
 

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ 
Позиции на „Демократична България“ 

 

Основни проблеми в сектора 

 

Задължителна предпоставка за успешна външна политика за 
пълноценно участие в европейската интеграция и незаменим ресурс за 
ефективна дипломация е преодоляването на вътрешните слабости на 
страната ни като отстъплението от принципите на върховенството на 
правото, корупцията, завладяната държава. Страната ни не използва в 
достатъчна степен огромния потенциал на българите в чужбина както за 
собственото си развитие, така и за успешна външна политика и  участие 
в европейската интеграция. Активно участие на България в европейския 
процес и реализиране на втора вълна на интеграция в ЕС. 

 

Средносрочни политики (в болд – задължителни) 
 

Инициативи за промяна 

 Задълбочаване на интеграцията на България в ЕС и НАТО и 
затвърждаване на геополитическата ориентация на страната; 
противодействие на всеки опит за позиционирането на 
България в положение на „баланс” или „равна отдалеченост” 
от останалите държави в Европейския съюз и трети страни; 

 Активна подкрепа за разширяването на ЕС и НАТО към 
Западните Балкани; интензифициране на диалога с Република 
Северна Македония на основата на конкретни предложения от 
българска страна с цел преодоляване на блокажа в 
преговорите с ЕС на тази много близка за нас страна; 

 Запазване на добросъседски отношения с Турция на 
принципна основа, отстояваща достойнството на страната ни, 
ненамесата във вътрешните й работи и защитата на човешките 
права; 

 По-тясно ангажиране с общите отбранителни структури и 
инициативи на НАТО; ускорено развитие на съюзническите и 
партньорските      отношения със САЩ и      Канада и 
останалите членки на НАТО;      укрепване на близките 
политически връзки и развитието на нова основа на 
икономическите отношения с Великобритания след 
излизането й от ЕС; 

 Равноправни отношения с Русия, основани на спазване на 
принципите на международното право; интензифициране на 



отношенията с Украйна и засилена подкрепа за 
териториалната цялост и суверенитета на тази приятелска 
страна; 

 Задълбочаване на отношенията с Япония, Южна Корея и други 
добре развити икономически страни извън Европа и Северна 
Америка; 

 Взаимноизгодно сътрудничество с Китай на основата на 
общата европейска външна и търговска политика на ЕС и 
други наши съюзници и партньори      към тази голяма страна с 
бързоразвиваща се икономика; 

 Засилване на диалога със страните в Близкия изток и Северна 
Африка в сферата на икономиката, международните 
инвестиции от държавите в този регион, засилване на 
търговските и бизнес интереси и не на последно място 
подписване на нови международни споразумения в сферата 
на международното право и правосъдие;  

 Спешна реформа в политиката за промотирането на 
българския бизнес извън ЕС и насочване на ресурси за 
неговото рекламиране и лобиране в развиващите се пазари на 
Субсахарска Африка, Югоизточна Азия, Централна и Латинска 
Америка;  

 Изграждане на нови споразумения с държави от ЕС и трети 
страни, които да гарантират бъдещо безпроблемно участие на 
българските диаспори в тези държави във всеки изборен 
процес в България. Нова политика за изборните секции зад 
граница, която да се води с разширени правомощия на 
посолствата ни в тези страни;  

 Развиване на сериозна нова инициатива за многостранна 
дипломация. В днешния глобален свят България има нужда от 
максимално много приятели и съюзници. Засилване на 
диалога с приятелски настроени държави в сферата на 
икономиката и търговията;  

 Засилване на дипломатическия корпус на страната ни в ООН. 
Изграждане на политика за издигане на престижа на страната 
ни в региона на Балканите и международно ниво; 

 Активно сътрудничество на дипломатическо и 
външнополитическо ниво за провеждането на международни 
форуми в сферата на спорта, мирни конференции, търговски 
асамблеи и домакинство за подписването на международни и 
регионални договори.  

Задълбочаване на интеграцията на България в ЕС и НАТО и 
затвърждаване на геополитическата ориентация на страната  

 Противодействие на опитите за ревизиране на 
външнополитическата ориентация на България и 
обвързването ни в орбитата на влияние на държави, които се 



характеризират с липса на демокрация, потъпкване на правата 
на човека и агресивен външнополитически курс и които 
поставят под въпрос основните положения на 
международното право и сигурността в Европа;  

 Активни и последователни действия в рамките на 
Организацията на Северноатлантическия договор 
(НАТО),      Европейския съюз, Съвета на Европа, 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и 
ООН; 

 Решителна борба с всеки опит за позиционирането ни в 
неудържимото положение на балансьор или страна, равно 
отдалечена от останалите държави в Европейския съюз и 
трети страни, които не са част от европейското ценностно 
обединение и свободния свят; 

 Като част от ЕС и НАТО България трябва да осъществява 
достойно тези свои позиции, без да допуска да бъде 
превръщана в пета колона или троянски кон на чужди 
интереси, каквато опасност разкрива поведението на някои от 
политическите сили на статуквото;  

 Съсредоточаване на разузнавателно и дипломатическото 
внимание със съдействието на съюзниците ни в НАТО за 
предотвратяване на външна намеса в изборите и 
политическия живот в България на дипломатическо и 
хибридно ниво.  

Активна подкрепа за разширяването на ЕС и НАТО към Западните 
Балкани 

 Членството на страните от Западните Балкани в ЕС и НАТО е 
от ключово значение за устойчивото развитие на региона по 
демократичен път и за неговия просперитет, както и най-
ефективно средство за преустановяване на опитите на 
различни геополитически фактори да установят свои сфери на 
влияние; то е от жизненоважно значение за България и 
приоритет на нейната външна политика; 

 Продължаването на сегашния блокаж на преговорите на 
Република Северна Македония с ЕС не е в интерес на 
България, която така и не успя да обясни добре своята 
позиция на своите европейски партньори, камо ли да получи 
подкрепа за нея. Времето не работи в наша полза. Ето защо е 
важно страната ни да формулира своите искания на 
разбираем за всички в ЕС и в РСМВ международноправен и 
дипломатически език. Ние не сме в положение да разменяме 
бъдеще за минало – съдбовно важно е да искаме и двете, но 
сега      рискуваме да загубим и едното, и другото. Оставането 
на Северна Македония трайно вън от ЕС е огромен риск за 
националния ни интерес; 



 Предлагаме в София да бъде формулирана спешно конкретна 
пътна карта за излизане от блокажа, в която да бъдат описани 
съвсем конкретни искания към Скопие. Те      трябва да бъдат: 

o разбираеми от евроинтеграционна гледна точка; 
o изпълними от едно правителство; 
o годни за публична комуникация в София, Скопие, 

Брюксел и другите европейски столици; 
o измерими като конкретна реализация в обозримо 

бъдеще; 
o защитаващи нашия национален интерес да имаме и общо 

бъдеще, и общо минало. 

Такава пътна карта, интегрирана в процеса на преговори, би 
запазила възможността ни да наложим последващо блокиране 
преди приключване на присъединяването, ако въпросните условия 
не се изпълняват по график. 
Заедно с необходимите дипломатически усилия за намирането на 
формули за официалния език в РСМ и дефинирането й като 
политическа общност на територия, ограничена в рамките на 
държавните граници и отказ от възможността за териториални и 
малцинствени претенции, този списък трябва да включва неща 
като: 

 конкретен график за изграждане на обща комуникационна 
инфраструктура с наш административен ресурс; 

 редовни общи заседания на кабинетите и парламентите, на 
които да се обсъжда прилагането на договора за приятелство 
и другите мерки, и особено инвестициите; 

 програма за общи действия в областта на отбраната и 
службите; 

 „канон“ от общи фигури и празници, включително конкретика 
по ритуалното им изразяване; 

 ревизия на учебниците по история; 
 изучаване на литературата на двете общности в училищата, 

включително в оригинал; 
 програми за обмен между студенти, ученици, 

професионалисти; 
 фонд за финансиране на общи културни проекти и обмяна на 

културно съдържание с програма, която се обсъжда и приема 
на годишните срещи на правителствата; 

 фонд за реконструкция и възстановяване в автентичен вид на 
културно-исторически паметници при международно 
експертно участие; регистър на движими и недвижими 
културни паметници, предмет на общата история на България 
и РСМ; 

 пълна дигитализация и съвместна кодификация на 
историческите документи, свързани с темата и общата 



история, включително на документите, които биха позволили 
проследяване на семейните истории; 

 възстановяване на войнишките паметници; 
 адекватна реабилитация на репресираните от югославския 

комунистически режим 1945 – 1991 г., независимо от техния 
етнически произход, и изплащане на финансови компенсации 
на тях и наследниците им;  

 Запазване на добросъседски отношения с Турция на 
принципна основа, отстояваща достойнството на страната ни, 
ненамесата във вътрешните работи и защитата на човешките 
права; 

 Преустановяване на опитите на сегашните властващи в Анкара 
за намеса във вътрешните работи на страната с подкрепа за 
български политически партии; 

 Отказ от връщането в Турция на политически бежанци в 
нарушение на българското и международното право. 

По-тясно ангажиране с общите отбранителни структури и 
инициативи на НАТО; ускорено развитие на съюзническите и 
партньорски  отношения със Съединените щати и 
Канада;      укрепване на близките политически връзки и развитието 
на нова основа на икономическите отношения с Великобритания 
след излизането й от ЕС                                     

 Ускорено включване на основните елементи на въоръжените 
сили на страната в структурите на силите на НАТО; 

 Изграждане на общи звена между българската армия и 
въоръжените сили на други държави-членки на НАТО;                

 Споделяне на основни отбранителни функции с държави в 
нашия регион. 

Равноправни отношения с Русия, основани на спазване на 
принципите на международното право; интензифициране на 
отношенията с Украйна и засилена подкрепа за териториалната 
цялост и суверенитета на тази приятелска страна 

 Цялостен преглед на отношенията ни с Русия; 
 Поставянето на отношенията с Русия на равноправна основа; 
 Преразглеждане на неизгодните икономически инициативи; 

насочване на дипломатическо внимание и политики към 
търсенето на нови партньори в енергийната сфера с цел 
максимална диверсификация на доставките на природни 
ресурси за България от Русия и борба с енергийния и 
суровинен монопол на Русия в нашата страна;       

 Реципрочното културно сътрудничество между България и 
Русия. 

 Връщане от руска страна на българските архиви, отнесени от 



съветската армия след Втората световна война.Постигане на 
по-задълбочено и стратегически ориентирано разбиране за 
членството ни в ЕС; 

 Задълбочаването на европейската интеграция в областта на 
правосъдието и върховенството на правото, 
здравеопазването, социалната политика, енергетиката, 
сигурността и отбраната; 

 Реформиране на европейската политика за убежище чрез 
солидарно споделяне на тежестта от бежанския поток и 
засилване на действията на ЕС за премахване на причините, 
които го пораждат; 

 Присъединяване към Еврозоната; присъединяването и към 
Шенгенската система при активно участие в преговорите за 
нейното реформиране; 

 Използване на целия потенциал на новия Европейски 
механизъм за върховенството на закона за решаването на 
съществуващите проблеми в тези области у нас; 

 Насочване на по-голяма част от европейския финансов ресурс 
към програми, фокусирани върху повишаване на 
конкурентоспособността, икономическия растеж         на 
работни места чрез нови технологии и иновативни проекти; 

 Активното участие на България в прилагането на Зелената 
сделка с цел ефективно и стратегически ориентирано 
реформиране на българската икономика, която трябва да 
стане по-конкурентоспособна и по-ориентирана към 
иновациите и производствата с висока добавена стойност; 

Утвърждаване на задълбочено и стратегически ориентирано разбиране 
за членството ни в ЕС 
 Необходимо е Европейският съюз да бъде разглеждан не като 

донор, осигуряващ ресурс, а като инструмент на публично 
регулиране, който ни позволява да решаваме проблеми и да 
постигаме цели, които България не може да осъществи 
самостоятелно; 

 Коренна промяна на българската политика в ЕС, за 
постигането на активно отношение на страната ни към 
основните въпроси, пред които Европа е изправена, и за 
пълноценното ни участие във формирането на общите 
решения на европейско ниво; 

 Компенсиране на слабостите и изоставането в досегашната 
подготовка, да бъде променен подходът към този въпрос и да 
се определят ясни приоритети, които отговарят на 
националните интереси и имат значимост за целия Европейски 
съюз. Като такива приоритети ние ще отстояваме: 

o Задълбочаването на европейската интеграция в областта 
на сигурността и отбраната чрез създаването на 
същинска оперативна обща европейска полицейска 



служба, засилване на общия контрол по външните 
граници, създаването на обща европейска 
разузнавателна агенция и на обща европейска система за 
отбрана, която не отслабва, а засилва 
трансатлантическата връзка и НАТО изобщо; 

o Консолидиране на същинска обща европейска енергийна 
политика, която гарантира енергийната сигурност на ЕС, 
ограничава едностранната зависимост на отделни 
държави членки от един доставчик или източник на 
енергия и стимулира мащабното използване на енергия 
от възобновяеми източници; 

o Развитие до ново ниво на общите европейски здравни 
политики и изграждане на Европейски здравен съюз; 

o Продължаване на хармонизацията на социалните и 
социалноосигурителни политики в рамките на ЕС, 
гарантиране на признаването на трудов стаж и 
осигурителни права, особено за мобилните работници, 
гарантиране на трудовите права на мобилните и 
сезонните работници в т.ч. правото на равно заплащане 
за равен труд,      гарантирането на разумен и адекватен 
минимален доход във всички държави членки на ЕС, въз 
основа на засилен социален диалог и      без 
административно налагане на размер на МРЗ; 

o Съхраняване на изключителна национална 
компетентност при определяне на данъчните ставки, при 
продължаване на усилията за хармонизиране на 
данъчната основа; 

o Осигуряване на достатъчни собствени приходи на ЕС за 
провеждане на общите политики, в т.ч. климатични и 
здравни политики, обща политика по сигурност, 
Европейския възстановителен план и 
гаранционни/презастрахователни фондове за 
поддържане на общите социални политики; 

o реформиране на европейската политика за убежище чрез 
солидарно споделяне на тежестта от бежанския поток и 
засилване на действията на ЕС за премахване на 
причините, които го      пораждат. 

Пряко участие на България в консолидирането на европейската 
интеграционна система 
 Присъединяването ни към Шенгенската система; 
 Присъединяване към Еврозоната; 
 Недопускане разгръщането на модел на диференцирана 

интеграция, или “Европа на две скорости”, при който страната 
ни не е пълноценен участник      в процесите на същинска 
интеграция и техните нормативни формати.  



Използване на потенциала на Европейския механизъм до реалното 
преодоляване на съществуващите проблеми в секторите 
„Правосъдие“ и „Вътрешни работи“ 
 Ясно назоваване на слабостите в напредъка на страната ни. 
 Обвързване на наблюдението с конкретни решения за 

реформи, измерители за напредък, които не позволяват 
подмяната на необходимите решения с политически 
декларации и палиативни мерки. 

 Обвързване на финансирането от европейския бюджет с 
напредъка в реформирането на секторите „Правосъдие“ и 
„Вътрешни работи“ и засилване на контрола на Европейската 
комисия над изпълнението на проекти с европейски средства 
в България с оглед преодоляване на корупционните практики. 

Повече европейския финансов ресурс към програми, фокусирани 
върху повишаване на конкурентоспособността, икономическия 
растеж и създаването на работни места чрез нови технологии и 
иновативни проекти. Промяна в приоритетите на финансиране на 
европейския бюджет и насочване на повече ресурс към 
стимулиране на икономически растеж чрез иновации и подкрепа на 
малки и средни предприятия; 

 Въвеждане на принципите на бюджетиране, обвързано с 
резултатите, което гарантира по-висока ефективност на 
разходваните средства и превенция на корупционни практики; 

 Намаляване на различията във финансирането на различните 
страни членки по Общата аграрна политика; 

 Консолидиране на същинска обща европейска енергийна 
политика, която гарантира енергийната сигурност на ЕС, 
ограничава едностранната зависимост на отделни държави-
членки от един доставчик или източник на енергия и 
стимулира мащабното използване на енергия от 
възобновяеми източници. 

Управление на еврофондовете 

Смятаме, че трябва да има промяна на философията на 
европейското финансиране – от грантове и субсидии към 
финансови инструменти и кредитни механизми. Това ще позволи с 
парите на европейските данъкоплатци да се подпомагат 
икономиката, бизнесът, работещите и работните места, а не 
предизборните кампании на управляващите партии. 
Финансирането през финансови инструменти осигурява повече 
прозрачност и икономическа ефективност и позволява много по-
пълноценно използване на ресурсите, в т.ч. повторно усвояване на 
средствата след връщане на използваните кредити. 
Досегашният режим поощрява неефективното харчене на 
европейски ресурси, което пречи на развитието на България като 



конкурентоспособна икономика. 
Основната част – над 65% – от средствата през новия програмен 
период ще бъдат отделени за приоритетите „Умна Европа” (Smart 
Europe)      и „Зелена Европа” – за икономически растеж, основан на 
новите и цифровите технологии, високо образование на работещите 
и бизнес, опазващ околната среда. За да може България да 
използва пълноценно възможностите, които кохезионната политика 
дава, и за да инвестира европейските фондове съобразно тези 
приоритети, са нужни смели национални реформи в 
образователната, икономическата, трудовата и екологичната 
политика. 

   
   

 


