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_________________________________________________________________________ 

Резюме: Настоящата статия изследва опита от Източното разширяване на Европейския 

съюз (ЕС) в областта на европеизацията на външната политика на страните-кандидатки 

чрез стимулиране на провеждането на политика на добросъседство през българския 

случай. Актуалността на изследването произлиза от европейската перспектива на 

държавите от Западните Балкани, която предполага пълноправно членство в ЕС при 

спазване на определени условия. В документа на Европейската комисия от пролетта на 

2018 г. изрично се изтъква необходимостта от разрешаването на двустранните спорове 

между страните от региона. Подобно изискване е формулирано и спрямо страните от 

Централна и Източна Европа (СЦИЕ) в средата на 90-те години на 20 век. Целта на 

изследването е да провери дали България успява да изпълни четвъртия критерий за 

пълноправно членство, а именно да провежда систематична политика на добросъседство. 

Резултатът разполага с потенциал да допринесе за формулиране на отговор на въпроса 

„Съседските национализми – това ли е бъдещето на Балканите?”. 

   Темпоралната рамка на изследването е избрана въз основа на значимостта на 

началната и крайната дата за съвременното развитие на България. Началната дата на 

изследването е 10 ноември 1989 г., когато от власт е свален дългогодишният лидер на 

Българската комунистическа партия и държавата Тодор Живков. Краят на 

изследователския период е 10 декември 1999 г., когато страната получава покана за 

започване на преговори за присъединяване към ЕС на Европейския съвет в Хелзинки.  

Ключови думи: добросъседство, Европейски съюз, Западни Балкани, национализъм, 

разширяване.  

___________________________________________________________________________ 

 

Методология  

Изследването на българската политика на добросъседство се основа на първични 

източници – решения на Министерски съвет. За целите на анализа е формулиран 

индикатор: "интензитет на сключване на двустранни международни договори със 

съседните страни на България". За този показател е изработена триделна скала на 

интензитета, който може да бъде нисък, умерен или висок. Най-ниската и най-високата 
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стойност са определени от активността на изследваните правителства. Ниският е между 

нула и десет споразумения, а умереният – от единадесет до тридесет1. Високият 

интензитет е в границите от тридесет и една до четиридесет и една спогодби.  

 Използваният изследователски метод е количествен анализ на първичните 

източници в хронологична перспектива.  

 Необходимо е да се направи уточнението, че изследването се характеризира с 

едно ограничение. То касае изключването на служебните правителства, управлявали 

през изследователския период. Аргументацията е свързана с обстоятелството, че 

служебните кабинети изпълняват ангажиментите си в условия на разпуснато Народно 

събрание, поради което не подлежат на парламентарен контрол. Служебните състави на 

МС не са преминали през процедурата на избори, а са назначени от президента на 

Република България, поради което степента на представителност е сравнително ниска. 

Освен това Конституцията разписва целите на работата на служебните правителства, 

които са нормирани в пределни граници. Поради тези обстоятелства времето на 

управление на кабинетите на Ренета Инджова (17 октомври 1994г. – 25 януари 1995г.) и 

на Стефан Софиянски (12 февруари 1997г. – 21 май 1997г.) не подлежи на анализ в 

рамките на настоящето изследване. 

 

Политиката на ЕС 

Формулирането на трите критерия на Европейския съвет в Копенхаген през 1993 

г. формално поставя началото на Източното разширяване, тъй като до този момент 

Съюзът не поема ангажимент за пълноправното членство на СЦИЕ. Тези три критерия 

се отнасят до вътрешнополитическото състояние на държавите, желаещи 

присъединяване – стабилност на институциите, гарантиращи демокрацията, 

върховенство на правото, правата на човека и правата на лицата, принадлежащи на 

малцинствата; пазарна икономика и способност за справяне с конкурентния натиск на 

вътрешния пазар; приемането на достиженията на правото на ЕС, както и целите на 

политическия, икономическия и паричен съюз. По време на Европейския съвет от 1993 

г. е формирано условие, отнасящо се до самия Съюз, а именно т.нар. абсорбционен 

капацитет, характеризиращ се с възможност за разширяване с нови страни, само ако 

това не накърнява импулса на европейската интеграция. Благодарение на Европейския 

съвет в Копенхаген, Европейските споразумения за асоцииране (ЕСА) получават 

политическа преориентация без формално тяхното съдържание да е променено, като се 

превръщат в основа на предприсъединителната стратегия на Съюза (Maresceau, 1997; 

Mulle-Graff, 1997,; Grandissant & Sinnaeve, 1997). На практика това означава, че с 

решението на тази среща на най-високо равнище стартира нов етап в политиката на 

ЕИО/ЕС към посткомунистическите държави – от приобщаване чрез асоцииране към 

присъединяване чрез условност (Велева-Ефтимова, 2018). 

През декември 1994 г. на Европейския съвет в Есен е прието четвърто условие, 

отнасящо се до СЦИЕ – условието за установяване и поддържане на добросъседски 

отношения. Под така формулираното условие се има предвид желание за 

сътрудничество и разрешаването на спорове по мирен път, като при необходимост 

противоречията се отнасят до Международния съд в Хага. Това условие вече засяга 

външнополитическото поведение на държавите кандидатки. На тази среща държавните 

                                                 
1 Маржът за умерен интензитет е по-голям (19 договора) в сравнение с тези за нисък (10 договора) и 
висок (10 договора), поради необходимостта да се компенсира по-продължителният период на 
управление на правителството на Иван Костов, който дефинира най-високата стойност на интензитета на 
сключване на двустранни международни договори със съседните страни.  
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и правителствените ръководители е приета и т.нар. предприсъединителна стратегия – 

"Европейските споразумения за асоцииране и отвъд: Стратегия за подготовката на 

държавите от Централна и Източна Европа за присъединяване". Решенията на тези 

два Европейски съвета от 1994г. рамкират микро- и макро-основата на Петото 

разширяване (O`Brennan, 2006). В заключенията от срещата присъединяването на 

СЦИЕ се разглежда като обезпечаване на мира и стабилността на континента и 

съседните региони и в този смисъл разширяването се възприема като цел на Общата 

външна политика и политика за сигурност на ЕС (Nugent, 2004). 

 

Българският опит (1989-1999) 

Правителството на Андрей Луканов 1 

Политиката на кабинета „Луканов 1”, насочена към съседните страни, стартира 

на 13 март, когато между правителствата на НРБ и НСР Албания са подписани няколко 

споразумения. Първото е спогодба за културно и научно сътрудничество, подписана на 

13 март 1990 г. в София (МС, решение № 73, 6 април 1990 г.). Второто е договор за 

сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската науки (МС, решение 

№86 от 28 април 1990 г.). Третото споразумение касае въздушните съобщения между и 

отвъд териториите на двете държави (МС, решение №119 от 4 юни 1990 г.). На 19 май 

1990 г. е подписана спогодба между правителството на НРБ и на НСР Албания за 

морското търговско корабоплаване (МС, решение №177 от 7 август 1990 г.).  

По отношение на външната политика на България спрямо съседните страни 

може да се направи изводът, че активността се проявява към една държава – Албания, 

като сътрудничеството е политематично. Интензитетът е с ниски стойност – четири 

договора и е едностранен, което показва силно ограничения периметър на 

външнополитическите инициативи по това направление.  

 

Правителството на Андрей Луканов 2 

Външният министър Любен Гоцев участва на втората среща на министрите на 

външните работи на шестте балкански страни в Тирана на 24 октомври 1990 г. 

(„Демокрация“, 25 октомври 1990 г.). Той представя три конкретни предложения 

(„Дума“, 25 октомври 1990 г.). Първото е България да бъде домакин на следващата 

среща в края на 1991 г. Второто е провеждането на среща на министрите на отбраната 

на участващите страни през първата половина на 1991 г. И третото предложение е да 

бъде конституиран Балкански секретариат, на който Българя да бъде постоянен 

домакин. Министър Гоцев маркира комплекс от проблеми, който разполага с потенциал 

да създаде напрежение на полуострова („Дума“, 25 октомври 1990 г.) Той е съставен от 

"колапса на досегашните военнополитически и икономически структури в рамките на 

ОВД и СИВ, деидеологизацията на външната политика, а така също и 

задълбочаването на социалнополитическите, икономическите и националните 

проблеми в страните в региона" („Дума“, 25 октомври 1990 г.). Според българския 

външен министър, кумулативният ефект от тези обстоятелства създава предпоставки за 

възраждане на исторически рецидиви, застрашаващи спокойствието на Балканския 

полуостров.  

В рамките на управление на това правителство не е сключена нито една 

спогодба със съседна държава. Единствената активност в това направление е участието 

на министъра на външните работи в среща, която е продължение на политически 

процес, стартиран от предходния режим. Предложенията, които са направени,  показват 
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интереса на България към ситуацията в обкръжаващите ѝ територии и се прави плах 

опит за превръщането на страната в лидер на полуострова с учредяването на 

Балканския секретариат. Разбираемо е, че решение за това не се взима, тъй като 

консолидирането на лидер в този регион е чувствителна тема поради историческото 

наследство. Това предложение е демонстрация на разбирането на значението на 

геополитическото разположение на България, намираща в центъра на полуострова, 

което предпоставя нейния засилен интерес към разгръщащите се събития в съседните 

държави. Анализът на Любен Гоцев на комплекса от проблеми, разполагащ с 

потенциал да генерира сътресения в региона, е показателен за доброто разбиране на 

случващото се както в глобален, така и в регионален план. Високата експертиза обаче 

не подпомага предприемането на реални действия в областта на външната политика.  

 

Правителството на Димитър Попов 

Правителствената активност на кабинета „Попов“, насочена към съседните 

страни, започва на 15 февруари 1991 г., когато е подписана спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (МС, решение №463 от 25 

август 1998 г.). На 29 март 1991 г. в София е сключено споразумение с Република 

Гърция за сътрудничество в областта на здравеопазването (МС, решение 205 от 3 юни 

1992 г.). Българско-албанските отношения се интензифицират с договарянето на 

спогодба относно международните автомобилни превози на пътници и товари, 

подписана на 1 август 1991 г. в София (МС, решение № 370 от 5 ноември 1991 г.). На 

24 септември 1991 г. в Пловдив е подписан протокол, уреждащ стокообмена с Румъния 

(МС, решение № 352 от 17 октомври 1991 г.). В София е сключен договор за 

приятелство, добросъседство, сътрудничество и сигурност между България и Гърция на 

7 октомври 1991 г. (МС, решение № 386 от 7 ноември 1991 г.).  

Българската политика на добросъседство се характеризира със слаба активност 

по време на управлението на правителството на Димитър Попов, тъй като са подписани 

пет двустранни договора. Това обстоятелство разкрива нисък интензитет на действията 

в това външнополитическо направление. Те уреждат сътрудничество в различни 

области и поставят на изцяло нова основа отношенията със съседните страни, 

отчитайки реалности на международните отношения.  

 

Правителството на Филип Димитров 

Мерките, насочени към съседните държави, които са предприети от кабинета 

„Димитров”, стартират на 9 декември 1991 г., когато е подписано споразумение за 

сътрудничество в областта на опазване на околната среда между България и Румъния 

(МС, решение №33 от 24 януари 1991 г.). В края на месец януари 1992 г. е сключен 

договор за приятелство, сътрудничество и добросъседство с Румъния (МС, решение № 

104 от 20 март 1992 г.). На 28 януари 1992 г. правителството взима решение за 

признаване на независимостта на бившите югославски федеративни републики 

Словения, Македония, Хърватия и Босна и Херцеговина (МС, решение №39 от 28 

януари 1992 г.). На 31 март 1992г. е подписано споразумение за сътрудничество във 

военното обучение между България и Турция (МС, решение №661 от 26 юни 1997 г.). В 

Анкара на 6 май 1992 г. е подписан договор за приятелство, добросъседство, 

сътрудничество и сигурност между Република България и Република Турция (МС, 

решение № 244 от 26 юни 1992 г.). В София на 18 май 1992 г. е сключена спогодба 

между българското и албанското правителство за установяване на облекчен визов 

режим (МС, решение № 282 от 20 юли 1992 г.). Договор за трансфер на осъдени лица 
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между България и Турция е подписан на 22 юни 1992 г. (МС, решение № 502 от 20 

ноември 1992 г.).  

Като обобщение може да се направи изводът, че правителството на Филип 

Димитров провежда във висока степен ограничена политика на добросъседство. 

Подписани са седем споразумения, което разкрива нисък интензитет на мерките по това 

направление на външната политика. От особена важност е признаването на 

независимостта на бившите съставни републики на югославската федерация през месец 

януари 1992 г. България е първата държава, която признава независимия статут на 

Македония с конституционното ѝ наименование Република Македония2. Това 

обстоятелство е демонстрация на политиката на добросъседство на страната, която се 

характеризира с отказ от териториални претенции и опити за реанимиране на т.нар. 

национален идеал. Това решение е до голяма степен в съответствие с политиката на 

ЕИО, която сформира специална комисия, пред която желаещите признаване съставни 

републики, трябва да представят определен набор от документи до края на месец 

декември 1991 г. В светлината на тези факти решението на кабинета „Димитров“ е в 

синхрон на позицията на Общността, макар да има леко разминаване в темпорално 

отношение. Но за България е важно да декларира аспирации за провеждане на политика 

на добросъседство на Балканите, основаваща се на уважение към териториалния 

интегритет и ненамеса във вътрешните работи. Особено внимание изискват 

отношенията с Република Турция. Засилването на българо-турски контакти е друг 

пример за политиката на добросъседство на България. Отчитайки острата фаза в 

двустранните отношения преди 1989 г. политиката на това правителство маркира 

стабилизирането им. В порядъка на обобщенията може да се направи заключението, че 

балканската политика на кабинета „Димитров“ е индикатор за протичащия процес на 

преориентация на външната политика към евроинтеграция, тъй като тя се основава на 

принципа на добросъседство и отказ от териториални претенции към съседните страни.   

 

Правителството на проф. Любен Беров 

Правителствената активност към съседните държави започва на 14 февруари 

1993г., когато в Тирана е подписан договор за приятелство и сътрудничество между 

България и Албания (МС, решение № 91 от 18 март 1993 г.). В София на 10 март 1993 г. 

е сключена българско-турска визова спогодба (МС, решение № 111 от 29 март 1993г.).  

На 11 март 1993 г. е подписано споразумение за сътрудничество във 

военнотехническата област между България и Турция (МС, решение № 661 от 26 юни 

1997 г.). На 12 март 1993 г. е подписан договор за насърчаване и взаимна защита на 

инвестициите между България и Гърция (МС, решение № 202 от 28 май 1993 г.). На 23 

юли 1993 г. в Загреб е подписана българско-хърватска спогодба за икономическо 

сътрудничество (МС, решение № 346 от 24 август 1993 г.).  

В Любляна на 21 март 1994 г. е сключена българско-словенска спогодба за 

сътрудничество в областта на образованието, културата и науката (МС, решение № 172 

от 6 май 1994 г.). Отново в Любляна месец по-късно е подписано споразумение за 

икономическо сътрудничество между правителствата на България и на Словения (МС, 

решение № 305 от 26 юли 1994 г.). На 27 април 1994 г. в София е сключена българско-

албанска спогодба за търговско-икономическо сътрудничество (МС, решение № 326 от 

3 август 1994 г.). На 1 юни 1994 г. в Букурещ е подписан договор  между 

правителствата на България и на Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и 

предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото (МС, 

                                                 
2 През месец юни 2018г. е подписан договор между Гърция и Македония, според който новото 
наименование на македонската държава е Република Северна Македония.  
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решение № 73 от 13 февруари 1995 г.). В Анкара на 6 юли 1994 г. са сключени 

конвенцията между правителствата на България и на Турция за сътрудничество в 

областта на ветеринарното дело и конвенцията за сътрудничество в областта на 

карантината и растителната защита (МС, решение № 340 от 16 август 1994 г.). Освен 

тях е сключен договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (МС, решение 

№ 349 от 23 август 1994 г.).  

Изнесените данни показват умерен интензитет на подписване на двустранни 

международни договори между България и съседните държави. За периода на 

управление на правителството на проф. Любен Беров, който е почти две години, са 

договорени единадесет споразумения. Наблюдава се засилване на интереса към 

установяване на сътрудничество с държавите в региона в сравнение с предходните 

кабинети.  

 

Правителството на Жан Виденов  

Правителствената политика на добросъседство официално започва на 28 април 

1995 г., когато е подписан договор за сътрудничество в областта на туризма между 

България и Албания (МС, решение № 481 от 5 юли 1999 г.). В София на 11 декември 

1995 г. е подписано споразумение за сътрудничество в областта на пощите и 

далекосъобщенията между България и Румъния (МС, решение № 883 от 15 август 1996 

г.). На 15 декември 1995 г. в Атина е подписан българско-гръцки договор за обратно 

приемане на незаконно пребиваващи лица и протокол за изпълнение на споразумението 

(МС, решение № 341 от 16 април 1996 г.), както и на споразумение за сезонна заетост 

на работната сила (МС, решение № 707 от 16 юли 1997 г.). В София на 22 декември 

1995 г.3 е сключена спогодба между правителствата на България и на Гърция за 

използване водите на река Места, с която се урегулира дългогодишен спор, оказал 

влияние и на българския евроинтеграционен път (МС, решение №161 от 5 март 

1996 г.). Освен нея е подписана спогодба за откриването на три нови гранични 

контролно-пропускателни пункта и пътни връзки между двете страни (МС, решение № 

160 от 5 март 1996 г.).  

На 17 януари 1996 г. е подписан българско-хърватски договор за приятелство и 

сътрудничество (МС, решение № 154 от 2 април 1999 г.). На 13 февруари 1996 г. е 

подписан в Белград договор между България и Съюзна Република Югославия за 

взаимно насърчаване и защита на инвестициите (МС, решение № 1137 от 17 октомври 

1996 г.). В София на 18 януари 1996 г. е сключено споразумение за сътрудничество в 

областта на гражданската защита в мирно време между България и Румъния (МС, 

решение № 542 от 4 юни 1996 г.). На 28 февруари 1996 г. в Букурещ е сключен договор 

между България и Румъния за сътрудничество в областта на здравеопазването (МС, 

решение № 273 от 1 април 1996г.). На 25 юни 1996 г. в Загреб е подписан българско-

хърватски договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (МС, решение № 

6 от 16 януари 1998 г.). В София на 6 юли 1996 г. е подписана конвенция между 

правителствата на България и на Румъния за сътрудничество в областта на карантината 

и защита на растенията (МС, решение № 1083 от 19 септември 1996 г.). На 22 ноември 

1996 г. в София е сключено споразумение за свободна търговия между България и 

Словения (МС, решение № 1340 от 29 декември 1996 г.).  

В заключение може да се направи изводът за умерен интензитет на сключване на 

двустранни международни договори на правителството на Жан Виденов със съседните 

                                                 
3 Важно е да се отбележи, че това се случва броени дни след официалното подаване на молбата  за 
членство на България в ЕС по време на заседание на Европейския съвет в Мадрид на 16 декември 1995 г. 
от министъра на външните работи Георги Пирински.  
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страни. Данните показват, че са подписани тринадесет споразумения за двугодишния 

управленски мандат на този кабинет. Това обстоятелство е демонстрация на засиления 

интерес към установяването на сътрудничество в регионален мащаб в отговор на 

неформалното условие за провеждане на политика на добросъседство. От особена 

важност е споразумението между България и Гърция за ползването на водите на река 

Места, тъй като това е въпрос, който нарушава периодично добросъседските 

отношения. Като пример за значимостта на казуса може да се изтъкне включването на 

този двустранен проблем в Европейското споразумение за асоцииране на България към 

Европейската икономическа общност под натиска на Гърция през 1992г. (Попова, 

2010).  

 

Правителството на Иван Костов 

Политиката на добросъседство на кабинета „Костов” е стартирана на 27 май 

1997 г., когато в Козлодуй е подписано българско-румънско споразумение за 

оперативно уведомяване при ядрена авария и обмен на информация за ядрените 

съоръжения (МС, решение № 874 от 15 септември 1997 г.). В Белград на 4 юни 1997 г. е 

сключена спогодба за митническо сътрудничество и взаимопомощ между България и 

Съюзна Република Югославия (МС, решение № 936 от 22 октомври 1997 г.). На 15 юни 

1997 г. е договорена българско-хърватска спогодба за избягване на двойното данъчно 

облагане на доходите и имуществото (МС, решение №1005 от 9 декември 1997 г.). В 

София на 15 юли 1997 г. е сключен договор между правителствата на България и на 

Хърватия за сътрудничество в областта на ветеринарното дело (МС, решение № 913 от 

7 октомври 1997 г.). На 28 юли 1997 г. е подписано споразумение за оперативно 

уведомяване при ядрена авария и за обмен на информация за ядрени съоръжения между 

България и Турция (МС, решени № 5 от 16 януари 1998 г.). Освен него е договорено 

сътрудничество в областта на туризма (МС, решение № 404 от 12 август 1998г.). В 

София е сключена 4 декември 1997 г. българско-турска спогодба за сътрудничество в 

областта на културата, образованието и науката (МС, решение № 41 от 10 февруари 

1998 г.). Договорено е и споразумение за сътрудничество и взаимопомощ в 

митническата дейност (МС, решение №175 от 30 април 1998г.). На тази среща е 

подписан  и договор за определяне на границата (делимитация) в района на 

устието на река Резовска/Мутлудере4 и разграничаване на морските пространства 

между България и Турция в акваторията на Черно море (МС, решение № 264 от 3 

юни 1998г.).  На 17 декември 1997 г. е подписана спогодба между правителствата на 

България на Съюзна Република Югославия за сътрудничество в областта на туризма 

(МС, решение № 31 от 22 януари 1999 г.).  

На 19 март 1998 г. е сключено споразумение за българско-гръцко 

военнотехническо сътрудничество (МС, решение № 404 от 21 юни 1999 г.). В Анталия 

на 16 април 1998 г. е подписана тристранна спогодба за сътрудничество в областта на 

борбата срещу тероризма, организираната престъпност, трафика на наркотици и 

психотропни вещества, прането на пари, трафика на оръжия и хора и други тежки 

престъпления между България, Румъния и Турция (МС, решение № 550 от 13 октомври 

1998 г.). На 30 юни 1998 г. е сключена спогодба за обратно приемане на лица между 

България и Словения (МС, решение № 601 от 10 ноември 1998 г.) и споразумение за 

сътрудничество в областта на растителната карантина и растителната защита (МС, 

решение №50 от 5 февруари 1999 г.). На 11 юли 1998 г. е подписано българско-турско 

споразумение за свободна търговия (МС, решение № 399 от 10 август 1998 г.). На 8 

септември 1998 г. е сключен тристранен договор между България, Гърция и Румъния за 

                                                 
4 По талвега на реката. 
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засилено сътрудничество в борбата срещу престъпността и особено трансграничната 

престъпност (МС, решение № 687 от 21 декември 1998 г.). На 4 ноември 1998 г. е 

договорена спогодба между България и Турция за сътрудничество в областта на 

енергетиката и инфраструктурата (МС, решение № 653 от 3 декември 1998 г.). На тази 

двустранна среща е договорено споразумението между двете правителства за 

изплащане на българските пенсии на пребиваващите в Турция български изселници 

(МС, решение № 39 от 1 февруари 1999 г.). Освен това е подписан протокол за 

сътрудничество в опазването на недвижимото културно наследство между 

Министерството на културата на България и това на Турция (МС, решение № 146 от 26 

март 1999 г.). На 10 ноември 1998 г. и сключена българско-румънска спогодба за 

сътрудничество в областта на образованието, науката и културата (МС, решение № 110 

от 5 март 1999 г.). По време на тази двустранна среща е сключено споразумение между 

Министерствата  на транспорта на България и на Румъния за превоз на моторни 

превозни средства и на пътници между граничните пунктове (МС, решение №158 от 5 

април 1999 г.). Третото споразумение, което е подписано е за сътрудничество в 

областта на туризма (МС, решение № 477 от 2 юли 1999 г.). Четвъртото българско-

румънско споразумение касае сътрудничество в митническата област (МС, решение 

№617 от 17 септември 1999 г.). На 9 декември 1998 г. е подписана спогодба за 

избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото между България и 

Албания (МС, решение № 298 от 3 май 1999 г.).  На 14 декември 1998 г. са сключени 

три българско-югославски договора. Първият е за сътрудничество в областта на 

карантината и защита на растенията (МС, решение №368 от 31 май 1999 г.). Вторият е 

за сътрудничество във ветеринарната област (МС, решение № 367 от 31 май 1999 г.). 

Третият цели предотвратяването на двойното данъчно облагане на доходите и 

имуществото (МС, решение № 745 от 26 ноември 1999 г.).   

В София на 19 януари 1999 г. е договорена спогодба за сътрудничество и 

взаимопомощ между митническите администрации на България и Гърция (МС, 

решение № 263 от 26 април 1999 г.). На 22 януари 1999 г. в Любляна е подписан 

договор между България и Словения за международните автомобилни превози на 

пътници и товари (МС, решение №156 от 5 април 1999 г.). На 22 февруари 1999г. са 

сключени няколко българско-македонски споразумения. Първото е за взаимна защита и 

насърчаване на инвестициите (МС, решение №216 от 13 април 1999 г.). Второто касае 

въздушните съобщения между и отвъд териториите на двете страни (МС, решение 

№215 от 13 април 1999 г.). Третото цели избягването на двойното данъчно облагане на 

доходите и имуществото (МС, решение №249 от 15 април 1999 г.). Четвъртото е за 

търговско сътрудничество (МС, решение № 264 от 26 април 1999 г.). Петото урежда 

автомобилните превози между двете страни (МС, решение №262 от 26 април 1999 г.). 

Шестото е консулска конвенция (МС, решение № 514 от 20 юли 1999 г.). На 11 март 

1999 г. в Синая е подписан тристранен договор за сътрудничество в областта на 

туризма между България, Румъния и Турция (МС, решение № 548 от 30 юли 1999 г.). 

На 12 март 1999 г. е сключена спогодба за автомобилните превози на пътници и товари 

между България и Албания (МС, решение № 261 от 26 април 1999 г.). В Скопие на 12 

март 1999 г. е договорена спогодба за свързване на железопътните мрежи на България и 

Македония (МС, решение № 260 от 26 април 1999 г.). На 16 април 1999 г. е подписано 

споразумение между правителствата на България и Македония относно безвъзмездно 

предоставяне на военна техника и бойни припаси (МС, решение № 256 от 22 април 

1999 г.). В Атина на 14 май 1999 г. е договорено българско-гръцко сътрудничество в 

областта на туризма (МС, решение №586 от 1 септември 1999 г.).  На 13 октомври 1999 

г. е подписано споразумение за свободна търговия между България и Македония (МС, 

решение №746 от 26 ноември 1999 г.).  
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Представената фактология е показател за висок интензитет на сключване 

двустранни международни договори между България и съседните ѝ страни. Подписани 

са четиридесет и едно споразумения, които регулират сътрудничеството между 

съответните държави. Това обстоятелство демонстрира силно развитата политика на 

добросъседство на България. Резултат от нея е решаването по дипломатичен път на 

териториалните спорове с Турция, касаещи границата по река Резовска и в Черно море. 

В заключение може да се направи изводът, че правителството на Иван Костов, в 

изследвания период, изпълнява неформалното условие за членство в ЕС, а именно да 

провежда политика на добросъседство, даваща реални резултати.  

 

Заключение  

 Резултатите от изследването на българската политиката на добросъседство 

разкриват, че в анализираното десетилетие се наблюдават два периода в 

осъществяването й. Те са обособени въз основа на отчетения различен интензитет на 

външнополитическата активност на правителствата в това направление. Първият етап е 

от края на 1989 г. до края на 1992 г., когато интензитетът на сключване на двустранни 

международни договори между България и съседните й страни се характеризира с 

ниски стойности. В същото време може да се каже, че именно тогава са поставени 

концептуалните основи на българската политика на добросъседство с признаването на  

независимостта на бившите съставни републики на Югославската федерация през 

януари 1992 г. Вторият етап е от началото на 1993 г. до края на 1999 г., когато се 

наблюдава устойчива тенденция на повишаване на интереса към установяване и 

развитие на сътрудничеството със съседните страни. Кабинетите, начело с проф. Любен 

Беров и с Жан Виденов, поддържат умерени стойности на външнополитическа 

активност в това направление, а при МС, ръководен от Иван Костов, се отчита висок 

интензитет на сключване на двустранни международни договори със съседните 

държави от региона.  

 Въз основа на тези данни се формира заключението, че след 1993 г. България 

провежда систематична политика на добросъседство. Може да се направи логическа 

връзка между формулираното през 1994 г. условие за провеждане на политика на 

добросъседство от страните-кандидатки за членство в ЕС и разрешаването на 

двустранните спорове между България и Гърция и България и Турция, съответно през 

декември 1995 г., дни след подаването на молба за членство в ЕС, и през декември 1997 

г., след нотифицирането на желанието за присъединяване към НАТО. 

 Опитът от Източното разширяване на ЕС през българския случай показва, че 

неформалното условие за пълноправно членство, а именно провеждането на политика 

на добросъседство, оказва положително влияние върху междусъседските отношения. 

Подписани са многобройни двустранни международни договори със страните от 

региона, които допринасят за установяването и развитието на сътрудничеството в 

региона. Благодарение на дипломацията, като инструмент на външната политика в 

изпълнение на целта за защита на националните интереси и обезпечаване на 

националната сигурност на България, са решени териториалните спорове с Турция и 

казусът с ползването на водите на река Места с Гърция.  

Въз основа на представената фактология може да се направи заключението, че 

политиката на добросъседство, прокламирана от ЕС, е един от възможните 

инструменти за справяне със съседските национализми. Историята на Източното 

разширяване демонстрира успех в тази област, така че формулирането на изискване за 

регулиране на двустранните проблеми към държавите от Западните Балкани от страна 

на Европейската комисия, е повод за оптимизъм. Във висока степен той не е 
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неоснователен, тъй като дългогодишният спор за името на Република Северна 

Македония с Гърция вече намери своето решение.  
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