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Разширителната политика на Европейския съюз традиционно се описва като 

най-успешната му такава (O’Brennan, 2018). Въпреки това нейното развитие във 

времето, както и това на самия Съюз, предполагат преразглеждането на подхода, 

прилаган спрямо кандидатките и неговата ефективност. Предмет на този доклад се 

явява именно приспособеността на политиката за разширяване на ЕС към 

особеностите на държавите-кандидатки. Актуалността на темата е обусловена от 

факта, че отношенията между Европейския съюз и кандидатките през 2022 г. са 

значително по-комплексни от тези в предишните разширителни кръгове. Имайки 

предвид този контекст, както и отправените преди няколко месеца кандидатури от 

страна на Украйна, Грузия и Молдова, темата за разширителната политика се 

превръща в актуална и дори належаща за дневния ред на ЕС. Нуждата от нейния 

анализ нараства, когато се вземе предвид важността на разширителния процес за 

бъдещото развитие на ЕС. Ето защо докладът цели да допринесе към темата на 

въпроса дали разширителната политика, такава каквато се прилага днес, е в 

състояние да доведе до ефективна “европеизация” и интеграция на държавите от 

бившия Източен блок към Съюза. Чрез сравнение на „успешните“ преходи на 

страни от Голямото разширяване и подходите при прехода в страните-кандидатки 

от Западни Балкани, докладът използва труда на Филип Тер1, който обобщава 

постсоциалистическите преходи след 1989 г. в Източна Европа като резултат от 

взаимодействието на шест фактора, проявяващи се с различна тежест в държавите 

от зоната на съветско влияние. Това са именно ефект на доминото, взаимни 

влияния,  масова мобилизация, икономически упадък, медии, национализъм2. 

Изследването се съсредоточава върху две групи от по четири държави и 

проследява подхода, по който са проведени преходите във всяка от тях и в каква 

тежест всеки от факторите се проявява (или в някои случаи дали изобщо 

присъства) и в следствие на това как се провежда политиката на разширяване към 

страни със сходно минало. 

                                                           
1 Ther, P. (2016). Europe since 1989: A History. Princeton: Princeton University Press. 

https://doi.org/10.1515/9781400882892 

2 В оригинален вариант на английски език: “the domino theory, mutual triggers, mass 

mobilization, economic decline, the media, nationalism” 

https://doi.org/10.1515/9781400882892
https://doi.org/10.1515/9781400882892
https://doi.org/10.1515/9781400882892
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 Първата група, обект на изследването, е тази на Балтийските страни и 

Словения, избрани поради сходство по следните признаци – географската им 

близост, общото минало (бивши федеративни републики), относително ранното 

отхвърляне на режима, както и успешното им членство в Съюза до днес.  

Първата разгледана държава от балтийската група е Естония, като тя е 

смятана за най-напреднала в икономически план (от разглежданата група на 

Балтийските страни) и сравнително бързо и успешно се справя с реформите в хода 

на прехода, което й спечелва титлата на „малкия балтийски тигър“. Най-напред, 

що се отнася до характеристиките на тази страна, Естония спада към категорията 

на малките държави с население около 1,5 милиона през средата на миналия век, 

което намалява с насилственото й присъединяване към СССР и стига днес до около 

1,3 милиона граждани. Имайки предвид нейния малък размер и историческите 

връзки със Скандинавските държави и най-вече Финландия, както и с Германия, 

може да се твърди, че преди социалистическия си период държавата е „обърната“ 

по-скоро към Запада. Естония получава своята независимост след конфликт с 

Руската империя през 1920г. и в междувоенния период се опитва бързо да изгради 

политически традиции и да постигне социална и политическа консолидация. Що се 

отнася до периода, в който е част от Източния блок, нейната относителна 

периферност в Съветския съюз и възможност за досег до страни от 

капиталистическия свят потенциално улесняват прехода от държавен социализъм 

към пазарна икономика. Факторите, които се открояват в Естония най-ярко по 

време на прохода са най-вече национализмът и масовата мобилизация, като към 

тях се добавят и ефектите от достъпа до медии и досег с чуждестранни партньори 

от западната сфера на влияние. 

На първо място като определящ, с най-голяма относителна тежест е 

национализмът. Той е директен катализатор на недоволство, поради опасността, 

която естонците виждат от превръщането им в етническо малцинство на 

територията на собствената им държава, благодарение на усилията на 

централното управление в Москва. Не само това, но национализмът намира 

различни, и дори неочаквани проявления, във всички обществени и политически 

инициативи през периода на прехода, дори когато поводът за тях привидно няма 

директна връзка със запазването на националната идентичност. Естония отказва 
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да признае, че е загубила своята независимост с присъединяването си към СССР и 

строго поддържа линията на „легалния континуитет“ – принцип, предполагащ 

завръщането в цялост на територията на Естония от Русия и именно тази тема се 

превръща в повод за конфликт между двете държави след 1991 г. В допълнение 

на това, значителните усилия на Москва да намали съотношението на етническите 

естонци в държавата се превръщат в основен източник на притеснение и повод за 

недоволството на обществото, което, противно на целта на централното 

управление да разколебае националистическите настроения, ги засилва. 

Статистиките сочат, че от 88% естонци и 8% руснаци през 1932 г., в следствие на 

две последователните разселвания, организирани от Москва, както и 

продължаващите опити за съветизация,  делът на етнически естонци в страната 

спада до 61% през 1989 г. Най-голямо притеснение предизвикват областите Нарва 

и Талин, където съотношението на руснаци е съответно 90% и 60%. Засиленото 

чувство за национализъм се проявява ярко именно в отказа на естонския 

парламент през 1990 г. да декларира независимостта на страната, тъй като се 

твърди, че тя не е била прекъсвана. Особено впечатление прави, че сред първите 

закони, изработени от новата демократична власт са именно тези за езика и за 

гражданството – за граждани на Естония се приемат само жителите от 

междувоенния период и техните наследници, а по-късно и на руснаци, но само ако 

научат естонски език. По този начин се цели консервирането на естонската 

етническа идентичност и ограничаването на руското влияние в политическите 

решения. Жан Лео Леонар, изследвайки статуса на естонските диалекти в 

държавата, дори говори за „договорена хегемония“ – поставени са настрана 

регионалните различия и е изваден на преден план „националният интерес“, а 

именно да бъде консолидирана и запазена етническата естонска общност, за да се 

осигури нейният превес над руското население (Leonard, 2014).3 

На второ място, що се отнася до масовата мобилизация на обществото, тук 

се намират връзки, както с началните форми на гражданска инициатива, 

изградени преди нахлуването на руската армия, така и с отвореността на 

                                                           
3 Макар тези събития да изглеждат несвързани и предизвикани от странични от 

комунистическата власт поводи, общият мотив в тях се явява именно националното 

чувство. Защитата на статута на естонския език, както и опасенията от допълнително 

заселване на руски работници за обслужване нуждите на новата мина, са подкрепени от 

все по-явно и смело връщане на историческите национални символи като флага от преди 

присъединяването към СССР, както и изпълнението на национални песни. 
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държавата и нейните връзки с външния свят. Макар от самото начало на 

социалистическия период, още през 50-те и 60-те години, да има движения за 

противопоставяне на Москва и дори няколко сериозни акции и демонстрации с 

тази цел те биват бързо, а понякога и кърваво възпрени от централната власт, 

което практически води до застой в опитите на отделните дисидентски 

организации за по-нататъшни действия до края на 80-те години. И тук, както и в 

другите държави от Източния блок, упадъкът на СССР се оказва необходима 

предпоставка за възраждането и укрепването на опозиционните сили. Значимите 

събития, обвързани с началото на естонския посткомунистически преход са 

няколко. През октомври 1980г. започват масови младежки протести против 

забраната на пънк група. Действията на правителството за потушаване на 

бунтовете са посрещани с недоволство от гражданите, което води до 

публикуването на „Писмото на 40-те“ на 28-и октомври, което видни 

интелектуалци, повечето от които емигранти, използват и за защита на естонския 

език. Обществените прояви се засилват няколко години по-късно, започвайки с т. 

нар. „фосфоритна война“ от втората половина на 1987 г. срещу руски проекти за 

откриването на нова мина. Скоро след това, сред разкриването на пакта 

Рибентроп-Молотов е организирана акция в парка Хирвепарк в Талин на 23-и 

август с настояване да бъде публикуван текстът на секретния протокол. 

Музикалният фестивал от юни 1988г. в Талин е белязан от появата на естонското 

знаме пред публика от 60 000 души. Това дава началото на Пеещата революция, 

която бързо ще обхване Литва и Латвия. За кулминация на обществените прояви 

от този период е смятан Балтийският път от 23-и август 1989 г., когато два 

милиона души формират човешка верига от Талин до Вилнюс. Макар тези събития 

да изглеждат несвързани и предизвикани от странични от комунистическата власт 

поводи, общият мотив в тях се явява именно националното чувство. Защитата на 

статута на естонския език, както и опасенията от допълнително заселване на 

руски работници за обслужване нуждите на новата мина, са подкрепени от все по-

явно и смело връщане на историческите национални символи като флага от преди 

присъединяването към СССР, както и изпълнението на национални песни. 

На трето място, осигурените връзки със западния свят и традиционната 

близост с Финландия, улесняват достъпа до информация от източници извън 

социалистическата мрежа, включително и няколко финландски телевизионни 
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канали в северните части на Естония. Обявяването или „продължаването“ на 

независимост се случва на 20 август 1991г, но икономическите промени започват 

още през 80-те. В този период на естонците е позволен директен достъп до 

чуждестранни фирми и основаване на съвместни предприятия с чуждестранни 

партньори. Наблюдава се и наличието на сравнително независими от държавното 

управление фирми към края на десетилетието. Може да се каже, че 

икономическият преход, започнал в края на 80-те е улеснен и от програмите и 

помощта на ООН (където Естония се включва на 17.09.1991), ОССЕ (членство от 

15.10.1991), както и споразумението за икономическо сътрудничество с ЕС (май 

1992), преминало в споразумение за свободна търговия с ЕС през юли 1994г., и 

Съвета на Европа (май 1993). Интересен е фактът, че всички тези събития, както и 

голямата част от реформите, се случват преди окончателното напускане на 

руските военни част на територията на страната чак на 31.08.1994. Това 

допълнително показва до каква степен руското влияние губи своята значимост, 

започвайки още през 80-те години. Създаването на граждански движения е 

практически улеснено от реформите на Горбачов и разширяването на свободата на 

сдружение, а три четвърти от делегатите към ЕКП са етнически естонци, което 

позволява прокарването на Закона за езика и развитието на концепцията за 

икономическа автономия. След годините си на преход, Естония става официална 

държава-членка на Европейския съюз през 2004г. 

Датата 21 август 1991г. е денят, от който Латвия е считана за независима 

държава след повече от 50 години съветска окупация. Въпреки това, съществуват 

няколко хипотези за това кога наистина е отхвърлен режимът на територията на 

Латвия. На първо място, е необходимо да се спомене, че през 1940 г. е образувана 

Латвийската съветска социалистическа държава, в следствие на нахлуването на 

съветски войски като окупират страната и превземат управлението, като голяма 

част от латвийските интелектуалци, политици и предприемачи  са избити или 

депортирани (Åslund, Dombrovskis, 2011). На базата на тези факти може да се 

твърди, че този режим, наложен отвън с крайно по крайно агресивен начин, 

никога не е бил възприеман, за да бъде отхвърлен. Възможно е да се каже, че 

режимът от такъв тип е изначално отхвърлен, но и добре поддържан чрез 

разселване на местното население и заселване на големи руски малцинства, 

играещи голяма роля в засилването и затвърждаването на властта. Така както в 
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Литва и Естония, съветският режим в годините след Втората световна война, е 

външно наложен и невъзприет от подложената на тежки репресии нация, така и в 

Латвия той е осъден като „международно престъпление“ в декларацията „За 

възобновяването на независимостта на Република Латвия” (The Latvian Institute, 

2019). Тя осъжда съветската агресия и „нацията, представена от своя елит като 

отслабена и недоразвита, в резултат на минала дискриминация и репресия“. Също 

така основни параграфи от документа представляват основни конституционни 

норми и определят латвийската доктрина (Kaprāns, 2019). 

 Именно тази декларация е считана за окончателното отхвърляне на режима 

в Латвия в следствие на отслабването на Съветския съюз и реформите на 

Горбачов. 

В следствие на отслабването на Съветския съюз и следователно на 

влиянието му в отделните републики, се зараждат силни движения за 

независимост. Набиращи висока популярност в годините между 1988 г. и 1989 г. в 

прибалтийските държави (Литва, Латвия, Естония) започват масови протести 

срещу близо 50-годишната окупация. Техният връх е на 23 август 1989 г. когато в 

знак на протест близо 2 милиона изграждат жива верига, минаваща между трите 

столици – Рига, Вилнюс и Талин. (наричан още „Балтийския път“). Няколко дни 

по-късно (на 27 август) над 200 хиляди протестни подписа са събрани срещу 

Съветската комунистическа партия (The Latvian Institute, 2019). На 17 март 1990 г. 

са проведени първите свободни избори, като биват спечелени от  Latvijas Tautas 

fronte – Латвийски народен фронт. Приета на 4 май 1990г., декларацията „За 

възобновяването на независимостта на Република Латвия“ бележи началото на 

прехода към независима и демократична Латвия (като е официално призната за 

независима през 1991г.). Документът също така не е единственият, като е 

предхождан от този от 17 февруари 1990 г. („За независимостта на Република 

Латвия“) и допълнен с този от 28 юли 1990г. („За суверенитета на латвийската 

държава“), приети от Върховния съвет (Kaprāns, 2019). На 3 март 1991 г. е 

проведен референдум относно независимостта на латвийската държава, с 

резултати 73,68% „за“. На 21 август 1991 г. Върховният съвет на републиката 

приема конституционен закон за възстановяване на независимостта на страната 

(The Latvian Institute, 2019). 
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Един от основните и може би най-силно влияещ фактор при отхвърлянето на 

режима в Латвия е национализмът и стремежът за изграждане на независима 

латвийска държава с латвийско население (Beissinger, 2008). Съществена причина 

за това е избиването и разселването на значителна част от латвийското население 

при окупирането от съветските войски в началото на 40-те. От друга страна, на 

територията на Латвия е съществувало голямо руско население и преди войната, 

но през годините на окупация раждаемостта на латвийското население значително 

спада, и по данни от края на 80-те и началото на 90-те статистиките показват, че 

то е на границата на това да стане малцинство в собствената си държава. Този 

страх е потвърден и при изграждането на новата доктрина, при която обществото 

е разделено на граждани и не-граждани, (Kaprāns, 2019), тъй като е взето 

решение само онези, които са живели в Латвия (и техните наследници) преди 

съветската окупация, да бъдат признати за латвийски граждани. Това, от една 

страна, е предпоставка за етнически конфликти и в противоречие на интересите 

на голяма малцинствена група, и от друга – застраховка срещу възобновяването 

на режима отдолу нагоре (противоположно на налагането му през 1940г.).4  

Друг от факторите, които оказва силно влияние, е фактът, че обществата в 

страни като Литва, Латвия и Естония възприемат западната ориентация и 

западните общества като модел за подражание. Също така поради близките си 

отношения със съседните скандинавски страни, тези държави често се определят и 

като част от скандинавския модел, но едновременно с това като част от Запада и 

демократичните ценности. Тези нагласи се наблюдават широко в началото на 

новото демократично управление и национална стратегия в началото на 90-те в 

Латвия. Основни цели на прехода в Латвия скъсването на връзки с Русия и 

„завръщането“ към Запада, с изграждането на стабилни и демократични 

институции, функционираща пазарна икономика и „нормално общество“ за 

каквото е смятано западноевропейското (Åslund, Dombrovskis, 2011). 

Първите свободни избори в Латвия от 1931г. се провеждат през 1990 г. 

когато 201 депутати са избрани във Върховния Съвет на Република Латвия. 

                                                           
4 Въпреки това съществуват сформирани партии, защитаващи интересите на тези 

малцинства, но те остават на заден план при възстановяването и укрепването на 

латвийската нация, като до момента никоя от тях не е участвала в управлението. 
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Резултатът от факторното взаимодействие в началото на политическите 

реформи в Латвия се отразява на първо място в забраната на комунистическата 

партия през 1991г. година и осъждането на тоталитарния режим и неговите 

деятели, въпросът за гражданството и изграждането на стабилни и демократични 

институции, както и утвърждаване на външна политика с цел укрепване на 

суверенитета чрез интеграция в ЕС и други политически и икономически световни 

организации. 

През първите години от прехода една от основните политически цели е 

запазването и укрепването на политическия суверенитет, заедно с увеличаването 

на жизнения стандарт и консолидация и опазване на латвийското население и 

култура (Maurina, 2012). Биват предприети множество реформи и законодателство, 

свързани с отхвърлянето и осъждането на съветския режим, които на по-късен 

етап биват критикувани заради тежкия си характер (събитията от 1940 г. са 

определени като „най-тежкият геноцид срещу Латвия“ в условията на 

„комунистическия терор на СССР“). В последствие, под натиск на все по-

глобализиращия се свят и нуждата от двустранни икономически споразумения със 

съседни страни, престъпленията на съветската армия вече не биват определяни 

като „геноцид“ (Kaprāns, 2019).5 

В началото на реформите в Латвия се откриват голям брой партии 

(предимно десноцентристки), които следват еднакви идеологии и в резултат на 

това обикновено се формират коалиционни правителства, като първите 2 са с по-

кратък живот, поради корупционни скандали и слабо управление (Åslund, 

Dombrovskis, 2011). 

Латвия поема по пътя към Европейския съюз през 1995г. като подава молба 

за членство и след успешни преговори става пълноправен член на съюза през 

2004г. 

 

По отношение на следващата страна от групата на Балтийските – Литва, 

първите импулси за започване на реформи започват с протести в страната, които  

са от екологично естество, но постепенно социалната критика и загриженост 

за националната идентичност стават по-явни. (Miniotaite, 2002). Забележително е, 

че национализмът не е против другите малцинства, а про-литовски. Причина за 

                                                           
5  подписано гранично споразумение с Русия през 2007г.) 
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това е липсата на голямо малцинство, което не може да определи политическата 

идентичност така силно и остро, както в другите две балтийски страни (Craiutu, 

2021). Поради множество критики и недоволството в други сфери, през юни 1988 

се оформя първото национално движение, сформирано от интелектуалци – Sajudis. 

Движението координира комисии за разглеждане на социално-политически, 

икономически, национални, правни, екологични и организационни въпроси. На 24 

юни 1988 г. се провежда първото масово събиране, организирано от Sąjūdis – 

присъстват около 20 000 човека. След публикуването на текстът на пакта 

Рибентроп-Молотов за пръв път на територията на СССР, над 250 000 души се 

събират във Вилнюс. Това е най-големия митинг в следвоенната история на Литва 

(Miniotaite, 2002). Година по-късно Литовската комунистическа партия (ЛКП) се 

отцепва от Комунистическата партия на Съветския Съюз (КПСС). КПСС незабавно 

настоява за отмяна на решенията на литовската партия, но ЛКП отхвърлят тези 

искания (Buchowski, 2020). Членовете на ЛКП са първо литовци, а след това – 

комунисти. Патриотичните настроения са подпомогнати от мрежа от  чуждестранна 

подкрепа. Дисиденти и активисти за граждански права в цяла Източна Европа 

поддържат контакт помежду си през осемдесетте години (Ther, 2016). Балтийското 

море действа като комуникационна връзка между Запада (Северните държави) и 

Източния блок (Прибалтика, Полша, ГДР) по време на Студената война чрез 

предоставяне на ценна информация на мрежи от съпротива и дисиденти. 

Решаващо значение за поддържането на опозиционните структури има 

добре развитата нелегална издателска мрежа в Литва, която печата нелегални 

публикации. (Stöcker, 2017).  Sajudis контролира независима прес-мрежа и дори 

има достъп до националната телевизия. Страната се снабдява с оборудване и 

нецензурирана литература през Полша и Швеция.  

Поддържането на международната комуникация допринася за формирането 

на Балтийският път. Движението има огромен организационен потенциал, 

подпомогнат от вече съществуващите дисидентски мрежи, облагодетелстван от  

готовността на гражданите да протестират. Информацията се разпространява по 

различни начини. Има повсеместно гражданско неподчинение, което подкопава 

морално властта на Съветите в Балтийските страни (Miniotaite, 2002). С 

демократизирането на режима, медиите спират да бъдат канал само на съветска 
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пропаганда. Не случайно по време на Януарските събития6 основните сблъсъци са 

за обществените сгради и комуникационните предаватели. Един конкретен пример 

защо медиите са от жизнено важно значение, е фактът7, че целият свят се 

информира относно събития в Литва. Поради гореизброените причини, през 

годините на борба за независимост, на литовските медии се има почти 

безгранично доверие (Aleknonis & Matkevičienė, 2016). 

Отхвърлянето на Съветския режим става поетапно. Има няколко стадия на 

различни видове независимост, но най-важен е моментът, когато на 

парламентарните избори в Литовската съветска република през 1990, Sajudis 

печели 99 от 135 места и кратко след това, на 11.03.1990 се подписва актът за 

възстановяване на независимостта на литовската държава. В крайна сметка след 

сериозни икономически санкции от СССР, кръвопролитията през Януарските 

събития, атаки срещу гранични служители8 и геополитически вакуум, след 

Августовския пуч, консолидирането на Елцин на власт отваря вратите към 

официалното признаване на независимостта. На 17 септември 1992 страната е 

призната за суверенна република. Същият месец тя става член от ОССЕ (Miniotaite, 

2002). 

Първата важна реформа е победата на Sajudis на изборите през 1990. Без 

нея, независимостта не би могла да стане възможна, а изборите през 1992 са 

особено важни за посоката на литовския преход. Изненадващо, Демократичната 

партия на труда печели мнозинство. Причини за загубата на изборите са 

негативните ефекти от проведената шокова терапия (Samonis, 1995). Успоредно с 

първия тур на парламентарните избори литовските граждани одобряват проекта на 

новата конституция на референдума. Тя е одобрена на референдум през октомври 

1992г. Новата конституция на Литва определя политическата система – компромис 

между исканията на реформаторите и социалистите - смесена избирателна 

система. Осигурява се политическо представителство на етническите малцинства 

(Jakobson et al, 2012). През декември е създадено ляво правителство (Buchowski, 

2020). 

                                                           
6 Сблъсъци между литовски цивилни, подкрепящи независимостта, и съветските въоръжени 

сили 
7 Нападения на съветските специални части срещу литовски граничари 
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Още от началото на обявяването на независимост, Литва се преориентира 

към прозападна позиция, надявайки се, да бъде бързо призната от западните 

държави. (Miniotaite, 2002). Плавно, но сигурно Литва става част от все повече 

международни организации – Организацията за сигурност и сътрудничество в 

Европа (септември 1991), Световната банка и МВФ (юли 1992) и Съвета на Европа 

(май 1993), наред с други международни органи. През 1994г. Литва подава молба 

за членство в НАТО. Преориентацията към Запад е бърза и недвусмислена, като 

дори тя е конституционно установена - член 150 от конституцията забранява на 

Литва да се присъединява към Общността на независимите държави (т.е. каквато 

и да е структура от постсъветските източни съюзи – б.а.) (Miniotaite, 2002). След 

подписването на Европейското споразумение, Литва е на път към членство в 

Европейския съюз (Miniotaite, 2002). Тя подава молбата си за членство в ЕС на 11 

декември 1995г. и става членка през 2004г. 

 

Комбинацията от фактори, която влияе на последната от анализираните 

страни е по-особена. Промените за Словения започват още от 70-те години на 

миналия век, с видния политик Стане Кавчич, който се ползва с огромна 

обществена и политическа подкрепа. Неговите политики и управление, които 

способстват политическия плурализъм в държавата, настояват за икономическа 

реформа, чрез баланс между пазарна икономика и държавна намеса. По 

отношение на националния въпрос, словенските либерали настояват за по – 

голяма автономия- да могат да комуникират директно с други държави, да търсят 

и вземат външни заеми и да преговорят за внасяне на по- малка сума в бюджета 

на федерацията. Самият Кавчич е апелирал, че Словения трябва да играе ролята 

на естествен мост между Изтока и Запада, като тенденцията трябва да бъде в 

посока Запад. Макар и вследствие самият Кавчич и неговите съмишленици в 

политиката да са заглушени, а техните искания потиснати и отхвърлени, 

вижданията на словенското общество се заформят твърдо около тези инициативи 

за демократичност и модернизация. 

Икономически Словения е най-добре развитата от всичките републики, 

участващи във федерацията9. След отслабването на централизацията на Сърбия 

                                                           
9 Slovenia: From Yugoslavia to the European Union, p.xxvii 

https://books.google.bg/books?hl=en&lr=&id=RJ6PHRLKGxoC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Slovenia%

https://books.google.bg/books?hl=en&lr=&id=RJ6PHRLKGxoC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Slovenia%27s+political+reform+after+the+end+of+Yugoslavia&ots=c8D7zayCYr&sig=fyZkd2m697NYLvQXQ8o-eCNPP9M&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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върху икономиката през 1974 г., Словения разгръща своя икономически 

потенциал, след някои вътрешни реформи. Задминавайки всички останали 

участващи държави, тя започва да се съревновава със съседните западни 

икономики, което още повече допринася за стремежа на страната към 

демократизация и отваряне към по-развитите от нея държави. От страна на 

Словения се констатира, че няма възможност за модернизация в сектори като 

промишленост, текстил и металургия, поради налагането на рестрикции от страна 

на Белград, което от своя страна допълнително противопоставя двете републики. 

След смъртта на Тито, ситуацията във федерацията се обтяга още повече. В 

Белград на власт идва Слободан Милошевич, който апелира към крайни мерки и 

позиции и цели изграждането на „Велика Сърбия“, което поставя останалите 

републики под огромно напрежение. Словенската комунистическа партия не 

предприема никакви незабавни действия, което не остава незабелязано от 

сърбите. Докато в останалата част на федерацията текат крайни 

националистически вълнения, а сръбските политици се опитват да използват 

комунистическите партии в останалите републики като средство за масова 

пропаганда и манипулация, в Словения текат вече започнали процеси на социална 

демократизация, като тя самата се противопоставя на сръбските политици, 

оттегляйки своята комунистическа партия от Югославската комунистическа 

партия. Общественото мнение също е настроено демократично и реформистко. 

След проведени референдуми става ясно, че огромна част от обществото са „за“ 

автономност на Словения и процес на демократизация. 

Няколко ключови събития довеждат до окончателното отхвърляне на 

режима в страната. През 1987 г. група словенски писатели публикуват „Принос 

към Словенската национална програма“, във вестник „Нов преглед“, който 

разпространява посланието и разпалва още повече вече започналите 

демократични движения в останалите държави във федерацията. Програмата 

апелира за автономността на Словения, във или извън Югославия, и се ползва с 

широка подкрепа сред цялото общество. Реакцията на Белград, която преследва 

                                                                                                                                                                                                  
27s+political+reform+after+the+end+of+Yugoslavia&ots=c8D7zayCYr&sig=fyZkd2m697NYLvQ

XQ8o-eCNPP9M&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 

https://books.google.bg/books?hl=en&lr=&id=RJ6PHRLKGxoC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Slovenia%27s+political+reform+after+the+end+of+Yugoslavia&ots=c8D7zayCYr&sig=fyZkd2m697NYLvQXQ8o-eCNPP9M&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.bg/books?hl=en&lr=&id=RJ6PHRLKGxoC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Slovenia%27s+political+reform+after+the+end+of+Yugoslavia&ots=c8D7zayCYr&sig=fyZkd2m697NYLvQXQ8o-eCNPP9M&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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авторите на тази програма само затвърждава релевантността на въпроса и 

изконното право на словенците да търсят независимостта си. 

Делото „Люблянската четворка“ представлява разкриване и публикуване на 

множество различни военни документи на сръбските войски, подготвящи военен 

путч. Четиримата журналисти и интелектуалци са арестувани и това, заедно със 

съдържанието на документите предизвикват колосални протести в Словения, 

които накрая освобождават четиримата провинени, а самия акт още повече 

заздравява и очертава посоката, в която страната трябва да се движи и 

затвърждава авторитаризма, наложен от сърбите. 

Предхождащите конституционни промени в Словения довеждат до 

възможността през 1990 г. словенския парламент да проведе плебисцит за 

бъдещето на държавата, на който 82%  гласуват „за“ отделяне на Словения като 

свободна и автономна държава. Когато словенци и хървати решават да обявят 

независимостта си на 25 юни, 1991 г. сръбските войски се обявяват против това 

решение и нахлуват в Словения.10  

Основната особеност на реформите в Словения е постепенният подход на 

тяхното провеждане, като с това е изключение от факторното взаимодействие, т.е. 

тук са приложими фактори, различни от гореспоменатите. 

Политически правителството, което провежда плебисцита през 1990г. остава 

на власт. Икономически Словения, за разлика от останалите страни от бившата 

федерация, преминава от планова към пазарна икономика сравнително гладко, 

поради множество реформи предприети от нейното правителство, още преди 

окончателния разпад на СФР Югославия и заради нейното добро икономическо 

развитие и практики още от края на 60-те години. Постепенният подход на 

Словения, за разлика от множеството съседни страни, които предприемат 

политиката на т.н. „шокова терапия“, спомага за по-предпазлив преход, 

запазването на множество работни места, изграждането на добри икономически 

                                                           
10 Води се 10 – дневен военен конфликт преди ЕИО да се намеси с помирителна мисия, 

изпратена в Будапеща, след която югославските войски обявяват, че ще се оттеглят в 

период до 3 месеца от територията на централноевропейската държава. 
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практики и способства за лесното вземане на решения и достигане до консенсус 

на високо ниво. След успешен и плавен преход Словения подава молба за 

членство през 1996 г. и става пълноправен член на ЕС през 2004 г. 

Като извод за групата на Балтийските страни и Словения, може да се каже, 

че при четирите страни основните фактори, играещи роля при проследяването на 

преходите са относително еднакви, с изключение на някои особености при 

Словения. Сходното факторно взаимодействие се наблюдава най-вече в 

присъствието на фактори като национализъм и масова мобилизация във всяка от 

четирите държави, както и доброто им икономическо развитие в съответните 

региони (Балтийските страни в СССР и Словения в Югославия). 

На фона на направените изводи за първата група, докладът прилага същата 

аналитична рамка за изследване на факторното взаимодействие във втората група 

– на страните-кандидатки от Западните Балкани. 

Първата страна, обект анализ е Албания, която поради културни и 

исторически фактори, има свое уникално историческо развитие. Въпреки това, и 

въпреки стремящата се към автономност и автархия политика на управлявалият 

страната повече от 40 години комунистически вожд Енвер Ходжа, при падането на 

режима и последвалият пост-социалистически преход, Албания, макар и 

последното домино (Biberaj, 2019), трябва да срещне същите предизвикателства, 

каквито срещат и другите страни от Източния блок 

Начинът, по който се стига до тези промени е уникален, тъй като трудно 

може да се изведе един водещ фактор, а други напълно отсъстват.11 Смъртта на 

Енвер Ходжа е първият момент, след който може да се говори за създаване на 

предпоставки за развитието на тези фактори. Неговото наследство е икономически 

крах и международна изолираност (Burden, 2016). 

 Най-осезаемият фактор е този на икономическия упадък. Исторически, 

Албания е била най-слаборазвитата страна в Европа (King & Vullnetari, 2016). 

Основният поминък е селското стопанство. През 1988, половината от населението 

работи в аграрния сектор, и почти две трети живеят в провинцията (Campani, 

1992). Икономическите условия се влошават в края на декадата – налага се 

                                                           
11 Факторът ефект на доминото може да се изключи, имайки предвид политиката на 

изолация, водена от комунистическа Албания 



   
 

 

  ©  RCE                                                                                                                                                                           16 | 
 

хората да чакат на опашки за дажби на хранителни продукти поради хроничния 

им недостиг (Abrahams, 2015). Под 50% от населението има телевизор, а пералня 

или хладилник – под 10% (The United Nations Statistics Division, 2014). 

Освен стопанските проблеми, в страната се усещат общите нагласи за 

промяна, сравними с останалите от Източния блок. Имиграцията от страната е 

забранена, а вътрешната – строго контролирана (Carletto et al, 2016). Все пак, 

проникванията на другите страни от Запада  (Campani, 1992)12 и източна Европа 

стигат до албанските граждани. Медиите, контролирани от държавата, оказват 

яростен отпор срещу всякакви реформи и западни гледни точки. Албанците, които 

имат достъп до телевизия и радио, често слушат гръцки, югославски и италиански 

радиопредавания. Те знаят за вълната от промяна, случваща се в останалите 

страни в източна Европа (Report: The elections in Albania, 1991). Логичният 

резултат е гражданско недоволство. 

Тези фактори водят до масовите протести13, които са в основата на 

промяната на режима. През януари 1990 са първите. След тях са обещани 

реформи, които не са предприети. В началото на юли, граждани щурмуват 

посолствата на западни държави, искайки виза. Октомври месец, видния 

интелектуалец Исмаил Кадаре напуска страната, търсейки убежище във Франция, 

след като исканията му за демократизация не са удовлетворени. През декември 

има студентски демонстрации в студентския град в Тирана, където на 8 декември 

студентите, недоволни от условията в общежития, скандират анти-комунистически 

послания. Протестите се разрастват и в други градове. Провежда се диалог с 

министър-председателя. На 11 декември, Рамиз Алия легализира създаването на 

независими политически организации. На следващият ден, двама интелектуалци, 

Сали Бериша и Грамоз Пашко учредяват Демократичната партия, основната 

опозиционна политическа партия в историята на албанският преход (Report: The 

elections in Albania, 1991), (Abrahams, 2015). 

Проект за демократична и икономически либерална конституция е 

публикуван на 31 декември. Въпреки това, през януари 1991 цялата страна е 

обхваната от вълна от стачки, особено в минния сектор. Нови протести обхващат 

университета „Енвер Ходжа“ в Тирана в началото на февруари 1991. Има гладна 

                                                           
12 Предимно италианска телевизия 
13 Използвам протести, а не мобилизации, защото по никакъв начин не може да се търси 

кохерентна организация на тези спонтанни граждански бунтове и недоволства – б.а. 
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стачка от над 700 студенти и преподаватели. Заради студентските протести, Алиа 

разрешава провеждането на свободни избори (Report: The elections in Albania, 

1991). На 20 февруари няколко хиляди протестиращи тръгват към централния 

площад на Тирана, където събарят гигантската статуя на Енвер Ходжа. В рамките 

на часове статуите на Ходжа са съборени и в други градове (Bideleux & Jeffries, 

2007). Седмиците, предхождащи първите свободни избори от 20-те години насам 

са напрегнати. 

Изборите са насочени за 31 март 1991. Партията на труда печели 

убедително, след 98.9% избирателна активност. Тя взима 56% от вота и 169 от 

250 места в парламента. Според някои източници, изборите трудно биха могли да 

се нарекат свободни и честни (Report: The elections in Albania, 1991). Независимо 

от убедителна победа, стачките и трусовете продължават. Около 20 000 човека 

мигрират за първите месеци (Campani, 1992), а до 1996 – бройката стига до 

половин милион, от държава, която с най-голямо население е била 3.1 млн. Това 

са преки резултати както от проведената „шокова терапия“ и нейните негативни 

последици върху обществото, след победата на Демократическата партия на 

изборите през 1992, така и от слабата държава, която няма монопол върху 

насилието (Abrahams, 2015), (Kajsiu, 2010). Стига се и до кратка гражданска 

война през 1997. 

Отхвърлянето на режима се случва именно с гореспоменатите избори. На тях 

Албания се  превръща в официална демокрация, провеждайки първите си 

свободни и честни избори, които поставят Сали Бериша на власт. С този ход към 

демокрация започва нова фаза в историята на Албания, привеждайки нацията в 

съответствие с основните ценности на Запада (Burden, 2016). 

Във вътрешен план, реформи в началото на 90-те почти няма. Старата 

комунистическа конституция, приета през 1976, е заменена, но тъй като за 

съставянето на нова не е достигнат компромис, през 29 април 1991 е приета 

временна, която е в сила до 1998 (Report: The elections in Albania, 1991). 

Всъщност, трудно биха могли да се осъществят успешни реформи във 

вътрешно-политически план, имайки предвид изначалната позиция на страната. 

Нито реформистки настроеният Алия14 , нито либерално настроеният Бериша 

успяват да направят сериозни промени, които да са успешни. Въпреки, че 

                                                           
14  “Реформатор” в смисъл, че се отличава от Сталинизма на предшественика си, иначе 

остава твърдо против „ревизионистките“ Перестройка и Гласност 
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страната е почти на ръба на хуманитарна криза, тя е похвалена от Световната 

банка и МВФ заради намаляването на държавните разходи и овладяването на 

инфлацията. Икономическият растеж е най-бързият в Източна Европа, дори ако 

БВП все още е под нивата от 1989 г. (Abrahams, 2015). 

 Въпреки вътрешнополитическият хаос, Албания, макар и последната 

отхвърлила режима страна, първа подава молба за членство в НАТО (Ekinci, 2013). 

През юни 1990 страната подава молба за членство SCSE15 Bideleux & Jeffries, 

2007).16 Началото на отношенията на Албания с ЕС е Споразумението за търговия 

и сътрудничество през 1992г., подписано с цел насърчаване на икономиката и 

демократизацията в Албания. Това споразумение и други след това, целят да 

помогнат на Албания да изгради пространство за своя износ на по-големия 

европейски пазар. През 1995 Албания официално кандидатства за започване на 

преговори за възможно пълноправно членство с ЕС. През 2000 г, получава 

статутът на страна потенциален кандидат. Въпреки трудностите в нейния преход, 

през 2009г. страната кандидатства за членство в ЕС и към момента е със статут на 

потенциална кандидатка в група със Северна Македония. 

Консолидирането и изграждането на Социалистическа Република Македония 

в рамките на Югославия, представлява един от ключовите фактори и моменти в 

развитието на македонската нация и държава и предопределя както ролята й в 

установяването на социалистическия режим, така и хода на реформите в страната 

след 1991 година. 

В най-общи линии, би могло да се твърди, че „основаването на Югославска 

Македония насърчава развитието на македонска славянска националност със 

собствен признат език, култура и институции“. Тази възможност се дължи най-

вече на „толерантната“ политика на Тито, която позволява в известна степен 

установяването и консолидирането на македонската нация и участието в други 

„nation building activities“/дейности за изграждане на нацията и националната 

държава/. В следствие на тази политика, през целия комунистически период в 

страната, Северна Македония представлява най-лоялния поддръжник на 

югославската федерация, независимо от изоставащото си икономическо 

                                                           
15 Предшественник на ОССЕ  
16 Също така, установила връзки със страни като Германия, Франция и Италия (от които 

изисква предимно хуманитарна помощ и заеми) още докато е комунистическа (Abrahams, 

2015), Албания има и добри отношения с Турция (Ekinci, 2013). 
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положение. Причините за това са, на първо място – гаранция за сигурността на 

територията на Северна Македония, към която неколкократно са предявявани 

претенции от други страни (Сърбия, Гърция, България), както и сдържане на 

сепаратистки настроения от страна на малцинствата (WRITENET,2022). 

Наблюдавайки „ефекта на доминото“, Северна Македония решава да 

последва примера на Словения и Хърватия при избухването на югославската 

война през 1991 година, като претърпява „лек изход“ (т.е. без проведени военни 

действия на нейна територия) от войната два месеца и половина по-късно (Irwin, 

Z. T. (2019). 

Друг от основните фактори, водещ до отхвърлянето на досегашния режим, е 

„пробуждането“ на национализма, на основата на въвеждането на многопартийна 

политика от управляващата Лига на комунистите, в съответствие с останалите 

страни в Югославия през 1989 г. (WRITENET,2022). 

В следствие на това, желанието за обявяване на независимост се засилва 

чрез проведения референдум сред населението на 8-ми септември 1991г. и 

приемането на нова конституция (Danforth, 2022). Президент на държавата остава 

избраният през януари 1991г. Киро Глигоров, заемал предишни високи постове в 

социалистическа Югославия (Irwin, Z. T. (2019). 

Въпреки обявяването на независимост на македонската държава, за нея 

едно от най-големите предизвикателства по време на първите години на прехода, 

остава нейното международно признаване от други страни, което представлява и 

основната пречка пред участието й в международни организации като НАТО, ООН 

или ЕС. За пръв път Северна Македония е призната на 15 януари 1992г. от 

България, но не и нейния етнос или език. (Dragan Dukanović, 2019). Друг от 

проблемите пред новата държава, са отношенията с Гърция, която представлява 

най-голямата пречка за признаване на Северна Македония от Европейската 

Общност.17  

                                                           
17 През декември 1991г. Съветът на министрите обявява условията, при които бившите 

югославски републики могат да бъдат признати от Общността. Сред тях са „признаване на 

човешките права на малцинствата на териториите на тези държави, гаранция, че 

държавите нямат териториални претенции към никоя съседна държава от Общността, 
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Едва през април 1993 г. държавата става член на ООН с името „Бивша 

югославска Република Македония“ (Danforth, L. M. (1993) и по-късно бива 

призната от 6 държави-членки на ЕС - Германия, Италия, Франция, Обединеното 

кралство, Дания и Холандия. 

Като основен фактор, национализмът се изразява и след проведените през 

1990г. избори, когато партията с най-голямо мнозинство в парламента, е ВМРО-

ДПМНЕ („Вътрешна македонска революционна организация – Демократическа 

партия за македонско национално единство“), която следва националистическа 

идеология. През 1993 г., с 37 депутатски места, партията гласува вот на 

недоверие на правителството по повод преименуването на страната. По същото 

време, министър-председател, е Бранко Цървенковски от СДСМ („Социал-

демократическият съюз на Македония“), наследник на комунистическата партия. 

Управляващото мнозинство по това време е коалиция между СДСМ, Партия за 

демократичен просперитет (на етническите албанци) и реформираните сили на 

либералната македонска партия. Въпреки това се твърди, че по-голямата власт е 

съсредоточена в ръцете на президента Глигоров (WRITENET,2022). 

Освен признаването на Северна Македония на международната сцена, друг 

съществен проблем в началото на прехода на страната, е въпросът за албанското 

малцинство, което представлява близо 25% от населението на страната. Във 

външнополитически план развитие в отношенията на страната са най-вече с 

Албания, по повод статута именно на албанското малцинство в Северна Македония 

и „идеята за федерализиране на държавата чрез създаването на две моно 

етнически образувания (албански и македонски)“ и новосъздалата се република 

Илирида през 1992г. и конфликта, ескалирал до събитията от 2001г.,сключването 

на Охридското споразумение и промените в конституцията, осигуряващи албанско 

представителство на всяко ниво. (Dragan Dukanović, 2019). 

Като икономически фактор, преходът към пазарна икономика в страната е 

възпрепятстван от големи икономически шокове (Nenovski, Smilkovski, 2012) и 

корупционни схеми (Bojadzieva, H). 

                                                                                                                                                                                                  
включително и към използването на име, което предполага териториални претенции“ – 

добавено от Гърция по повод признаването на Северна Македония (Danforth, L. M. (1993). 
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От една страна, с разпада на Югославия и санкциите на ООН срещу Сърбия 

и Черна гора, страната губи един от основните си пазари. Шокът идва от 

наложените условия за търговия, които забраняват износа на македонски стоки в 

тези страни, но и ограничаването на транспортните мрежи, като е забранено 

минаването през Югославия, което води до допълнителни транспортни разходи, 

загуба на пазари и увеличаването на загубите на предприятията. От друга страна, 

друг шок за ново развиващата се икономика на страната е ембаргото на Гърция 

върху внос на македонски стоки и преминаването им през гръцка територия, по 

повод спора за името на държавата (Nenovski, Smilkovski, 2012). Единственият 

свободен канал за внос и износ на стоки в този период е през България, но поради 

големите транспортни разходи, стоките завишават своята цена на международните 

пазари, както и на вътрешния (Nenovski, Smilkovski, 2012). 

Междувременно, страната разполага с над 40% непогасен външен дълг и 

голяма безработица. Поради лошото управление на приватизацията и 

неефективността на институциите, най-големият проблем в икономиката се 

оказват корупционните схеми и липсата на институционални реформи (Bojadzieva, 

H). 

Пътят на Република Северна Македония към членство в Европейския съюз 

започва още през 2001г. . чрез Споразумението на стабилизиране и асоцииране 

(ССА) когато Македония става първата държава от Западните Балкани, която 

изявява готовност за стартиране на подготовката си за преговори и интеграция в 

Съюза (Хинкова, Соня 2013). По-късно, през 2005 г. тя придобива статус на 

кандидатка, но до ден днешен преговори със страната не са открити, поради 

наложеното вето от България през 2020 г.18  

По отношение на следващата анализирана страна – Сърбия, факторите са 

най-трудно приложими, тъй като във висока степен самата Сърбия е фактор за 

отхвърлянето на режимите в останалите държави. Сърбия е основната движеща 

                                                           
18 Причините за ветото са изразени в преговорната рамка на страната, в която не са 

включени важни за България условия – за „официален език на Република Северна 

Македония“, условие за „приемане на пътна карта за изпълнение на договора за 

добросъседство с България  от 2017г“ и „поемането на ангажимент от страна на Скопие да 

не подкрепя претенции за признаване на македонско малцинство в България“ (Svobodna 

Evropa, 2020). 
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сила през целия път на СФР Югославия след края на Втората световна война. 

Политиката на Белград изцяло диктува посоката, в която се движи цялата 

федерация, а сръбската номенклатура има за основна цел да упражнява 

„демократична“ хегемония в района, чрез репресия и пропаганда. По време на 

управлението на Йосип Тито и въведената от него конституция, социалистическата 

федерация привидно функционира успешно, като се предоставят повече 

политически права на отделните страни, както и на автономните области на 

Сърбия- Косово и Войводина. Смъртта му обаче води до период на 

дестабилизация- започват студентски протести в Косово заради икономическата 

изостаналост на региона, Словения започва да води политики, все по-странични 

от тези на Белград, а от своя страна- сръбската интелигенция изостря своите 

настроения и започва да води все по-неуспешни и крайни политики до идването 

на власт на Милошевич, който доведежда до края на съществуването на СФР 

Югославия. 

Един от основните фактори, влияещ за разпадането на режима, е 

национализмът. Още с промяната на югославската конституция (1974 г.) в Сърбия 

се заостря вниманието на обществото, защото тя предоставя по-големи 

политически права на другите страни и в частност на автономните сръбски 

области Косово и Войводина. Сръбската комунистическа партия вижда регионите 

като част от Сърбия и се страхува от тези новопридобити права, защото това може 

да доведе до тяхното окончателно „откъсване“ от Белград. 

Засилването на националистическите позиции в сръбската държава са в 

следствие на протестите на албанските студенти в Косово. Студентите протестират 

в продължение на седмици, заради ниското икономическо развитие на региона, 

като това довежда до множество сблъсъци на протестиращите със сръбската 

полиция и множество емигрирали сърби от Косово, поради създалата се ситуация. 

Сръбската интелигенция вижда тези събития като провокация и опит за съпротива 

срещу централната власт и публично (в различни медии) обвинява косовските 

сърби и албанци като така настройва още повече общественото мнение на сърбите 

против своите съседи. 

Повратната точка за сръбския национализъм идва с качването на власт на 

Милошевич, който заменя югославската конституция със сръбска (следователно 
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отхвърля самата федерация) и започва военни действия срещу всички обявени за 

сепаратисти (нарушаващи сръбската идея) от сръбската интелигенция. 

Другите два ключови фактора за разпадането на режима са домино ефектът 

и външни фактори. След проведения плебисцит в Словения и обвявяването ѝ за 

независима страна, заедно с Хърватия през юни, 1991 г. започва един процес на 

отслабване на режима и окончателното отделяне/желание за отделяне на 

останалите страни от федерацията, като първоначалното „откъсване“ на Словения 

и Хърватия води до по-крайни нагласи и действия от страна на сръбската 

номенклатура и армия. Накрая след приключването на войната в Босна и 

Херцеговина в т.н. „Съюзна република Югославия“, която просъществува до 

2003г. остават само Сърбия, автономните области Войводина, Косово, Метохия и 

Черна гора. 

Основната особеност на първите години след официалното разпадане на 

СФР Югославия е, фактът, че Сърбия е в състояние на война (1991-1995 г.).  В 

политически аспект Милошевич остава на власт като сформира коалиция с група 

високопоставени комунисти (директори на държавни фирми и банки и началници 

на „частни“, но в реалност пара-държавни предприятия), като така корумпира 

властта и икономиката изцяло в своя полза, осигурявайки си огромни богатства, 

но никаква реална политическа сила19. 

Другият съществен фактор в сръбския случай е икономическият упадък на 

страната, тъй като икономически Сърбия продължава да заимства от модела, 

използван в СФР Югославия, но с опити за по-„демократични“ промени, което само 

довежда до влошаване на икономическото състояние на страната-частична 

приватизация, която не попада нито при хората, нито в компетенциите на 

държавата, парадокс, който ще продължи до падането от власт на Милошевич. 

Продължителните военни конфликти, санкциите наложени от ООН на Сърбия, 

                                                           
19 След свалянето на Слободан Милошевич (2000г.) Милорад Савичевич, управител на 

корпорациите Genex и Zastava казва: „Това е нация с 4 милиона много бедни и 10 000 

много богати“. Цитирано в Maja Miljkovic´ and Marko Attila Hoare, ‘Crime and the Economy 

under Milosevic´ and His Successors’, in Sabrina P. Ramet and Vjeran Pavlakovic´ (eds.), 

Serbia since 1989: Politics and Society under Milosˇevic´ and After (Seattle, WA: University of 

Washington Press, 2005), pp.192–226 (p.196). 



   
 

 

  ©  RCE                                                                                                                                                                           24 | 
 

ниските инвестиции и високата безработица предопределят тежкия преход на 

Сърбия и бележат страната в първите години след прехода с нефункционираща 

икономика, високи нива на безработица, престъпност и корупция.  

Последната анализирана страна от групата на Западните Балкани е Черна 

гора, която като Албания, Северна Македония и Сърбия, също се отличава с 

различна факторна тежест на подхода на прехода. 

Черна гора има бурно историческо и геополитическо развитие, което 

отчасти може да бъде обяснено с разположението й на Балканския полуостров, 

традиционно разпознаван от изследователите като зона от особен геополитически 

интерес. Държавата изчезва от политическата карта на Европа през 1920г. в 

следствие от продължаващите конфликти с Италия и съседните държави в 

контекста на Първата световна война. Междувоенният период е характеризиран от 

усилия за възстановяването на държавата и обявяването на независимост, които 

ескалират с началото на Втората световна война.20 На 13 юли 1941 г., следвайки 

решения на Регионалния комитет на Югославската комунистическа партия, 

комунистите организират бунт, който скоро прераства в национално въстание 

срещу окупационните сили и довежда до освобождението на почти цялата 

територия на Черна гора. Последвалите решения на организираните от четниците 

групи за антифашистко освобождение през 1941-1943 г. многократно 

потвърждават визията за Черна гора като част от бъдеща федерация, завършвайки 

с приемането на 31 декември 1946г. на конституция, утвърждаваща особеното 

административно положение на Черна гора в рамките на Югославия (Pavlovic, 

2003). Особеностите във връзката между двете държави, Черна гора и Сърбия, не 

се изчерпват само на административно или формално политическо ниво. И до днес 

част от изследователите смятат, че черногорската икономика постига растеж 

именно в годините между установяването на режима и неговото падане, едва ли 

не благодарение на факта, че е част от Югославия.[1] Тези настроения неизбежно 

                                                           
20 Освен окупация от италиански части, които по-късно са заменени от немски, през 1940-

1941г. се формират две противникови групи на местно ниво. От едната страна стоят т.нар. 

„четници“ - групи от комунисти, които вярват в бъдещето на Черна гора като част от обща 

югославска федерация. Противопоставяйки се в партизанска война на групите от 
колаборационисти, те, заедно с други представители на антифашистите, извършват 

множество актове на репресии, включително и масови убийства на неправославно 

население. 



   
 

 

  ©  RCE                                                                                                                                                                           25 | 
 

оказват влияние и върху подхода, по който се случва посткомунистическия 

преход. 

Имайки предвид историческия контекст и геополитическата ситуация на 

държавата от края на века, следва да се разгледа комбинацията от фактори, които 

повлияват на смяната на режима. Намирането на отговор на този въпрос 

представлява известна трудност с оглед особеностите на черногорския преход – 

той е почти напълно разглеждан през призмата на Социалистическата 

федеративна република Югославия (СФРЮ). Множеството от изследвания по 

темата са фокусирани именно върху връзките с федерацията, в частност със 

Сърбия, и предлагат ограничен анализ на общественото мнение, причините и 

конкретния начин на протичане на реформите. При все това, един ясно отличим 

фактор е икономическият упадък, който се усеща все повече сред населението на 

страната. Външният дълг на Югославия за 1979 г. е в размер от 12.3 милиарда 

долара, а инфлацията надвишава 20% и за следващите няколко години 

продължава да расте, задълбочавайки кризата (Marovič, 2018). Най-тежко 

изглежда социално-икономическото положение през 1992-1993, непосредствено 

след референдума за оставане във федерацията[2]. През 1993г. инфлацията 

достига историческите 123,751,836,168,522 процента, а БВП продължава да е под 

нивата от 1990 г. (Bideleux & Jeffries, 2006). Нещо повече, правейки избора да 

остане в СФРЮ, Черна гора е задължена да плаща санкциите, наложени на 

Югославия през 1991-2 от ООН, което довежда до намаляване на производствения 

обем – повечето предприятия затварят, а някои намаляват продукцията си до 20% 

или по-малко от потенциалния обем (пак там). Въпреки всичко това, изглежда 

сякаш нито обществото, нито управляващата класа възприемат Сърбия като 

заплаха (Marovič, 2018). 

Парадокси се намират и по отношение на други фактори като национализъм 

и масова мобилизация. Масови протести в Черна гора избухват през лятото на 

1988г. от работници, претендиращи за по-добри условия на труд, които всъщност 

са подкрепяни логистично от сръбската страна. Антибюрократичната революция 

(1988-89) се проявява в демонстрации предимно на работници, и то против 

прекалената бюрократизирането и порочните практики на тогавашното 

управление, както и в подкрепа на Слободан Милошевич. Дори самото име не 
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показва прекален стремеж за „скъсване“ с режима, и в действителност събитията 

не довеждат до неговото реално прекъсване (Vukovic, 2011). Що се отнася до 

влияние на медиите или външни сили, трудно биха могли да се докажат такива, 

имайки предвид, че Черна гора, заедно с Босна и Херцеговина са двете страни с 

най-видно про-югославско настроение още през управлението на Тито (Marovič, 

2018), а „външните“ отношения на Черна гора до голяма степен са ограничени 

само и единствено до СФРЮ (тази, в която тя продължава да участва единствено 

със Сърбия от 1992 нататък!). 

В този смисъл, преходът в Черна гора е проведен „отгоре-надолу“, но нещо 

повече, той представлява по-скоро вътрешнопартиен преврат, отколкото 

обществено-политически такъв. Показателно е, че през революцията от 1989г. 

старият политически режим е прогласен за „антисръбски“, което практически ще 

рече, че новият е „просръбски“[3]. С разпада на комунистическата власт в 

Югославия през 1990 г. Черна гора в лицето на Булатович, за разлика от всички 

други предишни членки на федерацията, изразява подкрепата си за новата власт. 

Именно това е причината за разделението през 1997г. на Демократичната партия 

на социалистите (ДПС) на две фракции – тук отново отличителният белег е 

тяхната подкрепа за сръбския режим (консерватори начело с Булатович) или 

желание за отделяне от неговото влияние (реформатори начело с Мило 

Джуканович). Макар Черна гора да обявява своята независимост след референдум 

за излизане от федерацията едва на 3 юни 2006 г., в страната реформи по 

икономическата и отчасти политическа либерализация започват още в началото на 

90-те години. За техния характер и резултати може да се съди от факта, че са 

започнати от ДПС – партията, която държи властта без прекъсване от първите 

избори през 1990 г. до 20 декември 2020 г., когато се формира коалиционно 

правителство на опозицията (самият Джуканович е избиран шест пъти за 

министър-председател и два пъти за президент – вторият му мандат като такъв 

тече в момента!). Симптоматичен белег на провеждането на реформите е начинът, 

по който се случва приватизацията – започвайки от 1992 г. и без претенции за 

континуитет във времето, отдаването на държавната собственост първо е към 

работниците, но след промени в закона останалият дял се разделя между три 

държавни фонда (60% към Фонда за развитие, 30% към Фонда за здравно и 

пенсионно осигуряване и 10% към Трудовия фонд), които да имат задължението 
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да прехвърлят собствеността към частни лица. Така през 1996г. е постигната 

т.нар. „управлявана трансформация“ (managerial transformation – Pavlovic, 2003). 

Въпреки това, приватизацията, подходът към нея, както и времето, по което 

започва, са едни от първите сигнали за разграничение на Черна гора от Сърбия и 

опит за водене на самостоятелна политика. През 1996 г. близо 95% от 

собствеността в Черна гора е формално приватизирана за разлика от само 10% в 

Сърбия (Bideleux & Jeffries, 2006). 

Имайки предвид, че обществото е свикнало „да се сравнява“ единствено със 

Сърбия, това поражда необосновано чувство на оптимизъм на фона на почти 

нищожните постижения за либерализация в икономически, но и в политически 

план (Pavlovic, 2003). При все това преходът на Черна гора тенденциозно е 

осмислян като успешен, поради факта, че успява да избегне военен конфликт на 

собствена територия и в крайна сметка осъществява политическа и социално-

икономическа преориентация от Изток към Запад (Komar & Živković, 2016). 

Изглежда всички политически промени са обвързани пряко или косвено със 

събитията в Сърбия, като най-важно за политическата класа, но и за населението, 

е избягването на война на собствена територия. Ето защо сравнително късно, 

малко преди разделянето на двете държави през 2006 г., започват преговори по 

ПСА, а държавата подава молба за членство на 15.12.2008 г. Преговорният процес 

започва едва през 2012 г. и продължава до днес в една група със Сърбия. 

Изводите са, че държавите от Западните Балкани имат хетерогенно 

развитие, което води до множество съществени различия една спрямо друга. Тук 

няма фактор, който да се среща във всяка страна. Напротив, дори има съмнения 

относно приложимостта на факторната теория, използвана от Тер. 

Заедно с това, отхвърлянето на режимите невинаги може да бъде обхванато 

от времевата рамка на изследването, т.е. от хронологичната гледна точка няма 

близост, така както при страните от първата група.  Може да се твърди, че при 

Западните Балкани свободните медии и гражданското общество отсъстват като 

фактори за отхвърляне на режима и следователно като движещи сили на прехода, 

за разлика от Балтийските държави и Словения, което е един от потенциалните 

рискове за успеха на тази група. Наблюдават се разлики не само между двете 
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групи като такива, но и съществена диференцираност на държавите вътре в 

групата Западни Балкани. 

В този контекст, докладът анализира политика на разширяване и нейния 

„нов подход“ и развитието на прилагането й спрямо двете групи от държави 

обекти на анализа. Основните разлики между новият и стария подход са 

добавянето на специфични условия за членство спрямо всяка отделна страна-

кандидатка, даването на статус на потенциална кандидатка, който преди това не 

съществува, както и възможността за налагане на превантивни санкции. В 

негативно отношения, надеждната перспектива за членство отсъства, поради 

което и ефективността на реформите в страните остава под въпрос. (Gateva, 

2016). Междувременно първите импулси към интеграция на Западните Балкани в 

Съюза се дават на проведената в Тесалоники през 2003 г. Среща на върха, където 

е взето решение, че финансиране ще бъде отпуснато към приоритетите, заложени 

в партньорството между държавите от Западни Балкани и ЕС. Всяка държава 

изготвя национален план за действие за изпълнението на партньорствата, който 

предоставя ясен дневен ред, спрямо който да се измерва напредъкът.21 Тази 

инициатива е допълнена и с Декларацията от София от 2018 г., която подкрепя по 

недвусмислен начин перспективата за членство в Съюза, при засилена подкрепа 

против борбата с корупцията и подкрепа за принципите на правовата държава и 

доброто управление22. Към 2022 г. преговорните глави са разделени в клъстери 

като акцент се поставя върху върховенство на правото и устойчивост на 

демокрацията. 

Въпреки че принципът на регатата23, използван през 2004-2007 г. е 

осмислен като грешка и формално е заявена важността на диференцирания 

подход, изглежда той все повече остава на заден план и се прилага на по-късен 

етап от присъединителния процес (почти в края на преговорите), когато има 

съмнения за неговата ефективност. Идеята е, че диференциацията създава 

конкуренция между кандидатките за по-бързото и ефективно прилагане на 

                                                           
21 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_03_860  

22 https://www.consilium.europa.eu/media/34776/sofia-declaration_en.pdf  

23 Отваряне на преговори със всички държави-кандидатки едновременно, като принципа 

на диференциация между тях се прилага по време, а не преди започването на преговорния 

процес. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_03_860
https://www.consilium.europa.eu/media/34776/sofia-declaration_en.pdf
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европейски норми, но с времето този подход остава на заден план, както е видно 

от Източното разширяване (най-ярко отразен когато през 1999 г. се отварят 

преговорните глави на всички държави-кандидатки, независимо от напредъка им). 

Новият подход може да се определи като по-скоро неефективен инструмент 

за обществена трансформация в западните Балкани поради няколко причини. 

Първо, проявите на авторитаризъм, резултат от слаби демократични структури, са 

улеснени от отслабването и недостатъчната трансформативна сила на ЕС . Заедно 

с това, имайки предвид дългото време, изминало от подаването на последните 

молби за членство (2005г. – 2009 г.), има сериозни притеснения, че характерът на 

взиманите решения за напредване в стъпките по пътя към членство остава 

предимно политически. Освен това, групирането на държавите се превръща в един 

от основните проблеми при действието на “новия подход”. Не е ясен принципът, 

по който се осъществява групирането, но от днешна гледна точка той изглежда 

все по-неуместен24. Така става ясна нуждата от преразглеждане на подхода на ЕС 

спрямо кандидатките в светлината на неочакваните трудности, с които се 

сблъскват и двете страни - кандидатките да разгадаят, а в последствие и да 

отговорят на очакванията на ЕС, а самият Съюз да осъзнае причините и нужните 

мерки за преодоляването на пречките пред напредъка на тези общества. В 

допълнение, политиката на условност, прилагана отгоре-надолу не помага на 

механизмите за вътрешна отчетност на правителствата и публичен диалог с цел 

стимулиране на изграждането на гражданско общество. 

Различните подходи към постсоциалистическия преход в страните от двете 

групи отразяват, на първо място различните характеристики, дълбочина и най-

вече трайност на „зависими от пътя“ проблеми, наблюдавани при тези държави. 

Заедно с това, те създават и основа за анализ на политиката на разширяване на 

Европейския съюз и нейната ефективност на прилагане и в двата случая – 

взимане на поука от вече минали събития и преосмисляне на инициативата и 

подхода към бъдещи разширявания. 

 

                                                           
24 Например ситуацията от 2020г. с ветото на България върху отварянето на преговори със 

Северна Македония, което възпрепятства и Албания. 
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