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предизвикателства пред България, които биха могли да се превърнат във възможност за
увеличаване на ролята на страната като политически фактор в региона при разумна и
последователно водена външна политика.
Събитията от последните няколко години поставиха Европейския съюз пред
най-сериозното изпитание от създаването му насам. Относителното възстановяване на
ЕС от последиците от

глобалната икономическа криза и дълговата криза в

южноевропейските страни членки донесе краткотрайно спокойствие. Увеличеният брой
военни конфликти в Африка, Близкия изток и Украйна предизвика сериозна вълна от
хора, търсещи спасение от размириците в собствените им страни, за които насочването
към Европа беше единственото спасение. Несъмнено социално-икономическите
последици от този значителен приток на хора ще оказват дългогодишно влияние върху
развитието и политиките на европейските страни, които ще трябва бързо да се
адаптират към променената международна обстановка. В този контекст, имайки
предвид и своето географско разположение, България има изключителната възможност
да заеме ролята на ключов политически фактор на Балканите и в Европа чрез изготвяне
и изпълнение на дългосрочна визия и стратегия, които ясно да дефинират външнополитическите ѝ цели и интереси.
България е изправена пред редица предизвикателства свързани с националната
сигурност в последните няколко години, за справянето с които е необходима
последователна и отговорна политика. Имайки предвид ограничения финансов,
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технологичен и човешки ресурс, с който страната ни разполага в областта на отбраната,
според мен е от ключово значение България да продължи да бъде коректен, предвидим
и последователен в действията си член на НАТО, който спазва своите задължения към
партньорите си. Отчитайки усложнената геополитеската ситуация, в която се намира
страната ни, и близостта ни до конфликтите в Украйна и Близкия изток, сигурността на
страната зависи именно от изпълнението на ангажиментите към партньорите ни от
Алианса.
България не може да си позволи да пренебрегва влошаващото се състояние на
демокрацията в Турция и Русия, както и позициите на противопоставяне спрямо ЕС,
които техните лидери заемат в последните месеци. Това несъмнено допринася за
увеличаване на несигурността сред страните в региона. Въпреки това, България не
трябва да изпада в крайни позиции в която и да било посока, тъй като това вреди на
дългосрочните ни икономически интереси. Вместо това, страната ни трябва да
демонстрира готовност и желание за диалог и сътрудничество, но и да има
последователна линия на поведение съобразена с позициите на ЕС, която да очертава
ясна граница на допустимото поведение в отношенията между държавите.
Въпреки нарастващия евроскептицизъм сред населението в новите страни
членки на ЕС присъединили се след 2004 година и шокът след референдума за
напускане на Съюза във Великобритания, моето убеждение е,че членството ни в ЕС е
без алтернатива за дългосрочното развитие на страната ни. Единственият път за
повишаване на ролята на България като значим политически фактор в европейското
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фундаменталните ценности на ЕС – върховенство на правото, защита на личната
свобода и достойнство на гражданите, право на свободна стопанска инициатива и
изграждане на модерна пазарна икономика. Ако тази позиция бъде подплатена с реални
действия целящи реформа в администрацията, съдебната и образователната системи,то
отношението към България ще бъде като към сигурен и надежден партньор в
международните отношения.
Председателството на Съвета на ЕС през 2018 година е чудесна възможност
България да докаже своята решимост за предприемане на подобни стъпки. Ако
страната ни съумее да преодолее влиянието на националистическите и популистки
партии, които увеличиха присъствието си в обществения живот в редица европейски
страни през последните години, и изрази своята решителност да води политика на
сътрудничество и диалог с всички страни в региона, то ролята ни на значим фактор на
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регионално ниво ще нарасне неимоверно. България ще има възможността да постави
въпроса за присъединяването и интеграцията на страните от Западните Балкани към ЕС
отново на дневен ред по време на своето председателство, а успехът от този процес би
подобрил значително престижа на българската дипломация и отношенията ни със
страните от региона. Исторически, поради геополитическото си разположение, страната
ни е била своеобразен мост във връзките между Европа и Азия, както и между
западноевропейските страни и Русия. При умело водена и последователна външна
политика България отново може да заеме мястото на ключов посредник в диалога
между всички сили в региона, и да повиши значимостта си на международната
политическа сцена. За да се случи всичко това е необходимо да се инвестира
дългосрочно в най-ценния ресурс за всяка държава- човешкия капитал. България
разполага със способни млади хора със сериозен опит в областта на международните
отношения и дипломацията, които трябва да получат възможността да заемат позиции,
които им позволяват да допринесат максимално за развитието на страната.
Подмладяването на дипломатическия състав с нови и необременени лица несъмнено ще
има положителен ефект върху ролята ни на политически фактор на европейско ниво.
Европейският съюз има нужда от припомняне на основополагащите си
принципи- свобода на движението на хора, стоки, услуги и капитали, политика на мир,
сътрудничество, солидарност и взаимопомощ. В този контекст България може да
акцентира по време на своето председателство на Съвета на ЕС върху нуждата от
намаляване на регулациите и административната тежест идваща от Брюксел. Именно
тази централизация и концентрация на власт за вземане на решения в един център
пораждат и негативните нагласи сред гражданите на някои страни към ЕС, а и в голяма
степен повлияха на решението на Великобритания да гласува за напускането на
Общността. В съвременния динамичен и непрекъснато променящ се свят и епохата на
икономика на знанието, България е длъжна да работи за задълбочаване на кохезионните
политики и възможно най-бърза и пълноценна интеграция с развитите страни от
Западна Европа. Това означава не само усвояване на средства за развитие на
инфраструктурата, което несъмнено е от значение, но фокусът трябва да се пренасочи
към обмен на знания и последните авангардни постижения в сферата на науката и
високите технологии, внос на добри практики в областта на управлението на хора,
процеси и материални ресурси. Само така може да се постигне устойчив и дълготраен
икономически растеж, който да повиши благосъстоянието и качеството на живота на
българските граждани и ролята ни на значим фактор на глобалната политическа сцена.
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