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Introducere 
  

Există un curent de opinie conform căruia Bulgariei îi lipsește de fapt o 

politică externă. Cu siguranță, există un minister de externe, ambasade și 

diplomați care sunt coodonați de către guvernul de la Sofia. Independent de 

acest lucru, se poate citi în mediile serioase și auzi la televiziunile naționale cum 

experți în politică externă ”cu mare greutate” abordează tema lipsei de 

subiectivitate a Bulgariei în politica sa externă.  

Opinia este că, odată cu intrarea sa în UE, Bulgaria a transformat agenda 

sa de politică externă într-o simpla translare a liniei oficiale a Bruxelles-ului. 

Teza este susținută adițional de lipsa de schimbare a balanței în politica 

internă, o situație recunoscută sub formula numită ”stabilitate”. Pentru a întari 

chiar mai mult noțiunea de stagnare și de menţinere a unui status-quo din ce în 

ce mai puternic, Bulgaria este într-un consiliu monetar, moneda națională – 

leva fiind fixată în euro. Asta înseamnă că în timp ce sistemele de politică 

internă și externă operaționalizează în fapt o suverenitate redusă sau 

împărtășită (cu Bruxelles), Băncii Naționale Bulgare îi lipsește un anumit număr 

de unelte prin care să influențeze economia.  

Ca bulgar și ca jurnalist specializat pe informaţii externe, îmi place să 

încerc să înțeleg ce se va întâmpla în politica externă a Bulgariei. Alegerea lui 

Donald Trump și activarea Brexit-ului sunt evenimente internationale majore 

care fără indoială influențează fiecare ţară membră UE. Dar în ce măsură ele 

demonstrează că epoca atemporalității pentru bulgari s-a sfârșit? Dacă ele 

servesc ca un semnal de alarmă sau ca un imperativ pentru politica externă de 

anvergură?  

Căutând răspunsurile acestor întrebări în primele luni ale anului 2017, am 

găsit reportaje despre două conferințe care au avut loc în Sofia la începutul 

lunii aprilie. Ambele au fost organizate de către aceeași entitate – Fundația 

Friedrich Ebert, Institutl pentru Economie și Relații Internaționale (think-tank 

bulgăresc de politică externă  care reprezintă generația mai veche de diplomați 

și experți), Societatea Diplomatică Bulgarească (un alt ONG a diplomaților 

seniori). Prima conferinţă a fost focusată asupra Agendei de la Marea Neagră a 

UE (și a țărilor membre UE din regiune), în timp ce cealaltă s-a ocupat de 

Bulgaria și Balcani (sub titlul ”Bulgaria și Balcanii: Între ambiții de conducere și 
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abdicare”). Ambele aparent au dat semne că unul dintre lobby-urile cheie ale 

experților bulgari de politică externă încearcă să formuleze propuneri de 

politică pentru noul cabinet bulgar și pentru președinția bulgărească a 

Consiliului UE în prima jumătate a anului 2018. 

Eu nu locuiesc în Sofia în acest moment. Sunt în Ruse, cel mai mare oraș 

bulgar la Dunare, la mai puțin de 70 km în sud de București. Imediat mi-am dat 

seama de potenţialul de a-mi depăși lipsa de informare despre politica externă 

a Bulgariei. Mi-am început cercetarea analizând răspunsurile experților bulgari 

în politică externă privitoare la schimbările din UE. Am realizat trei interviuri cu 

diplomați și analiști din vârste și experiențe diferite, încercând să înţeleg care 

sunt opțiunile Bulgariei și dacă Sofia se ridică suficient la nivelul provocărilor 

regionale și internaționale.   

Acest articol al meu este rezultatul căutărilor mele și sper că el dă 

cititorului din România, Bulgaria și străinatate unelte mai bune pentru a 

cunoaște stadiul dezbaterilor pe care Bulgaria le are și care este sensul adus de 

experții bulgari la masa europeană a opțiunilor în politica externă. Mi-a plăcut 

munca mea, am fost primit bine în Parlamentul român în timpul prezentării 

acestui articol și le mulțumesc organizatorilor conferinței ”Spațiul European – 

încotro?...” pentru deschiderea și suportul pe care mi l-au acordat.  

 

Contextul european și bulgar 
 

Referndumul pentru Brexit și reușita lui Donald Trump în alegerile 

prezidențiale din SUA au provocat mai mari căutări existențiale în UE despre 

viitorul ei. Pe o parte, nucleul de țări al UE nu se poate conta atât de mult pe 

lumea anglo-saxonă care se distanțează de el. Pe altă parte, activarea Brexit-

ului este percepută de Germania și de alte țări europene ca o șansa pentru 

mișcare a UE înainte.  

Cartea Alba privind Viitorul Europei1, scrisă de Comisia Europeană, a 

prezentat cinci posibile scenarii2 pentru viitorul UE: 

                                                           
1
 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf 

2
 http://verfassungsblog.de/five-scenarios-for-europe-understanding-the-eu-commissions-white-paper-on-the-

future-of-europe/ 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
http://verfassungsblog.de/five-scenarios-for-europe-understanding-the-eu-commissions-white-paper-on-the-future-of-europe/
http://verfassungsblog.de/five-scenarios-for-europe-understanding-the-eu-commissions-white-paper-on-the-future-of-europe/


 4 

1. “Continuare” (adică urmarea drumului current, fără mari 
schimbări); 

2. “Nimic decât piața unică” (adică UE se refocusează doar pe 
piața unică, nu pe sfere precum migrare, securitate și aparare); 

3. “Cei care  vor să facă mai mult fac mai mult” (adică una sau 
mai multe coaliții ale celor care doresc o integrare mai adâncă așa că să 
se integreze adiţional, creând o Europă a mai multor viteze); 

4. “Facând mai puțin, e mai eficient” (adică toate cele 27 de 
țări se integrează adiţional pe unele teme, inclusiv cele care nu sunt 
legate de piață, dar fac mai puțin pe alte teme). 

5. “Facând mai mult împreună” (scenariul cel mai pro-integrare 
– UE se integrează mult mai adânc în multe sfere, inclusiv prin o uniune 
politică mai puternică). 

În Declarația de la Roma (martie 2017) conducătorii UE şi-au exprimat 

preferințele pentru formula ”Europa Vitezelor”. Declarația afirma: ”Vom face 

Uniunea Europeană mai puternică și mai rezilientă, prin și mai multă unitate și 

solidaritate între noi și prin respectarea normelor comune. Unitatea este atât o 

necesitate, cât și alegerea noastră liberă. La nivel individual, am fi marginalizați 

de dinamica mondială. Împreună avem cele mai mari șanse de a o influența și 

de a ne apăra interesele și valorile comune. Vom acționa împreună, cu ritmuri 

și intensități diferite acolo unde va fi necesar, dar mergând în aceeași direcție, 

așa cum am făcut în trecut, în conformitate cu tratatele și păstrând ușa 

deschisă celor ce doresc să se alăture mai târziu. Uniunea noastră este 

nedivizată și indivizibilă.” 

O altă consecință a rearanjării în relațiile internaționale este creșterea 

dialogului regional. Un exemplu al acestei tendințe este intensificarea 

dialogului mediteranean între țările regionale, care sunt membre UE3 4. Se 

poate observa o mai mare comunicare și în cadrul Grupului de Visegrad5.  

Aceste schimbări și tendințe în UE aveau loc în timp ce Bulgaria îşi căuta 

locul și vectorii politicii sale externe în interiorul UE. Prima acțiune importantă a 

Bulgariei după aderarea ei la UE a fost să recunoască Kosovo în 2008 împreună 

cu Croaţia și Ungaria, divizându-se din grupul Greciei și al României care nu au 

                                                           
3
 http://www.naftemporiki.gr/story/1145928/athens-declaration-of-the-1st-mediterranean-eu-countries-

summit 
4
 http://ufmsecretariat.org/3rd-southern-eu-countries-summit-ufm-plays-a-central-role-in-the-consolidation-

of-euro-mediterranean-regional-cooperation/ 
5
 https://visegradpost.com/en/2017/03/04/visegrad-group-wants-a-better-europe/ 

http://www.naftemporiki.gr/story/1145928/athens-declaration-of-the-1st-mediterranean-eu-countries-summit
http://www.naftemporiki.gr/story/1145928/athens-declaration-of-the-1st-mediterranean-eu-countries-summit
http://ufmsecretariat.org/3rd-southern-eu-countries-summit-ufm-plays-a-central-role-in-the-consolidation-of-euro-mediterranean-regional-cooperation/
http://ufmsecretariat.org/3rd-southern-eu-countries-summit-ufm-plays-a-central-role-in-the-consolidation-of-euro-mediterranean-regional-cooperation/
https://visegradpost.com/en/2017/03/04/visegrad-group-wants-a-better-europe/


 5 

recunoscut țara balcanică nici până la astăzi. Începând cu anul 2009, politica 

externă a Bulgariei oscilează între orientări spre Orientul Mijlociu, Parteneriatul 

Estic și linia anti-rusă. Regiunile de interes tradițional pentru Bulgaria – precum 

Balcani și Marea Neagră au rămas în urmă ca priorități datorită cauzelor 

diferite.  

Semne de schimbare au început să apară înainte de încercarea de lovitură 

de stat din Turcia, când în vara anului 2016, premierul bulgar Boyko Borisov a 

respins propunerea de creare a unei flote NATO în Marea Neagră (între Turcia, 

România și Bulgaria). În noiembrie 2016, generalul Rumen Radev a câștigat 

alegerile prezidențiale bulgare și a devenit șeful de stat. El a promis o politică 

care să privilegieze interesul național. În timp ce Boyko Borisov este binevenit și 

în Berlin, și în Ankara, Rumen Radev care vorbește limba engleză, germană și 

rusă, lasă impresia că este un partener respectat și în SUA, și în Rusia. Iar 

primele sale vizite internaționale au avut loc la Bruxelles și Berlin.  

 

Școli de gândire în comunitatea bulgară 

a experţilor în politică externă 
În general, există două mari școli de gândire în comunitatea experților în 

politică externă din Bulgaria. Chestionarea asupra răspunsului bulgar la 

schimbările din UE indică gândirea celor două grupe. 

Primul grup ar putea fi numit ”grupul celor tineri”. Sunt experți care s-au 

afirmat după aderarea Bulgariei la NATO și UE și în principiu aparține de partea 

dreaptă a spectrului politic. Acești analiști vor o integrare mai adâncă a 

Bulgariei în cercurile integraționiste ale UE, precum: uniunea bancară, 

eurozona, Schengen, uniunea energetică, șamd. Țelul lor este ca Bulgaria să nu 

rămână la periferia UE. Figurile reprezentative ale acestui grup sunt: Dimitar 

Bechev, Vessela Cherneva și Vladimir Șopov.  

Grupul al doilea ar putea fi numit ”grupul celor bătrâni”. Sunt diplomați 

care au studiat în Moscova, dar apoi au făcut specializări în Occident. Ei au 

negociat cu succes aderarea Bulgariei la NATO și UE. Caută răspunsul bulgăresc 

la ”Europa Vitezelor” într-o activitate de mai mare anvergură la nivel regional în 

contextul european. Țelul lor este ca Bulgaria să fie o țară membră a UE cu 

propria valoare adăugată. Membrii reprezentativi ai acestui grup sunt Lyubomir 

Kyuchukov, Georgi Pirinski și Valentin Radomirski.  
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Ambele grupuri participă acitiv la discuțiile despre schimbările la nivelul UE 

și despre răspunsul bulgar la acestea, dar și încearcă să creeze fundament 

politic pentru viitoarea preşedinţie bulgară a Consiliului UE (prima jumătate a 

anului 2018). Ideile ambelor grupuri merită de a fi cercetate în mai mare 

măsură.  

 

Cei tineri 
A.  Dimitar Bechev 

Între mințile deștepte în comunitatea bulgară de politică externă este 

Dimitar Bechev, care s-a afirmat la nivel internațional deja de mult timp. El are 

un doctorat din Universitatea Oxford și specializări la Harvard și London School 

of Economics. În momentul de față, el este profesor la Universitatea din 

Carolina de Nord și este senior cercetător la Consiliul Atlantic, Washington. 

Bechev a publicat numeroase lucrări pe probleme de politică externă: UE, 

Balcanii, Turcia și Rusia. Bechev este un reprezentant clasic al grupului tânăr 

dintre analiștii bulgari de politică externă. 

Bechev crede că după Brexit ”punctul de greutate din UE se mișcă mai 

mult spre eurozonă”6. Iată de ce răspunsul bulgar la schimbările din UE ar 

trebui să fie îndreptat spre adoptarea cât mai rapidă a monedei comune. Într-o 

perspectivă de termen scurt – aderarea în uniunea bancară este totodată 

necesară. 

După părerea lui Bechev, președinția bulgară a UE ar trebui să se 

concentreze asupra viitoarelor relații și dialoguri instituționale privitoare la 

legăturile între țările cu monedă comună și cele plasate în afara zonei euro. 

Țelul acestei activității ar trebui să fie evitarea marginalizării țărilor precum 

Bulgaria. Această abordare este necesară, pentru că după părerea lui Bechev 

”relațiile cu China, Rusia și Tucia nu sunt atât de relevante” în ecuația bulgară 

de politică externă. Bechev nu vede ce ar putea face România și Bulgaria în 

plus, dacă ele pun accent pe colaborarea regională în regiunea Mării Negre.  
 

                                                           
6
 https://movafaq.wordpress.com/2017/04/20/bechev-bulgaria-eu-interview-ro/ 
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B. Vessela Cherneva 
O altă voce a celor tineri dintre experții de politică externă din Bulgaria 

este Vessela Cherneva. În momentul de față, ea este director general al oficiului 

bulgar al Consiliului European de Politică Externă7. Ea are un MA în Relații 

Internaționale la Universitatea din Bon, Germania. Cariera profesională a lui 

Cherneva este legată de Ministerul Bulgar al Afacerilor Externe. Ea a lucrat în 

sediul ministerului (1998-2000), apoi ca angajat în ambasada Bulgariei din 

Washington (2000-2003). În sfârșit, ea lucrează pentru guvernul bulgar ca 

purtator de cuvânt al Ministerului al Afacerilor Externe (2010-2013). În 

perioadă 2004-2006, Cherneva lucrează la Comisia Internațională pentru 

Balcani8 cu președinte Giuliano Amato.  

Ca și ceilalți experți tineri, Cherneva e îngrijorată că Bulgaria ar putea fi 

marginalizată în cadrul UE, care e într-un proces de schimbare, dacă nu 

acționează în direcția aderării sale la cercurile integraționiste UE. După părerea 

lui Cherneva, Bulgaria trebuie să dezvolte și să propună idei și inițiative în 

această direcție până în septembrie-noiembrie 2017. Acest lucru va permite 

susținerea ideilor formulate de către Bulgaria în timpul preluării preşedinţiei 

europene.  

Unele direcții de activitate posibile9 sunt: 

1. Zona euro – Bugetul bulgăresc să fie stabil, astfel încât, 

atunci când țara va adopta moneda euro, să se evite falimentele bancare 

2. Schengen plus – o cooperare avansată cu țările membre ale 

zonei Schengen. Bulgaria ar putea ajuta aici cu poziția sa privind 

protejarea granițelor UE  

3. Parchet European – vezi punctul 4 

4. Apărare europeană comună – inițiativele 3 și 4 probabil ar 

putea fi realizate doar în cadrul unor grupuri specializate și nu la nivelul 

întregii UE  

5. Uniunea Energetică – regiunea Europei de Sud-Est este 

interesată de independența sa energetică 

                                                           
7
 http://www.ecfr.eu/ 

8
 http://www.balkan-commission.org/ 

9
 http://www.ecfr.eu/sofia/post/five_opportunities_for_bulgaria_to_participate_in_the_future_of_europe 

 

http://www.ecfr.eu/
http://www.balkan-commission.org/
http://www.ecfr.eu/sofia/post/five_opportunities_for_bulgaria_to_participate_in_the_future_of_europe
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„Cei bătrâni” (seniorii) 
A. Lyubomir Kyuchukov 

Lyubomir Kyuchukov este cel mai recunoscut dintre experții seniori în 

politică externă. El a absolvit Institutul de Stat de Relații Internaționale din 

Moscova și are o specializare în Universitatea Georgetown în Washington. Îşi 

începe cariera diplomatică la ambasada Bulgariei din România (vorbește limba 

română). A fost ministru de externe adjunct (2001-2009) și ambasador în 

Regatul Unit (2009-2012). Pentru un timp îndelungat, el a fost președintele 

Institutului de Economie și Relații Internaționale, din Sofia.  

Kyuchukov a prezentat o propunere de politică pentru președinția bulgară 

a UE – susținerea adoptării unei strategii europene pentru regiunea Mării 

Negre, în două interviuri pe care expertul le-a acordat după conferințele 

menționate din aprilie în Sofia – unul pentru Radioul Național Bulgar10, iar 

celălalt pentru blogul ”Podul Prieteniei”11. Raționamentul din spatele acestei 

propunerii a fost că după 2013 regiunea Mării Negre a cunoscut o creștere a 

tensiunilor, care a făcut necesară o încercare de reducere a acestora prin 

colaborare. După părerea lui Kyuchukov, pentru conflictele înghețate din 

spațiul post-sovietic nu există o soluție militară. În același timp, țările cu 

interese în regiune nu au timp pentru a aștepta ca aceste conflicte să se rezolve 

fără o mai mare implicare și cooperare în regiune.  

”Pare că singură mare ”fără stăpân” a UE este Marea Neagră”, cu alte 

cuvinte, este singura mare care nu beneficiază de o strategie regională a UE, 

crede expertul de politică externă bulgar. El reamintește că în 2008 Germania, 

România și Bulgaria au susținut cu succes inițiativa Sinergiei Mării Negre și cea 

de a zecea aniversare face necesar un bilanț și un plan de dezvoltare prin 

fonduri și conținut politic suplimentare.  

”Nu există o colaborare mai naturală în cadrul UE decât cea între România 

și Bulgaria – fie prin prisma problemelor comune, pe care ele le au de rezolvat 

(desființarea MCV, aderarea la Schengen, eventual la zona euro, securitatea în 

Marea Neagră și Balcani, șamd), fie legată cu coordonarea și protejarea unor 

                                                           
10

 https://youtu.be/JzNlYA2gcJA 
11

 https://movafaq.wordpress.com/2017/04/13/kyuchukov-interview-black-sea-ro/ 
 

https://youtu.be/JzNlYA2gcJA
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idei și initiative mutuale în cadrul UE”, adaugă Lyubomir Kyuchukov, referindu-

se la nevoia de cooperare regională în contextul european.  

 

B. Georgi Pirinski 
Georgi Pirinski este în acest moment membru al Parlamentului European. 

El este un membru al cercurilor experților bătrâni bine cunoscut în țară și în 

străinătate. El a fost președintele Parlamentului Bulgar (2005-2009), ministru 

de externe (1995-1996) și deputat în șase parlamente bulgare (1990-2013). A 

absolvit Înaltul Institut de Economie ”Karl Marx” din  Sofia.  

Pirinski dezvoltă o idee care o completează pe cea deja prezentată de 

Lyubomir Kyuchukov. Pirinski susține crearea unei macroregiuni europene în 

jurul Mării Negre și dezvoltarea unei strategii macroregionale a UE în regiunea 

aceasta12.  

Diplomatul și politicianul crede că președinția bulgară a UE (prima 

jumătate a anului 2018) și cea românească (prima jumătate a anului 2019) 

împreună cu cea austriacă (dintre ele) dă Sofiei și Bucureștiului șansa de a iniția 

și a susține acest proiect pentru strategie macroregională în regiunea Mării 

Negre. După părerea lui Pirinski, ambele țări ”au responsabilitatea și rolul de a 

realiza scopurile comune ale UE în beneficiul pacii și al dezvoltării sustenabile”. 

El definează țelul acestei activității comune într-un fel mai abstract. După 

părerea lui, el ar trebui să fie legat de depăşirea unor probleme ale țărilor 

regionale care nu pot fi rezolvate de către ele individual.  

 

Strategia UE pentru Marea Neagră ca 

iniţiativă regională 
Ideea pentru o strategie UE în regiunea Mării Negre merită o mai mare 

atenție, pentru că este o șansă pentru țări precum România și Bulgaria să dea 

valoare adăugată UE. O parte din cauzele în spatele acestei propuneri politice a 

fost deja schițată prin opiniile unor analiști mai bătrâni privitoare la ce activităţi 

anume trebuie să realizeze Bulgaria. Dar există și alte argumente care susțin 

această idee. 

                                                           
12 https://movafaq.wordpress.com/2017/05/03/pirinski-interview-ro/ 
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Experții bătrâni cred că o cooperare regională avansată ar putea duce la 

crearea unei viziuni comune pentru regiunea Mării Negre. Adițional, ea ar 

putea duce la alocarea unor fonduri UE mai mari pentru o dezvoltare regională 

sustenabilă. Chiar mai important, cooperarea economică ar putea scădea 

tensiunile regionale – o dezvoltare de care vor beneficia toate țările riverane. În 

momentul de față există patru macroregiuni europene – Baltică, Dunăreană, 

Alpii și Adriatico-Ioaniană,  și ele includ ca participanți tări care nu sunt membre 

UE13.  

În ultimii ani, există diverse forme de cooperare în regiunea Mării Negre. 

Sinergia Mării Negre este o iniţiativă care le include pe toate țările riverane, 

inclusiv Rusia și Turcia, care au dificultăți în relațiile lor cu UE în momentul de 

față. După referendumul din Crimeea, începutul războiului în Ucraina de Est și 

creșterea tensiunilor între Turcia și UE în ultimii ani, Parteneriatul Estic a 

înlocuit Sinergia Mării Negre ca formă preferată de cooperare de către UE. Pe  

de altă parte Sinergia Mări Negre n-a fost nicăieri finanțată suficient.  

Implicarea Sinergiei și a Parteneriatului ”într-un cadru strategic cu 

participarea tuturor țărilor din regiunea Mării Negre fără îndoială ar ajuta 

folosirii mai eficiente a resurselor financiare ale acestor programe pentru 

scopurile dezvoltării sustenabile a teritoriilor riverane ale acestor țări și ale 

regiunii în întregimea ei”, crede Georgi Pirinski14. 

La rândul său, Lyubomir Kyuchukov crede: ”Sinergia trebuie să fie 

reactivată prin resurse financiare și instituționale suplimentare, iar în același 

timp să fie dezvoltată și să devină un mecanism practic pentru realizarea unei 

abordări strategice a UE către regiunea Mării Negre, această dezvoltare 

devenind o parte din ordinea de zi a Mării Negre.”15 

Aceste încercări de a schimba dinamica regională de la rivalitate și conflict 

la cooperare nu vor fi uşor de realizat chiar dacă UE le susține. Cu siguranță, va 

fi nevoie de recuperare a încrederii.  

Pentru mine ca jurnalist de relații internaționale, o altă temă de interes în 

afară de setarea politicii UE în regiunea Mării Negre este cooperarea româno-

bulgară într-o mare plajă de interese. Există împresia că dincolo de marele 

schimb comercial între ambele țări (aproape 4 miliarde de euro pentru 2016), 

                                                           
13

 https://movafaq.wordpress.com/2017/05/03/pirinski-interview-ro/ 
14

 https://movafaq.wordpress.com/2017/05/03/pirinski-interview-ro/ 
15

 https://movafaq.wordpress.com/2017/04/13/kyuchukov-interview-black-sea-ro/ 
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ele încă nu fac suficient pentru cooperare energetică și infrastructurală16. 

Activitățile comune privind regiunea Mării Negre ar putea contribui la o mai 

mare coordonare și acțiune comună.  

Concluzie 
Schimbările din interiorul UE provoacă mai multe dezbateri și căutarea 

unor soluţii concrete în cercurile bulgărești de politică externă.  

Grupul tinerilor crede că Sofia trebuie să facă tot posibilul pentru a nu 

rămâne la periferia unei UE a schimbărilor și redefinirilor. Este imperativ pentru 

Sofia să ceară aderarea la cercurile diferite dinăuntrul UE: zona euro, uniunea 

bancară, uniunea energetică șamd, pentru ca ea să devină o parte din inima 

Europei. Experții tineri cred că nu există alternativă la integrarea avansată a 

Bulgariei în structurile europene, pentru că ”relațiile cu China, Rusia și Turcia nu 

sunt relevante direct”. După părerea tinerilor, Bulgaria este puternică și 

modernă în măsura în care ea este integrată și amestecată cu țările și interesele 

nucleului UE.   

Grupul bătrânilor crede că încercările Sofiei de a juca rolul unui 

subcontractor al Occidentului în Orientul Mijlociu sau în alte spații și teme 

îndepărtate nu dă roade. Bulgaria ar trebui să fie subiectul propriei politici 

externe, cu alte cuvinte să aibă propriile idei și iniţiative, în loc să vadă 

participarea sa în UE doar ca pe o activitate tehnică. Căci, cei bătrâni cred că 

Bulgaria ar putea da plus valoare UE doar în regiunile tradiționale ale 

intereselor sale: Balcanii și Marea Neagră. Acest lucru rezonează cu tendința 

generală a UE și nu numai pentru regionalizare.  

Între vectorii posibili ai răspunsului bulgar la schimbările din UE este și 

ideea unei strategii macroregionale pentru Marea Neagră, care include o mai 

mare cooperare regională. Noul guvern bulgar, care a fost investit la 4 mai 

2017, este cel care trebuie să dea răspunsul la diferitele idei formulate de 

comunitatea experților. Răspunsul bulgar la schimbările din UE cu siguranță va 

deveni mai clar în 2017, în timpul pregătirii Bulgariei pentru președinția 

Consilului UE. Opinia mea personală e că probabil un mix de idei diferite și de 

vectori politici vor fi privilegiate. Speranța mea e că unele dintre ele vor fi 

legate de o cooperare româno-bulgară mai mare.  

                                                           
16

 https://movafaq.wordpress.com/2017/02/09/romania-bulgaria-cross-border-collaboration-ro/ 


