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ТЕМА: „Гласът“ на България- фактор в глобалната политика 

 

       Може ли малка държава да бъде глобален фактор в глобален свят ? 
Отговорът е категорично да. Важно условие за това обаче е наличието на 
ясни приоритети и стратегически цели, обединени в единна национална 
доктрина, които да бъдат защитавани на всяко ниво от отговорни експерти 
със солидна политическа подготовка. Защо ролята на националната 
доктрина е толкова съществена? Всъщност имаме ли такава и каква трябва 
да бъде тя? Ние сме млади българи и искаме да се гордеем с нашето 
настояще така, както с миналото си. А затова е необходима такава 
доктрина, чиято цел да е достoйното място на България в света, която да 
ни мотивира и вдъхновява да оставаме в родината си и да се борим гласът 
ни на българи да се чува. 

        Ще спра вниманието си на няколко фактора, които ще съдействат за 
постигането на тази цел.  

1. Широко участие на България в световни и регионални политически 
организации; 

2. Подмладяване на дипломатическия кадър и изпращане на 
представители с изпитана подготовка и качества; 



3. Българското председателство на Съвета на ЕС – възможност за 
влияние при вземане на решения. 

     Участието на България на световната сцена се реализира от нейните  
представители в международните и регионалните организации, на които 
страната ни е член, основните от които са: ЕС, НАТО, СТО, ОССЕ, ООН и 
др. От изключителна важност е нагласата, с която българските 
представители преговарят и отстояват интересите на България в рамките 
на тези съюзи. Силните държави (и забележете това не зависи от 
големината им) нямат очакване, че някой друг трябва да направи нещо за 
тях, а постигат това, което искат чрез гъвкавост, стратегия, тактика и 
отлични умения за водене на преговори от своите представители. Те с 
компетентност, знания и разбиране на международните проблеми и 
заплахи, успяват да осигурят решения по  договореностите, които са си 
набелязали, така че да защитят своите национални интереси. И ето тук 
идва съществената роля на националната доктрина. За да се осъществява 
дългосрочна политика, тя трябва да бъде подчинена на общонационална 
позиция, а не зависима от смяна на правителства и партийни интереси. 
Българските представители  във всяка една организация трябва да заемат 
достойно своите постове. Предварителната проверка на техните качества,  
особено на тяхната ценностна система, е необходимост. Изборът според 
способности ще осигури както повишаване качеството на извършваните от 
тях дейности, така и постепенно възвръщане вярата на обществото в 
органите на управление. 

    Известна тъжна истина от нашата история е, че храбри българи са  
печелили битки на бойното поле, които на масата на дипломацията са били 
обезценявани. Днес, за да бъдат възможни съществени промени в 
приоритетите на външната ни политика, тя трябва да премине към ново 
личностно и духовно изражение. Стъпка към изпълнението на тази цел е 
подготовка на млади, образовани, амбициозни и политически 
необременени кадри в страната (или изпращането им на обучение извън 
нея) , за да заемат в последствие заслужено мястото си на дипломати, 
които ще защиват националните идеи. Създаването на Дипломатически 
институт към Министерството на външните работи е положителна 
промяна, но не достатъчна за измененията, които са необходими. 
Държавата трябва да инвестира в човешкия ресурс. Трябва да инвестира в 
развитието на знанията и компентентността на младите и не е ли крайно 



време това да се извършва в отделно висше учебно заведение. Така на 
полето на политиката и дипломацията няма да се упражнява всеки, който 
реши, а ще бъдат хора с висока професионална подготвка, с висока обща 
култура и стабилна ценностна система. 

    Председателството на Съвета на ЕС в България през 2018г. се очаква да 
бъде сериозен тест за българската дипломация, но освен това е и 
възможност да се представим като държава, която има позиция и умее да 
взема решения, както и да носи отговорност за тях. Ключов момент е , че 
според правилата приоритетите на председателството се съгласуват между 
трите държави, които последователно председателстват Съвета за всеки 
период от 18 месеца. В този процес на всяка от тях се дава възможност да 
определи и свои политически приоритети и да постави акцент върху важни 
за страната въпроси. Време е България да спре да очаква решение на 
проблемите си отвън, а да използва възможността, която й се дава, да ги 
постави на масата и да участва активно в промяната. Тук отново ще 
апелирам към разширено участие на млади хора дори и на по-ниски 
позиции, защото утре те ще заемат постове във и извън страната и е важно 
да умеят да бъдат балансирани и да преговарят успешно за националните 
интереси. Умения, които трябва да започнат да развиват от днес. 

    Президентът на Република България и институцията, която ръководи, 
има възможността и правомощията да отреди достойно място на държавата 
ни на политическата сцена. Затова от името на всички би ми се искало да 
изразя надежда и вяра, че нашите идеи не само ще бъдат чути, но и ще 
срещнат разбиране и съответни действия. За да се чува гласът на България 
в глобалния свят , всеки един от хората, които я представляват, независимо 
на какво ниво, трябва да говори с гласа на националните идеали. 

 

   

 


