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Editorial    Contents

На днешния празник на народните 
будители, от екипа на Euro Focus 
искаме да изкажем своята почит към 
просветителскотo дело на българските 
книжовници и духовни  революционери.  

Макар да е съсредоточен предимно върху политическото 
пробуждане на нациите в Балканския регион, този 
брой цели да покаже как политиката, икономиката 
и социалната динамика са неизбежно свързани с 
множество културни аспекти. Как си взаимодействат 
всички тези фактори ще се опитаме да обясним чрез 
отговор на въпроса Как и защо някои нации съумяват 
да бъдат във възход, докато други се провалят? (по 
Аджемоглу и Робинсън).

В изцяло обновения ни като дизайн брой ще ви 
разкажем повече и за: Паневропа, ще предоставим 
традиционните статии на други официални езици 
на ЕС и ще погледнем към извървяните от България 
крачки като страна членка на Съюза.

За културна разтуха и завършек на броя сме ви 
подготвили и статия-анализ на медийния образ 
на 10 столици от Югоизточна Европа и обзор на  
велокултурата, която става все по-популярна и обичана 
у нас. Всичко това: с обновен дизайн и на традиционните 
няколко европейски езика.

Приятно четене,

Константина Василева
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Разширяването на ЕС на Изток през 2004/2007 година поставя 
редица въпроси свързани с привързаността на страните от 
Централна и Източна Европа (СЦИЕ) към европейската идея 
и тяхната принадлежност към европейската идентичност. 
Въпреки, че представителите на ЕС многократно определят 
тези страни като неделима и съществена част от Европа, 
която е била „похитена” по време на Студената война, 
темата за европейската идентичност се оказва може би най-
голямата пречка пред успешното включване на Източна Европа в 
европейската идея.  Историческият разказ и митът за бащите-
основатели, на които се опира европейската идентичност 
остават изключително в западноевропейската практика и 
опитът историята преди 1945 г. да се възприемe като време, в 
което Европа е била обединена взаимно си противоречат. 

Паневропа в България  
Проф. Иван Шишманов

Авторът е студент, в магистърска 
програма „Европейска интеграция” 
в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”,

Tекстът е продукт на курса 
История на Източното разширяване 
на ЕС, финансиран от Агенцията за 
образование и култура към ЕК.

Петя Петрова Пецанова
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Паневропа в България  
Проф. Иван Шишманов

Въпреки противоречията, които съществуват 
около дискурса за европейска идентичност, 
едно значимо събитие в европейския културно-
политически живот през 20-те години на ХХ 
век подсказва, че може би идеята за споделена 
история и култура между страните от Западна 
и Източна Европа преди 1945 г. не е просто 
средство за легитимиране на приемането на 
страните от бившия Източен блок за членки 
на ЕС, а реалност. Това събитие е Първият 
Паневропейски конгрес от 1926 г., който 
обединява делегати от всички краища на Европа 
около идеята на граф Рихард фон Куденхове-
Калерги за създаването на Паневропа или 
Съединени щати на Европа. 

Резолюциите, които се изработват по време 
на конгреса и мащаба, който за кратко време 
придобива паневропейското движение 
свидетелства за това, че европейските страни, 
както от Западна, така и от Източна Европа са 
направили своите първи стъпки към обединение 
години преди създаването на Европейска 
общност, а впоследствие и на Европейски съюз. 

Осемдесет години преди приемането на 
България в ЕС проф. Иван Шишманов поставя 
началото на идеите за европейско обединение 
и европейска интеграция в страната, като 
учредява Българската секция на Паневропейския 
съюз и запознава българската интелигенция 
и българските читатели с идеите на граф 
Куденхове-Калерги. 

Целта на настоящата работа е въз основа 
на творчеството на проф. Шишманов и на 
литературата за неговия живот и дело (посочени 
в списъка с използвана литература) да се изследва 
значението на паневропейското движение в 
българския политически и културен живот 
и присъствието на България в европейската 
културна общност в годините преди Втората 
световна война. 

Проектът на граф Куденхов-Калерги за 
европейско обединение и теоретическото 
осмисляне на идеята „Паневропа”.

В основата на това движение, зародило се 
в периода между двете световни войни  и 
просъществувало и до днес, стоят идеите 
заложени от граф Ричард Куденхове-Калерги 
(1894-1972) в неговата творба „Паневропа”. 
В своята статия „Паневропа – едно 
предложение” публикувана в берлинския 
вестник "Vossische Zeitung" на 15 ноември 
1922 г. той формулира визията за политически, 
икономически и военно обединена Европа, но 
за да създаде теоретическа основа на своите 
идеи в началото на 1923 г. граф Куденхове-
Калерги започва работа над своя най-известен 
труд „Паневропа”. 

Там той разглежда Първата световна война 
като лудост и престъпление, откриващо път за 
болшевишката заплаха и вижда Версайската 
система от договори  като заплаха за нова 
война, която може да бъде преодоляна 
чрез установяването на федерална система 
на континента в рамките на Паневропа 
или Съединени щати на Европа. Според 
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Куденхове-Калерги процесът на европейско 
обединение трябва да протече в четири основни 
етапа:  

• свикване на конференция от всичките 26 
европейски държави, която да представи идеите 
на паневропейското движение пред света, 
• сключване на задължителни договори, 
въвеждащи арбитража като мярка при 
възникнали спорове между участващите 
страни,   
• постепенно изграждане на 
общоевропейски митнически съюз, 
• създаване на федерална конституция.  

Паневропейската идея бързо намира подкрепа 
във водещите кръгове на европейските 
интелектуалци, поети и философи, сред 
които Пол Клодел, Пол Валери, Хайнрих и 
Томас Ман, Стефан Цвайг, Алберт Айнщайн, 
Хосе Ортега и Гасет, Салвадор де Мадариага, 
композиторът Рихард Щраус и др., но реакциите 
в официалните политически кръгове са  хладни, 
дори отрицателни. 
През 1926 г. във Виена се състои Първият 
Паневропейски конгрес и младото движение 
с паневропейска визия става синоним на 
политическото обединение на Европа. По-
късно, по време на Втората световна война, 
Куденхове-Калерги емигрира в САЩ и 
там оглавява Изследователския семинар 
за европейска следвоенна федерация към 
университета на Ню Йорк. 

След 1946 г. когато той се връща в 
Швейцария, възстановява Паневропейския 
съюз и подновява лобирането си в полза на 
политически, икономически и културен съюз 
между нациите на Европа, но за разлика от 
първоначалния проект за обединение на всички 
държави на континента, след разделението 
на му от Желязната завеса, граф Куденхове-
Калерги ограничава своята дейност в западната 
половина на Европа. 
Въпреки че идеите на Куденхове-Калерги 
са определяни от неговите съвременници 
като идеалистични и утопични, тяхното 
съществуване и значимост оказват ценно 

влияние върху съществуващия днес 
европейски ред.

 Паневропа в България - проф. Иван 
Шишманов  

Роден през 1862 г. в Свищов, в семейството 
на Димитър Шишманов, учител, книжовник 
и театрален деец, Иван Шишманов получава 
своето петокласно образование в Свищов 
и Видин. По-късно по предложение на 
австроунгарския учен Феликс Каниц е 
изпратен като стипендиант на Виенското 
дружество „Напредък” във Виена, където 
завършва Педагогическото училище (1876-
1882). 

Получил своето образование на Запад 
и възприел западноевропейските идеи 
и ценности, чрез своята дейност и 
творчество проф. Шишманов се опитва да 
разшири културните хоризонти на своите 
съвременници, но едновременно с това той 
иска българският народ да запази своята 
самобитност. Съчетаването на българското 
и европейското той приема в рамките на 
осмислянето на европейските постижения с 
оглед на родните потребности, а с участието 
си на Първия паневропейски конгрес през 
1926 г. проф. Иван Шишманов става първият 
българин, който започва активно да съдейства 
за осъществяване идеята за обединена Европа 
и потвърждава неговата роля и значение за 
включването на България в европейската 
културна общност. Затова свидетелства и 
статията „11 май”, която той публикува по 
повод Празника на светите братя Кирил и 
Методий и българската култура през 1914 г.:

 „Имаше един момент [в историята], когато 
българинът взе участие дори и в развитието на 
общоевропейската религиозна и обществена 
мисъл. Нашият скромен Поп Боголмил е 
предшественик на констанския еретик Иван 
Хуса, и на Виклефа, и на Лутера… Една нация, 
която веднъж е играла такава роля в историята, 
при дадени благоприятни условия, може 
да я играе и втори, и трети път… Синовете, 
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внуците и правнуците на ония българи, които 
разнесоха вечното слово на целия славянски 
мир, които с Поп Богомил хвърлиха първите 
ферменти на европейски рационализъм, няма 
никога да се отрекат от себе си. И не е далеч 
денят, когато България ще се изправи горда на 
високия си пост на границите на европейската 
култура, която единствена дава право на 
народите да вярват, че тяхното съществувание 
не е абсурд или исторически парадокс… И 
ще завърша с думите на Галилея: „И все пак 
Земята се върти”.1 

По време на Балканската война Шишманов 
става привърженик на идеята за създаването 
на балканска конфедерация, подобно на Георги 
Раковски и Любен Каравелов.  Запленен от 
идеята за конфедерация на Балканите през 
ноември 1912 г. той изпраща писма до своите 
приятели проф. И. Цвичич, председател на 
Сръбската академия на науките и д-р Парашкев 
Стоянов. 

В писмата си той говори за ролята на 
интелигенцията при създаването на 
бъдещата балканска федерация. Въпросът 
за федерирането на балканските страни е 
отразен и в статията, която проф. Шишманов 
публикува в руския печат - „Генезис и будещее 
Балканского союза. ”(Русские ведомости, 15 и 
16 ноем. 1912). 

По-късно през 1914 г. в своята статия „Три 
века след Шекспир” той изказва далновидно 
съждение относно бъдещето на Европа, 
няколко десетилетия преди опустошителните 
последици от Втората световна война и 
призивът на Робер Шуман за съвместен 
контрол на френско-германското производство 
на въглища и стомана  под ръководството на 
един общ върховен орган.:

„Въпреки всички ежби, които разделят днес 
народите, ще дойде ден, когато те ще разберат, 
че истинският им интерес, даже истинският 
им икономически интерес, не е във взаимната 
вражда и омраза, а в солидарността на 
усилията, в благородното съревнование. И 

кой знае дали след кървавите конфликти, 
които раздират гърдите на стара Европа, 
няма да засияе дълго мечтаното слънце на 
обединението… И нека вярваме, че ще дойде 
ден ( той може би не е далеко ), когато… 
непримиримите днес врази ще си подадат 
ръка и ще си спомнят, че великата социална 
мисия на изкуството не е да разделя, а да 
обединява индивидите и народите” 2.

При пътуванията си из Европа с научна цел, 
проф. Шишманов се среща с едни от най–
влиятелните личности на своето време, 
като Ромен Ролан и Максим Горки, чиито 
хуманистки и пацифистки идеи оставят следи 
в неговото съзнание. Затова когато по време 
на престоя си във Фрайбург през 1922 г. той 
прочита статията на граф Куденхове-Калерги 
„Паневропа – едно предложение” остава 
силно впечатлен от идеите за европейско 
единство и за създаване на една обединена 
Европа след Първата световна война. Веднага 
след завръщането си в България през 1924 г. 
представя тези идеи на своите студенти.:  

„Възторзите и впечатленията си от срещите 
с видни европейски учени и политици, той 
сподели пред публиката на София в една 
сказка от името на народните четения при 
Университета”3. 

Разказа си проф. Шишманов разделя на 
две части, първо, той говори за ужасите и 
последиците от една нова по-опустошителна 
война, а след това и за пътя, чрез който може 
да се постигне траен мир. 
През есента на 1926 г., от 3-ти до 6-ти 
октомври, той участва в провелия се във 
Виена Първи паневропейски конгрес и по 
този начин се превръща в един от първите 
европейци, поставили началото на визията 
за Обединена Европа. Проф. Ив. Шишманов 
е един от председателите на конгреса, като 
едновременно с това изнася доклад пред 
пленарното заседание и взема участие в две 
секции. 

 От особено важно значение за 
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Шишманов, с оглед на политическото положение 
на България по онова време, е участието му 
в работния процес на секцията за политика и 
за малцинствата, а дейността на секцията за 
умствено сътрудничество и разбирателство между 
европейските народи завършва с приемането на 
неговите предложения„да се възобнови практиката 
за размяната на професори между европейските 
университети”4 и „да се основе един международен 
университет в Женева”5 .

Завръщайки се от конгреса, Шишманов прави 
достояние за българската интелигенция неговите 
решения. За целта той подготвя писмен доклад 
до министър-председателя Андрей Ляпчев (1926-
1931) и публикува своята статия „Панверопа” в сп. 
„Българска мисъл” през 1927 г., в която са изложени 
задачите и целите на Паневропа. 

 Скоро след това по Иван-Шишманова 
инициатива в София се провежда учредително 
събрание на Българската секция на Паневропейския 
съюз (13 март 1927 г.) и неин председател става 
самият професор. В секцията участват едни от 
на най-изтъкнатите български интелектуалци, 
политици и общественици, сред които са проф. Асен 
Златаров, Екатерина Каравелова, Петко Стайнов, 
Йосиф Фаденхехт. Приетият устав издига като 
основна цел пред сдружението „да разпространява 
между българския народ идеите на Паневропейския 
конгрес за сближаване и сътрудничество между 
всички европейски народи на политическа, 
икономическа и културна почва”6 . 

Федеративното бъдеще на Европа, за което 
Шишманов говори предизвиква интерес и 
професорът е поканен от своите студенти отново 
да представи идеите за европейско обединение. За 
влиянието, което той има в паневропейското дело 
както в България, така и в Европа свидетелстват 
основаването на Студентската Паневропейска група 
в София и значителната сума, която централата 
на Паневропейския съюз във Виена изпраща за 
пострадалите от земетресението в Южна България 
по негова покана.

Обществената значимост на своите възгледи за мир 
и международно сътрудничество проф. Шишманов 

защитава и чрез участието си в други 
организации – както в страната, така и в 
международен план. 

През август 1917 година той заминава като 
представител на Съюза на българските учени, 
писатели и художници на конференцията на 
социалистическите партии в Европа, свикана 
в шведската столица Стокхолм.  Тя има за 
цел да обсъди предстоящия край на войната 
и очакваните мирни преговори. Тук той 
обосновава националната кауза на България 
и в беседи и разговори прави достояние 
достиженията на българската литература, 
изкуство, история и фолклор. 

Заедно със създаването на Българската 
секция на Паневропейския съюз Шишманов 
възприема и идеите на създадената след 
Първата световна война миролюбива 
организация – ПЕН-клуба, - основава 
българската секция към нея и става неин 
председател. В българския ПЕН-клуб 
членуват около 40 от най-известните 
български писатели и поети: Елин Пелин, 
Й. Йовков, Е. Багряна, А. Страшимиров, Т. Г. 
Влайков, Н. Лилиев, Т. Траянов, М. Арнаудов, 
Д. Габе, А. Каменова и др.. 

„Шишманов се интересуваше от всички 
сдружения, които можеха да допринесат 
за интелектуалното развитие на страната. 
Преди известно време той създаде в България 
секция на международното сдружение 
наречено ПЕН клуб (Клуб на поетите, 
есеистите и новелистите), чийто председател 
бе…”7. 

Делото на Шишманов в областта на науката, 
образованието и културата оставя дълбоки 
следи в българската култура и общество и 
формира културното съзнание на българската 
интелигенция през 20-те и 30-те години на 
ХХ век. В очите на своите съвременници 
със своето лидерство в паневропейското 
движение в България той е „предвестник на 
нова интелигенция, на която, за да осъществи 
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идеалите на своята страна, той й начерта нови 
пътища.”9 

Възпитан в годините преди Освобождението 
и получил своето образование на Запад, 
проф. Шишманов съчетава в себе си идеалите 
на Българското възраждане и идеите на 
световните мислители и общественици за 
общочовешки цели като опазването на мира. 
Усилията му за включването на България в 
европейската културна общност зачитайки 
спецификата на народното и обявявайки се 
против обезличаването ни чрез западната 
култура му печелят прозвището „културен 
вожд”9. Стремежите му за европеизиране 
на българския народ чрез обединяването на 
българското и западното изразяват желанието 
му „за приобщаването с голямата култура 
на Запада, за съгласуването на целокупния 
ни живот с посоките и целите на западния 
живот, като вярваше, че само така ще заемем 
друго по-сносно положение между останалите 
народи.”10 

Главната цел, която си той си поставя с 
европеизирането на българското общество, 
обаче не е само зачитането на страната от другите 
европейски държави. Чрез  възприемането на 
европейската култура от българския народ 
проф. Ив. Шишманов желае да предизвика 
по-нататъшното му участие в изграждането 
на европейската култура надявайки се, че „ще 
дойде ден, и той може би не е далеч, когато 
България ще заеме отново поста си на границата 
на европейската цивилизация” 11. 

Footnotes
  1. Цит по: Дафинов, З . Първостроителят на 
българската култура, С., 2001, с. 323.
 2. Дафинов, З. Цит.съч., с. 323.  
3. Данаилов, Ст.. Проф. Шишманов и паневропейското 
движение, В: Да бъдем Европейци и все пак българи. 
Иван Шишманов в оценката на съвременниците си. 
С., 2006, 161-164, с.163. 
4.Шишманов, Ив.. Паневропа, сп. Балкани, 1/2012, с. 
104-107.
5. Шишманов, Ив., Цит. съч., с. 107.
6. Цит по: Конева, Р.. Непознатият Иван Шишманов, 
в. Дума,  № 144, 23 юни 2012, с. 21.
  

7. Ламуш, Леон. Иван Шишманов (1868 - 1928), В: Да 
бъдем Европейци и все пак българи. Иван Шишманов 
в оценката на съвременниците си. С., 2006, 106-129, 
с.118. 
 8. Данаилов, Ст. Цит. съч., с. 163. 
9. Гълъбов, Константин. Шишмановият завет В: Да 
бъдем Европейци и все пак българи. Иван Шишманов в 
оценката на съвременниците си. С., 2006, с. 211. 
10. Гълъбов, Константин. Пак там, с. 213. 
 Цит по: Ламуш, Леон. Иван Шишманов  (1868 - 
1928), В: Да бъдем Европейци и все пак българи. Иван 
Шишманов в оценката на съвременниците си. С., 
2006, с. 123. 

Библиография
Гечева, Кр. 2003. Иван Д. Шишманов, библиография, 
С., Гутенберг.

Да бъдем европейци и все пак българи. Състав. Румяна 
Радкова, Стоян Пинтев, Цветанка Величкова. С., 
2006. Карина М.

Дафинов, З. 2001. Първостроителят на българската 
култура, С., Родина.

Конева, Р. 2012. Непознатият Иван Шишманов, в. 
Дума,  № 144, 23 юни 2012, с. 21.

Кръстева, Д. 2011. „Паневропа” - един проект за 
европейско обединение, роден от хаоса на Първата 
световна война, Национален военноисторически 
музей, e-музеен вестник, Брой 2(10), година III, април-
май 2011. [cited 12.06.2013]. Available from: <http://www.
militarymuseum.bg/Izdania/Vestnik/Vestnik_april-
maj%202011/VoennaIstoria/text02.html>.

„Преди началото” // Светът на живо, 3 май 2013. 
Българска национална телевизия. Home page. 2013. 
[cited 12.06.2013]. Available from: <http://bnt.bg/bg/pro-
ductions/127/edition/22525/svetyt_na_jivo_3_maj_2012_
predi_nachalot0>. 

Шишманов, Ив. 2003. Дневник 1879-1927 г., С., ИК 
„Синева”.

Шишманов, Ив.. Паневропа, сп. Балкани, 1/2012, с. 104-
107.

The International Pan-Europa Union. Home page. [cited 
12.06.2013]. Available from: <http://www.paneuropa.org/>.

Wikipedia, the free encyclopedia. Home page. [cited 
12.06.2013]. Available from: <http://en.wikipedia.org/wiki/
Richard_Nikolaus_von_Coudenhove-Kalergi#Pan-Euro-
pean_political_activist>.



Euro Focus  ○   Брой 8
10

Оли Рен 
и присъединяването
на България към ЕС   

Авторът е студент, в магистърска 
програма „Европейска интеграция” 
в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”,

Tекстът е продукт на курса История 
на Източното разширяване на 
ЕС, финансиран от Агенцията за 
образование и култура към ЕК.

Лилия Арабаджийска 

На 8 март 1993 г. в Брюксел бива подписано 
Европейското споразумение за асоцииране между 
Европейските общности и Република България, в чийто 
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стане член на Общността и че настоящото асоцииране, 
по мнението на страните, ще помогне на България да 
постигне тази си цел…”�. 
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Оли Рен 
и присъединяването
на България към ЕС   

Споразумението има пряко отношение към 
създаването на условията за постепенна европейска 
интеграция на страната ни чрез осъществяване на 
няколко основни цели, сред които: подкрепа за 
развитието на българската пазарната икономика 
и за изграждането на демократични институции, 
създаване на зона за свободна търговия, 
осигуряване на подходящи рамки за политически 
диалог между страните�.

Изследователският интерес към 
Европейската комисия е мотивиран именно от 
ключовата й политическа роля като основен 
актьор в отношенията между ЕС и бъдещите 
страни-членки. „Въз основа на предоставените 
й от Съвета правомощия Комисията отговаря за 
сключването на споразумения с международни 
организации и държави извън ЕС, включително 
договори за присъединяване на нови държави-
членки.”1 Тоест дипломатическите отношения 
са нейн прерогатив и самите „преговори[те] за 
членство (или преговори за присъединяване) се 
водят между страната-кандидатка и Европейската 

1  Преамбюл. Европейско споразумение 
за асоцииране (1993 год.) между Европейските 
общности и техните държави членки, от една 
страна, и Република България, от друга страна. 
Подписано на 8 март 1993 г., влиза в сила на 1 
февруари 1995 г.

комисия, която представя ЕС.”2 

През периода 2005 – 2006 г. 
проблемите на европейската интеграция в 
България биват поставени на дневен ред 
както в националния, така и в европейския 
публичен дискурс, неизменна част от 
който представляват речевите изявления 
на комисаря по разширяването Оли Рен�. 
Именно той е ангажиран в хода на последната 
фаза от сложния и продължителен процес 
по присъединяване на страната ни към ЕС. 
Затова смятам, че неговите речи могат да 
бъдат използвани като отправна точка при 
проследяването на характерните партньорски 
взаимоотношения между ЕК и българските 
институции по време на присъединителния 
процес. В този смисъл основният проблем, 
с който се занимавам в настоящия анализ, е 
свързан преди всичко с необходимостта да 
бъдат изследвани конкретни, слабо проучени 
до момента, аспекти на европейската 
интеграция в България непосредствено 
преди фактическото й присъединяване към 
ЕС. 

2  ГЕОРГИЕВА, Емилия, Калоян 
СИМЕОНОВ. Европейска интеграция: 
София, 2008, с. 288.
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Работната теза, която защитавам, е следната: 
Членството на България в Европейския съюз е 
поставено в определен публичен дискурс, чийто 
основен демиург е Европейската комисия. През 
призмата на акцентите в речевите изяви на 
комисаря по разширяването Оли Рен може да бъде 
разбрана нейната специфична политическа роля 
като основен партньор на България по време на 
присъединяването й към ЕС.

Изхождайки от така поставения изследователски 
въпрос, става ясна и целта на проучването: чрез 
проследяване на акцентите в речевите изяви на Оли 
Рен да бъдат изведени характеристиките на процеса 
по присъединяване на България към ЕС.

За постигането на целта следва да бъдат 
решени две конкретни изследователски задачи. Те 
са свързани с отговор на въпросите:

•	 Кои са аргументите в публичния дискурс, 
използвани в защита на българското членство в 
Европейския съюз?

•	 От какъв характер са ключовите проблеми и 
основните постижения на България в навечерието 
на присъединяването й към ЕС?

Методологията на работа включва 
емпирично изследване, което се основава върху 
анализ на архивни документи. Базовите източници на 
информация са няколко подбрани речи (отнасящи се 
до подготовката на България за членство) на комисаря 
по разширяването Оли Рен, произнесени през периода 
2005 – 2006 г.

Това предполага и поставянето на някои 
ограничения в настоящия труд. Те са свързани 
главно със стеснените възможности на избрания 
инструментариум, който не дава цялостна и 
представителна информация за присъединителния 
процес, а служи за анализ само на определени негови 

аспекти. В този смисъл направените в края 
на разработката изводи ще са валидни само 
като се вземат предвид ограниченията 
на изследователския метод и посоченият 
времеви период, за който се отнася 

проучването.

 Присъединяването на 
България към ЕС: публичен дискурс 
на Европейската комисия

Преди да пристъпя към същинския 
анализ, следва да уточня, че от шестте 
речи – обект на изследване в настоящата 
разработка – четири се занимават с напредъка 
по присъединяването на България и Румъния, 
а две са посветени конкретно на българския 
присъединителен процес. Едновременният 
интерес към двете държави се дължи на факта, 
че Договорът за присъединяване на Република 
България и Румъния към ЕС представлява общ 
документ, с чието влизане в сила се завършва 
мащабното Източно разширяване на ЕС. В 
този смисъл съвсем естествено е в речевия 
дискурс на европейските политически лидери 
въпросите, отнасящи се до присъединяването 
на двете държави, да се поставят в рамките на 
едно и също изявление. В следващите редове 
ще се опитам да разкрия какъв е публичният 
дискурс спрямо присъединяването на България 
към ЕС, като си давам сметка обаче, че в голяма 
степен той се отнася до шестото разширяване 
като цяло.

Тук е мястото да направя и още едно 
важно уточнение. Аргументите в подкрепа 
на българското присъединяване са изведени 
единствено от речевите акции през 2005 г. С 
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този подход не се цели някакво изкривяване на 
фактологичната точност в една или друга посока 
– дори напротив, самото съдържание на речите 
от 2006 г. ограничава възможността публичният 
дискурс спрямо присъединяването изобщо да 
бъде изведен като предмет на изследване. Самото 
членство вече не подлежи на обсъждане – тъкмо 
защото присъединителният процес е необратим, 
а през 2006 г. за България той навлиза в своята 
последна фаза.

Основният въпрос, който ме интересува на 
този етап от изследването, е: какъв е характерът 
на аргументите, които преобладават в полза на 
присъединяването на България към ЕС? Дали те 
имат морален, или по-скоро рационален характер?

Речта, озаглавена „Българският път към 
ЕС: справедлива и ефективна съдебна система”3, 
е произнесена на 18 март 2005 г. в Парламента на 
Република България при първото посещение на 
Оли Рен като комисар, отговорен за разширяването. 
Това е една от двете речеви изяви, посветени изцяло 
на българския процес по присъединяване, затова 
смятам акцентите в нея за особено показателни. 
Един от тях е именно начинът, по който се говори 
за присъединяването на България (и Румъния) 
през 2007 г. В научните среди няма единно мнение 
дали това присъединяване представлява част от 
петото, или съвсем отделно, шесто разширяване 
на ЕС. Ако се съди по речевите изявления на 
Оли Рен обаче, става ясно, че Комисията е 
категорична по този въпрос: навсякъде, където 
бива споменато, то се определя като „завършване 
на петото разширяване” на ЕС. Тоест, от една 
страна, България е поставена в публичния дискурс 
на Източното разширяване на ЕС. От друга 
страна, нейното присъединяване носи собствени 

3  БОРХАРТ, Клаус-Дитер. АБВ на правото на 
Европейския съюз. Люксембург: 2011, с. 74.

реквизити: „Присъединяването на България 
и Румъния […] е също така пример за целия 
балкански регион.”4 Оли Рен изрично подчертава 
„специфичната и засвидетелствана роля на 
България като модел и стимул за насърчаване 
на демокрацията и стабилитета в Западните 
Балкани. Устойчивата във времето решителност 
на България да се свърже с европейската и други 
институции представляваше ключов елемент в 
този процес.”5 В този смисъл присъединяването 
на България е представително както за 
Източното разширяване, така и в частност 
за разширяване към Балканския полуостров. 
Тази перспектива съдържа в себе си по-скоро 
политически аргументи: разпространяването 
на демократичния модел е предпоставка за 
развитието на свободна пазарна икономика в 
балканските държави, което, от своя страна, 
ще разшири възможностите за качествен 
политически диалог, а оттам и за изграждането 
на стабилни икономически взаимоотношения; 
в същото време е редно да се отбележи, че 
демократичните ценности са основни за 
Европейския съюз, макар имащи дълбоко 
политически характер.

Представянето на страната ни като модел 
за подражание е само част от особено интересния 
подход на Оли Рен при изграждането на 
публичния образ на България. С подписването на 
Договора за присъединяване тя получава статут 
на страна-наблюдател в ЕС, като осемнадесет 
нейни представители присъстват в дейностите 
на Европейския парламент, за да защитават 
интересите на българските граждани�. „Тяхното 
присъствие […] несъмнено ще допринесе за 
4  ФОНТЕН, Паскал. Европа в 12 урока. 
Люксембург: 2010, с. 17.
5  Комисар по разширяването през периода 
2004 – 2010 г. 
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опознаването на България от страните-членки […]. 
Също така то ще повлияе върху положителната 
репутация и възприемане на България в самите 
държави-членки.”� Към това може да се прибави и 
важната, според Оли Рен, роля в присъединителния 
процес на Съвместния парламентарен комитет, 
който спомага за политическия диалог между 
Европейския и българския парламенти6. От една 
страна, политическият диалог е необходимо 
условие за самото съществуване на европейския 
проект. От друга страна обаче, се очаква действията 
по изграждането на този диалог да формират 
положителни нагласи в общественото съзнание 
спрямо присъединяването на българската държава 
към ЕС.

В пряка връзка с предходното е и 
специфичният начин, по който проблемите в 
присъединителния процес биват представяни в 
публичното пространство. Оли Рен е изключително 
въздържан в употребата на някои понятия, които 
имат по-негативна смислова натовареност. В 
повечето случаи той говори например за „пропуски” 
или „недостатъци”, употребява евфемистичното 
„предизвикателства” вместо проблеми, а Комисията 
е „загрижена”, „изпитва сериозно безпокойство” 
по отношение на някои нерешени въпроси. Това 
смекчаване на явните критики е резултат както 
от характерния начин за водене на дипломация от 
страна на ЕК, така и от склонността на комисарите 
по разширяването да проявяват едно партньорски 
настроено разбиране към трудностите в 
интеграционния процес на бъдещите членове.

На Съвместния парламентарен комитет 
6  Което заглавие, само по себе си, е показателно 
за ключовите проблеми по време на присъединителния 
процес, за които ще стане дума по-нататък в анализа. 
Встрани от настоящия текст, читателят сам би могъл 
да направи аналогия с проблемите на България към 
днешна дата (8 години по-късно!), когато реформата 
на съдебната система все още не е осъществена…

между ЕС и България Оли Рен казва, че „тази 
среща се състои по време на решителния 
момент, когато България е пред прага на 
пълното си завръщане към европейското 
семейство.”� Наред с това, в публичния 
диксурс са поставени също „ценностите 
и добродетелите на българския народ”7, 
които са напълно съвместими с европейските: 
„Завършването на процеса по разширяване ще 
отвори вратата пред България и ще подпомогне 
разпространението на нашите споделени 
ценности на европейския континент.”8 
Всичко това е много показателно за моралния 
императив в подкрепа на българското 
присъединяване.

Приведените в предходните редове 
факти бяха нужни, за да може обосновано 
да се отговори на поставения в началото 
въпрос за преобладващите аргументи в полза 
на разширяването. Рационалните доводи 
прозират зад изграждането на адекватен 
политически диалог между България и ЕС 
и насърчаването чрез българския пример 
на демократичните практики в Западните 
Балкани. В същото време Оли Рен обръща 
особено внимание върху съвместимостта 
между българските и европейските ценности 
и пълното завръщане на България към 
европейското семейство, в основата на които 
аргументи стои моралният императив. В този 
смисъл не би могъл да се направи категоричен 
извод за преобладаващия характер на 

7  REHN, Olli. Bulgaria’s way to the EU: 
a fair and efficient judicial system. Speech at the 
Parliament of the Republic of Bulgaria: Sofia, 
18th March 2005. In: Europa Press Releases 
[online]. [cited 30 May 2013]. Available: http://
europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-05-185_
en.htm#PR_metaPressRelease_bottom.
8  Пак там. Курсивът – мой. Бел. авт.
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мотивите по повод присъединяването на България 
към ЕС. Цялостната дискурсна стратегия на 
ЕК около това присъединяване е изградена 
върху баланса между ценностни и рационални 
аргументи.

2. Изпълнение на критериите за 
членство: акценти в публичния дискурс

В настоящия параграф ще се занимая с 
напредъка на България в изпълнението на критериите 
за членство, акцентирайки върху двете основни 
линии в речевия дискурс: постигнати резултати 
и проблемни области по всеки отделен критерий: 
политически, икономически, правен. В хода на 
анализа ще се опитам да удържа хронологичната 
динамика на речевите акценти, за да проследя дали 
има наличие на континуитет в развитието спрямо 
критериите.

2.1. Политически критерии

В речта си от март 2005 г. Оли Рен обръща 
сериозно внимание на някои ключови въпроси, 
свърани с изпълнението на политическите критерии. 
Поставен е акцент върху развитието спрямо 
реформата на публичната администрация, но 
категоричното мнение на Комисията е, че гражданите 
и икономическите субекти все още не могат да се 
възползват от качествена, компетентна, прозрачна 
и независима от натиск гражданска услуга9. Затова 
„изграждането на административен капацитет в 
различни области трябва да остане приоритет.”10

Втората важна сфера, върху чиито проблеми 

9  Пак там.
10  REHN, Olli. Bulgaria’s work programme up to 
accession in the light of the Monitoring Report. EU-Bulgaria Joint 
Parliamentary Committee: Brussels, 28 November 2005. In: Europa 
Press Releases [online]. [cited 30 May 2013]. Available: http://
europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-05-740_en.htm#PR_
metaPressRelease_bottom.

бива поставено особено ударение, е реформата на 
съдебната система, където за напредък дори и не 
става дума:

Всеобхватното предизвикателство пред България 
остава реформата на съдебната система. Това е 
приоритет над приоритетите. Това не е реформа, 
предназначена да удовлетвори изискванията 
на европейската бюрокрация, а реформа, която 
трябва да направи съдебната система по-
ефикасна, благонадеждна, ефективна и прозрачна. 
Независимо от политическата чувствителност по 
този въпрос, необходими са незабавни действия в 
тази област�.

Подчертава се доброто партньорство 
между политическите партии при предприемането 
на конституционни промени, но акцентът 
категорично е поставен върху оставащите 
проблеми, включително върху необходимостта 
от приемане на нов Наказателно-процесуален 
кодекс, който да осигури структурни промени в 
досъдебната фаза:

Тази реформа е крайно належаща, за да обезпечи, 
че България има легални средства и ресурси за 
пълното прилагане на върховенството на правото 
и преследването по удовлетворителен начин на 
организираната престъпност и корупция.

България трябва да уважи поетия от нея ангажимент 
по време на преговорите по присъединяване, а 
именно да реализира необходимата реформа най-
късно до края на 2005 г.11 

Третият проблем, върху който особено 
се набляга, е свързан с прилагането на 
съществуващата законодателна рамка в сферата 
на човешките права, особено по отношение на 
уязвимите и малцинствени групи�. Обръщам 
внимание на факта, че законовото основание 
е налице, а проблемът се състои в социалната 
пракитка.

В речта от октомври 2005 г. се 
акцентира върху „задоволителното” покриване 
на политическите критерии, където обаче се 
изискват повече „усилия, за да се проведе 

11  Пак там.
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реформата в публичната администрация, ефективно 
да се осъществи реформата на съдебната система и 
да се засили борбата срещу корупцията, особено по 
високите равнища. Необходими са по-нататъшни 
усилия от България и Румъния в сферата на 
човешките права и защитата на малцинствата и 
уязвимите групи.”� Както се вижда, визираните 
проблемни сфери са сходни с тези от март същата 
година. Важно е да се отбележи, че значително се 
засилва интересът към недостатъчната борба с 
корупцията, където прогресът е „ограничен” и „в 
тази област са необходими спешни мерки.”12

През ноември 2005 г. комисарят по 
разширяването заявява, че България продължава 
да изпълнява политическите критерии. В 
самото изложение на речта обаче той набляга на 
нобходимостта от подобряване функционирането 
и отчетността на съдебната система особено 
що се отнася до проблемите в досъдебната 
фаза, намаляването на недовършените дела и 
повишаването на публичното доверие в съдебната 
система.

Според Комисията усилията за ефективна 
борба срещу организираната престъпност и 
корупцията, особено по високите равнища, са 
недостатъчни. Оли Рен изтъква, че за Комисията са 
важни резултатите, а не обещанията.

Неуспехът да се постигне едно единствено важно 
осъждане за корупция по високите етажи през 
последните години, въпреки наличните свидетелства 
за нейния мащаб, е причина за сериозно безпокойство. 
Никой не трябва да стои над закона13.

В тази реч отново са засегнати проблемите в 
областта на човешките права, като се препоръчват 
12  Пак там. Курсивът – мой. Бел. авт.
13  REHN, Olli. Bulgaria’s way to the EU: a fair 
and efficient judicial system. Speech at the Parliament 
of the Republic of Bulgaria: Sofia, 18th March 2005. 
In: Europa Press Releases [online]. [cited 30 May 
2013]. Available: http://europa.eu/rapid/press-release_
SPEECH-05-185_en.htm#PR_metaPressRelease_bottom.

целенасочени действия за подобряване на 
ситуацията с психично болните, детските 
помощи и интеграцията на малцинствата. 
Прави впечатление, че тук вече е избегната 
общата категория „уязвими групи”, 
използвана в предходните две речи, което 
едва ли е случаен факт.

Речта, посветена на предварителната 
оценка на България и Румъния от април 
2006 г., е най-богата откъм информация за 
изпълнението на политическите критерии. 
Още в самото начало на своето изявление 
Оли Рен набляга върху постиженията на 
двете държави, свързани с демократичната 
и икономическа трансформация, като 
допълнително подчертава, че те покриват 
политическите критерии от няколко 
години и в същото време са на път напълно 
да покрият също икономическите и правни 
критерии. Разбира се, има определен брой 
останали сфери, в които реформите все още 
се нуждаят от довършване.

Въпреки споменатото в уводните 
думи покриване на политическите критерии, 
успехът на България в тази област е подложен 
на сериозна критика. Напредъкът в реформата 
на съдебната система, по думите на Оли Рен, 
е „ограничен”: приет е нов Наказателно-
процесуален кодекс и са направени дълго 
чакани изменения в Конституцията, които 
обаче оставят неяснота по отношение 
гарантирането на независимостта 
на съдебната власт. „Необходимо е 
повишаване на отчетността, прозрачността 
и ефикасността на […] съдебна[та] система. 
Двусмислията по отношение на нейната 
независимост следва да бъдат премахнати.”14

14  REHN, Olli. Bulgaria’s work programme 
up to accession in the light of the Monitoring 
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Критиката към борбата с корупцията и 
организираната престъпност е дори още по-явна:

България предприе първите си стъпки в борбата 
срещу корупцията. За първи път е отнет имунитетът 
на двама членове на парламента, което позволява 
да бъдат преследвани в обвинение за корупция. 
Но същесвтуващите законови основания за 
преследване на корупция по високите етажи рядко 
биват използвани. […]

България трябва да покаже осезаеми резултати 
от разследванията с конкретни последствия като 
обвинителни актове, осъждания и разубеждаващи 
присъди, да демонстрира наличието на политическа 
воля и ефективни структури�.

Препоръката на Комисията в тази област е 
подсилване на структурите за борба с корупцията 
и организираната престъпност, а също и 
предприемане на убедителни действия в тази, по 
думите на Оли Рен, „критична сфера”.

През април 2006 г. България вече получава 
похвала за своите усилия по подобряване на 
функционирането и структурата на публичната 
администрация. Комисията отчита умерено 
постижение и по някои въпроси в сферата на 
човешките права, например по отношение на 
детската закрила, хората с двигателни проблеми 
и психично болните. В същото време обаче 
„трафикът на хора остава проблем за България. 
Все пак засиленото сътрудничество със страните-
членки доведе до някои резултати за разрушаването 
на мрежите.”� Комисията препоръчва ускорени 
усилия и спрямо интеграцията на малцинствата, в 
частност на ромското.

Речта от май 2006 г. е посветена на 
Мониторинговия доклад за напредъка на България 
и Румъния към присъединяване, но тук Оли Рен 

Report. EU-Bulgaria Joint Parliamentary Committee: 
Brussels, 28 November 2005. In: Europa Press 
Releases [online]. [cited 30 May 2013]. Available: 
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-05-740_
en.htm#PR_metaPressRelease_bottom. Курсивът – мой. 
Бел. авт.

е значително по-лаконичен – най-вече поради 
изчерпателното съдържание на предходното 
изявление, свързано с предварителната 
оценка. Според Комисията е необходимо 
ефективно прилагане на реформата на 
съдебната система и подсилване на борбата с 
корупцията, в частност по високите етажи15. 
България „трябва да упражни строг контрол 
над организираната престъпност и корупция. 
Тя също така трябва да демонстрира явни 
свидетелства за резултати в борбата срещу 
корупцията, измерими чрез разследвания и 
съдопроизводства.”16 Необходими са още 
усилия в сферата на човешките права, в 
частност правата на малцинствата.

През септември 2006 г. акцентът в 
голяма степен е поставен върху постиженията. 
„България продължи процеса на реформа на 
съдебната система. Правната рамка се подобри 
[…]. Текущата подготовка за конституционна 
реформа също върви добре.”17

Оли Рен набляга на значителния 
напредък в борбата с корупцията, като 
отчита обаче и необходимостта да бъдат 
подобрени практическите резултати. 
В борбата с организираната престъпност 
също има прогрес, но броят на успешните 
съдебни преследвания все още е нисък. Тези 
ключови проблеми предпоставят решението 
на Комисията да приложи предвидените 
в Договора инструменти за последващо 

15  REHN, Olli. Bulgaria’s way to the EU: 
a fair and efficient judicial system. Speech at the 
Parliament of the Republic of Bulgaria: Sofia, 18th 
March 2005. In: Europa Press Releases [online]. 
[cited 30 May 2013]. Available: http://europa.
eu/rapid/press-release_SPEECH-05-185_en.htm#PR_
metaPressRelease_bottom.
16  Пак там.
17  Пак там.
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наблюдение след присъединяването: „Комисията 
ще въведе Механизъм за сътрудничество и 
проверка за напредъка в областите на съдебната 
реформа и борбата с корупцията и организираната 
престъпност.”18

И така, би могло да се заключи, че спрямо 
изпълнението на политическите критерии 
ударението е поставено върху: реформата на 
публичната администрация, където в рамките 
на разглеждания период се наблюдава развитие в 
положителна посока; проблематичното прилагане 
на законодателството в областта на човешките 
права; реформата на съдебната власт и свързаните 
с нея борба с корупцията и организираната 
престъпност, където динамиката в препоръките е 
най-интензивна. През септември 2006 г. акцентът 
в речта е поставен почти изцяло върху напредъка 
по отношение на реформата на съдебната система, 
като критиките са насочени главно към липсата на 
практически резултати в борбата с корупцията и 
организираната престъпност. Ако обаче напредъкът, 
за който става дума в тази реч, бе достатъчно осезаем, 
може би нямаше да има нужда от въвеждането на 
инструментите за продължаващ мониторинг след 
присъединяването.

2.2. Икономически критерии

Най-напред, бих искала да отбележа, че 
речевите акценти по отношение на изпълнението 
на икономическите критерии са доста оскъдни 
като количество и съдържание. Въпросът с 
функциониращата пазарна икономика се счита за 
решен19, което може би е причината да не се отделя 
особено внимание на проблемите и постиженията 
в тази област. Нека все пак се спра на фактите, 
които, държа да отбележа, не бе възможно да бъдат 

18  Пак там.
19  Очевидно още през 2002 г., когато Комисията 
официално обявява, че България изпълнява 
икономическите критерии за членство.

регистрирани във всяка от анализираните 
речи.

В речта, произнесена през март 
2005 г., се отбелязва, че икономическите 
структури са в процес на адаптация 
към международните стандарти и че 
икономическата реформа в България е 
започнала по-късно от необходимото. Все 
пак акцентът е поставен върху неоспоримия 
напредък: „продължителната тенденция на 
икономически растеж и чуждестранните 
инвестиции са доказателство за съживяването 
на икономическата тъкан. Още през 2002 
г. Комисията установи, че България има 
функционираща пазарна икономика според 
критериите от Копенхаген.”�

През октомври 2005 г. Оли Рен набляга 
върху регистрирания икономически растеж и 
проведените структурни реформи, но акцентът 
е поставен по-скоро върху проблемите, 
свързани с увеличаващия се бюджетен 
дефицит и необходимостта от реформи 
на трудовия пазар. Властите в България 
биват насърчени да подобрят реформените 
усилия в областта на икономиката, за да 
може страната да изпълни европейските 
изисквания в периода преди фактическото 
присъединяване.

Що се отнася до речта от ноември 2005 
г., там са визирани единствено проблемите 
с бюджетния дефицит, а препоръката е за 
ускоряване на реформите на трудовия пазар.

През май 2006 г. икономическата 
трансформация в България (и Румъния) е 
определена като „забележителен успех” (при 
това в полза на всички!), което е явна похвала 
от страна на Европейската комисия. Но пък 
следва да се има предвид, че точно през този 



Euro Focus ○  Брой 8

19

Euro Focus  ○   Брой 8

период до присъединяването на България към 
ЕС има около половин година, а проблемите с 
покриването на някои от политическите критерии 
са с много висок интензитет. Което обаче поставя 
под съмнение самото наличие на функционираща 
пазарна икономика в условията на очевидно 
неразвита демокрация и съмнителни практики в 
съдебната власт, която функционира в контекста 
на системна корупция и връзки с организираната 
престъпност едновременно.

В крайна сметка, може да се заключи, че 
по отношение изпълнението на икономическите 
критерии акцентът е поставен върху безспорния 
прогрес на реформените действия в тази област, а 
конкретните проблеми се отнасят до нарастващия 
бюджетен дефицит и реформите на трудовия 
пазар. Като цяло, в речите не е отделено особено 
внимание на икономическите реформи, а 
препоръките се отнасят предимно до засилване 
на усилията в конкретно посочени области.

2.3. Приемане и прилагане на acquis 
communautaire

Акцентът в речта, произнесена през март 
2005 г., пада върху високата степен на хармонизация 
на българското законодателство с изискванията 
на европейското acquis communautaire, като бива 
подчертан положителният ефект от съгласуваните 
действия на правителствата след отваряне на 
преговорния процес. Оли Рен допълва обаче, 
че „тези усилия трябва да бъдат продължени с 
оглед подобряване на оставащите недостатъци 
и намиране на начин за пълното прилагане на 
европейската легислатура.”�

През октомври 2005 г. Комисията 
идентифицира ограничен кръг проблемни 
въпроси, които засягат около 10% от европейското 
право: „ако страните не предприемат незабавни и 
решителни действия в тези сфери, няма да бъдат 

готови за присъединяване към предвидената 
дата.”20 Първата категория включва сфери, 
които изискват техническо решение, докато 
втората се отнася до способността на България 
да се възползва от средствата по европейските 
фондове, за чието усвояване се изисква да 
бъде изградена цялостна административна 
структура. Третата категория се отнася до 
функционирането на вътрешния пазар и до 
сигурността на ЕС.

В речта от ноември 2005 г. се акцентира, 
че България е постигнала сериозно ниво на 
хармонизация, но условие за внедряването и 
прилагането на европейското право е развитието 
на подходящ административен и съдебен 
капацитет. Комисията в особена степен наблага 
на факта, че не е достатъчно правото само да 
бъде прието, но и да се прилага на практика.

Споменатите в речта от октомври 2005 
г. проблемни области, покриващи около 10% от 
европейското право, все още не са решени.

През април 2006 г. Комисията отчита 
напредък по отношение на хармонизацията 
с правната рамка на ЕС. България вече има 
необходимите основни законодателство и 
структури за управление на структурните 
фондове. Налице са закони и планове за 
действие в различни области, включително 
план за подобряване на административните 
структури. В същото време се подчертава 
обаче, че приетото законодателство следва да се 
приложи на практика.

20  REHN, Olli. Bulgaria’s way to the EU: 
a fair and efficient judicial system. Speech at the 
Parliament of the Republic of Bulgaria: Sofia, 18th 
March 2005. In: Europa Press Releases [online]. 
[cited 30 May 2013]. Available: http://europa.
eu/rapid/press-release_SPEECH-05-185_en.htm#PR_
metaPressRelease_bottom.
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През май 2006 г. вече е постигнат 
„забележителен напредък” и повечето от сферите 
са „безпроблемни”. Областите, които сериозно 
безпокоят ЕК, са намалени от 16 на 6 (към съответния 
момент те са свързани със земеделието, хранителната 
безопасност и ветеринарните въпроси, с контрола и 
управлението на европейските фондове), като за тях 
е препоръчано полагане на допълнителни усилия от 
страна на българската държава.

В речта от септември 2006 г. България и 
Румъния получават поздравления за значителните 
усилия при адаптирането на тяхното законодателство 
и администрация към законите и правилата на ЕС.

Според Европейската комисия ключовите 
проблеми, свързани с приемането и прилагането 
на acquis communautaire, се отнасят предимно 
до способността на България да се възползва от 
средствата по европейските фондове, до въпроси, 
които изискват техническо решение, и такива, 
отнасящи се до функционирането на вътрешния 
пазар и сигурността на Европейския съюз. 
Затрудненията са свързани не толкова с приемането 
на съответното законодателство в дадена област, 
а преди всичко с практическото приложение на 
законовите разпоредби.

3. Постигнати резултати и ключови 
проблеми в процеса на европейска 

интеграция: обобщение

Спрямо политическите критерии анализът 
показва, че в отделни области се наблюдава 
осезаем напредък по отношение на създадените 
структури и приетите законодателство и планове 
за действие. В същото време обаче проблемите в 
някои сфери застрашават влизането на България в 
ЕС на предвидената дата. През пролетта на 2006 г. 
Оли Рен изтъква, че присъединяването на България 

към ЕС през 2007 г. е възможно, ако бъдат 
завършени реформите и тяхното практическо 
приложение. Критичните сфери, които биха 
отключили предпазните клаузи на договора, 
са съдебната реформа и борбата с корупцията 
и организираната престъпност. Специално 
отделеното в речите внимание именно върху 
тези предизвикателства не е случайно. Тъй 
като „върховенството на правото поддържа 
функционирането на цялото общество и 
икономика; затова то има фундаментално 
значение за присъединяването към ЕС.”�

Що се отнася до икономическите 
критерии, акцентите в речевия дискурс 
показват явен превес на постиженията спрямо 
проблемите. Като цяло, оценката на Комисията 
за покриването на критериите от Копенхаген 
е положителна и липсва явната критика, която 
се наблюдава по отношение изпълнението 
на политическите критерии. Което, само по 
себе си, е особено интересен факт – именно 
в светлината на взаимообвързаността между 
отделните критерии за членство. От една страна, 
Комисията отчита наличие на функционираща 
пазарна икономика в България, от друга страна 
обаче, не са създадени условията за нейното 
съществуване и развитие, а именно – компетентна 
и безпристрастна съдебна власт, която да 
осигурява качествена защита при регулирането 
на сложните и противоречиви интереси на 
гражданите и икономическите субекти. Така 
съпоставени, резултатите позволяват да се 
изведе очевидното противоречие в някои от 
оценките на Европейската комисия.

По отношение на критериите, 
свързани с приемането и прилагането на 
acquis communautaire, анализът показва, че 
приемането на европейското законодателство 
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далеч не е най-голямата беда в процеса на 
присъединяване. Проблемът се състои преди всичко 
във фактическото неприлагане на европейското 
право, иначе налично в българския юридически 
корпус.

Заключение

В началото на настоящия анализ си поставих 
за цел да изведа особеностите на присъединителния 
процес в България през периода 2005 – 2006 г., 
изхождайки от речевия дискурс на Европейската 
комисия, представлявана от комисаря по 
разширяването Оли Рен.

Първата задача бе да се проследи публичният 
дискурс, в който е поставено бъдещото членство 
на България в ЕС. Резултатите от изследването 
показват, че аргументите в защита на 
разширяването към югоизток носят реквизитите 
както на рационалния, така и на моралния 
императив.

Втората задача имаше за цел да установи 
с какво се характеризират постиженията и 
проблемите на България в процеса на присъединяване 
към ЕС. Общата картина показва наличието на 
една балансирана оценка от страна на Комисията, 
която се стреми да отчете както напредъка, така 
и оставащите проблеми в съответните области. 
Няма да бъде пресилено, ако се каже, че зад почти 
всички визирани проблеми стои постоянстващият 
рефрен за липсата на практическо приложение 
на реформените политики. Не внедряването на 
европейското право, не приемането на планове 
за действие или изграждането на подходящи 
административни структури стоят в основата 
на мъчната европейска интеграция в България. 
Проблемът произтича от специфичната социална 
практика, която не позволява да се постигне реален 

успех и напредък, а служи само за регистриране 
на усилията по пътя към членство в ЕС.

* * *

Проведеният анализ позволява да 
се заключи, че партньорската нагласа на 
Европейската комисия спрямо България при 
подготовката й за пълноправно членство 
в ЕС не може да бъде оценена еднозначно. 
От една страна, Комисията се стреми да 
създаде предпоставки, които да легитимират 
решението за югоизточното разширяване, и в 
същото време поставя на дневен ред степента 
на напредък в реформените политики спрямо 
всеки отделен критерий за членство. От 
друга страна обаче, нейните препоръки 
често се характеризират с една твърде 
обща формулировка (която по определение 
няма как да изисква конкретни резултати), а 
цялостната картина в оценките не е лишена 
от някои логически противоречия, свързани с 
невъзможността напредъкът по отделните 
критерии да се движи в толкова различни, дори 
противоположни посоки.
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Georgi Kralev 
 Les Balkans occidentaux et leur intégration européenne 
représentent aujourd’hui un des plus grands enjeux devant l’Union 
européenne. Cette partie du vieux continent qui a connu plusieurs 
guerres pendant les années 1990, affronte de nouvelles difficultés 
dans le processus de développement politique, économique et 
social. Le retard dû essentiellement aux guerres en Bosnie et puis 
au Kosovo divise les pays de la région des autres Etats de l’Europe 
orientale qui ont déjà adhéré à l’UE. 

La Serbie après Milosevic: 
entre l’Europe et le Kosovo
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La Serbie après Milosevic: 
entre l’Europe et le Kosovo

 Quand on parle des Balkans de l’Ouest, il faut bien 
noter que les pays qui forment cette région ne possèdent 
pas le même niveau de développement, d’où vient la 
forte divergence entre les différents Etats. Par exemple, 
la Croatie se verra dans quelques mois Etat-membre 
de l’Union qui n’est absolument pas la perspective de 
la Bosnie-Herzégovine ou encore de la Macédoine. Des 
conflits internes et même entre les pays de la région 
persistent et bloquent d’une manière ou d’une autre 
leur rapprochement à l’UE. Dans ce contexte, on pourrait 
décrire la querelle entre la Macédoine et la Grèce sur 
le nom de l’ex république yougoslave, mais aussi les 
problèmes internes de la Bosnie et la formation d’un 
« Etat passif » qui existe toujours comme protectorat 
international, 17 ans après la signature des accords de 
Dayton. 

 Pourtant un autre phénomène intéressant attire 
l’attention dans la région. C’est le conflit de Kosovo qui a 
provoqué l’éclatement d’une guerre locale en 1998-1999 
et a causé la mort de plusieurs milliers de personnes et 
l’expatriation de presque 1,4 millions de Kosovars en 
Albanie et en Macédoine. Cette question qui reste ouverte 
même après l’auto proclamation de l’indépendance du 
Kosovo, le 17 février 2008, représente la pierre angulaire 
de l’avenir européen de ces deux pays, mais peut-être 
aussi de la région des Balkans. 

 On peut alors considérer l’intégration européenne 
des Balkans occidentaux comme le plus grand défi devant 
la politique extérieure de l’UE. Il faut remarquer que la 
région est encore définie comme instable selon plusieurs 
politiciens et experts et comme le politologue bulgare et 
fin connaisseur des problèmes balkaniques, Ivan Krastev 
l’a dit: « le paradigme de l’intégration est la seule vision 
de long terme de la politique de la région et cela explique 
le fait que son influence devient de plus en plus forte »�. 
Alors, ce n’est pas seulement l’Union qui veut intégrer les 
pays, mais une grande partie des Etats posent la question 
de devenir membres de l’UE comme objectif capital pour 
eux. 

 Ici émerge une question fondamentale qui 
concerne plus particulièrement l’avenir européen de la 

Serbie et du Kosovo. Le principal défi qui persiste est  
l’acceptation de l’indépendance du Kosovo, sera-t-
elle le prix que la Serbie devra payer pour adhérer à 
l’UE. On doit bien considérer qu’après les guerres de 
Milosevic, on observe une stabilisation du pays qui a 
mené lors des gouvernements de Djindjic et puis de 
Tadic une politique d’apaisement sur la question de 
l’indépendance de l’ex province serbe. D’autre part, on 
ne peut pas contourner le comportement beaucoup 
plus ferme et même nationaliste de Kostunica et 
surtout de Nikolic aujourd’hui, qui sont différents 
mais qui nient la séparation kosovare. 

 Pour mieux répondre aux questions de 
l’avenir serbe en Europe, il faut avouer que la société 
est divisée et une grande partie de la population serbe 
rejette toute concession envers Pristina. Pourtant, il y 
a des sympathisants de l’intégration européenne qui 
sont prêts à négocier avec les Kosovars même s’ils 
rejettent l’indépendance unilatéralement proclamée. 
Donc, on observe un manque de consensus au niveau 
de la société qui résulte en réactions politiques 
assez nationalistes et une période de négociations 
retardées. Alors la décision de la Commission 
européenne en mars 2012 d’attribuer le statut d’Etat 
candidat à la Serbie peut être évaluée comme un pas 
en avant, même si juste quelques mois plus tard, le 
nouveau président Nikolic a excité la communauté 
internationale en niant l’existence et la responsabilité 
serbe du massacre de Srebrenica. Ainsi, on doit bien 
remarquer l’émergence d’un clivage, pour ou contre 
l’intégration européenne, entre les partis serbes qui 
jouent souvent le rôle de facteurs de déstabilisation. 
Puis, les partis dits anti-européens cherchent le 
soutien russe et ne lie l’avenir de la Serbie qu’à une 
coopération avec l’UE. Pourtant la sauvegarde de 
bonnes relations avec la Russie représente aussi un 
objectif principal pour certains politiciens serbes (qui 
semble absurde puisque plus de 50 % de l’échange 
commercial de la Serbie est avec les Etats-membres).
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Le contexte post-Yougoslave

Au début de l’analyse, il faut bien expliquer 
les raisons qui ont ultérieurement provoqué le casse-
tête actuel sur le statut de Kosovo et la position 
serbe. Un point de vue plus vaste est indispensable 
pour mieux comprendre la dynamique de l’espace 
post-Yougoslave pendant les dernières décennies. 
Il faut alors bien distinguer trois facteurs essentiels 
qui ont contribué à la dissolution de l’Etat fédéral1. 
Premièrement, la désintégration de l’Etat après 
la fin de la confrontation entre les Etats-Unis et 
l’URSS et la fin de la guerre froide. Puis, c’est la 
fragmentation de la Yougoslavie à des petits Etats 
multinationaux qui se sont développés dans un 
contexte de transition capitaliste. Et finalement, 
on doit noter les tendances et les configurations 
politiques dans le contexte de crise et collapse du 
socialisme. 

Ensuite, on doit savoir que les grandes 
puissances mondiales voulaient bien conserver  
l’intégralité de la Yougoslavie pendant la guerre 
froide. Cependant, au début des années 1990, 
cette option est devenue moins attrayante 
surtout pour les Américains qui ont décidé 
que ce « champs de bataille » n’a plus la même 
importance géopolitique. Ce changement de la 
politique américaine a ouvert la possibilité pour 
une future dissolution de l’Etat Yougoslave2. A 
cette époque-là, l’armée fédérale et l’appareil 
de sécurité étatique étaient politiquement et 
culturellement susceptibles à utiliser la force 
militaire si nécessaire, pour garder l’unité du 
pays.

1  Slavisa Orlovic (2008): Parties and 
the party system of Serbia and European 
integrations, p. 206
2  Peter Gowan (1999): Placing Serbia in 
context, p. 172

En même temps, les adeptes du système 
capitaliste étaient aussi les plus proches à l’Union 
européenne et certains d’entre eux ont lié le désir 
sécessionniste au but du capitalisme occidental 
et au rapprochement à l’UE. De cette façon, on 
est arrivé à une opposition entre deux types de 
clivages dans l’ex pays fédérale – le social et le 
national. Même si le cas de la transition serbe 
est différent de ceux des autres pays de la région, 
on pourrait dire que les tendances provenant de 
l’ex-parti communiste (voué aux traditions du 
socialisme étatique) étaient évidentes surtout 
en Serbie avec le parti socialiste de Milosevic, 
mais aussi au Monténégro et en Macédoine. Les 
partis socialistes en Bulgarie et en Roumanie au 
début des années 1990 ne cachaient guère leurs 
comportements anti-capitalistes qui pourrait être 
associé à une tendance régionale. 

Ainsi, l’interdépendance entre les différents 
groupes sociaux, ceux qui soutiennent le régime 
de socialisme étatique et ceux qui étaient pour 
un développement capitaliste de la Yougoslavie, a 
provoqué un clivage assez fort3. En le renforçant 
avec les espoirs sécessionnistes des plus riches 
républiques, l’existence de l’Etat fédéral était mise 
en question. De cette manière, les Etats-Unis ont 
agi juste après la reconnaissance d’indépendance 
de la Croatie par l’Allemagne et ils ont soutenu 
la sécession de la Bosnie qui a aussi déclaré son 
indépendance. Puis, quelques années plus tard lors 
de la crise du Kosovo, les Etats-Unis ont organisé 
la mission de l’OTAN qui a augmenté la probabilité 
d’actes d’atrocités et de vastes vagues de réfugiés 
dans les pays voisins. 

Etant donné le contexte yougoslave des 
années 1990, l’Union européenne était très 
concernée sur ce qui se passait à ses frontières. 
3  Peter Gowan (1999): Placing Serbia in 
context, p. 172
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L’intérêt principal des Etats européens était 
de limiter le conflit et de prévenir une crise 
humanitaire. Des objectifs qui n’ont pas été 
franchis entièrement en Bosnie et au Kosovo. Un 
argument fort dans cette direction était la décision 
du président Clinton de prolonger la guerre en 
Bosnie juste pour montrer que les Etats européens 
n’étaient pas prêts à remédier à ce problème. 
Ensuite, la guère de Kosovo était une formidable 
opportunité pour les Américains de montrer à 
nouveau leur dominance dans la région et surtout 
de contourner le facteur russe qui influençait la 
politique serbe à cette époque-là. 

Il faut quand même remarquer que l’UE 
est devenue plus active après la guerre et qu’elle 
a ouvert les perspectives européennes pour la 
région au Conseil européen de Thessalonique en 
2003. Selon la logique européenne, les problèmes 
et les conflits des Balkans peuvent être résolus 
par l’intégration européenne des pays de la 
région. Un bon argument qui reste quand même 
difficile à accomplir à cause du différent niveau de 
développement des Etats. En réalité, on n’observe 
que la perspective claire de la Croatie qui deviendra 
membre en juillet 2013, mais la méthode de traiter 
les Etats en groupes, qui était le principe des 
élargissements de 2004 et de 2007 est resté dans 
le passé. La coopération régionale peut être un bon 
moyen d’avancer vers l’UE, mais dans le cas du 
Kosovo par exemple, le choc entre le nationalisme 
serbe et albanais perturbe le processus et se 
manifeste comme un problème à longue durée. 

La division entre les partis politiques serbes 
sur les perspectives européennes et la 
question du statut de Kosovo

Il faut bien distinguer deux périodes dans 
la vie politique serbe après 1989 – l’ère Milosevic 
(1990-2000) et l’ère démocratique (ou post-
Milosevic) après 2000. Dès le changement politique 
de 2000, on observe une amélioration des relations 
Serbie-UE et l’adhésion du pays est devenue le but 
numéro un du nouveau gouvernement de Djindjic. 
Dans le cas de la Serbie, on doit aussi lier le processus 
de démocratisation à celui d’européanisation du 
pays4 lancé par le nouveau gouvernement pro-
européen.  La structure étatique serbe représente 
un régime semi-présidentiel et après 2003 le 
seuil pour les partis des minorités a été aboli. Au 
cours des années 1990 la compétition politique 
était réduite à l’opposition entre nationalistes 
et adeptes de l’intégration européenne. Quand 
même, après l’adoption de la nouvelle Constitution 
en 2006 le système des partis devient de plus en 
plus stable, mais la question du statut du Kosovo 
et la future intégration à l’UE et probablement à 
l’OTAN provoquent des divisions entre les acteurs 
politiques. 

Une analyse plus profonde du système 
politique serbe évoque que la puissance politique 
majeure est cachée dans les structures internes 
des partis politiques, où un groupe de gens (une 
sorte d’oligarchie) qui occupent des positions 
cruciales, prennent les décisions politiques et 
disposent du pouvoir de redistribution des postes 
au sein du parti. Cette structure oligarchique 
révèle le double lien de la politique et de l’argent 
– un symptôme connu dans la région entière. Au 
centre de ce « cercle vicieux » se trouve le leader 
du parti. 

De cette manière, en terme 
d’européanisation des partis, on peut dire que 
d’un côté le DS (Parti démocratique – Djindjic, 

4  Peter Gowan (1999): Placing Serbia in 
context, p. 176
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puis Tadic) a été admis au Parti socialiste européen 
et d’autre côté le DSS (Partie démocratique de 
Serbie) de Kostunica a adhéré au Parti populaire 
européen. De cette façon, ces deux partis ont 
obtenu une légitimité européenne et ont augmenté 
la possibilité d’influencer les décisions prises par 
les confédérations des partis au niveau européen5. 
Même si tous les partis n’ont pas changé leurs 
programmes politiques, le discours européen 
devient de plus en plus important pour la vie 
politique serbe. 

Dans ce contexte, un changement significatif 
s’est produit avec le SPS (Parti socialiste de la 
Serbie) qui était le parti de Milosevic. Lors de son 
6-ème Congrès, ce parti a formulé l’adhésion à l’UE 
comme un but essentiel de son programme, qui 
était conçu comme révolutionnaire, si on compare 
avec l’attitude anti-européenne de la période 
Milosevic. Cependant le SPS refuse de coopérer 
avec le Tribunal spécial pour l’ex-Yougoslavie à la 
Haie. 

De l’autre côté est resté le SRS (Parti radical 
serbe) qui a eu pendant toute la période observée 
une attitude assez ferme et même négative vers 
l’UE et les Etats-Unis. Cela peut être facilement 
expliqué par l’arrestation de son leader Vojislav 
Seselj qui était accusé pour crimes de guerre par 
le tribunal de la Haie. On peut dire que le vote pour 
les radicaux (qui ont gagné 82 sièges au parlement 
en 2003 et 81 en 2007) était une expression de 
proteste et de mécontentement des électeurs 
contre l’élite politique de l’ère post-Milosevic, mais 
aussi une réaction contre les pressions exercées 
sur la Serbie par l’étranger6. Les radicaux sont 
5  Slavisa Orlovic (2008): Parties and the 
party system of Serbia and European integrations, 
p. 206
6  Slavisa Orlovic (2008): Parties and the 
party system of Serbia and European integrations, 

toujours contre l’intégration européenne de la 
Serbie et de cette façon le SRS reste isolé dans le 
spectre politique et renonce toute coalition avec 
les partis pro-européens de Tadic et Kostunica. 

Le gouvernement formé en 2007 par le DS, 
le DSS et le G17 Plus (un autre parti pro-européen 
de droite) a élaboré et adopté un document 
stratégique sur l’adhésion de la Serbie au sein 
de l’Union européenne. Ce gouvernement était 
uni autour de 5 grands objectifs devant le pays 
– la question du statut de Kosovo, l’intégration 
européenne, la coopération avec le Tribunal 
international de la Haie, le développement des 
politiques sociales et économiques et la lutte 
contre le crime organisé et la corruption. On 
pourrait dire que se sont en gros les problèmes 
les plus importants à résoudre même aujourd’hui, 
mais le statut du Kosovo qui a plus tard déclaré 
son indépendance pourrait poser de grands 
obstacles devant l’intégration européenne 
des deux pays. Alors, pour mieux expliquer la 
situation en Serbie, on peut une fois de plus, 
citer le politologue bulgare Ivan Krastev qui a dit: 
« Les gouvernements sont élus après une ‘histoire 
d’amour’ avec les électeurs, mais ils restent mariés 
aux donateurs internationaux. Observées du bas en 
haut, les démocraties balkaniques représentent des 
régimes où les électeurs sont libres à changer les 
gouvernements, mais ils restent limités en terme de 
changement des politiques »7. 

Si on se concentre sur le développement 
très récent de la vie politique serbe, on dira 
qu’une grande partie des politiciens sont obsédés 
plutôt du passé que du futur du pays. Ils ne sont 

p. 212
7  Slavisa Orlovic (2008): Parties and 
the party system of Serbia and European 
integrations, p. 213
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prêts à aucune concession envers le Kosovo et 
gênent de cette manière l’intégration européenne 
de la Serbie. La forte influence du passé autoritaire 
exerce un impact sur le présent menant à l’euro 
scepticisme de certains partis comme le SRS, mais 
aussi par le parti du président actuel Nikolic – SNS 
(Parti progressiste serbe). 

En ce qui concerne la coopération avec le 
tribunal international de la Haie qui était un facteur 
essentiel pour l’attribution du statut d’Etat candidat, 
on pourrait dire que le processus se déroulait 
d’une manière ambiguë. Les négociations pour la 
signature du traité de stabilisation et d’association 
ont été bloquées en 2006 par le gouvernement de 
Kostunica à cause d’une coopération insuffisante 
avec le tribunal. D’un autre point de vue, la 
pression et les exigences exercées par le tribunal 
comme l’expérience du bombardement par l’OTAN 
lors du conflit du Kosovo, ont été utilisées par les 
nationalistes extrêmes qui voulaient provoquer 
des sentiments anti-européens. 

Ainsi s’est formé la principale opposition en 
Serbie après l’auto proclamation d’indépendance 
par le Kosovo. L’UE exigeait un fort consensus 
dans la société serbe sur la question de l’adhésion 
qui n’est pas du tout présent même aujourd’hui. 
Cette question reste prioritaire pour les partis 
serbes. Pourtant, s’il s’avère nécessaire de choisir 
entre l’adhésion à l’UE ou la question du Kosovo, 
la réponse sera incertaine. Après le sommet de 
Thessalonique de 2003, on parle de plus en plus 
d’une adhésion du Kosovo au sein de l’UE avec 
les autres voisins de la région.  Si on reformule 
la question de la Serbie, elle sera le choix entre le 
Kosovo et l’Europe, ou bien plus précisément ‘le 
Kosovo en Serbie ou le Kosovo en Europe’�. 

Après 10 ans d’isolation, l’intégration 

européenne devient attractive et trouve un fort 
soutien entre les citoyens serbes. Cela est évident 
suite à plusieurs sondages qui montrent que 70 % 
des Serbes (entre 2002 et 2007) voteraient pour 
l’adhésion s’il y avait un référendum. Il faut bien noter 
que les données ne comportent pas d’états d’esprit, 
après la déclaration d’indépendance du Kosovo. 
Mais le plus intéressant ici c’est que la population ne 
soutient pas l’extradition de personnes accusées en 
crimes de guerre recherchées par le tribunal de la 
Haie. C’est aussi vrai que la plupart des citoyens voient 
l’adhésion à l’UE comme une question de privilèges 
et bénéfices liés à la hausse du niveau de vie. L’aspect 
des changements qui doivent être effectués en terme 
d’économie et d’état de droit n’est pas pris en compte 
par la population. Malgré tout, un soutien des ¾ de 
la société pour la future adhésion est significatif et 
montre la détermination des gens qui n’est pas à 100 
% partagée par les politiciens8. Dans ce contexte, il 
faut distinguer quelques groupes de partis qui 
déterminent le chemin de la Serbie. D’un côté, on 
a les partis pro-européens actifs (comme le DS et 
le G17 Plus), les partis pro-européens moins actifs 
(le DSS – surtout pour les tensions de 2006 avec le 
tribunal de la Haie), mais aussi les partis inactifs 
(le SPS) et les partis qui s’opposent ouvertement 
à l’adhésion (le SRS)9. C’est difficile de positionner 
sans doute l’attitude du Parti progressiste, qui 
est dans le gouvernement actuel, mais il se situe 
plutôt dans le camp des partis qui acceptent 
l’intégration européenne, mais pas à tout prix. 

L’Europe et/ou le Kosovo?

8  Slavisa Orlovic (2008): Parties and 
the party system of Serbia and European 
integrations, p. 217
9  Slavisa Orlovic (2008): Parties and 
the party system of Serbia and European 
integrations, p. 219
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Après la déclaration de l’indépendance du 
Kosovo en 2008, même le président serbe pro-
européen Tadic a totalement refusé de négocier le 
statut de l’ex-province serbe en confirmant l’unité 
territoriale de la Serbie. L’UE et les Etats-Unis ont 
tenté de mieux résoudre le problème en reculant 
la déclaration après les élections présidentielles en 
Serbie, qui ont été remportées par Tadic avec une 
différence minimale de 2.3 % devant le candidat des 
radicaux Tomislav Nikolic. Après tout, l’UE a évité le 
lien de la question kosovare avec le statut éventuel 
de la Serbie d’Etat candidat. Tadic était quand même 
différent de ses adversaires en termes de renoncer 
à résoudre le problème en utilisant les moyens de la 
force militaire et en déplaçant la question des champs 
idéologique et politique vers le champs juridique10. 

L’élection de Tadic en 2008 et sa réussite à 
former une coalition pro-européenne (la première 
depuis plus de 4 ans) ont été bien évaluées par l’UE. 
Cependant les espoirs sécessionnistes du Kosovo 
ont provoqué la réaction des nationalistes en Serbie. 
Pourtant, le nouveau gouvernement n’a pas beaucoup 
attendu pour lancer les perspectives européennes 
du pays. Juste quelques jours après sa formation, 
Radovan Karadzic a été arrêté dans un bus en plein 
Belgrade et il a été transmis au tribunal de la Haie. 
Dans le même contexte, on pourrait mentionner 
l’arrestation de l’autre grand accusé du tribunal Ratko 
Mladic en mai 2011. De cette façon, le gouvernement 
voulait montrer sa détermination en ce qui concerne 
la question de l’intégration européenne. 

Le gouvernement a réussi à influencer les 
autres partis avec le discours pro-européen et même 
de faire du leader des radicaux Tomislav Nikolic un 
adepte modéré de l’adhésion à l’UE. C’était une des 
principales raisons pour qu’il quitte le parti radical 

10  Slavisa Orlovic (2008): Parties and the party 
system of Serbia and European integrations, p. 221

et forme son nouveau parti progressiste SNS 
en 2008. Peut-être, sa capacité de combiner 
les perspectives européennes avec une 
position déterminée contre l’indépendance du 
Kosovo a ouvert le chemin vers la victoire aux 
présidentielles de mai 2012. 

Si on revient au gouvernement de Tadic 
il faut bien remarquer qu’il avait la tâche difficile 
d’osciller entre l’espoir d’intégration européenne 
et la question sensible de l’intégralité territoriale 
serbe. Pour relancer la coopération avec l’UE, la 
Serbie a décidé à mettre en œuvre unilatéralement 
le traité de stabilisation et d’association. Les 
relations entre la Serbie et l’Union européenne 
sont devenues perturbées à cause de la question 
kosovare et  suite à la politique étrangère de l’Union 
qui voulait traiter d’une manière égale les Etats de 
la région des Balkans occidentaux. 

Un danger pour l’éclatement d’un nouveau 
conflit au Kosovo existait. En 2009 des Serbes de la 
partie nord de Kosovo ont attaqué des postes sur la 
frontière serbo-kosovare et ils ont tué un policier 
ukrainien qui faisait partie de la mission de l’ONU 
(UNMIK). Ici, le rôle de l’UE a été crucial pour apaiser 
les tensions entre les deux camps. Elle a appliqué 
le principe de l’ONU de 1972 sur la question de 
la reconnaissance de l’Allemagne de l’Est par 
l’Allemagne de l’Ouest et vice versa11. L’Union s’est 
posé pour but principal d’amener les deux 
parties sur la table de négociations, même si le 
résultat était un accord sur le désaccord pour 
le statut de Kosovo. Le plus important ici, était 
de pouvoir trouver un accord pour régler les 
problèmes techniques entre les Serbes et les 
Kosovars. Selon le point de vue européen, ces 
contacts devaient, dans une durée de temps 
moyenne, apaiser les tensions ethniques et 
dans un terme plus long, socialiser les deux 
11  Elizabeth Pond (2009): Serbia’s 
Choice, p. 133
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parties et montrer que l’existence de frontières 
est une question insignifiante dans le cadre de 
l’espace européen qui est leur but12. En utilisant ce 
processus l’UE a utilisé son pouvoir transformatif 
qui est souvent associé à son ‘soft power’.  

Il faut noter que certains politiciens ont 
réagi d’une façon trop négative à l’indépendance 
du Kosovo. Plus particulièrement, le leader du DSS  
et premier ministre en 2008, Kostunica a décidé 
de rappeler les ambassadeurs serbes de tous les 
pays qui avaient déjà reconnu l’indépendance 
du Kosovo13. Il a même tenté de provoquer une 
réaction de la part de la Russie, qui s’opposait 
aux ambitions sécessionnistes kosovares. Mais en 
revanche, le gouvernement serbe s’est trouvé dans 
l’impasse. C’était presque impossible ou plutôt 
déraisonnable de mener une politique contre l’UE 
quand c’est le partenaire commercial numéro un 
avec 55 % de l’export et de l’import de la Serbie 
et le seul garant de la prospérité du pays à long 
terme. De ce point de vue, la Russie ne représentait 
pas une alternative économique pour les Serbes 
et même soutenue par les nationalistes, elle est 
restée marginalisée dans le conflit suivi par l’auto 
proclamation de l’indépendance14. 

Finalement, les Serbes qui vivent surtout à 
Mitrovica (voir le supplément à la fin du mémoire) 
peuvent accepter qu’il sera dans leur seul intérêt 
de rester dans le cadre du Kosovo, de développer 
les structures du nouveau pays et de ne pas 
rester dépendants de l’Etat serbe, en terme de 
financement. De la même façon, un discours serbe 
de répartition du Kosovo selon le facteur ethnique 
12  Elizabeth Pond (2009): Serbia’s Choice, p. 
133
13  David Gowan (2008): Kosovo’s Moment, 
Serbia’s Chance, p. 7
14  David Gowan (2008): Kosovo’s Moment, 
Serbia’s Chance, p. 7
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pourrait allumer à nouveau le conflit et menacer les 
Serbes de Kosovo. De surcroît, la Serbie ne va rien 
gagner d’un blocus économique de la province car elle 
risque de compliquer son propre commerce. Le grand 
problème de la période juste après la déclaration, était 
le manque de consensus entre le président Tadic et le 
premier ministre Kostunica. Le leader du DSS a décidé 
de faire de la question kosovare, l’objectif numéro un 
de sa politique15, qui a gêné la bonne coopération avec 
l’UE. Ainsi la question sur le statut de Kosovo est devenue 
la pierre angulaire devant l’intégration européenne de la 
Serbie, mais aussi de la région des Balkans occidentaux.

Conclusion

L’indépendance du Kosovo déclarée le 17 février 
2008 a freiné la coopération entre la Serbie et l’Union 
européenne. Elle a provoqué des tensions dans la politique 
intérieure serbe, qui ont causé la chute du premier ministre 
Vojislav Kostunica hostile à toute négociation sur le statut 
de l’ex région autonome serbe. Cependant, le président 
Tadic a confirmé les perspectives pro-européennes du pays 
en indiquant que l’UE est le seul chemin possible pour le 
développement de la Serbie. De cette façon, la solution 
que l’Etat et la société serbes vont trouver à la question du 
Kosovo, va diriger le pays vers une intégration plus rapide 
ou respectivement, va bloquer le processus en question16. 
Il est venu le temps pour tous les pays de la région, 
de se rendre compte que la coopération mutuelle et 
l’intégration européenne sont les seules remèdes du 
casse-tête actuel et que cela va garantir la prospérité 
économique des Etats et va être un facteur de 
stabilisation. 

L’attribution du statut d’Etat candidat à la 
Serbie, en mars 2012, montre l’avancement effectué 
par le pays, mais le changement du gouvernement en 
15  David Gowan (2008): Kosovo’s Moment, 
Serbia’s Chance, p. 10
16  (2008): Kosovo’s independence, Strategic 
Comments, p. 1

mai pourrait poser certains pièges au chemin 
européen de Belgrade. L’intervention du nouveau 
président Nikolic devant la presse, où il dit que le 
massacre de Srebrenica n’était pas un génocide, 
a provoqué des réactions négatives en plusieurs 
Etats-membres et certains hommes politiques 
à l’Ouest se sont posé la question si la Serbie 
partageait les valeurs européennes de protection 
des droits de l’homme. 

Cependant, le rapport annuel de 2012 de 
la Commission européenne sur le progrès de la 
Serbie montre que le nouveau gouvernement et 
surtout le nouveau premier ministre Ivica Dacic 
(SPS), veulent accélérer le processus de négociations 
et d’adhésion. Plus loin, la Commission note que le 
rapprochement vers le Kosovo n’est pas suffisant. 
La solution des questions frontalières a besoin de 
plus de volonté politique de la part de la Serbie, pour 
améliorer la coopération régionale. 

Finalement, la résolution de ce conflit a besoin 
premièrement d’un consensus dans la société serbe, 
mais aussi au sein de l’élite politique. Il est évident 
que le retour de la situation avant 1999, quand 
le Kosovo faisait partie de la Serbie, n’est pas un 
objectif réel et provoque juste l’émergence de figures 
politiques populistes et nationalistes qui retardent le 
développement du pays. Il est venu le temps pour la 
Serbie de choisir si elle veut regarder dans l’avenir 
et joindre l’Europe unie ou bien, se focaliser dans 
son passé et tomber dans le « cercle vicieux » des 
revendications territoriales qui mènent vers une 
impasse. 
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Добрин Станев  Защо  някои д ържави  успяват, а   други се провалят? 
Защо  някои държави са богати и добре устроени, а гражданите 
на други се движат на ръба на оцеляването? Много обяснения 
могат да бъдат дадени: географско положение, ресурси, 
култура, невежество по въпросите на управлението. 
Авторите на книгата „Защо нациите се провалят?”-  Дарон 
Аджемоглу и Джеймс Робинсън виждат основната причина 
другаде – в институциите. 

Представяне на книга
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Аджемоглу принадлежи към икономическата 
школа, наречена нова институционална 
икономика. Тази школа изследва значението 
на институциите с оглед икономическото 
развитие. Какво са институциите? Според 
класическото определение на Дъглас Норт, 
един от основоположниците на тази школа: 
„Институциите са правилата на играта в 
едно общество или по-формално казано, 
ограниченията, наложени от хората, които 
оформят човешките взаимодействия.” (Норт 
2000:12). Институциите не обхващат само 
формалните закони в едно общество, но и 
неписаните правила според които то действа. 
Институциите създават стимулни структури 
и култивират определен вид поведение. За да 
успееш в системата, в която се намираш, трябва 
да следваш тези правила.
Аджемоглу и Робинсън започват със 
следния пример: Ногалес е малко градче, на 
американско-мексиканската граница, разделено 
на две – eдната част е в Мексико, а другата в 
САЩ. Географското положение е същото, но 
американската част на Ногалес е сравнително по-
богата, а мексиканската – значително по-бедна. 
Защо? Според авторите успехът и провалът не 
само на Ногалес, но и на цели общности, градове 
и държави се дължи на първо място на техните 
институции. 

За да открият институционалните източници 
на икономическия прогрес авторите разглеждат 
множество примери в световната история и 
разделят институциите в две групи: инклузивни  
и екстрактивни. Икономическите институции 
на свободния пазар създават богатство, но за да 
могат те да функционират първо на лице трябва 
да бъдат подходящите политически институции, 
които да гарантират живота и свободата на 
индивида, както и неговата частна собственост.

Трябва да съществува надеждна съдебна система, 
която да отсъжда безпристрастно в споровете 
между стопанските деятели. Държавата трябва 
да осигурява на първо място сигурност и на 
второ място надеждни публични услуги там, 
където пазарът не би се справил. Необходими 
са и демократични институции и разделение 
на властите, които да гарантират, че държавата 

няма да стане прекалено силна и да 
смаже индивида. Когато едно общество 
съумее да установи тези фактори, то 
може да се очаква, че просперитетът 
ще последва. Стопанските деятели 
трябва да имат сигурност и свобода: да 
са сигурни, че тяхната печалба няма да 
бъде безпринципно отнемана: както от 
държавата така и от другите субекти. 
Свобода, за да могат да сключват такива 
сделки, които сметнат за добре без да 
вредят на другите. Държавата трябва 
да осигури равни условия за бизнеса, 
равенство пред закона. Институциите, 
които осигуряват всичко това, са наречени 
инклузивни (включващи, приобщаващи) 
институции.
При наличието на такъв тип институции 
хората са по-склонни да експериментират, 
да пробват нови неща, да бутат напред 
иновационната граница и да създават 
нови идеи, практики, продукти. Новите 
по-ефективни производствени практики и 
продукти, заменят старите в процес, който 
икономистът Йозеф Шумпетер нарича 
креативно разрушение. Икономическият 
растеж не може съществува без иновации. 
Единствено, ако живеят в инклузивни 
институции, хората ще са склонни да 
поемат риска на експериментаторството. 
От този тип институции печели цялото 
общество. 

На другия край на спектъра са 
екстрактивните институции, които не 
облагодетелстват обществото като цяло, 
а неговия малък, но силен политически 
елит. Империята на Конго, абсолютистка 
Франция, СССР и тн са такива и си 
приличат по това, че управляващите 
държат в подчинение своите поданици/
граждани с целта да извличат облаги 
за себе си. Елитите в тези страни нямат 
никакъв интерес да променят практиките 
си. Те са настроени враждебно към всяка 
иновация както технологична, така и 
политическа, защото това би подронило 
неоспоримата им власт. Креативното 
разрушение не е свързано само с 
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установяването на нови технологични 
продукти, но с нови обществени и 
политически взаимоотношения. Така 
всяка промяна се явява и заплаха за 
екстрактивните институции, а стабилността 
и непроменимостта – първото им правило. 
Елитите в страни като Зимбабве, Колумбия, 
Узбекистан и Северна Корея са силно 
заинтересовани от поддържането на 
статуквото, защото то им носи огромни 
печалби за сметка на обикновените хора.

За институционалните икономисти 
историята е от голямо значение. 
Политическите решения и приетите днес 
институции имат последици дълго след 
това. И обратно – сегашното положение 
на дадено общество може да се обясни с 
приетите институционални парадигми 
назад в историята. Това явление се нарича 
„зависимост от миналото”(path dependence). 
Веднъж избрали своя институционален път, 
държавите имат склонност да го следват: 
бил той правилен или грешен. Това поражда 
самозадвижващи се порочни кръгове: 
лоша ти е държавата, защото институциите 
са ти слаби, а не искаш да промениш 
институциите, защото, ако си в управлението, 

нямаш интерес да го правиш. От друга 
страна, ако държавите изберат правилна 
институционална подредба, могат да ги 
чакат благодетелни възходящи спирали, 
в които просперитетът и демокрацията 
взаимно се подкрепят.

В по-голямата част от своята история, 
човечеството живее под екстрактивни 
институции. Робовладелската, 
феодалната, абсолютистката и 
тоталитарната система действат по 
сходни начини, определени от авторите 
като екстрактивни. Да вземем за пример 
средновековно Конго. Там е съществувал 
данък, който хората държат на господаря 
всеки пък, когато шапката му падне 
на земята. Или пък прищевките на 
Кралят-слънце през XVIII век? Или 
пък управлението на съветите?  При 
тези институции, базирани на нечий 
произвол, хората нямат никакъв личен 
стимул да произвеждат повече и да 
забогатяват, защото знаят, че всеки 
момент може всичко да им бъде отнето. 

Инклузивните институции изглеждат 
като историческо изключение на фона на 
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векове потисничество. Как въобще се успели 
да се установят такива институции? Как 
така Англия след Славната революция от 
1688 г. приема демократичното управление 
и ограничава държавната власт? Отговорът 
на тези въпроси трябва да се търсят в 
историята. От една страна теорията 
за зависимостта от миналото вкарва 
държавите в коловози, от които те трудно 
могат да се измъкнат. От друга страна обаче 
от време на време историята дава и шансове 
пътят, по който държавата е поела, да бъде 
променен. Това са важни исторически 
моменти на избор, чието значение може да 
се оцени едва векове по-късно.

Да вземем за пример ситуацията в Европа 
през XIV век. Тогава на континента 
върлува страшна чума (изобразена от 
Бош на илюстрацията горе), която убива 
половината от населението. Най-уязвими 
са селяните, закрепостени към феодалните 
имения. Благородниците могат да се спасят 
като бягат на други места. Джовани Бокачо 
в „Декамерон” описва точно тази ситуация. 
След като чумата премине и лордовете се 
завръщат в именията си, те са изправени 
пред недостиг на работна ръка. Оцелелите 

селяни, стават относително по-ценни 
за благородниците. Селяните са в по-
силна преговорна позиция и започват да 
предявяват претенции към господарите си 
за по-високи заплати. Как европейските 
държави отговарят на тези претенции? 
Обикновено със сила и репресии над 
селяните. Селското въстание в Англия от 
1381 г. е потушено жестоко. Въпреки това 
обаче лордовете разбират, че е от техен 
интерес увеличат правата и заплащането 
на селяните, защото просто няма кой 
друг да им работи. Бавно отношенията 
между селяни и лордове започват да се 
извършват според пазарните правила, 
което пък води и до постепенното 
отмиране на крепостничеството. Точно 
когато на запад крепостничеството 
започва да запада в Централна и Източна 
Европа се установява в процес, наречен 
второто крепостничество. В началото на 
XVI век шлахтата в Полша, помешчиците 
в Русия и благородниците на Унгария 
решават въпроса със селското население, 
чрез затвърждаване на статуквото. Когато 
се изправят пред недостиг на селско 
население, благородниците в Източна 
Европа завладяват нови територии и 
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приобщават тяхното население, укрепвайки 
допълнително властта си. Така Централна 
и Източна Европа изостава в развитието 
си от западната част на континента 
Крепостничеството е отменено в Австро-
унгария от император Йосиф II през 1781 г. 
Русия пък отменя крепостничеството едва 
през 1861 г.

Дори в най-напредналата държава на ранната 
модерност – Англия промените не се случват 
бързо, дори напротив. Утвърждаването на 
инклузивните институции отнема векове 
и е плод на дълга политическа борба за 
отстояването им. Началото е поставено с 
приемането на Magna Carta Libertatum през 
1215 г. Този документ ограничава короната 
и дава повече власт на аристокрацията, 
въвеждайки правилото “no taxation without 
representation”. Освен това Magna Carta 
ограничава произвола на държавата, давайки 
право на съдебен процес на всеки свободен 
човек. 

През XVII век обаче в държавата настъпват 
важни промени, които насочват държавата 
по пътя на инклузивните институции. Когато 
династията Стюарт се опитва да въведе 
абсолютизма в Англия и да ограничи правата 
на населението и благородниците, това 
довежда и до гражданската война 1642 – 1651 
г. между крал Чарлз и силите на парламента, 
водени от Оливър Кромуел. Парламентът 
печели, но това не донася повече свобода на 
англичаните, тъй като Кромуел управлява 
като абсолютистки монарх. След неговата 
смърт Стюартите са възстановени на власт, 
но за кратко. Техните опити за въвеждане на 
абсолютизма карат парламента да покани 
нидерландския благородник Уилям Орански 
да заеме престола. През 1688 г. Уилям Орански 
е коронясан за крал на Англия, но само след 
като приеме условието да не ограничава 
прерогативите на парламента. От този 
момента нататък короната става подвластна 

на представителния орган – парламента. Този 
епизод, останал в историята като Славната 
революция, създава нужните политически 
институции, които отварят пътя на Англия 
за бързо икономическо развитие през 
следващите няколко века. Демократичното 
развитие на Англия не се изчерпва до Славната 
революция. Страната продължава да променя и 
усъвършенства политическото си устройство, 
да разширява избирателното право и да 
изгражда включващите институции.

Примерът на Англия ни показва, че 
институциите се развиват бавно и в следствие 
на тежки политически борби и балансиране 
на интереси.

Включващите институции създават по-
добри условия за растеж, но растежът е 
възможен и при извличащи институции. 
Този растеж обаче не е устойчив и се случва 
по-скоро въпреки извличащите институции, 
отколкото благодарение на тях. Нека да 
вземем пример СССР. През 1928 г. Сталин 
нарежда първия петилетен план, който цели 
засилена и ускорена индустриализация на 
СССР. Още преди октомврийската революция 
от 1917 г. Русия е сред най-изостаналите 
европейски държави. Сталин решава, 
че страната трябва да догони запада за 
рекордно кратко време. За целта трябва да 
се изгради тежко машиностроене и добивна 
промишленост почти от нищото. Как да стане 
това? Сталин решава да изземе ресурсите 
земеделските ресурси на селото и да ги вложи 
във фабрики. Земята е колективизирана, 
а селската продукция от Украйна отива за 
новите индустриални центрове или за износ. 
Селяните са изпратени да строят новите 
индустриални комплекси. На останалите 
земеделци не е дадено дори толкова, че да 
покрият минималните си потребности за 
живот. Шест милиона умират от гладна смърт. 
Сталин успява да индустриализира СССР и през 
30-те да постигне икономически резултати, 
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които впечатляват западните държави, които 
по това време са обхванати от трудностите на 
Голямата депресия. Репресиите остават скрити 
за тях. Това, което СССР не успява да направи 
е да гарантира, че развитието ще продължи. 
До голяма степен развитието на СССР се 
дължи на внедряване на вече съществуващи 
технологии и изграждането на нови мощности 
(екстензивно развитие). През 70-те години 
СССР достига границите на този тип развитие, 
след което икономиката на страната започва 
да стагнира. Извличащите институции не 
създават стимули на хората за иновации, за 
креативно разрушение. По две причини: От 
една страна хората не са склонни да измислят 
нови неща, защото няма да спечелят нищо 
от това. От друга страна самият тоталитарен 
режим е настроен срещу иновациите, в които 
виждат заплаха за тяхната власт. Единствени 
области, в които СССР създава иновации са 
военната промишленост и космонавтиката, 
което е продиктувано от съревнованието за 
оцеляване по време на Студената война.

Страхът от креативното разрушение е в 
основата на съпротивата към иновацията. 
Историята на Уилям Лий е чудесна илюстрация 
за това. Нека отново се върнем в Англия, този 
път по времето на кралица Елизабет I. По 
това време Англия все още не е изградила 
включващите институции в достатъчна степен. 
За да създаде работа на населението кралицата 
е заповядва всички поданици в кралството да 
носят плетени шапки. Уилям Лий вижда, че 
плетенето на две куки е отчайващо бавно и 
се заема да измисли начин за подобряване на 
процеса. Той измисля машина, която е много 
по-ефективна от ръчния труд. Ентусиазиран от 
своето откритие той иска среща с кралицата, за 
да получи патент. За нещастие на Лий времето 
на тази идея още не е дошло. Кралицата 
отпраща изобретателя с думите: „На високо 
се стремите, господин Лий. Помислете обаче 
за последствията от вашето изобретение за 
моите бедни поданици. То ще ги съсипе като 

им отнеме работата и ще ги превърне в 
просяци.”

Кралицата има право. Новите изобретения 
премахват старите дейности. Това е 
същината на креативното разрушение на 
капитализма. По време на индустриалната 
революция страхът от прогреса отново 
излиза на преден план. През 1811 г. 
група работници в Нотингам разбиват 
автоматизираните тъкачни станове, 
защото се притесняват, че модерните 
машини ще ги изместят и те ще останат без 
препитание. Този епизод става известен 
като бунта на лудитите (последователи 
на Нед Луд). Историята показва, че 
страхът от технологичната безработица 
(безработицата, свързана с внедряването 
но нови технологии) не е оправдан. Новите 
технологии могат да закрият цели отрасли, 
но за сметка на това създават други и 
така заетостта в един сектор компенсира 
безработицата в друг.

Да обобщим. Защо държавите се провалят? 
Най-често това се дължи на извличащите 
институции. От извличащите институции 
губи обществото като цяло, но печели 
малката група, държаща властта. Елитите 
в страни като Зимбабве, Колумбия, 
Узбекистан и Северна Корея са силно 
заинтересовани от поддържането на 
тези извличащи институции, защото те 
им носят огромни печалби за сметка на 
обикновените хора.

Какво може да се направи? Историята е 
важна, но не е неизбежна. Зависимостта 
от миналото създава предпоставки 
една институционализирана практика, 
без значение добра или лоша, да се 
запази дълго време. В историята обаче 
съществуват критични моменти, които 
разклащат обичайните практики, които 
дадено общество следва. Големи събития 
като кризи, революции, войни дават повод 
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на държавите да преориентират политическите 
си устройства. Други събития са по-неуловими 
като, атлантическата търговия, индустриалната 
революция и тн., но и те създават предпоставки 
за нови политически конфигурации.

Критика на книгата

Според Джефри Сакс авторите представят 
доста опростена картина за историята: Добрите 
политическите и икономически институции ще 
се подкрепят взаимно и растежът е осигурен. Сакс 
дава примери с Прусия в началото на XIX век, 
Япония по времето на Мейджи и Южна Корея 
след корейската война, които ни представят 
случаи за важни икономически реформи и растеж 
в авторитарни държави. Въпреки че Южна Корея 
днес е демократична държава с напреднала 
пазарна икономика, самата пазарна икономика 
се развива по времето на диктатора Парк Чун-
хи. Днес дори авторитарен Китай се опитва да 
подкрепя иновациите на своята територия и не се 
задоволява единствено с копирането на западни 
технологии.

Сакс се съгласява, че индустриалната революция е 
започнала във Великобритания, както Аджемоглу 
и Робинсън я описват. След това технологията се 
разпростира на юг и изток и дори авторитарни 
режими я приемат, защото конкуренцията 
между държавите не им дава избор да останат 
назад. За да бъде една държава силна военно и 
икономически конкурентоспособна, тя не може 
да си позволи да не приеме новите технологии, 
без значение какъв е режимът в държавата. 
За Сакс географията е важна. Извън Европа 
индустриалната революция стига по-бързо до 
държави с благоприятно или стратегическо 
местоположение, както и с богати залежи от 
полезни изкопаеми.

Главната критика на Сакс е в редукционизма на 
теорията на Аджемоглу и Робинсън. Въпреки че 
Сакс се съгласява с важността на институциите, 
той не ги превръща в единствения значим фактор: 
културата, географията също са от значение. 
Светът е по-сложен, отколкото изглежда.
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Nations Fail? The origins of power prosperity and 
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Konstantina Vasileva 

The nature of the modern knowledge economy has changed the way we 
perceive physical spaces. Contemporary cities are increasingly viewed 
not only as geographic and economic entities, but also as brands, shaped 
and popularized by the experience they offer to both locals and visitors. 
The added value, provided by a city‘s brand image can help it increase 
its economic potential, to attract labor force and tourist interest and reap 
many other advantages. In other words: city landscapes are now turning 
into brandscapes.

While larger cities around the world have already made significant steps 
toward building a sustainable and highly recognizable brand identity, 
the capitals of Southeast Europe face many challenges and opportunities 
on their way to discovering the importance of city branding. This article 
aimis to take a closer look at ten SEE capitals (Tirana, Sarajevo, Sofia, 
Zagreb, Skopje, Chisinau, Podgorica, Bucharest, Belgrade, Ljubljana) 
and the way they are represented in conventional and social media. 
Identifying the key focal points of the media discourse on a given city is 
a good starting point to grasp a city‘s perceived image and work towards 
building a more sustainable and recognizable identity.

City Brandscapes: Mapping the
 media images of 10 Southeast Europe Capitals

www.Perceptica.com
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City Brandscapes: Mapping the
 media images of 10 Southeast Europe Capitals

Methodology

We chose six key categories for analysis and comparison 
and we based them on Simon Anholt‘s City Branding 
Index – a methodology developed to measure the image 
and reputation of world cities, and to track how their 
profiles evolve. Simon Anholt is an independent policy 
advisor who has worked with the governments of over 
40 countries worldwide and helped them develop and 
implement strategies for managing and improving 
country and city reputation. We approached these six 
categories* through our own analytical methods in 
two types of media context: conventional news articles 
and social media sources (blogs, Twitter and forum 
discussions). The analyzed period was three months 
(15 April – 15 July 2013) and our focus was only on 
English-language content, as it is currently the leading 
global language with a high potential for reaching large 
international audiences.

*A few words on how the categories themselves are 
defined: Presence – the overall reputation of a city in 
the eyes of locals and visitors; Place – how the physical 
traits of a city are perceived – climate, architecture, 
environment; People – the perceived general traits 
and attitude of residents towards visitors and potential 
emigrants; Prerequisites – these are the basic qualities 
and living amenities of a place: infrastructure, 
healthcare, education, transportation, social services, 
etc.; Pulse – how interesting and exciting a city’s 
cultural and social life is and a very subjective category: 
Potential – the economic and educational opportunities 
provided by the city. Two of the categories, Place and 
People, were not given numerical values, because 
conversations consisted mainly of general impressions 
without focusing on tangible topics. The rest of the 
categories were benchmarked on a scale from -3 to +3. 
Theme, sentiment and volume of conversation were used 
for evaluating the scores.

Patterns 

With the accumulation of the analyzed conventional and 
social media content, certain patterns started to emerge 
and shape the image of individual countries and the 
region as a whole. 

One of the key conclusions from the comparison of the 
10 capitals was that only a few of them had a highly 
recognizable and explicitly distinct city image. The best 

example in this regard would be Slovenia‘s capital 
Ljubljana, which was often described as a very special 
and unique mixture of Slavic soulfulness, German 
industriousness and Italian dolce vita. On the other 
hand, most of the remaining capitals were frequently 
discussed en bloc, often mentioning three or four cities 
in the context of a large Balkan trip. This reveals an 
important factor for branding these cities: the challenge 
to create their own distinct identities, as opposed 
to remaining a part from the collective space -- the 
Balkans.

Alternative forms of tourism were a recurring subject 
in social media channels. Backpacking, hiking and 
cycling tours seemed to dominate blog posts and forum 
conversations -- a sign that the SEE region is more 
popular among adventurers and people interested in 
exotic, unusual and unexplored destinations as opposed 
to the standard 4 or 5-star tourist experience. Many 
travellers from countries such as the UK and even 
Australia came on a cycling tour and mapped out long 
itineraries across the Balkan Peninsula, trying to visit 
as many destinations (countries and cities) as possible. 
This supported the above-mentioned conclusion that 
people were generally interested in seeing more of the 
region, once they have come to this part of Europe, as 
opposed to staying in a single place.

Given SEE’s troubled history in the past decades, it 
came as no surprise that themes like politics, religion 
and ethnic tolerance often emerged in both news and 
social media discussions. This was particularly true 
for cities like Sarajevo, Tirana and Belgrade, where 
the wartime scars often affected visitors on a more 
emotional level as can be seen from the various tales 
on travelling blogs. Stories of either religious co-
existence (Sarajevo, Tirana) or aggressive nationalism 
(Belgrade, Skopje) marked the vibrant social media 
landscape and were the topic of many blog posts and 
forum discussions. Protests in Sofia (actively discussed 
on Twitter) and Sarajevo added their influence on the 
way the two cities were portrayed in the media.

An unexpectedly salient topic which emerged across 
news and blog posts on most of the analyzed capitals 
was the lack of tolerance towards the LGBT community. 
Human rights abuse and aggression towards gay pride 
parades were reported in five of the 10 capitals -- 
Sofia, Chisinau, Belgrade, Skopje and Tirana -- raising 
important questions about the culture of tolerance 
and overall attitudes towards sexual minorities in the 
region. Reports of this controversial attitude could have 
negative impact on how Balkan capitals are perceived 
in more liberal societies. 
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SEE Capital Media Images

Belgrade: The edgy party capital of Europe
While younger visitors remained charmed and blogged 
about the bustling street culture of the Serbian capital and 
the famous music festivals (Belgrade Calling) happening 
nearby, the city’s image suffered from serious issues like 
environmental pollution and bad infrastructure, covered 
mainly in news articles. Additionally, the blogs and 
online forums were abundant with complaints about the 
uncontrolled stray dogs and rip-off taxi rates.
Nevertheless, the city’s friendly inhabitants, great vistas 
and the quickly recovering urban life after a harrowing war 
also left a positive impression on many visitors. In news 
articles Belgrade’s potential was mentioned in connection 
to negotiating the Stabilization and Association Agreement 
with the European Union. Additionally, the European Bank 
for Reconstruction and Development praised the pace of the 
structural reforms beat in Serbia.

Bucharest: City of Extremes

The Romanian capital was a contradicting mixture of 

positive and negative factors: a unique geographic location 
(Bucharest was often visited by travellers on their way to 
the Carpathian Mountains and the popular Transylvania 
region), poor infrastructure (people complained a lot in 
forum discussions and blog posts about the horrible public 
transport, lack of street signs and overall stressful driving 
conditions), friendly locals, high crime rates (according to 
news articles) and vibrant cultural life (discussed freely in 
blogs and Twitter messages). Economically, the country‘s 
potential after entering the EU is marred by the vast ‘to 
do’ list of the administration; urgent action is needed to 
reform the public sector and state-owned companies, 
deliver infrastructure investments, reduce red tape and fight 
corruption.

Chisinau: Troubled Beauty

The capital of Moldova turned out to be a popular destination 
for “bargain shoppers” looking for less popular places 
around Europe, as well as socially responsible adventurers 
and Peace Corps volunteers. While it was often mentioned 
in blogs and news in connection to colorful events like the 
hot-air balloon festival and its beautiful women, Chisinau‘s 
public image in the traditional media was damaged by 
reports on human trafficking and smuggling. Ultimately, 
despite its beautiful parks, museums and location, near 
beautiful country landscapes and wine producing regions, 
Chisinau has been portrayed as an unsafe travel destination 
with many issues to take care of.
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Ljubljana: The hidden gem

Ljubljana‘s image proved remarkably consistent across 
all media channels. Intellectual activities, cultural events, 
museums, folklore festivals and music events contributed 
to the lively pulse of the city and spread its positive image 
across news articles, blog posts and forum discussions. 
In combination with the amazing natural scenery, highly 
developed infrastructure (bike-friendly alleys, free wi-
fi internet connection) and excellent customer service, 
the Slovenian capital also impressed visitors with the 
friendliness of the locals. Travellers claimed on their 
blogs that it was the people of Ljubljana who played 
a big role in co-creating the city experience with their 
hospitality and excellent English language skills. In 
terms of economic potential, news articles reported that 
Ljubljana has a high concentration of state and local 
government institutions, as well as a flourishing business 
climate and art scene.

Podgorica: Still on the rise

The location of the city, close to a number of other 
capitals, could turn it into a bustling transportation hub 

if it could only improve its bad infrastructure. Blogs 
and forums were buzzing with people expressing their 
admiration for Montenegro’s nature but the capital 
Podgorica seemed underappreciated compared to the 
beauty of the countryside. The city was noted by bloggers 
for its climate of religious tolerance and proximity 
to Montenegro‘s beautiful coasts. On the other hand, 
Podgorica was portrayed in online forum discussions 
as small and lacking cultural events of international 
importance. 

Sarajevo: A rich culture revived

As could be expected, the image of the Bosnian capital 
both in news articles and blog posts was heavily marked 
by the wartime experience. Even sightseeing described 
by bloggers and online forum users included gruesome 
reminders of the horrible massacres: bullet holes on the 
ground are outlined with red paint -- the so-called Red 
Roses of Sarajevo which symbolise the blood spilled 
during the war. Many travellers wrote in their blogs 
about the rich and mixed cultural heritage in Sarajevo 
and the impressive co-habitation of different religious 
groups. The friendliness of the locals, mixed with the 
busy cultural life (news of concerts, exhibitions, festivals 
and conferences were often tweeted) made the city a 
truly moving experience for most visitors. The good tram 

Sarajevo’s streets from the 
POV of a local photographer
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system and sights within walking distance were also an 
advantage. 

The news articles featuring Sarajevo suggested that the 
local business and economic landscape was heavily shaped 
by the development agency SERDA, indicated by the sheer 
volume of economic news featuring it. SERDA is a regional 
development agency appointed by the European Union. 
According to the numerous reports in the traditional media, 
the agency’s role is to encourage and strengthen the regional 
development through the provision of financial support, 
education, business infrastructure development, capacity 
building, information services for foreign investors, and 
through implementation of inter-regional and international 
projects.

Skopje: Statue-rich Balkan experience

One word was repeated ceaselessly across news articles, 
blog posts, forum discussions and Twitter - the word 
statues. Huge, awkwardly contrasting to their surroundings 
statues are being built for the project Skopje 2014 which 
is supposed to be a grandiose commemoration of events in 
Ancient Macedonian history (a point Greeks are not too sure 
about). Many people noted the striking contrast between 
the dull communist city architecture and the posterity of the 
urban centre, sometimes using truly negative remarks such 
as “the Kitsch capital of Europe”, ”spending more money 
on ancient horses than roads and development”. The heavy 
pull on the public budget associated with the ambitious 

project has resulted in strain for some other important 
sectors of public spending. The city’s interesting 
cultural life (including a popular Museum of cartoons 
and the Memorial house of Mother Theresa), however, 
attracted positive mentions from foreign bloggers and 
journalists.

Sofia: A city on fire

Anti-government protests in the summer months have 
spurred the media interest in the Bulgarian capital. 
Analyses of political turmoil in the region and the rest 
of the world appeared frequently in the conventional 
media. Many bloggers also helped spread the word, 
mixing other stories about Sofia‘s cultural life with a 
large number of tweets and blog posts capturing the 
pulse of political pro-activity. However, according to 
news articles the current political situation seems to 
have a negative impact on Bulgaria’s economic and FDI 
image on the international scene. 

Apart from politics, Sofia also attracts the attention of 
travellers and backpackers with its vicinity to the Vitosha 
mountain. The fact that it is just a few hours away from 
several other Balkan capitals made it a popular starting 
point on the route to visit the Bulgarian countryside 
in addition to other countries in the region. Numerous 
tweets and blog posts also reported on a wide range 
of cultural events taking place in Sofia (Sofia Design 
Week, A to Jazz festival, film fests, dance events, etc) 
revealing its dynamic social life and focusing on sports 
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events like the Deaf Olympics 2013, held between 23 and 25 
July, 2013, which attracted a lot of attention in foreign news 
articles.

Tirana: Spirit over physical presence

Backpackers and travelling cyclists seemed to enjoy the off-
the-beaten-path charm of Tirana and posted many positive 
stories and photos from the city on their blogs. However, 
poor infrastructure, irregular transportation and streets full of 
garbage were a problem for most visitors. Despite (or because 
of) its many issues, the city kept a strong social position and 
hosted numerous events and conferences related to pressing 
social issues (like the Conference on tolerance and non-
discrimination) and offered volunteering opportunities for 
helping the local Roma population. Economic news articles 
revealed more optimistic plans for the future: the TID 
tower, an 85 metre business tower constructed in Tirana, has 
become a media symbol of the local government’s ambition 
to improve the business climate in the country. Like other 
Eastern European capitals, Tirana has set up a business park 
to stimulate business and entrepreneurship environment in 
the city.

Zagreb: a stop on your way to the coast
Croatia’s accession to the EU attracted a lot of fresh attention 
to Zagreb and many news sources and bloggers commented 
on the special celebrations organised in the capital for the day 
of the big entry. However, despite its booming music festivals 
(a topic with huge coverage on Twitter), philharmonic 
concerts and beautiful Austrian-style architecture, the city 

was often discussed in forums only as a pleasant stop 
for visitors on their way to the Croatian Adriatic coast. 
Overshadowed by the beauty of Istria and Dalmatia, 
Zagreb nevertheless remained a city celebrated in 
travelling blogs and forums for its well maintained 
infrastructure, popular tram transportation and 
exciting open space markets. Zagreb has the image of 
an international trade and business centre, and is often 
called “the transport crossroad of Central Europe”. 
It enjoys the best economic climate in the country, 
responsible for more than half of the total financial 
turnover and profit of Croatia.

With this diverse, yet somehow homogenic mixture of 
cities, the region holds many opportunities for further 
development and improvement in terms of image and 
identity. The impressions we have mapped so far form a 
great basis for differentiating each place and creating 
a consistent and well-informed brand strategy.

How is each capital perceived by different audiences 
(media, expats, travellers etc.)? What is unique about 
it? What are people expecting and what do they 
actually experience? What impressions do they finally 
share online? By giving answers to all these questions 
we made an effort to map the media images of the 
SEE capitals and highlight their emerging points of 
untapped potential.
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Heat Maps 
The size of the square represents overall volume of discussion  in both conventional 
and social media. The colour of the square represents overall sentiment, green 
being positive and red being negative. Darker hues of the colour signify stronger 
magnitude (darker green means stronger positive sentiment, and darker red means 
stronger negative sentiment).

Prerequisites

PlacePulse

Potential
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Адриана Иванова
     Преди десетина години особено популярна беше станала 
песента, в която се пее „...а някой кара колело”. Тогава сякаш 
е било рядкост някой да ползва велосипед като средство за 
придвижване в градска среда. Днес обаче мераклиите са доста 
повече. 

    Какво е нужно, за да изгради и София своя велокултура?

Колелото на живота
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Колелото на живота

ЗА УЛИЦИТЕ И ХОРАТА

     От квартала, в който живеем, през маршрута 
ни до офиса, до градинките и парковете, където 
отдъхваме – градската атмосфера е част от нашия 
живот, както и ние сме част от нейния. Но каква е 
атмосферата, в която живеем днес? Замърсена.

     Според Центъра за устойчиви политики 
„Екополис” в София въздухът е най-мръсен спрямо 
другите градове в ЕС (данните са за 2012г.). 
Един от основните похвати за преборване на тази 
черна статистика е  да се стимулира ползването на 
велосипед като превозно средство в градската среда. 

     Несъмнено повишаването на физическата активност 
е приоритет на много хора. Но едва ли начинът за 
постигането на тази цел е като тичаме за автобуса 
или на път към работа, когато закъсняваме. Защото 
именно независимостта от градския транспорт 
е това, което липсва и на ученици, и на студенти, 
и на работещи. Тази независимост от своя страна 
би ни избавила от чакането по спирките и от така 
познатата „задушевна” атмосфера в обществените 
превозни средства. И естествено колкото повече хора 
изберат колелото за придвижване из града, толкова 
повече ще се олекоти моторизираният трафик, така 
безпомощно задръстил градските пътни артерии.

     Но за да слязат гражданите от своите коли и да 
се качат на велосипедите си, са нужни подходящи 
условия.

ПО ПЪТЯ...  (или къде сме сега)

     Според ГПОД, Генералния план за организацията 
на движението, до 2011 г. в столицата са изградени 
велоалеи с обща дължина от 27,2 км.. По план до 
края на 2012 г. тези участъци трябва да надминат 35 
км, а през 2020 софиянци ще се възползват от 118 
километрово велосипедно трасе, което ще свързва 
всички най-важни точки в града.

     За момента сред булевардите с най-натоварен 
велосипеден трафик са бул. „Цар Борис III”, бул.
Евлоги и Христо Георгиеви”, бул.”Витоша”. 
Както е отбелязано в Работния план за развитие 
на велосипедния транспорт на територията на 
Столична община за периода 2012-2017 г. (поръчан 
от Центъра за градска мобилност), велоактивоността 
именно по тези места се дължи на факта, че до 
тях достигат вече изградени велоалеи. От това 
следва логичното заключение, че когато Общината 
инвестира в създаването на инфраструктура 

за този вид алтернативен транспорт, броят на 
велосипедните пътувания също се увеличава.

     Но досега явно веломаршрутите не са били сред 
приоритетите на Общината. Защото по данни на 
ГПОД от декември 2000 до август 2009 г. делът на 
пътуванията с велосипед се е покачил само с един 
процент – от 0,1% на 1,1% ¹.

¹ За сравнение – за същия период броят граждани, 
каращи коли, се е увеличил почти двойно – от 17,4% 
на 30,5%. По този параграф София „изпреварва” 
Мадрид, Берлин и Лондон, тъй като нивото на 
моторизация в нашата столица е значително по-
високо. Това ниво у нас расте с около 6% годишно, 
докато в повечето европейски градове ръстът 
е от 3%. Анализи сочат, че по-заможните 
градове имат моторизация под 450 МПС/1000 
жители. През 2011 г. в София моторизацията е 
656 МПС/1000 жители. Така ние сме в черните 
редове на статистиката, според която колкото 
по-висок е годишният БВП на жител, толкова по-
малко е притежанието на МПС/1000 жители.     

     Освен (все още) недостатъчната инфраструктура 
за колела обаче има и друг фактори, които обуславят 
ниския процент на велосипедистите в София. 
Според анкета на сдружение „Велоеволюция”, 
направена сред активни велосипедисти през 2010 
година, основна причина за неизползването на 
колелото като транспортно средство е опасността 
на пътя (52%). Като втора по значимост причина е 
посочен страхът от кражба (35%). Тези резултати 
показват, че за софиянци като цяло нито улиците, 
нито тротоарите на града са безопасно място.

     Съществува и още един жизненоважен фактор 
и това е самата обществена нагласа спрямо 
колоезденето като начин за придвижване. През 2010 
г. ГПОД провежда анкета за причините, поради 
които хората биха започнали да се придвижват 
с велосипед. 62% от участвалите заявяват, че 
не биха използвали велосипед. Следователно в 
градското общество властва негативна нагласа, 
породена от изброените по-горе условия.

     С цел да популяризира велосипедният 
транспорт сред гражданите, Европейската 
комисия организира за единадесета поредна 
година Европейска седмица на мобилността от 
16 до 22 септември. Инициативата е в подкрепа 
на използването на градския транспорт, ходенето 
пеш и карането на колело. Редица европейски 
градове отбелязват 22 септември като Деня без 
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автомобили, когато градските централни 
улици са затворени за моторни превозни 
средства – тогава центровете се превръщат 
в пешеходни и велозони, организират се 
различни шествия и културни събития. В 
тазгодишното издание взеха участие 32  
български града. В София инициативата бе 
открита от холандската принцеса Лаурентин 
ван Оранйе, а на 22 септември 2012 отбелязахме 
Деня без автомобили със прояви като Нощна 
София на ролери, представяне на Европейския 
веломаратон за безопасност по пътищата, 
Park(ing) Day Sofia и много други.

     Неслучайно подобни инициативи и проекти 
за насърчаване на алтернативните видове 
транспорт и намаляване на използването 
на лични автомобили се извършват и на 
европейско, и на държавно, и на общинско 
ниво. Както заяви европейският комисар по 
околната среда Янез Поточник: „Планирането 
на устойчива градска мобилност е начин за 
постигане на равновесие между развитието 
на транспорта, качеството на околната 
среда и социалната справедливост. По-
доброто планиране може да допринесе за 
това градовете да се радват на повишена 
мобилност, както и на по-добро качество на 
въздуха, намалени емисии, по-малко шум и по-
здравословна градска среда.” Това са и целите, 
заложени в Зелената книга „Към нова култура 
за градска мобилност” на Европейската 
комисия, в Стратегията за развитие на 
транспортната система на Република 
България до 2020г. (част от Стратегията 
„България 2020”) и в Плана за развитие на 
Столична община 2007  – 2013 г.. Централната 
задача в тези планове е по-ефикасното 
комбиниране на различните видове обществен 
транспорт с различните видове индивидуален 
транспорт (автомобил, велосипед, ходене 
пеш).

С ТОКЧЕТА И КОЛЕЛО (или къде можем да 
стигнем)

     Несъмнено страните в Европа с най-
висока велоактивност са кралствата Дания 
и Нидерландия - те дори биват наричани 
“bicycle-nations”.
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     Като доказателство служи следният пример: 
докато общата дължина на датската брегова 
ивица е 7,314 км., специалните пътища и алеи 
за колоездачи възлизат на повече от 12 000 
км из цялата страна. Не е учудващо, че в 
инфраструктурата на Дания доминиращ елемент 
са велосипедните трасета както в междуградските 
мрежи, така и в градски план – затова и 
колоезденето е интегрирано в националната, 
регионалната и местната железопътна система. 
Всеки може да се качи във влака или в трамвая с 
колелото си. За сметка на това в автобусите не се 
позволяват велосипеди, изключение правят само 
копенхагенските пристанищни автобуси.

     Разбира се не липсват и инциденти сред 
велосипедистите. Важно е да се отбележи обаче, 
че 70% от произшествията с колела са всъщност 
злополуки с един човек, а причините често са 
свързани с алкохол или дупки и неравности на 
пътната настилка

(сведенията са на Посолството по колоездене 
в Дания). Освен това в третия по големина град 
Оденсе се забелязва следната закономерност: 
когато броят на велосипедистите набъбва с 20%, 
броят на велозлополуките спада с 20%, тоест 
наличието на повече колоездачи означава повече 
сигурност.

     Но тази велокултура не се изгражда само на базата 
на интермодална инфраструктура за комбиниран 
транспорт и безкрайни велоалеи. В основата на 
този мобилен, икономичен и здравословен начин 
на живот стои активността на гражданите.

     В  Нидерландия велосипедът е незаменима 
част от ежедневието на холандците през целия им 
живот. Преобладаващата част от децата на възраст 
между 10 и 16 години ходят на училище с колело и 
често се случва да изминават разстояние от около 
15км в едната посока; така у тях още от рано се 
развива усещането за свобода, което колелото дава. 
И това усещане остава чак до старини, защото 
холандците на възраст над 65 години изминават 
една четвърт от пътуванията си с велосипед.

     Популярността на транспорта на две колела 
се разпростира и извън Дания и Нидерландия. В 
редица страни от Западна и Централна Европа 
превозването с колело е обичайна гледка - дори 
в сняг и дъжд, на връщане от пазара или на път 
към работа (костюмите и токчетата не създават ни 
най-малко неудобство).

     В същото време по нашите улици се работи за 
премахването на неудобствата, които възпират хората 
да се качат на велосипедите си. Въпреки че този 
алтернативен транспорт не е достатъчно популярен 
в България, с увеличаването на велоалеите пред 
нас започва да изниква дилемата „с градския или с 
колелото?”. В бъдеще везната ще клони все повече 
към по-здравословния, приятен и независим вариант 
за придвижване.     

Източници:
1. Работен план за развитие на велосипедния транспорт 
на територията на Столична община 2012-2017 г.  

http://www.sofiatraffic.bg/media/uploads/sofia_bike_
plan_2012-2017-2012.10.01-with_text_draft.pdf   

2. Европейска седмица на мобилността в София – 2012 
– 16-22 септември

http://www.mobilityweek.eu/

h t t p : / / w w w . e u r o p e . b g / b g / h t m l s / p a g e .
php?category=5&id=40079

http://mobilityweek.velobg.org/

3. ЗЕЛЕНА КНИГА Към нова култура за градска 
мобилност, представена от Комисията на европейските 
общности

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/bg/com/2007/
com2007_0551bg01.pdf

4. Уикипедия 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cycling_in_the_Netherlands

http://en.wikipedia.org/wiki/Cycling_in_Denmark

5. Посолство по колоездене в Дания – статистики

http://www.cycling-embassy.dk/2010/03/08/cycling-
statistics-from-denmark 
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