група на т. нар. „отличници" 

- включваща държавите от Вишеrрадската четворка, и група на „из

оставащите". По-нататъшното развитие на взаимоотношенията бе 

отново съпътствано от различни трудности, България получи по

кана за преговори на срещата на Европейския съвет през декември 

1999 г., а впоследствие, след срещата в Копенхаген 2002 г., се раз
бра, че е поставена в една група заедно с Румъния и ще бъде приета 

в Европейския съюз след останалите държави от Централна и Из

точна Европа. Независимо от факта, че в последно време се получа

ват противоречиви сигнали, страната ни очаква приключването на 

присъединителния процес и навременното И приемане в Европей

ския съюз на 1.01.2007 г. Разбира се, редица от критиките, отправени 
към нея, са основателни, и Република България следва да съсредо

точи усилията си за решаване на жизнено важните проблеми. В тази 

връзка от голямо значение не само за научните среди, но за цялото 

общество е поставянето на няколко въпроса, като например: 

- Какво е реалното състояние на подготвеност на страната? 

- Какви ангажименти са поети по преговорните глави и какви 

са преходните периоди? 

- Не са ли приемани в Европейския съюз държави, които са 

били по-неподготвени от България и Румъния? 

Очевидно е, че отговорите на тези въпроси са свързани с разви

тието на съответните процеси и очакват по-скорошното си обектив

но изясняване, в което водещи следва да бъдат обектив„~ и бе3-

пристрастността. В крайна сметка сега е моментът да се покаже, че 

успоредно с лоялността си към голямата европейска идея България 

съумява да отстоява и да защитава своите национални интереси. 

Още повече, че страната ни се присъединява към Европейския съюз 

според своите достойнства, резултати и постигнатия от нея напре

дък в оставащите финални месеци до приемането в обединението. 
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Това е особено важно на фона на все по-често поставяния от редица 

среди и кръгове извън България въпрос: „Няма ли разширяването 

на Европейския съюз с България и Румъния да бъде последно? 

Времето ще бъде най-справедливият съдник и ще даде отговор 

и на този въпрос. По отношение на българската кандидатура обаче 

трябва да се отчетат редица положителни фактори, които предста

вляват неоспорим успех за нашата страна и следва да се застъп

ват по-категорично от бъдещите ни представители в европейските 

институции. Един от тях е значителният принос на България за 

стабилността в региона на Югоизточна Европа. На второ място, 

налице е толерантно отношение към малцинствата, за което не 

могат да претендират редица други държави пълноправни членки, 

независимо че именно те са установили подобни стандарти. Не 

на последно място трябва да се отбележи фактът, че българската 

позиция винаги е била в подкрепа на европейската перспектива за 

държавите от т. нар. Западни Балкани, съответстваща на стано

вището на проведения Европейския съвет в Солун през 2003 г., за 
това, че бъдещето на Балканите е в Европейския съюз. 

Or всичко, казано дотук, е видно, че засегнатите проблеми са не 
само вътрешни, национални. Нещо повече, сега е най-добрият момент 

за самопроверка както за България, така и за ЕвропейсКия съюз. Чрез 
поведението си към България, а и към Румъния и към Балканите изоб

що, интеграционната общност трябва да отговори на въпроса готова 

ли е самата тя за истинска стратегическа и силна външна политика, 

изразяваща се в потвърждаване и спазване на ангажименти както от 

нейна страна, така и от страна на отделните държави членки. 

Въпреки особеностите на настоящия времеви отрязък трябва 

ясно да се заяви и осъзнае, че обединението на европейския кон

тинент има безспорно положително въздействие върху системата 

на международни отношения. Сегашните процеси са с голяма зна

чимост и за нашата държава, която много скоро ще заеме полага

щото И се място в европейското семейство, в което е била векове 

наред и е допринесла значително за изграждане на актуалния об

лик на Европа. Несъмнено тя има и какво още много да даде, за да 

допълни богатото културно многообразие на стария континент. 
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