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Искам да започна своето изложение преди всичко с това , че в политиката няма
място за емоции и тя трябва да бъде рационална и подчинена на националния интерес
имайки предвид, че този национален интерес трябва да бъде съобразен с времето и
възможността за неговото осъществяване. Що се отнася до външната политика на
Република България и нейната роля за изграждането на положителен образ на страната
тя трябва да бъде съобразена националния интерес и с поетите ангажименти от
страната спрямо нашите партньори. Също така е важно да се отбележи, че тези
интереси трябва да бъдат отстоявани и защитавани в международен план.
Най – общо казано приоритетите на външната ни политика могат да бъдат
разделени в три групи:


Икономически ;



Регионални и



Глобални.

В икономически план България би следвало да се утвърди, като стабилен
партньор , както на Европейския съюз , така и на компании и трети страни проявяващи
интерес към икономическия климат в страната. Привличането на чужди инвеститори е
приоритет на външната политика, чрез активно таргетиране на инвеститори в
приоритетни за страната отрасли като: ИТ технологии, еко и енерго-спестяващи
технологии и здравни иновации1. Осъществяването на залегналите в

Стратегията

„България 2020” принципи, които се отнасят до икономиката и предвиждат създаването
на благоприятен бизнес климат за привличане на инвестиции2. Разработването на
енергийни проекти осигуряващи енергийна независимост и конкурентноспособност са
изключително важни. От гледна точка на това, че тези проекти превръщат България,
както в пряк участник в енергийната политика на Европа, така и в гарант за сигурността
в този аспект. Успешното разработване на инфраструктурни проекти, трансгранично
1

Българска икономика – състояние и стратегия за развитие , Министерство на икономиката, енергетиката и туризма ,
http://export.government.bg/ianmsp/docs/%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8/2011/07/26/Economic-Strategy-savetrazvitie.pdf?Status=Master , използван 2012 година
2
Стратегията "България 2020", мерки в подкрепа на икономиката, енергийната ефективност и реформи са темите, които открои
Росен Плевнелиев пред парламента , http://www.parliament.bg/bg/news/ID/2405, използван 2012 година
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сътрудничество и социални инициативи възползвайки се от Структурните фондове и
Кохезионната политика на ЕС е знак, че се работи в насока за изграждане на една
благоприятна икономическа среда за страната, нашите партньори и съседните държави.
Външната политика на Република България в регионален план е съсредоточена
върху Балканите и отношенията със съседите , Черноморския и Дунавски региони.
След присъединяването към НАТО и Европейския съюз, България придоби нова
външнополитическа тежест в региона. Страната играе важна роля за изграждането на
добросъседските отношения, сигурността и европейзацията на региона в сфери като:
икономическото сътрудничество и (евро- и атлантическа) интеграция. В ролята си на
посредник и с активното си участие в различни стратегии и проекти като: Стратегиите
за развитие на Черноморския и Дунавския региони на ЕС; Разработване и участие на
трансгранични проекти в сферата на сигурността; Пактът за стабилност в Югоизточна
Европа; Пактът за стабилност и развитие3; Икономически и културен обмен, както и
множество други инициативи. Целта на регионалната политика е икономическо и
социално сближаване и това може да бъде осъществено успешно чрез използването на
Структурните фондове и Кохезионната политика на ЕС, съфинансиране на проектите и
търсене на трите страни инвеститори в разработваните проекти.
България има устойчива и постоянна външна политика в региона, поддържа
добросъседски отношения със съседните страни и води активен политически диалог на
високо и най-високо ниво. Това показва позиция в подкрепа на региона за
присъединяването му към ЕС. Стъпка в тази посока е и срещата на България, Гърция и
Румъния проведена през месец ноември 2012 година и чиято цел е засилено
сътрудничество и координация между позициите на трите страни по важни въпроси,
целейки постигането на по-голяма тежест на взетите решения.4 От това личи, че
България води активна политика в региона, от една страна за разширяване на ЕС към
Западните Балкани, и от друга за запазване и изграждане на сигурността, стабилността,
просперитета и защитата на хуманитарните права в региона. За осъществяването на
тези приоритети в регионален план България трябва да се
политически инструменти,

които

могат да

ползва от всички

гарантират равнопоставеността и

3

Международен образователен сървър на UNESCO за демокрация, мирно и демократично възпитание, http://www.dadaloseurope.org/bg/materialien/begriffe_s-t.htm, Европеска комисия, http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/eu_works/enlargement/eu-and-thewestern-balkans_bg.htm, използван 2012 година
4
България, Гърция и Румъния могат да говорят с един глас в Европа, http://www.mfa.government.bg/bg/events/6/1/1157/index.html,
използван 2012 година
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добросъседските отношения, заявявайки активно позицията си по въпроси засягащи
именно тези отношения, както пред нашите партньори, така и пред международната
общност.
Свидетели сме на все по-голямата опасност за сигурността и появата на нови
заплахи -световната икономическата криза; тероризмът и организираната престъпност
и всичките им аспекти; конфликтите в Близкия Изток и Африка; трафикът на хора и
наркотици; кибер престъпленията и т.н. По време на Студената война сигурността бе
военна, а след нейния край тя все повече се превръща в икономическа.
Глобалните аспекти на външната политика на България трябва да бъдат
съобразени с глобализацията и непрестанно променящата се международна обстановка.
Позицията на страната би трябвало да бъде съчетана с тази на партньорите ни от ЕС и
НАТО. Следва да бъдем активен участник в разрешаването на икономическите
проблеми в европейската общност; да участваме активно в разработването на проекти
от външната политика за сигурност и отбрана на ЕС, имайки предвид терористичната
атака в Бургас тази година; разработването и усъвършенстването на системи за контрол
и проследяване на такъв вид атаки и засиленото сътрудничество със специализирани
международни организации в тази сфера. Активна позиция по нестихващите конфликти
в Близкия Изток и желанието за постигане на траен мир, като това трябва да се случи с
участието на България в общите политики и решения на тези проблеми заедно с нашите
партньори.
С всичко написано до тук се опитах да очертая ролята на външната политика и
колко е важна тя за изграждането на положителен образ на България. Важността на
това да бъдем равнопоставен и лоялен партньор, уважаван заради ясната си позиция и
спазването на поетите ангажименти. Страната е външна граница на ЕС, което означава
все по-усилена работа и ангажимент за постигане и поддържане на мир чрез активна и
устойчива външна политика, съобразена с различните направления и международното
право. Именно тези стъпки и действия на България създават образ на една страна,
способна да посрещне рамо до рамо с партньорите си заплахи, независимо дали те са от
икономическо, политическо, социално или друго естество.
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