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Гергана Джелепска, Образи и стереотипи на чужди страни, народи и култури  на Балканите – 
същност и проблемни области в сферата на СМК 
 
Модерното динамично развиващо се общество впечатленията за една чужда страна най-често се получават 
чрез примерен опит, директни наблюдения и собствени преживявания. Друг индиректен начин за 
придобиването на информация за други държави е свързан със средствата за масова комуникация, които 
предоставя не само информация, но и съдейства за изграждането и разпространението на различни образи, 
стереотипи и предразсъдъци. 

Медията предполага дуалистично възприятие на реалната ситуация, което най-често е свързано с привнасяне 
на положителни черти на собствената нация и демонизиране на непознатите народи, предизвикващи 
създаването на устойчиви стереотипи и предразсъдъци.  

Тези образи на чужди страни, народи и култури, особено в Югоизточна Европа,  са основна част от 
политическата социализация чрез увеличаването на секундарния опит, който се деформира значително от 
първичното природно-онтологично мислене и етноцентричния модел на възприятие. 

За да се контролира този процес в приемливи рамки, медията може да спомогне за разграждането на 
подчертано негативни стереотипи, притежаващи функцията да рационализират нелогични пориви, импулси, 
инстинкти и потребности. Също така, въпреки комплексната си структура, медията би могла да е силен фактор 
за създаването, утвърждаването и разпространението  на образи, представи, мнения и нагласи за чужди 
страни, народи и култури, които да бъдат възможно най-релевантни за потребностите и изискванията на 
региона, в който живеем.  

 



 
 
 
Анина Йовкова , Проблемът за националната идентичност 
 

 Приликите между балканските държави са повече от разликите 

 Всеки се бори за своето специално място на Балканите 

 Проблемът „Македония” 

 Балканите в Европа 

 
 
Алеко Стоянов, Кризата в ЕС – предизвикателства пред интеграцията на Западните Балкани 
 
С разразяването на световната финансова и последвалата я криза на еврото, разширяването на Европейския 
съюз, най-вече, по посока на Западните Балкани отстъпи на заден план пред проблемите в евро зоната и 
предизвикателствата, които тя отправя към общия европейски проект. Въпреки това, процесът на 
разширяване на ЕС към Западните Балкани продължи, при това успешно. На 1 юли тази година Хърватска ще 
стане 28-я член на ЕС. В края на юни 2012 г., друга страна кандидат-членка - Черна гора, започна преговори за 
присъединяване, а Сърбия получи такъв статут през март същата година. Гражданите на всички страни от 
региона на Западните Балкани, с изключение на Косово, могат да пътуват без визи в рамките на ЕС, като за 
последната Европейската комисия изготви „пътна карта”, очертаваща „маршрута”, по който страната трябва 
да мине, за да бъде отменен визовият режим. 
 
Същевременно с това, кризата в ЕС задълбочи икономическите проблеми на страните от Западните Балкани. 
Бъдейки най-големият търговски партньор и основен източник на преки чуждестранни инвестиции, 
негативните тенденции в ЕС се мултиплицираха и в икономиките на Западните Балкани. До голяма степен 
банковият сектор на последните се контролира от гръцки и италиански банки, които понесоха тежък удар от 
финансовата криза. Проблемите в евро зоната оказаха силно негативен ефект и върху банковия сектор, 
изразяващ се най-вече в отлив на капитали и повишаване на лихвените проценти по кредитите. Не на 
последно място, увеличаващата се безработица в Гърция и други европейски държави доведе до намаляване 
на паричните преводи от емигранти в тези страни, което допълнително понижава покупателна способност на 
населението от Западните Балкани. 
 
Икономическите трудности в Европа доведоха до някои идеи за спиране на разширяването за определен 
период от време или за някаква форма-заместител на пълноправното членство, което подкопава репутацията 
на ЕС в този район и дава възможност на други регионални и глобални играчи, като Турция, Русия и дори 
Китай да играят водеща роля в регион, от изключителна важност за сигурността на ЕС. 
 
За да предотврати подобен сценарий, ЕС трябва да продължи с успешното прилагане на политиката на 
условността, като същевременно с това генерира подкрепа сред местното население за реформи; да запази 
стабилността в региона на Западните Балкани и по-специално стабилност в банковия сектор и ограничаване 
на негативите от гръцката банкова криза; и не на последно място да съдейства за стимулиране на 
икономическия растеж.  
 
С тези действия ЕС ще бъде възприеман като двигател на положителна промяна и неговата политика 
насочена към трансформацията, и интеграцията на региона на Западните Балкани ще бъде успешна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Катерина Миндова, Предизвикателства за сигурността 

Определянето на сигурността като понятие само по себе си е своеобразно предизвикателство, като се има 
предвид огромният обем изследвания и публикации по тази проблематика. Понятието "сигурност" може да 
заглежда в много бройните му аспекти- национална, информационна, икономическа, екологична.  В най-общ 
смисъл сигурността се възприема като наличие  на заплаха за нормалното човешко съществуване и 
осъществяване обичайните функции на обществото. Именно този акцент е най-подробно развитият от гледна 
точка на позиционирането й с координати Балканския полуостров. 

Всички въпроси, касаещи сигурността на региона, се разглеждат на базата на основополагащите фактори, 
свързани със субектите на изследването, а тези фактори са, че част от страните от Балканския регион са 
членки на ЕС - Румъния, България и Гърция, а останалата част от държавите- Сърбия, Турция, БЮРМ и Черна 
гора водят преговори за присъединяване. Другият базисен фактор е членството на всички страни, с 
изключение на Сърбия и Черна гора,  в НАТО. Нееднородността на нивата на сигурност, произтичащи от това, 
би могла да се разглежда като пречка и следователно- като предизвикателство за институционалната 
уеднаквяване в сектора, което е и голямата пречка за постигане на по-високи нива на сигурност.  

В наши дни в сектора на сигурността почти всички балкански държави "изживяват" развитие заради богата на 
външно-, а и вътрешнополитически събития обстановка, развиваща се в последните месеци, седмици и дори 
дни. Отделните страни имат различни проблеми, засягащи сигурността, и затова заслужават конкретно 
внимание с оглед синергията по между им, целяща координация на съвместни действия за постигането на по-
високи нива на сигурност не само за държавата като властова структура, но също и за гражданите, техните 
организации и институциите. 

Внедряването и управлението на риска в институционалната база , обхващаща системите на сигурността на 
Балканите, е особено актуален въпрос, като се има предвид, че на повечето държави  тепърва им предстоят 
редица законодателни промени с цел да се ускори реформирането и модернизирането на сектора на 
сигурност. Различни предложения по въпроса са важен елемент от преодоляването редица 
предизвикателства на сигурността и повишаване нивата й, което от своя страна е предпоставка за по-активна 
съвместна дейност от страна на държавите на Балканския полуостров. 

С оглед на интензивното развитие на сектора за сигурност основно направление на държавите на полуострова 
е да се впишат успешно в глобалната политическа обстановка, релевантна по проблема, и да използват на 
максимум всички механизми и лостове, които държавната власт предоставя, за да уеднаквят поне най-
неоходимите и важни критерии, предвид общия географски ареал, на които се намират страните, които 
критерии се отнасят до осигуряването на сигурността като базисен гарант за мирното им съвместно 
съществуване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Явор Симеонов, Нови измерения в сигурността на Балканите след атентата в Сарафово, Бургас 

В новия свят на глобални интереси и процесите които протичат в него, думата сигурност придобива съвсем 
по-широк смисъл от досегашните тесни представи. Тук на Балканите, бавния упадък на старите съветски 
разбирания и противопоставяне в годините на Студената война оставиха трудно лечими рани в системите за 
сигурност на Балканските държави. Схващанията за сигурност днес изразяват цялостната политика на защита 
на суверена държавност и защита на гражданите на дадената държава - не само заплахи от пряк военен 
конфликт на собствена територия, но и енергийна сигурност, международна престъпност, корпоративна и 
социална сигурност.   
 
Поуките от историята ни подсказват, че конфликтите днес се зараждат не толкова заради политически или 
социални различия, а поради етническа и религиозна нетърпимост. След потушаването на локалния конфликт 
в територията на бивша Югославия и нейното разделение в новосъздадените държави остана да живее 
пъстра палитра от етноси – всяка от които има свойте особени културни, религиозни и дори политически 
разбирания. Годините на разделение и противопоставяне остави доста отрицателен заряд у хората. Затова 
особено важна бе последвалата  относителна стабилност на държавите от региона, в резултат на активната 
роля на ЕС и НАТО, които насърчиха пътя за създаване на добросъседски отношения и засилване на активното 
двустранно и многостранно сътрудничество, с различни механизми за изграждане на доверие и прозрачност 
в областта на сигурността. Негативно влияние върху средата за сигурност остават нестабилната икономика, 
безработицата, високото ниво на организираната престъпност и корупцията, симбиозата между криминални 
структури и политически фактори, неефективните действия на административните и правозащитните органи и 
др. Заплахата от тероризмъм вече е реалност, предвид участието на страни от региона в антитерористичната 
коалиция, наличието на райони с компактно население, обособено на верска и етническа основа, с нисък 
социално-икономически статус и прояви на краен национализъм – особенно Западните Балкани.  
 
На фона на глобализационните процеси нарасна значението на региона като стратегическо свързващо звено 
между Европа, Близкия изток и Азия. Като такова, само стабилни и мирни, Балканите могат да посрещнат 
прехвърчащите искри от Близкия изток, особенно след като България постави Хизбула на картата на  
полуострова. Неуспешния опит на турската външна политика, целяща лидерство в арабския свят засили 
усещането за несигурност. Не са за пренебрегване и проблемите около македонския въпрос и напрежението 
свързано с остров Крит. В контекста на това трябва да се има предвид и засилващото се влияние на 
екстремистки настроения и настъпващия консервативен салафизъм. Недалновидната външна политика и 
избягване на сериозни вътрешни проблеми в страните от региона са най-голямата заплаха пред бъдещето. В 
тази динамична и непредвидима ситуация само общи подходи за неутрализирането на заплахите и 
поддържане на активно сътрудничество между политически, военни и граждански структури на глобално, 
регионално и национално ниво могат да неутрализират новите предизвикателства пред сигурността на 
Балканите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Милен Любенов,  Балканите и НАТО – защо, как, кога? 

В изказването си възнамерявам да засегна темата за политиката на „отворените врати” на Алианса в 
контекста на заявеното желание на страните от Западните Балкани за членство в НАТО, като ще се опитам да 
представя своята гледна точка в следните насоки: 

– Защо е важно разширяването на Алианса в тази посока; 
– Защо е важно за България;  
– По какъв начин членството на страните от Западните Балкани в НАТО ще се отрази върху сигурността и 

стабилността на региона;  
– По какъв начин следва да осъществи този процес;  
– На какъв етап са отделните страни-кандидатки за членство в процеса на евроатлантическа интеграция;  
– Какво може да направи България за да подпомогне този процес; 
– В какъв времеви период е вероятно да се осъществи това;  
– Разширяването и следващата Среща на върха;  
– Коя от страните-кандидатки е с най-големи шансове.  

 
В изказването си ще изразя личната си позиция по въпроса, без това да се счита за официална позиция на 
МВнР. 

 

Ангел Апостолов, Членството в ЕС като средство за развитие на двустранните отношения на 
България със съседите 

Традиционно двустранните отношения между балканските държави се изграждат върху взаимно недоверие и 
враждебност. Установяването на по-тесни връзки между две или повече страни от региона се извършва 
повече в ущърб на трета страна, отколкото като стремеж към създаване на конструктивна среда за 
партньорски отношения. Подобна политика е особено вредна за централно разположена страна като 
България, която нерядко изпада в международна изолация в следосвобожденската си история. Едва в 
началото на ХХI в. и постепенното интегриране на някои балкански страни в ЕС се създават условия за 
установяване на реални конструктивни отношения между тях. Аргументите са няколко. 

 Предимствата на ЕС като реално функционираща интеграционна общност. За разлика от военния 
съюз, при тази общност става сливане не само на цели, но и на субекти. В нея се набляга върху 
стимулиране на интересите на общността, които от своя страна се градят върху споделяне на 
потребности между държавите-членки. 

 Реално съществуващите двустранни проблеми между членуващите страни се решават с помощта на 
всички държави-членки като се използват предимствата на многостранните преговори и вътрешно-
организационното посредничество. По този начин се засилва натискът върху малките страни да 
преодолеят липсата на доверие към преговорите като средство за решаване на противоречията 
помежду им. 

 Членството в ЕС предлага постепенно отпадане на трансграничните ограничения и засилване на 
връзките между своите членове. Този факт е особено важен за всички балкански страни, в това число 
и България, тъй като нерядко съществуващите национални малцинства са ставали причина за проява 
на иредентистки аспирации на отделни балкански страни към техните съседи. 

 Въпреки изброените предимства на ЕС като интеграционна общност обаче, членството в него 
представлява именно средство, а не панацея за преодоляване на съществуващите проблеми между 
България и съседите. Освен това все още не всички страни на полуострова са членки на общността, 
което само по себе си би могло да породи нови проблеми. 

Представените аргументи са само част от възможностите, които членството в ЕС предлага пред България и 
нейните съседи за преодоляване на противоречията помежду им. За да се случи това обаче е необходима 
преди всичко проява на добра воля, която може да дойде единствено от страна на самите балкански 
държави.  



 

Траян Дамянов, Отказът на българското правителство да участва в определянето на дата за 
започване на преговорите на Македония с ЕС 

В края на 2012 година България предприе смелата стъпка да изрази твърда позиция в контекста на 
Европейските ценности за незрялостта на македонската политика в двустранните отношения с нашата страна.  

На Европейският Съвет през декември беше разискан за първи път въпрос, който управляващите в България 
предпочитаха да отлагат досега. Не става дума за някаква икономическа претенция от страна на София 
спрямо Скопие. Даже напротив – икономическата съгласуваност и подкрепа, с която България е отвръщала на 
македонският стопански подем оценен и на Европейско равнище не само разчиства и най- малките съмнения, 
които подобна теза  може да изрази, но и предлага на показ стремежът на страната ни да гради отношения на 
добросъседство и ползотворно икономическо взаимодействие. Става въпрос за несъгласие в друг аспект, 
който не бива да  бъде прескачан като пречка. Съображенията, с които България не желае да обърне гръб на 
по-нататъшното развитие на темата за т. нар. „Език на омразата” и „Кражба на история” са чисто 
идеологически. 

 С присъединяването си към Европейският Съюз на 1и януари 2007г. България е заявила съгласие с ценностите 
и дългосрочните цели на Договорът от Маастрихт, който маркира насоките за по- задълбочена интеграция на  
страните членки. На свой ред с евентуалното присъединяването на  Република Македония в ЕС тя е 
задължена да покрие същите условия, които и ние сме изпълнили. Тук е мястото да напомня за затварянето 
на 3и и 4и реактори на АЕЦ Козлодуй, което само по себе си не е представлява критерии за присъединяване, 
но в частност влезе в роля на такъв преди 1и януари 2007г. Настояването на България се изразява в 
спазването на установените критерии от Копенхаген. Според техните принципи, добросъседството е част от 
изискванията за присъединяване към Европейският Съюз. 

Ще си позволя да ви разкрия, ако случайно до вас не е достигнала информация по темата, че през 2012 
година в Република Македония се състоя премиерата на филма „Трето Полувреме”, в сюжета, на който 
българите са представени като татари, фашисти и убийци. Трябва ли да продължа със случаят „Спаска 
Митрова”, антибългарските текстове в македонските учебници с подмяната на исторически факти – призмата 
през която децата им формират своят светоглед? А нелицеприятните сцени с нашия посланик в Скопие при 
поднасяне на цветя на гроба на Гоце Делчев, където лежат костите на този велик българин? Дали 
добросъседското отношение на Македония има традиции или поне някаква поставена основа в тази страна? 
Ако и вие се съмнявате тогава е основателно искането за сключването на договор за добросъседски 
отношения като директен въпрос към македонското Правителство. 

Присъединяването на Република Македония към ЕС няма как да се прегърне от българският народ като 
европейска кауза и за това свидетелстват резултатите от народното допитване, а именно че 44% от 
отговорилите се обявяват против приемането на страната в ЕС докато не спре дългогодишната 
антибългарската пропаганда в страната, срещу само 8% гласували за безусловна подкрепа за 
присъединяването на Република Македония. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Велислав Иванов, Защо евроинтеграцията на Сърбия и Западнобалканския регион са от 
първостепенна важност за България? 
 
Защо евроинтеграцията на Сърбия и Западнобалканския регион са от 
първостепенна важност за България? 
 

• Политически и геополитически причини 
– Възпиране на крайния национализъм 
– Развитие на демокрацията и демократичните институции 
– Единствена възможност за преодоляване на трайните настроения на 
враждебност между отделните страни, народи и етнически групи 
– Стабилните съседи са предпоставка за стабилно развитие 

• Икономически причини: търговски преимущества 
 
Какво отличава Сърбия от останалите Западнобалкански страни? 
 

• Сърбия не може да се представи като „жертва“ 
• Сърбия бе във война с НАТО 

 
Как Сърбия стигна до страна кандидат за членство? Политиката на условност 
(„conditionality”) на ЕС. 
 

• Взаимодействие с Трибунала в Хага (94 обвинени пребивават на сръбска територия) 
 

◦ Трансферът на Милошевич и убийството на Зоран Джинджич 
◦ „Доброволните предавания“ от 2004-2005 
◦ Продължаване на преговорите за Споразумение за стабилизиране и асоциране, 
победа на проевропейските сили на изборите през 2008 и предаване на Радован 
Караджич и Ратко Младич 
 

• Косовски въпрос 
 

◦ Липса на съгласие измежду страните-членки за устройството на Косово (5 от тях 
все още не признават независимостта му) 
◦ Концентриране върху политики, които са най-малък общ знаменател за страните 
членки: връщане на принудително напусналите домовете си (ок. 235 000 д.); 
технически въпроси (напр. митнически печати, мобилни оператори); протоколни 
въпроси 

 
Как България да спомогне на евроинтеграционния процес? 
 

• Като страна-член на ЕС, България трябва да се стреми разширяването да бъде на 
дневен ред в Брюксел, за да може перспективата за членство да бъде възприемана 
като реална от Сърбия и другите страни от региона 
 
• На двустранно равнище, България може да споделя своя ценен интеграционен опит, 
включително чрез т. нар. репликиране („twinning”) 

 

 

 

 

 



 

Делян Капитанов, Антитези на българската политика спрямо Република Македония 

Българската политика спрямо Република Македония като държавна политика, а в по-широк план – 
отношението на обществото, партийните и обществените организации към западната ни съседка, са изтъкани 
от противоречия като се почне още от дуализма в отношението на България към държавата и титулната нация 
на македонската държава-нация. Забележима тенденция към безапелационно безидеен стерилен историзъм, 
от една страна, и идейно-политически волунтаризъм, от друга, бележи широк фронт от идеи с ограничена 
практическа полезност, и в двата случая, неадекватни на днешната политическата и социално-
икономическата конюнктурата и неминуемите ограничения, в т.ч. от ресурсен характер, в които се налага да 
се впише и осъществява всяка реална политика.  

Доколкото част от гледните точки, в т.ч. по въпроси, които могат да бъдат определени като ключови, са не 
просто дребномащабни вариации, гравитиращи около избран политически курс, а несъвместими 
взаимноизключващи се тези, то квинтесенцията на българските лутания в политиката спрямо Република 
Македония би могла относително адекватно да се характеризира като набор от антитези по ключови въпроси. 

Тези алтернативни гледни точки твърде често и съвсем не необратимо се оценяват и синтезират в позиции, 
послания и реална политика на различни нива от различни правителствени и субправителствени играчи в 
условията на дефицит на прагматизъм и излишък на емоция, извън контекста на процесите, протичащи в 
международната система, под силното влияние на вътрешнополитически фактори, в кратък или без ясен 
времеви хоризонт, а липсата на консенсусна идея, ясна визия, конкретна и ориентирана във времето 
стратегия, операционализирана до работеща политика спрямо Република Македония, в дългосрочен план 
води страната ни към възможно най-лошата външна политика – непоследователната.  

Предвид казаното, настоящото изложение си поставя няколко цели:  

 Да разкрие в най-общ план противоречивия характер на българската политика спрямо Република 
Македония и алтернативите, които стоят пред нея, като открои антитезите, които съжителстват по 
някои ключови въпроси.  

 Да претегли аргументите „за” и „против” всяка от тях като ги постави в контекста на историческата 
възможност, която ни се предоставя с оглед на перспективите за членство в ЕС на Република 
Македония и на другата ни западна съседка – Сърбия, която ще бъде засегната фрагментарно само 
дотолкова, доколкото това има отношение към политиката на България спрямо Република 
Македония.  

 Да поговорим прагматично и откровено, с повече идеи за бъдещето и по-малко факти от миналото, за 
възможностите в българската външна политика спрямо Република Македония.  

 

Антон Пейчев, Потенциалът на зелените въпроси да изиграят инструментална роля в балканската 
политика на България 
 
Предложената тема представя възможността въпросите от областта на околната среда да послужат като 
инструмент за сближаване и сътрудничество между Р България и страните от Западните Балкани на 
подготвителния етап за членството им в ЕС. България като държава член на ЕС вече е постигнала значителен 
напредък в прилагането на европейските политики и би могла да оказва положително влияние върху 
поетапното им усвояване в тези страни. 

Интензивното сътрудничество на България със страните от Западните Балкани в областта на околната среда, в 
комбинация с повишената степен на адаптираност на българските компании от сектора към европейските 
стандарти, се превръща в предпоставка за тяхното навлизане на  тези пазари. 

Зелените въпроси, бидейки лишени от чувствителността на традиционните въпросите от политически и 
исторически характер, притежават потенциала, от една страна, да се превърнат в сфера на засилено 
сътрудничество, а от друга – инструментално да влияят върху скоростта на преговорния процес, без да 
предизвикват чувствителни реакции сред обществата. 

 



 
Кирил Юруков, Икономическата интеграция като предпоставка за преодоляване на регионалните 
проблеми 
 
Края на 20-ти и началото на 21-ви век се характеризират със засилена икономическа, политическа и социално-
културна интеграция. Самият термин „регионализъм” претърпя промяна в значението си, вече под 
регионализъм не се разбира единствено географска близост, но икономически и политически зони на 
интегриране и сближаване, независимо от географската отдалеченост. Така светът задълбочи процеса на 
глобализация, като основен мотив е икономическият просперитет. 
На фона на глобалните интеграционни процеси все още има части на света, които изостават в интеграцията си, 
или с други думи продължават да живеят в стари времена. Такъв регион е Балканският. Ние, балканците, 
позволяваме на проблеми, чието решение е трудно, бавно и несигурно да спъват просперитета на региона, 
което води до факта, че е един от най-бедните региони в Европа. Несъмнена е ориентацията на страните към 
ЕС и неговия модел и стандарт на икономическо развитие. Нека тогава се поучим от опита на Западна Европа. 
В края на 40-ти години на миналия век малко хора са си представяли как Германия и Франция ще се 
прегърнат и ще забравят проблемите натрупани с години. Всичко това тръгва от икономическата интеграция, 
сектор по сектор, стъпка по стъпка, по така наречения функционален модел на интеграция. Защо това да не е 
възможно на Балканите? За разлика от Западна Европа след Втората световна война, Балканите не са 
изправени пред същите трудности, не тръгват от началото. Степента на интеграция между страните в региона 
е напреднала в някаква степен, поради влиянието на глобализационните и регионални процеси. Всяка страна, 
ако не е член на ЕС, участва в различните предприсъединителни програми или се ползва от преференции в 
осъществяването на търговските и икономическите си взаимоотношения с останалите страни от региона. Все 
още съществува ЦЕФТА, подготвителната зона за свободна търговия преди членство в ЕС, Всички страни от 
Балканите плюс Молдова са членки. Всички страни от Западните Балкани имат преференциални 
споразумения с ЕС, част от споразуменията за асоцииране, така се създават предпоставки за развитие на 
региона и на всяка страна отделно. 
 
Къде е ролята на регионалната интеграция на Балканите? В момента всяка държава има облекчен режим на 
търгуване с останалите от региона, което веднага дава предпоставки за развитието на икономическите 
взаимоотношения. Страните на Балканите са със сходни географски, стопански и културни характеристики, 
което предполага по-добро разбирателство между тях. Чисто икономически, ако се използват сравнителните 
предимства на региона и икономиките на страните се сближат и интегрират в по-голяма степен, то тогава би 
могло да се създаде и една суб-регионална икономика, която да конкурира западноевропейската или поне да 
използва предимствата си. По този начин не само региона, но и всяка страна поотделно ще повиши 
благосъстоянието си. От гледна точка на България, ние имаме предимството да сме член на ЕС, което ни 
вменява и съответните отговорности към региона. Страната ни може да бъде водеща в един такъв процес на 
регионална интеграция. Реалните проблеми на региона не са толкова политически, исторически или 
културни, те са икономически. Национализма и ксенофобията, както добре показва историята, се развиват в 
бедни общества, най-лесно е да обвиниш съседа си. Не се знае ако сърби, македонци, албанци, българи, 
гърци, хървати, бошняци и румънци започнат да работят заедно и печелят от това дали ще виждат враг един в 
друг, или пък ще повярват на обвиненията на политиците. Историята сочи, че на друго място и в друго време 
този модел е сполучил, защо да не сполучи днес тук? 
 


