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Вие имате много дълъг политически опит, а и сте още от самото начало и 

до ден днешен в сърцевината на евроинтеграцията. Имате ли особено ценен, ярък 

личен спомен от този процес? Ако трябва да подберете нещо, което искате да е 

личният Ви спомен за българската евроинтеграция? Ярка случка някаква?    

    

Ярките случки са трудните случки. Там, където е лесно, човек обикновено не 

помни. Ще Ви разкажа една малко известна, но показателна и интересна история, 

където, в интерес на истината, много съществен бе приносът беше на един служител на  

Външно министерство, посланик…     

Аз станах министър на външните работи през септември 2005 година. Бяхме 

подписали Договора за присъединяване, който предвижда, че в началото на 2007 или в 

началото на 2008 година България ще бъде член на ЕС. За да влезе този договор в сила, 

обаче, той трябваше да бъде ратифициран от парламентите на всички страни– членки. 

Към този момент го беше направила само една – Словакия. През първата година от 

мандата ми ратификацията и влизането в сила на Договора за присъединяване към ЕС 

беше абсолютен приоритет. Започнах да пътувам и да посещавам европейските 

столици. Целта беше да потърся ратификация и то за ранната дата, да предоставя 

допълнителна информация, където е необходимо, да дам  

увереност на нашите партньори, че България е готова за тази стъпка и приемането ни 

ще допринесе за развитието на целия Съюз. Някои от тези посещения бяха първо 

посещение на български външен министър, какъвто беше случаят с Балтийските страни, 

например. Търсех основата за установяване на потесни партньорски отношения с 

всички - както на двустранна основа, така и в рамките на ЕС.     

Оказа се обаче, че процесът на ратификация на договора съвсем не е толкова 

безпроблемен, колкото предполагах. Примерно в Холандия… Отидох в Хага за срещи - 

освен с колегата ми, министър на външните работи (по това време – Бернард Бот), също 

и с представители на основните парламентарни групи. Усилията ми бяха насочени 

предимно в парламента. На срещата ми с лидера на най-голямата група – тази на 

християндемократите, Максим Ферхаген, аз се постарах да бъда много убедителен защо 

ратификацията трябва да предполага членство от началото на 2007 г.  Домакинът ми ме 

изслуша много внимателно и каза:  „Да, това е много хубаво, обаче ние няма да ви 

ратифицираме въобще  Договора за членство.”    
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 „Как няма да го ратифицирате?”    

„Така. Нямаме настройка. Уморени сме, след като приехме 10 нови члена през    

2004 г. Не мислим, че Европейският съюз трябва да се разширява точно в този момент.”    

 

В прав текст?    

    

Да, да, да.      

„Десет страни приехме“ – продължи Ферхаген - „Сега вие ще почакате, пък и не 

сте най-готови. Тук при нас има умора в обществото. Трябва да го разберете това нещо.  

И не става въпрос за 2007-ма или 2008-ма. Тук става въпрос изобщо за ратификация на 

Договора за присъединяване.”    

„Но Холандия е подписала този договор!“ – възкликнах с чувството, че разговорът 

става много тежък.     

„Да, точно така. Но не забравяйте, че холандското правителство подписа и 

Европейската конституция и ние я отхвърлихме след това. Така работи демокрацията в 

Холандия”.    

След което домакинът ми очевидно прие темата за изчерпана и започна да ми 

показва кабинета си и да разказва, че това е най-хубавата зала в парламента.   

Пред нас се изправи за решаване огромен проблем.    

И имаше още две страни, освен Холандия, които бяха скептични… Германия 

беше последната, която ратифицира и там също имахме много трудности. В Белгия 

седем парламента трябваше да ратифицират нашия договор и всеки от тях си  имаше и 

вътрешни противоречия, които рискуваха да „потопят“ и нашата тема.     

Друга влиятелна депутатка, с която се срещнах в Холандия, ми постави остро 

въпроса, че на границата има корупция и тя е залята от жалби на граждани от турски 

произход, (които работят в Холандия и се връщат лятото обратно в Турция с  

автомобили), че български гранични служители им искат дребни суми за обработката на 

документите. Казвали им “soup money”. „Докато това продължава, няма да видите 

ратификация“ – ми каза депутатката от влиятелната Работническа партия. Очевидно 

ситуацията беше много тревожна.     

Предприехме възможните мерки – веднага сигнализирах началника на Гранична 

полиция с молба да затегне вътрешните проверки. Поканихме мисия на холандските 
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Кралски митници, която да остане за няколко месеца на партньорски начала и да се 

увери как работи българската граница (тогава проблемите бяха основно на 

българотурската граница).     

Много добра работа в Хага свърши тогавашният български посланик в Холандия 

- Валентин Порязов. Решихме да използваме максимално влиянието на холандския ми 

колега, който, макар и излъчен от същата партия, чийто парламентарен лидер се обяви 

против ратификацията, ни подкрепяше изцяло. Посланикът от своя страна буквално се 

пренесе в парламента, като започна да търси мнозинство за ратификацията. Дори 

получи неофициални забележки, че твърде много навлиза във вътрешнопартийни 

противоречия. Наличието на поредната сложна коалиция в холандския парламент беше 

както  предизвикателство, така и даваше възможности. Когато говорех с външния 

министър, че в България за първи път има реална коалиция, където често да се 

разбереш с коалиционните партньори е по-трудно, отколкото да получиш подкрепа от 

опозицията,  

той само се усмихна:     

„Добре дошли в клуба. Холандия от 40 години се управлява непрекъснато от   

коалиции и вече отдавна сме свикнали с техните особености.“     

В крайна сметка всичко приключи благополучно. Ратификацията мина една 

седмица преди парламентът да се разпадне и да бъдат свикани предсрочни избори. 

След изборите започна обичайното за тази страна многомесечно договаряне на 

следващото управление.     

И днес съм убеден, че ако не бяхме успели да „съберем“ парламентарно 

мнозинство, ние нямаше да можем да влезем в ЕС от началото на 2007 г., а и 

понататъшното ни членство щеше да е под въпрос.     

Добрата стратегия, отличната работа на посланика, бързата реакция на  

българските институции, към които се обърнах, и известна доза късмет в крайна сметка 

доведоха до успех. По-късно Максим Ферхаген стана външен министър и с него 

работихме много добре като колеги в ЕС.     

Тази история е една от многото, при които се появяват неочаквани трудности, но 

ти не се примиряваш с „не става“. Напротив – мобилизираш се и търсиш наймалката 

възможност, за да преобърнеш перспективата.     
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Буквално следващият ни въпрос е дали има важни аспекти на  

евроинтеграционния процес, които от „високата камбанария“ на Вашия особен 

опит се виждат като много важни, а по една или друга причина нашата 

общественост или не знае за тях, или не ги разбира достатъчно добре.     

    

Има.   Според мен десет години след като ни приеха, ние продължаваме да не  

разбираме какво е членството в Европейския съюз.     

В наше оправдание можем да кажем, че това не е само български проблем. 

Виждаме какво се случва в Централна Европа. Има умора (само че от членството в ЕС) 

и всред новите страни членки. Даже бих казал, че по някой път се появява някой 

комплекс – „досега беше Съветският съюз, сега пък Европейският съюз ще почне да ни 

управлява. Ние сами ще се взимаме решенията.“    

Това цялото нещо показва неспособност да използваш механизмите, които са на 

разположение на всички в Европейския съюз. А когато не знаеш как да използваш 

другите механизми, използваш най-тежкото възможно средство и плашиш с вето 

непрекъснато за важните проблеми. Ветото е крайна мярка.   

Умението в ЕС е да намериш съгласие, не да блокираш решенията.     

Европейският съюз всъщност много малко е променян, откакто е замислен. 

Тогава са седели шест души на една маса. Въпреки наскоро приключилата война, 

създателите на ЕС са заложили на съгласието и на съвместните инициативи – тези, 

които не може да си позволи нито една страна поотделно. Затова механизмът на 

вземане на решения на ЕС е такъв, какъвто е – идеята е да се търси съгласие и да не 

се приемат решения, които се оспорват от някой от членовете. Днес обаче, при 28 

страни-членки, този механизъм вече е прекалено тромав. Именно заради това ветото не 

е добра опция – злоупотребата с това право би довела до тотална блокиране и разпад 

на ЕС.     

Така че ние, първо, не използваме достатъчно добре механизмите на 

Европейския съюз. Второ, в обществеността се очакваше, че Европейският съюз ще ни 

е като че ли нов „бащица“ някакъв - някой, който да ни приеме и да се грижи за нас; да 

ни се занимава със заплати, икономика, корупция, съдебна система; всякакви други 

проблеми. Заради това оплакванията от страна на български НПО и граждани са 

толкова много. Но това не са оплаквания от ЕС, а че ЕС не се заеме с проблемите в 



6     

България. Много често не ни разбират за това поведение. Обикновено се счита, че 

страните-членки са достигнали до ниво на зрелост и до равнище на демокрация, които 

позволяват те сами да се справят с проблемите си. Представям си как ще отиде ЕК в 

Холандия и ще започне да „поправя“ съдебната система. Никога! Просто страните имат 

доверие на правителствата си да решават тези проблеми, за които са ги избрали.     

Европейският съюз не е „Стена на плача“, където отиваш и пъхаш листчета и 

казваш: „Аз имам голямо желание …“. ЕС е един голям механизъм, в който ти участваш.    

А щом си част от този механизъм, ще можеш да го направиш да работи и в твоя полза.  

Но успешното участие става с постоянство, с компетентност, със смелост да се вземат 

решения.     

Преди ЕС да вземе решение по законодателство, има работни групи, има съвети, 

има дебати в парламента. Ако една страна-членка се изненадва от решения и обвинява 

„Брюксел“, то очевидно нейните представители не са участвали пълноценно. Или пък са 

заемали позиции, за които няма достатъчно кураж да се обясняват в страната.   При нас 

това трудно се осъзнава. Ние продължаваме да казваме „те” и „ние“.     

Иначе в индивидуален план много хора си намериха пътя. Видяха какво е едно 

от основните предимства на Европейския съюз - че могат да учат, да работят в чужбина, 

да пътуват свободно. Стотици хиляди българи се вписаха успешно в тази нова среда,  

но това стана на индивидуално равнище, не на национално.     

    

Дали, когато изобщо е тръгвала политическата класа у нас да прави този   

избор за про-европейска ориентация, е имало у когото и да било 

операционализирана визия - какво точно членството в ЕС ще оправи, спрямо 

нашите проблеми (българското общество е богато на проблеми, нали не  трябва 

да се убеждаваме)? Или просто тогава, в началото, е стояла една чисто ценностна 

алтернатива - със Запада или извън Запада? Имате ли спомен от средата на 90-те 

години или по някое друго време?    

    

Според мен членството ни в Европейския съюз не е някакъв дълбоко осъзнат 

избор. Не можем и да искаме хората да знаят всички особености на Европейския съюз.   

Но политиците можеха да се възползват по-добре от новите възможности, които 

членството донесе.      
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Разширяването на Европейския съюз беше въпрос на геополитика и ние 

влязохме, не защото сме много добри и защото даваме безценен принос. Влязохме по 

геополитически причини.     

След като се срути социализмът, Западът (по-широко, не само Западна Европа) 

се чувстваше задължен да ги вземе тези страни в собствения си лагер. За да докаже, 

включително на собствените си граждани, че е победил. При нас големият проблем е, 

че ние допуснахме - в един момент от интеграцията - да останем назад заедно с 

Румъния. Приеха ни, но ни стигматизираха като проблемни страни и много време няма 

да можем да се измъкнем от този образ. Затова сме извън Шенгенското споразумение, 

ще ни бавят за еврозоната, поддържат механизма за надзор над правосъдните системи. 

Осъзнавам проблемите, които имаме, но стигматизирането ги увеличава. Този подход 

на практика убеждава дори и българските граждани, че има причини ние да сме нещо 

като „второ качество“ член. А обективно не е така.     

Все пак трябва да сме доволни, че геополитическите процеси ни доведоха до 

членство. Това е много по-добре - въпреки забавянето и тежестите, които си носим.     

     

На този въпрос такъв отговор давате само Вие, очевидно поради 

спецификата на своя опит...     

    

Това положение на нещата сигурно не ни изпълва с национална гордост, но то е 

факт.    

Между другото, по същите тези причини, ние не трябва да си въобразяваме, че 

мястото ни е завинаги запазено!     

Защото, ако се появят промени в Европейския съюз…     

Най-голямата опасност в близко време е да станат различни скоростите – 

областите, в които част от страните имат по-дълбока интеграция, включително 

еврозоната. Това за нас е опасно, защото Централна Европа никога няма да отпадне,    

(поради същите тези причини). Колкото и проблеми да създават в момента Полша и  

Унгария, един ден те ще си сменят управлението и страните от Запада ще си ги 

приберат.     

Страх ме е, че България и Румъния вече не представляват такъв интерес. И пак 

по силата на същите геополитически процеси, нашето пълноценно оставане в Съюза 
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може да бъде поставено под въпрос. Ние рискуваме да останем в един регион, който е 

много встрани и назад в приоритетите. Затова трябва да си пазим членството, може би 

повече отколкото страните от Централна Европа.…    

    

Включително, когато вече имахте и институционалната позиция да бъдете 

външен министър, имало ли е, да речем, на равнище Министерски съвет, 

обсъждане на, така да се каже, дългосрочна и краткосрочна програма на нашето 

членство? Все пак 2005-та година трябва да се подрежда нещо в нашето общество 

или това си бе рутинна политическа работа?    

    

Проблемът е по-друг… Обсъждат се непрекъснато програми.     

Проблемът е, че в България има страшно много програми и стратегии, на които 

никой не обръща внимание. Много от тези програми ни ги искат от Европейския съюз. 

Въпросът е, че ние не провеждаме политики в изпълнение на програмите… Това според 

мен е проблем, който постоянства… Ето, Европейският съюз не може да ни излекува от 

това нещо.     

Проблемът на българската държава е, че ние много често започваме от начало, 

връщаме се в един и същ цикъл - сменят се управленията и (понеже се сменят на 

основата на конфронтация, а не на по-добри идеи) новият винаги казва, че направеното 

преди него е лошо (защото с тези твърдения е дошъл на власт). И понеже е безумно да 

започне отначало, правят се някакви козметични или маловажни промени, колкото да 

има нещо. Но непрекъснато се отрича връзката с предишните управления, което 

прекъсва континюитета в политиката. Това е големият проблем, който не ни дава 

възможност да планираме по-дълго.     

Ние непрекъснато правим глупости в България. В смисъл, погледнати от някаква 

историческа перспектива, това са глупости… Най-глупавата земеделска реформа, която 

може да бъде давана за пример за безумие, я направихме в България. Няма човек, който 

да е в състояние да обясни - ти защо съсипваш нещо? И как помагаш на бившите 

собственици, че им даваш обратно нещо съсипано? Дай им нещо работещо… В Чехия 

постъпиха точно така - направиха акционерни дружества от ТКЗС-тата и реституираха 

нещо работещо. Не дадоха на бившите собственици „половин овца“, три животни и 

такива неща, което е безсмислена работа.     
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Същото се случи с Белене, с ядрената енергетика. Първо започва да се строи.    

После няма да го правим, после пак ще започваме, после…Това са страшно много пари.  

Ние там сме закопали милиарди вече. Тези милиарди в никакъв случай не са ни в 

повече.    

Независимо дали ще го правим или няма да го правим, но не можеш да започваш 

и да спираш непрекъснато важни проекти. Това се дължи на факта, че ние имаме много  

написани стратегии, но всъщност нямаме мисленето за някоя подългосрочна 

перспектива. Иначе стратегии всякакви има по всякаква тема.     

    

Един икономист в частния сектор си беше направил труда някъде, да речем,  

2015-та или 2016-та година, беше изброил всички национални стратегии   

- бяха от порядъка на двеста осемдесет и няколко, доколкото си спомням.    

    

Сигурно. И те голяма част от тях нямат нищо общо една с друга.    

    

Прощавайте, но все пак се смята, че има консенсус, макар и условен, в 

политическия елит в България около европейската интеграция. Като човек, който 

е свързан в началото на политическата си кариера с левицата, Вие найдобре 

знаете доколко този консенсус е съдържателен - всъщност Вие излязохте с г-н 

Томов в партия Евролевица, което означава, че останалата част от тогавашната  

БСП не е била на същата позиция? Или може би това е било повече външно  

заиграване с името?    

    

Ами, не е заиграване с името. Това беше 97-ма година.     

България подаде молба за членство през 1995-та година - въпреки 

министърпредседателя си. Тогава Ирина Бокова беше зам.-министър на външните 

работи - всъщност беше това, което се нарича „държавен секретар по европейските 

въпроси”. Който е работил по-близко с нея, знае, че тя - често въпреки премиера - си 

вършеше работата. В интерес на истината, никога не е имало антиевропейска реторика 

сред управляващите в България. Това не значи, че Виденов тогава или други 

управленци открито са пречили, но просто това не беше приоритет - „Да, да, да, много 

хубаво Европейски съюз, но ние сега си имаме едни други задачи”.     
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Молба за членство в ЕС беше подадена благодарение на усилията и упоритостта 

на Ирина Бокова, а не на някаква целенасочена дейност на правителството.  

Правителството имаше съвсем други приоритети, отбранителна позиция – „Щом отвън 

ни критикуват за някакви работи, значи ние пък няма да се интересуваме от тях”.     

Така че не мисля, че това правителство беше с про-европейски приоритети… 

Въпреки че то подаде молбата, въпреки че беше свършена много работа на експертно 

равнище, политическият ангажимент беше много слаб. Тогава в БСП се обсъждаше 

дали не трябва да се обявим за неутрална държава, членството в НАТО не беше цел и 

въобще управлението се дистанцираше от външната среда.    

    

Включително политическите опоненти на БСП категорично признават приноса 

на Бокова като човекът, който е преодолял позицията на своята партия…    

А като вече говорим за реално вършената работа, имаше ли така да се каже, 

ясно разграничение, че „ние във Външно“ правим тези и тези неща, (защото това 

са контакти със страни партньори и трябва да се убеждават и така нататък), а пък  

администрацията в България да прави някакви други неща; или да речем,  

колегите в мисията в Брюксел трябва да свършат това и това и само след като те 

са го свършили, тогава се включва вътрешният екип?     

    

Много трудно мина целият този преход на администрацията. Всъщност той мина 

тогава, когато станахме членове – от началото на 2007-ма година. Но преди това бяхме 

много централизирани. Европейският съюз не е външна политика, той е, на практика, 

вътрешна политика.     

А тогава Външно министерство беше почти единствената институция, която се 

занимаваше с европейската ни интеграция. Беше страшно трудно да се накарат другите 

министерства да се ангажират – те гледаха на ЕС като на някаква външна дейност, 

разчитаха единствено на МВнР и се дистанцираха от обсъжданите в ЕС въпроси. 

Безспорно, преди да влезе в страната в ЕС, информацията и координацията минават по 

каналите на външната политика, но отделните министерства трябваше все повече да 

припознават работата с ЕС като тяхна вътрешна дейност. Средствата се определяха 

само от Министерство на финансите - програма ФАР и другите предприсъединителни 
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фондове. В смисъл, работата, свързана с европейската интеграция беше 

централизирана, без да ангажира цялата администрация.     

Това поведение нямаше как да не се промени при членството. Този проблем го е 

имало и в другите нови страни членки. В смисъл, докато се научат в Министерство на 

земеделието, че негова е отговорността да се готви да участва в земеделската политика 

и е неприемливо да се крие зад „решения в Брюксел“, мина време. Разбира се примерът 

с Министерство на земеделието е произволен – може да се даде с всяка администрация.     

    

Ресорните министерства обръщаха ли се към Вас за помощ. Примерно, 

Министерство на земеделието трябва да се подготви за усвояване на половината 

от парите, които хипотетично са обещани, но те нямат ноу-хау. Обръщаха ли се 

към Външно министерство да поискат, примерно: „Намерете ни партньори, 

намерете ни първоизточници някак си да се ориентираме в ситуацията”?    

    

От Външно министерство винаги са стимулирали другите ведомства сами да си 

намерят пътя. Те затова бяха тези „twinning” програми - за да намериш партньори в друга 

страна членка, която да ти изпрати експерти. Промяната в мисленето на повечето 

ведомства дойде бавно – и основно – след назначаването на нови хора, които да се 

занимават с европейските въпроси.     

    

Но не през Външно министерство, а те сами си търсят?    

    

Не е добре да е през Външно министерство. Тази централизация не е добра за 

държавата. Защото се създава специализиран капацитет на няколко места, а в цялата 

останала администрация тотално липсва - и информация, и представа какво  е това 

Европейски съюз. Затова целта е да се ангажират всички.     

Това стана много трудно и то даже не съм убеден, че стана напълно…     

    

Това, което казвате, е така, но все пак Вие сте управленец и разбирате, че 

когато Министерство на земеделието по еди-коя си програма е взело за партньори 

французи, а за съседната - испанци, а за следващата – финландци, а пък в другото 

министерство се работи, да речем, с Германия, то като общ резултат става 

какафония. Това са национално специфични модели. Всеки експерт идва и си 
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пренася своето национално и биографично ноу-хау, а не че е правилно или 

подходящо тъкмо за България…    

    

  Имаше   и проблеми,   включително   след като станахме   членове  

 на  Европейския съюз.     

В прокуратурата, примерно, имаше испански и германски експерти - едните 

даваха едни съвети, а другите даваха съвсем други съвети; накрая експертите 

започнаха да спорят един с друг - кой е по-добър съвет за държавата ни. Но ние 

неизбежно трябваше да ползваме чужд опит. За да си намериш българския  специфичен 

поглед, (точно така е - всяка страна си има специфика), това изисква време.     

В смисъл, по-добре е да припознаеш някой модел, да се опиташ да го побългариш 

- в добрия смисъл на думата, (да го адаптираш към условията тук), отколкото да 

започнеш да го измисляш наново. Освен това няма друг начин да се подготви 

администрацията.     

Администрацията и в момента не знае езици, това е масово. Общуването с 

външния свят представлява проблем. Чувството, че ти си част от една по-голяма 

общност, в която участваш и с която партнираш при вземане на решения, представлява  

проблем. Още има ведомства, в които цялото знание за Европейския съюз, е 

съсредоточено, примерно, в една дирекция. Другите си правят съвършено други неща… 

не ги интересува.     

Но промяната в начина на работа отнема време. Аз не съм склонен да обвинявам,  

защото един човек е работил, една администрация е работила години при 

социалистически правила; после по едни правила на Прехода, които трудно могат да се 

определят какви са; а сега им казваме: „Ей сега, тук вие ще станете част от европейската  

администрация.“ Казвам го „в широкия смисъл”. Затова пълната промяна е и 

поколенчески въпрос.    

    

Не, не подценявам, че е сложно, но от друга страна, прави впечатление, че… 

от една страна, стандартите на членство в Европейския съюз са - малко или много 

- за всички сектори, макар че тежестта на законодателството (европейското 

законодателство) по сектори е много различно по обем и по плътност, но така или 

иначе, всички министерства са трябвали да се справят.   
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Обаче някои преговорни глави са затворени за 5-6 месеца, има и за по-кратко, но 

има такива като „конкурентоспособност”, „правосъдие и вътрешни работи”, 

„земеделие”, „екология”, които 4 години трудно напредват. Вие заварвате процеса 

вече завършил или…?    

    

Аз го следях и преди това от различна гледна точка. Само че срокът на преговори 

не зависи единствено от капацитета на администрацията. Той е важен, но зависи от 

приемане на законодателство, прилагане на законодателство и така нататък. Това 

администрацията не може да го направи.    

    

Добре, по Ваше наблюдение, понеже казахте, че сте го наблюдавали 

поотдавна, това е в резултат на неопитност, за което стана дума, или че е 

прекалено много и отнема време да се свърши, или че все пак има тук локални 

интереси, които разбират, че ако се въведе този пакет от европейски регулации, 

това ще пренареди субектите, които „играят игрите“, и те са се съпротивлявали?    

    

О, и двете ги има. Даже и трето нещо бих добавил.     

Администрацията така или иначе има нужда да се адаптира към новата си роля. 

Няма как да искаме чудеса от нея. Въпросът е, че според мен този процес върви много 

бавно. Все още има у нас администрации, за които Европейският съюз  е „чужбина“ -  

някъде, „нещо си там“… „те в Брюксел“. Което не е така.     

Факт е обаче, че налагането на европейски правила разтурва „схемите“ на 

хора, които  се бяха адаптирали към предишната - законодателна и административна 

- среда в България. На тях новите европейски правила не бяха удобни.      

Обаче има и едно трето нещо - приемането на стандарти на Европейския съюз 

винаги е напрежение за самата страна. Ние се присъединяваме към найразвитата 

общност и продължаваме да казваме: „Ние сме най-бедните”.     

Най-бедните къде?     

Не в Третия свят, не в слаборазвитите страни, а в най-богатата общност - и тук 

това е много по-голямо усилие за страна, която има по-слаба степен на икономическо 

развитие, по-ниска конкурентоспособност, по нисък административен капацитет да се  

впише като пълноправен участник.     



14     

За да бъдат конкурентоспособни, българските фирми трябва да могат да запазват 

и разширяват пазарния си дял в състезание с фирми от цяла Европа. Това беше трудно, 

за някои от тях – дори невъзможно. Влизането в една развита  

икономическа общност е силно изпитание за слаба икономика. Впрочем това се отнася 

и за еврозоната. Абсолютно същото е. Във всяка една интеграционна общност, ако 

имаш по-слаба икономика, губиш.  Така че да приемеш правилата на високо развита 

икономика, без да имаш развита инфраструктура, конкурентност, бизнес отношения и 

така нататък, това може дори да нанесе вреди. А в интерес на истината – българските 

фирми не получиха особена помощ от държавата, извън фондовете от ЕС, за да се 

адаптират към много по-конкурентния пазар. Затова и не е изненадваща съпротивата 

към промяна на правилата.    

    

Това несъмнено е така, но в българския случай да мислим през конкретния 

пример - Кремиковци. Комбинатът беше фундаментално зависим от държавна 

помощ. Няма как той да просъществува като самостоятелно бизнес начинание при 

строго пазарни условия или може би аз не разбирам достатъчно?    

    

Ами защо има заводи като Кремиковци в други страни?!     

Между другото, същият собственик, който за малко се появи и в България  

(индийският – от фамилията Митал), той оперира в Люксембург, във Франция. Когато 

там са продавали на Митал предприятията си, е било голяма драма, че прехвърлят 

тежка индустрия, създаваща много работни места, в ръцете на инвеститор от Индия – 

който няма познания на европейския пазар. Но и досега там работят тези предприятия. 

Това, че в България Кремиковци не работи, се дължи на лошо управление, източване и 

така нататък. Това са си наши работи и тук   

Европейският съюз абсолютно не ни е виновен за нищо.     

    

Моята мисъл беше, че тук има една много … порочна система - от една 

страна се казва: „Това е много голямо предприятие - 10 000 работници. Ако те 

тръгнат да щурмуват столицата, това е политическа отговорност”. Което се бие 

със собствено-икономическата логика, че трябва да има ефективност, 

рационалност, печалба, нали?    
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Така е, но това няма много общо с европейската интеграция. Държавни помощи 

не може да има, но това не значи, че не трябва да има държавно управление. В смисъл, 

държавата си има роля, включително като собственик на големи предприятия. В    

Словения половината икономика е държавна, а тя е най-близка до западните икономики.  

Тя е сравнима с австрийката.     

Проблемът е, че у нас се злоупотребява. Простичко.     

Тук не е проблемът ролята на държавата и формата на собственост. Проблемът е 

начинът, по който работи системата. У нас все още има много фирми, които се хранят 

само и единствено от публичните пари - ако има обществени поръчки, европейски 

средства, ще има бизнес, ако ги няма - няма интерес. И това е страшно зле - въобще за 

всички нас.     

Това, между другото, някои го използват като аргумент (като се говори за 

намаляване на бюджета на ЕС) и казват, че европейските фондове създават 

„мързелива“ икономика, която не се бори за иновации и за разширяване на пазарите, а 

за публични пари. Този аргумент има основание, но според мен проблемът не са 

кохезионните пари, а начинът, по който те се използват.     

Ако се върнем на примера с Кремиковци, проблемът е още по-голям от 

уволнението на десетките работещи в предприятието. Всъщност щетата е много 

поголяма, като се вземе предвид свързаната дейност на други фирми. Така например, 

когато затвори Кремиковци, 40 на сто от бизнеса от товарни превози на БДЖ се 

изпариха.     

За тези баланси и въобще за профила на икономиката трябва да мисли 

държавата. А в България тя упорито не го прави. Лошото управление си е наша 

отговорност, не европейска и няма как да се прехвърли на някой друг.     

    

Когато идвате 2005-та година, Вие все пак сте с хоризонт за управление до 

2009-та година. Тогава би трябвало, вече споменатият в предварителния разговор, 

Национален план за развитие да се прилага. Някой споменавал ли го е изобщо в 

деловата работа по министерствата?     
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Много често. Но в смисъл, във всички тези правителствени документи, там има 

един набор от изречения, които влизат навсякъде…    

    

Не, не, имам предвид друго - седите на заседание на Министерски съвет, 

решавате някакъв директен проблем и казва някой: „Да, обаче в Националния 

план за развитие пише еди-какво си”…    

    

Не, не, то това е проблемът с нашите стратегически програми - че те се пишат 

проформа, за да имаме такива.     

    

Добре, а да Ви е правило впечатление някой от министрите да е автентично 

евро-ентусиаст, (освен Кунева - там е ясно)? От редовите министри - земеделие, 

правосъдие, транспорт, екология - някой да е бил евро-ентусиаст, помните ли?    

    

Аз имах привилегията да работя в тогавашното правителство в една среда, в 

която почти всички (да не кажа - всички) сигурно бяха евроентусиасти. Ще Ви кажа защо. 

През 2005-та година ние подписахме Договора за членство в ЕС. Подписвайки Договора 

за членство, българските министри получиха достъп да заседанията на Съвета. Те 

започнаха да участват – редовно в съответните формати, (без да гласуват, но като 

пълноценни) - в дебатите. Колегите започнаха да влизат в европейските теми, започна 

да им става интересно.      

    

Мислите, че им стана интересно, а не - тегоба?     

    

Да, да, на голяма част от тях действително им стана интересно.     

Ако ти трябва някой министър от друга страна, по принцип трябва да договаряш 

среща или разговор, всичко е много формализирано през държавните институции. А тук 

всеки месец отивате, освен на Съвета, преди Съвета - обяд, вечеря, на кафе - винаги 

можеш да си поставиш проблемите, които имаш. Създават се и много добри лични 

контакти. И мисля, че всички го оценяваха това нещо. Това  е страхотна разлика, в 

сравнение с периода преди членството.     



17     

Освен това, точно по това време беше преходът от предприсъединителните 

програми към европейските фондове. Тези средства влизаха в министерствата вече. В 

смисъл, ти освен, че имаш достъп и участваш в решения, срещаш се с важните хора, ти 

започваш и да управляваш пари и това неизбежно предизвиква интерес.     

    

Забелязах обаче, че поредица от министри, с които сме разговаряли, нямаха 

интерес към това външно финансиране.     

    

  Тези, които управляваха   големите фондове, имаха реален интерес -   

регионалното развитие, земеделието. Всъщност, министърът, ако се закичи с нещо, той 

се закичва с привлечените европейски средства…    

В тройната коалиция Николай Василев беше министър на администрацията. Той 

нямаше много простор за действие. Администрацията е тромава,  консервативна, 

Николай очакваше тя да се управлява като в бизнеса. Разликата е огромна. Но той си 

направи една оперативна програма, с която управляваше парите за административната 

реформа. Кръсти я по един странен начин: - ОПАК (Оперативна Програма за 

Административен Капацитет). На английски тази дума означава „непрозрачен“. Когато 

му обърнах внимание, отказа да промени названието, защото било късно. Така сами си 

направихме в европейските институции да се говори за „непрозрачната“ програма за 

българската администрация. Иначе тя имаше своите резултати, макар че може да сме 

с много забележки към нейната ефективност.     

Така че за повечето министри имаше смисъл, те видяха бързо ползата от това да 

участват на заседания на Съвета и да се срещат често с колегите си. Така освен 

управлението на европейските средства, участията в Съвета им дадоха възможност да 

са вестоносци „от кухнята“ на европейските обсъждания, което  носеше очевидно 

удоволствие на повечето от тях.     

Друг е въпросът, че ние участвахме и продължаваме да участваме в ЕС много 

мълчаливо. Многото приказки за ЕС, за пред българска публика, не кореспондират с 

факта, че българските министри не са известни с инициативи, които да станат  

европейски или с друга активна дейност на европейската сцена.     

Проблемът започва още от администрациите, които участват в различните 

формати единствено, за да пишат информации за тях или да прочетат някоя изпратена 
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от София позиция. Аз винаги съм се стремил взимането на решения да се свали на 

пониско равнище за тези въпроси, които са текущи. Нашата администрация работи 

точно обратното. Всяко (даже най-малкото) решение се  качва възможно най-високо и 

се чака позиция „от центъра“. Затова са и пасивни сред колегите си.     

Активното участие означава ясни позиции, способност да се реагира на момента, 

добра ориентация за степента на важност и националния интерес към всеки проблем. 

Много от решенията няма нужда въобще да се качват на  политическо равнище или да 

се чакат инструкции от София. Е, да – това означава отговорност. Предполага се обаче, 

че представителят на всяко министерство в   

Брюксел (а те са над 100) има доверието на своето ръководство – иначе не би работил 

там.     

Аз затова се надявам председателството [на Съвета на ЕС] поне малко „да 

отпуши“ - да научи хората, че имат какво да правят там. Защото при постоянните 

преговори по различни теми, които се случват в Европейските институции, не може да 

се чака указание за всяка запетая. Да не говорим, че администрацията в София не се 

вълнува от най-малките брюкселски теми, а понякога и не отговаря. Така българският 

представител остава глухоням. След това не трябва да се сърдим и да се оплакваме, 

когато ЕС взема решение, по което ние не сме изразявали становище от самото начало    

– особено, когато намираме темата за важна за страната ни.     

    

А нямаше ли някакъв макар и микроскопичен шанс през едни или други 

структури на неправителствения сектор да се компенсира този дефицит на 

компетентност в държавата.     

    

Тя няма как да бъде компенсирана. Държавата си участва като държава, 

неправителственият сектор е неправителствен сектор. Държавата е отговорна за 

вземането на решения, не неправителственият сектор.    
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Но все пак и в България има три или четири NGO-та, които са активни по 

темата за евроинтеграцията    

    

Те са много добри. Между другото, стратегическите документи се пишат 

обикновено от NGO-та и се припознават после от министерствата. Те работят като 

експерти, но те не могат да заместят администрацията.    

    

Ставаше въпрос точно за интелектуалния „input”, който…    

    

Ами, има… Поне, тези, които аз познавам и доста време аз самият съм ползвал 

техни позиции. Сега и аз участвам в работата на НПО. Това дава възможност хора с 

опит и знания да са полезни, без задължително да заемат държавни постове.     

    

Вие го казвате, но не всички. Да подчертая този факт.    

    

Така е – и много често се обвиняват тези, които финансират НПО сектора. Ролята 

на НПО е важна, за да се чуе експертиза, алтернативни мнения. Те могат да бъдат 

различни от това, което мислят управляващите, и това е нормално. Защо трябва да 

преследваш и да се опиташ да унищожаваш някого, само защото не ти харесва неговото 

мнение? Няма нужда да търсим виновни за собствените ни неуспехи. Иначе е лесно те 

да се обясняват с някой отвън - „Виновен ми е Сорос, американският президент, руският 

патриарх и кой ли не”.     

Политиците носят отговорност за собствените си действия и те дори печелят, 

когато в обществото съществува и изразител на различното от тях мнение. Всъщност 

един разумен политик ще прецени, че различното мнение така или иначе съществува 

сред хората и е по-добре някой да го изразява, за да можеш публично да кажеш и своите 

аргументи. В общества, в които всички са съгласни с управлението,  има дълбок 

проблем.     

    

Когато вървеше подготовката за членството в ЕС, имаше ли някакво 

усещане, че има образец от централноевропейските страни, който ние трябва да  
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повторим? Примерно: „Бъдете тук втора Полша или втора, както е сега модно,    

Естония”?    

    

Ами… имаше…     

Между другото, техният пример много помагаше, защото те имат подобни 

проблеми - голяма част от тях. И поне за мен винаги е било полезно да ползвам 

предишен опит. Винаги тези страни са били отворени за помощ, съвет,  никой не си е 

криел начин на работа, документи и т.н.    

    

Имахте ли предпочитана страна за партньор или просто… както дойде?    

    

Не и не мисля, че има една страна, която да копираме. По-скоро трябва да се 

научим как да работим.     

Примерно – Полша… Полша е страшно ефективна да взима пари. Ние не се учим, 

за съжаление, от това нещо. Но сега отново виждам покрай новия бюджет [на ЕС за 

следващия програмен период]. Приближат ли преговорите, ти виждаш, че на всички 

важни места, във всички институции работи по някой поляк - в Съвета, в Комисията, 

политически лица или експерти – те работят координирано за   

националния си интерес и успяват. В един момент ти се оказваш в някаква полска 

общност, в която се обсъждат тези въпроси. Така се прави.     

Не обвинявам поляците за това нещо. Ще ми се и ние да го правим, но ние не го 

правим. Защото един от проблемите на България в Европейския съюз е, че ние нямаме 

целенасочена политика за промотиране на кадри… (Не е политически коректно да се  

говори в Европа за това, но става дума за заемане на важни позиции в  

администрациите). Всички други го правят. България нехае. Затова и връзките между 

българите, които работят в институциите на ЕС, са малко и често изпълнени с 

подозрение. Много пъти сам бил свидетел как румънци, унгарци, гърци, италианци – си 

вършат работата само като се свържат с някой, непознат дотогава, сънародник и 

получават пълно съдействие. При българите не е така и това започва от безразличното 

отношение на държавата.      
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Добре, но е началото на разговора стана дума, че холандците са били така 

доста въздържани по отношение на българската кандидатура за членство в ЕС…     

    

Германците също, въпреки че все си мислех, че няма точно Германия да спре 

разширяването.    

    

А впечатленията Ви в деловата работа - имало ли е страна, която е, така да 

се кажа, отчетливо резервирана като страна, а не като една или друга политическа 

сила?    

    

Холандия беше най-резервираната.     

В Белгия беше много трудно, защото там има много говорители. Там външният 

министър казва: „Всичко е наред”, премиерът - също, но после попадаш в седем 

парламента. Там е просто много сложна политическата им система. Седем парламента 

в Белгия трябваше да ратифицират договора ни за членство. И във всеки от тях имаше 

членове, които си имаха собствените идеи, изисквания, очаквания.    

Скандинавските страни вече бяха много въздържани за разширяването. Още 

повече България и Румъния не бяха в региона на техния основен интерес. Много от 

политиците, с които работех в тези страни, не бяха против членството на България, но 

бяха много скептични въобще за Европейския съюз. За Финландия и Швеция става 

въпрос.     

     

Сериозно? Влязоха вътре и казаха: „Добре, дотук стига!”?    

    

Ами… влязоха вътре, но… Финландия - също както и Централна Европа -   

влезе и не ѝ хареса. Финландският външен министър ми казваше:     

„Сега тук Европейският съюз ни кара да си броим вълците. Как да обясня това на 

финландците?”.     
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За страна като Финландия сигурно е реално тежка работа да си броят 

вълците…    

    

Те вече бяха започнали да стават доста скептични. Не бяха против нас, но ни 

казваха:     

„Не ви трябва да бързате. Помислете. Поизчакайте. Вижте какво ще стане.”     

А ние бързахме, защото изпуснеш ли момента, просто… Ето, на Западните    

Балкани кой знае кога ще им дойде ред.    

    

В тази ситуация, когато имате възможност да работите с Комисията, тя се 

държи „friendly” към България и нейните конкретни, специфични искания или 

поскоро - хладно дистанцирана?    

    

В Комисията, за съжаление, дълго време беше изградено едно скептично 

виждане към България. Общо взето, не вярваха доколко това, което го правим, е 

искрено.     

Това продължаваме да го виждаме в съдебната система. Там, каквото и да 

направим, те не са доволни. Не вярват, а и този скептицизъм понякога се подхранва от 

действията или бездействията на България. Много бързо ни хванаха, че пишем разни 

стратегии, документи и такива неща, без да им обръщаме внимание повече. Много често 

съм виждал скептично отношение от Комисията, че правим про-форма нещата - колкото 

да отчетем нещо (и често са прави за това).     

Има и друго - след като влязохме в Европейския съюз, изведнъж на някои наши 

политици и представители се вдигна самочувствието и те публично се засягаха от 

критиките. Демонстрираха, че, след като сме приети в ЕС, вече е късно да ни карат да 

се съобразяваме с указания. Като ответна мярка пък ЕС ни държи извън Шенген, 

еврозоната; поддържат механизма за наблюдение в правосъдието.   Това се съчетава 

и с многото оплаквания с повод и без повод от България. Ние обичаме да чакаме някой 

отвън да ни поправи, което показва незряла демокрация. Вместо сам да се справяш с 

проблемите в собствената си страна, искаш някой друг да поеме отговорността.     

Така че не само в Комисията, въобще в институциите на ЕС, мисля, че 

продължава да има някаква предубеденост. Която не е фатална между другото. Видял 
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съм го от собствен опит с Европейския парламент. В смисъл, ти започваш „от минус“, но 

като видят, че работиш нормално, прилично, по никакъв начин не мога да се оплача от 

някакъв вид дискриминация. Даже обратното. Даваха добра оценка. В смисъл, хората 

не са злонамерени. Има обаче някакво наслагване и то пак се дължи на наше поведение.     

    

В началото на разговора стана дума, че ние не можем да разберем хода   

на целия евроинтеграционен процес, ако заскобим геополитическата ситуация, 

обаче прави впечатление, че между тези двадесет експерта, които вече сме 

разпитали, се очертават две алтернативни мисловни нагласи.     

Едното е, че, всъщност, важното е прозападната интеграция, която 

императивно налага първо да е членство в НАТО, а европейската интеграция е, 

така да се кажа, „by-product” на вече направения геополитически избор.     

Другата е, че всъщност още в края на 80-те години е тръгнала една 

тенденция на търговско интегриране в икономиката на Запада и, в крайна сметка, 

понеже той междувременно е станал съюз, ние влизаме и в Съюза. Но важното е 

икономическото, пазарно интегриране, а това - с членството в НАТО - е, така да се 

каже, допълнителен облекчаващ обстоятелствата фактор.   

Според Вас...?    

    

Ами, аз не съм съгласен нито с едното, нито с другото, за съжаление.     

България в целият този преход имаше нужда от някакви ориентири. Сигурно не е 

и само България. Ти си бил част от някаква общност. Тази общност я няма повече. Този 

свят е глобализиран, пък и ние, вече стана дума, че сме доста затворена страна 

всъщност – много разделяме на „ние у нас“ и „те-чужденците“.   

Трябваше да търсим някаква среда, някаква цел, към която да вървим.     

Не влязохме в НАТО, защото сме много ценни да изпратим в Афганистан военни 

експерти. За България това беше въпрос на принадлежност; даже не бих казал, че и 

въпрос на осъзната национална сигурност.     

Ако си спомняте, тогава имаше едни спорове, основно в БСП - искания за 

неутралитет.     

Но целият дебат в България за членството в НАТО беше изцяло политически и 

ценностен - ние със Запада ли сме, или не знаем какво искаме?     
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Според мене това беше основният двигател тук, в България. В Съвета на  

Европа по този начин влязохме, в НАТО така влязохме, в Европейския съюз - също, 

без въобще да разбираме какво е това Европейски съюз - как трябва да се подготвим, 

какво трябва да направим. (По този начин днес стои и въпросът с  еврозоната – да 

бъдем там, където са основните [страни]от ЕС.)     

Така че, за България членството в НАТО и ЕС е ценностен избор. Ние нямахме 

друго външно предложение, а страхът да не останем „по средата“ в конфликт между 

Великите сили е вплетен в историята ни. Ние имаме нужда да принадлежим някъде. Да, 

разумният разговор можеше да бъде за икономическата интеграция. Само че ние бяхме 

дълбоко интегрирани в СИВ. Той се разпадна. После   

– накъде?    

    

Прав сте, но в края на 80-те години даже Тодор Живков започна нещо с    

Германия да затопля отношенията…    

    

Цялата статистика показва, че нашата икономика беше тотално зависима от 

източните страни.     

    

Да, да, така е. Въпросът е, че е започнал процес, който постепенно - по 

вътрешната си логика - експанзира и отвежда до членство в Европейския съюз?    

    

Не съм съгласен.     

Ако беше така, ние щяхме малко по-смислено да си управляваме икономиката, 

защото ти влизаш в една много конкурентна общност и ако искаш да си успешен – това 

трябва да стане по много организиран начин. В България се рушеше.     

Ние до ден днешен нямаме съзнателна икономическа политика. Ние нямаме 

икономическа политика. Нашият икономически дебат се изчерпва с безсмисления 

разговор дали държавата да се намесва или да не се намесва, а тя винаги се намесва. 

Ако се наложи човек да отиде да извади две бележки отнякъде и ще види, че държавата 

дълбоко се е набъркала във всичко и от администрацията зависи какво ли не. Но ние 

нямаме икономическа политика, икономически приоритети… Къде е политиката, какъв 

профил икономика искаш, къде инвестираш…?    
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Докато икономическото безсилие у нас натрапваше, че държавата трябва да се 

оттегли и бизнесът сам ще си намери своите ниши, ние се превърнахме във вносител 

на всичко.    

Словакия е най-големият производител, на глава от населението, на автомобили. 

Това не става случайно в Европа. Необходимо е държавата да помогне на бизнеса – тя 

да създаде условия да се инвестира в продукция, която е конкурентна. Ако българската 

интеграция в ЕС беше осъзната, от икономическа гледна точка, и планирана, ние щяхме 

да имаме такава политика. Вместо това, ние „напомпахме“ интеграцията с политически 

мотиви.     

Това има своята цена и тя е разочарование.    

    

 Добре,  но  ако  формализирам  въпроса  -  евроинтеграцията  и  присъединяването 

към НАТО са два паралелно протичащи процеса или са много тясно свързани?  

Какво бихте казали?    

    

Не са тясно свързани.     

НАТО дойде лесно, а за ЕС така и не се отървахме от психологията на догонващи 

и неизрядни.    

Тези процеси са свързани единствено от гледна точка на това доколко страната 

навън създава впечатление, че нейната ориентация е дефинитивна. България се 

присъедини към НАТО и ЕС не толкова заради подготвеност или за да се възползва от 

допълнителни възможности за развитие, а за да покаже геополитическа принадлежност.  

Още повече, че страните от бившия социалистически лагер направиха това.     

Това само по себе си е добра причина, но можеше много повече.     

Можеше да се възползваме максимално, за да стимулираме икономиката и да 

подобрим живота на хората в България. Вместо това ние с десетилетия се борехме да 

достигнем равнищата от 1989 г.. Сега, не дай си, Боже, да се случи някакъв конфликт 

между НАТО и Русия. Тогава не знам какво ще правим.     

    

 Живеем  в  непредсказуемо  време.  Британците  най-болезнено  изконсумираха тази 

непредсказуемост. Нещо, което започна като дребен шахматен ход вътре в 
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консервативната партия, в крайна сметка се превърна в проблем за цяла Европа. 

Така че, действително, непредсказуемо време…    

    

Разликата е, че британците имат империя с дълъг опит. Неизбежно ще минат през 

тежък период, но не ги мисля. Те ще изплуват пак. Ние обикновено „обираме гилзите“ на 

големите сблъсъци …    

    

Все пак, като говорим така за геополитически контексти, дали е имало   

ясно разпознаваеми  ситуативни контексти, които са повлиявали на отношението 

към българското членство в ЕС?    

    

Ситуативният контекст влияе върху интензитета, не и върху причините за 

мотивацията.     

Не бих се ангажирал с цялата история на присъединяването ни. От това, което аз 

познавам, мога да кажа, че членството на България в ЕС беше обещано, то беше 

поставено за цел и от двете страни и, въпреки че ентусиазмът в ЕС намаля силно, този 

ангажимент беше изпълнен.      

Сега, специално за самото членство - не знам. Рисковете да си променим 

позицията по-скоро бяха валидни за НАТО.  Защото у нас винаги спорът, който и в 

момента продължава да се води, е  - с Русия или с Европа.     

Факт е, че Русия дълго време беше заета със собствените си проблеми и не беше 

особено активна тук, в нашия регион, на Балканите. Всъщност всички тези, които чакаха 

и не искаха членството на България в НАТО и се криеха зад това, че са  „за неутралитет“,  

чакаха някакъв сигнал от Русия. В смисъл, чакаха от Москва да ни кажат:    

„Ние ще ви пазим, ако има нещо. Няма да се притеснявате.”     

Този сигнал така и не дойде. Русия никога не е имала някаква оферта към 

България. На нас ни помогна фактически това, че те бяха заети със себе си дълго време.  

Сега в момента ситуацията е доста по-различна. Сега са изключително активни и в    

България, и в целия  регион.    

    

Това, според мене, е евфемизъм, че са активни. Те са по-скоро агресивни.     

    

Ако сега, в сегашната ситуация, ние трябваше да влизаме в НАТО или в    
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Европейския съюз, щяхме тук, в България, ние да имаме много проблеми.    

    

Между другото, от един политически анализатор чух интересната теза, но 

само от него я чух, че всъщност в средата на 90-те години в Русия при Елцин е 

имало очакване, че нещата там ще се подредят по-добре, ако са партньорски 

настроени към Европейския съюз. Основно поради това не са повдигали остро 

въпрос: „Какво правим с България и Централна Европа?”. Имате ли такова 

впечатление (или спомен) да е имало в Русия „про-европейски миг“ - поне в 90-те 

години?    

    

В Русия го имаше, да.     

Това беше целият период на Елцин. Идеята беше Русия да се отвори, да стане 

партньор на Запада. Подписаха се маса споразумения със Запада, включително военни. 

Започна сътрудничество. Западът каза: „Русия ни е стратегически партньор” и 

започнаха да отварят много повече отношенията. Това беше така до късния Путин, който 

постепенно премина на други позиции…    

Има една много интересна книжка на един бивш негов съветник – Михаил    

Елчанинов.  (Не знам защо е издадена на френски, явно е отишъл да живее във  

Франция.)  Той много интересно описва Путин и то чрез негови цитати и интервюта - 

каква промяна има той въобще като управление. Путин идва като един либерален, 

проевропейски лидер, демократичен…    

    

Елцин си го избра, нали?    

    

Елцин си го избра. Но го избра като проевропейски либерал от Санкт Петербург.     

Днес той се е превърнал в един супер консервативен, със специално отношение 

към религията (а религията е много важна в цялата му идеология) водач, централизирал  

власт, граничеща с диктатура. Точно обратното на това, което беше в началото.     

В книгата са обяснени тези периоди и как Путин с охота цитира руски философи, 

които са избягали след революцията във Франция; говори, че има любими между тях. 

Но всичкото общо между тях, включително и Солженицин покъсно, което Путин също го 

използва, е, че те развиват тезата, (която той много харесва сега), че на Русия такава ѝ 
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е съдбата. Тя има външни врагове, които искат да я унищожат. Така ще бъде винаги и 

затова Русия не трябва да сътрудничи с тези врагове, а трябва да е силна. Русия трябва 

да е силна. Трябва да се страхуват от нея. Руският дух, така нареченият, трябва да е 

навсякъде. Тук се появява религията и православието става много важно.     

Този подход се отразява и във външната им политика.     

Страх ме е, че примерът на Путин е заразителен. В региона имаме поне още един 

лидер, който централизира цялата власт при себе си и използва активно религията за 

провеждане на политиката си. Дано съм лош пророк, но мисля, че тепърва предстои и 

Ердоган да засили агресивността към външната среда –  включително към такива като 

нас.     

    

Той и досега не е особено любезен, нали?    

    

Не е и подхвърля тук-таме някакви провокации, но не е станал агресивен.   

Според мене е въпрос на време.     

И то не за друго, а защото така се държи власт. Това не можаха да разберат на 

Запад. Те си казват:     

„Ще сложим ембарго на Русия и те, като не купуват италиански вина и френски 

сирена, много ще страдат…”     

И изведнъж на Путин рейтингът стана 90%. Ами, да. Това е резултатът, всъщност. 

Който се е изненадал, значи не разбира за какво става въпрос там. Народът се 

консолидира около силния лидер срещу външния враг. Само че събитията имат и друг 

прочит и прогресът може да е по-ефективен чрез сътрудничество, а не чрез 

конфронтация.     

    

Да си позволим един интелектуален лукс - понеже все пак не просто 

преживяваме този процес, а разсъждаваме за него: с днешна дата, можеше ли 

нещо в хода на българската евроинтеграция да се разгърне по друг начин - било 

като приоритети, било като инструменти, било като тайминг; било като позиция на 

Европейския съюз - каквото и да е, но да е алтернативно към това, което се случи.  

Тоест, това, което се случи, единствено възможното ли беше?     
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Не. Имаше негативен сценарий.     

Ако се бяха сбъднали всички тези следствия на умората от разширяването,  

България просто нямаше да е член на Европейския съюз.    

И ме е страх, че - ако не бяхме влезли в Европейския съюз, тук щяхме съвсем да 

сe люшкаме и да не знаем в каква посока въобще вървим.     

Това беше напълно възможен сценарий.     

Това го знам от собствения си опит, с това започнахме разговора си. България не 

представлява за Европа стратегически интерес. Осъзнатите стратегически интересите 

на Балканите, за съжаление, не са европейски, а са руски, турски, американски и така 

нататък. Така че ние спокойно можехме да останем отвън. Ако се бяхме забавили още 

с членството, ако не бяхме положили онези усилия, (все пак имаше някакъв политически 

консенсус в България), които положихме за членство, днес България щеше да е на етапа 

за Западните Балкани.   

Членството в ЕС щеше да е далечно въжделение. Този, който си мисли, че „големите“  

са ни вкарали в ЕС, за да ни контролират, е най-малкото наивен.      

Друг въпрос е, че ние не се възползвахме напълно от Европейския съюз - поне до 

този момент. Позволихме държавата ни да бъде стигматизирана… Да свързват 

България с пороците на слабата държава, липсата на добро правосъдие, корупцията и 

политическата сервилност.     

    

Прощавайте, Вас Ви натресоха на „пачи яйца“, но така или иначе, от една 

страна, още в самия Договор за присъединяване на България и Румъния, членове 

от 36-ти до 38 предвиждат правото на Европейския съюз едностранно да взима 

мерки, ако имат съмнения, че поведението на двете страни застрашава 

провеждането на европейските политики. Но от друга страна, едва 2006-та на Вас 

Ви сервират вече направения Механизъм за сътрудничество и проверка и цялата 

след-присъединителна условност. Имахте ли терен за маневриране или просто 

беше fait accompli?    

    

Механизмът за мониторинг на правосъдието беше последната цена, която 

трябваше да платим за членството. Ще Ви кажа още нещо интересно, което не се знае 

и не съм сигурен дори дали е за публикация.     
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Освен че имаше някои страни, които не бяха убедени за членството ни в ЕС, 

ентусиазмът до голяма степен беше спаднал и в Европейската комисия.     

Жозе Мануел Барозу беше председател тогава. На практика те не полагаха 

никакви усилия – не оказваха натиск върху страните членки, да ратифицират договора. 

Напротив – понякога „наливаха вода“ във воденицата на кръговете, които бяха против 

разширяването. Имаше напълно реален риск въпреки подписания  договор, членството 

на България и Румъния да бъде спряно от 2-3 страни-членки, с мълчаливото съучастие 

на Комисията. Тази конструкция се вижда често при различни по-трудни въпроси.     

    

Прощавайте, че Ви прекъсвам с  „бележка под линия“ - в литературата 

върху Източното разширяване, това е общо място - че действително CVM е 

направен за успокояване на западното обществено мнение, а не е толкова 

прицелено тук да постига резултати.    

    

Точно така.     

Имаше създаден огромен скептицизъм след разширяването [първата вълна на 

Петото разширяване на ЕС с 10 нови члена ]; имаше умора. Комисията не искаше да си 

отваря нови проблеми със страните членки, заради България и Румъния. Ние бяхме все  

по-малък приоритет. Всъщност, имаше  риск действително да изпаднем от 

разширяването.     

През м. декември на 2005-та, имаше посещение на президента Първанов в 

Америка, във Вашингтон. Аз бях от един месец или два външен министър и, като видях 

какви документи сме подготвили за срещата на президента, се хванах за главата.     

В смисъл, че в предвиденото от наша страна нямаше нищо конкретно, освен да 

декларираме единомислие по много въпроси. А американците си имаха конкретни 

искания. При тях, за да има такава среща, трябва да има въпроси за решаване... Не 

случайно от много години насам няма много срещи на най-високо равнище между 

американски президент и български президент или министърпредседател. Защото 

двустранните въпроси – дали защото не са особено важни или по други причини – но се 

решават основно на ниво американски посланик в София.     
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Въпросът беше ние какво търсим в тази среща? В подготвените от експертите 

позиции ние изразявахме готовност да подкрепим очакваните американски искания, но 

не се виждаха наши теми.     

Има особеност, която забелязах в моя опит като външен министър – в 

общуването с руски колеги, те проявяват сърдечност, добро отношение, но не обичат да 

обещават, да „дават насреща“ срещу исканията си. Като че ли по презумпция ние сме 

им длъжни, (защото сме славяни, защото сме православни, защото са ни  

„освобождавали от турско робство“ и т.н.).       

При американците винаги има разбиране, че в политиката трябва да поемаш и 

насрещни ангажименти, ако искаш нещо от партньора си.     

Сменихме цялата постановка на срещата на Първанов с Буш и, всъщност, 

„направихме сделка“ там – ангажирахме се с две неща, които те искаха, и ние 

поставихме два проблема. Едното беше - и то първо, на първо място, съдействие за 

членството в Европейския съюз. На второ бяха сестрите в Либия - тогава още трябваше 

да ни помогнат за успешния изход, защото те бяха на ръба да изпратят американски 

посланик и да започнат да нормализират отношенията си, (при което пропадаше цялата 

ни схема за тяхното освобождаване).     

Поставихме тези два въпроса като ясни и приоритетни искания.  Американският 

президент ги прие. На тях политиката им и тогава, и сега беше, да ни насърчават за    

Европейския съюз, за да не попаднем под друго влияние. И тогава те поеха ангажимент.    

Даже, след като свърши президентската среща, се видяхме с Кондолиза   

Райс. Тя каза: „Добре. Поиска го Вашият президент, нашият каза, че ще ви помогнем.  

Какво искате от нас? Какво, според Вас, ние можем да направим, за да ви приемат в    

Европейския съюз?”     

И аз ѝ дадох няколко имена:    

„Ето, тези хора - първият е Барозу, вторият е холандският премиер, третият е 

този. Без тяхното активно съдействие, няма да можем да се справим”.     

И те го направиха.     

Между другото, малко се знае, че без американците… без тяхното решително 

съдействие, много вероятно нямаше да влезем в ЕС. Те са друг фактор, който ни 

помогнаха страшно много за европейското членство на България.     
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Няколко месеца по-късно Барозу дойде в София на среща. Вече беше ясно, че 

ще влезем - Договорът бе ратифициран. На среща с президента Първанов,  

председателят на ЕК каза, че „България трябва да спре външния си министър да ходи 

по света и да лобира“, а вместо това – да се заеме с работата за довършване  и по-

точно – съдебната система.     

Бях на тази среща и изпитах огромно удовлетворение – значи си бях свършил 

работата. Механизмът за мониторинг в съдебната система се появи, за да може 

председателят на ЕК да увери скептичните страни-членки, че има инструменти, с които 

може да се оказва натиск върху България.     

    

Но не са Ви дали опция – избирайте това или това? Директно – това е 

механизмът?    

    

Не, не.     

Очевидно е, че трябваше да се приеме такъв механизъм, който да дава 

възможност на ЕК да оценява съдебната система, но конкретния вариант обсъдихме 

заедно. Тогава Комисията не прие един вариант, по който работеше тогавашният 

комисар Франко Фратини – да се изработи механизъм за следене на съдебните системи, 

правосъдието и борбата с корупцията в целия ЕС. Отказаха и настояваха за нещо 

специфично за България и Румъния.     

В крайна сметка приехме това, което познавате, с ясното съзнание, че той ще е 

ефективен реално не повече от 2 години. Така и се случи – сега констатациите в доклада 

предизвикват интерес само за няколко часа. Не позволиха и на ресорния комисар 

Фратини да се занимава с механизма – фактът, че го пое секретариата на ЕК 

потвърждава, че мотивите за него са силно политически. Този механизъм е напълно 

амортизиран в момента.     

    

Много Ви благодаря! Това са действително знания, които човек може да има 

само когато е бил вътре. По никакъв начин това през няма да излезе документи.     

    

Има много неща, които ще се разберат след години – когато отпаднат 

ограниченията в публикуването на документи. Но много важни неща няма и да излязат 
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– те са затворени в личните спомени от срещи. Не е редно да стават публични, поне 

докато могат да донесат вреда на действащи политици и експерти.   

Важното е, че    

България изпълни своята мисия – членството в ЕС.     

    

Добре, както кажете. Последното за това интервю - кажете ни три имена на 

хора, които смятате, че трябва да влязат в списъка на хората, направили 

българската евроинтеграция?     

    

Ирина Бокова е първият, защото тя действително свърши страшно много работа, 

както вече стана дума, въпреки средата, в която работеше.      

Меглена Кунева водеше основно преговорите, но на моменти, особено след като 

стана комисар, говореше не като представител на България в ЕК, а обратното.   

Все пак тя има значим принос - поради силата на служебните си ангажименти.      

Други хора с принос… аз съм работил със Сергей Станишев и Георги Първанов. 

И двамата бяха много ангажирани към членството. И двамата свършиха много. 

Споменах вече за експерти като посланик Порязов. Той би могъл да разкаже и то за 

найтежката ратификация по времето, по което работи в Хага.     

Сигурно е хубаво отвън някого да попитате - как е изглеждала България.     

Меглена Плугчиева, на по-късен етап, беше много полезна. Когато 

преминаването от предприсъединителни към структурни фондове се забави и 

рискувахме да загубим доста средства, премиерът Станишев покани Плугчиева за 

вицепремиер по фондовете и, с присъщата си енергия, тя даде скорост на процеса.     

    

Тя действително с много ентусиазъм разказва за личния си принос за 

убеждаване на Бундестага, когато е трябвало да…    

    

А, да, да. Германия беше една от проблемните държави.     

Аз пак Ви казвам, мислех си, че - по политически причини - точно Германия да 

спре някой, не е добре, но имаше проблем. Те до последния момент ни казваха колко 

ни е трудна задачата. Така че и като посланик Меглена Плугчиева действително свърши 

много работа.     
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Мисля за хора, с които аз съм работил… Любомир Кючуков работеше много по 

двустранните отношения със страните от ЕС. Той е в основата на инициативи, които 

бяха първият принос на България към ЕС – Западни Балкани, Черноморското 

сътрудничество. Той тогава беше заместник-министър. Разбира се – министрите по 

европейските въпроси - първо беше Меглена Кунева, после Гергана Паси. Аз тогава 

настоях европейският министър да бъде част от Външно министерство.     

Тогава имаше едни стремежи да се отдели отделно министерство по  

евроинтеграцията или пък министърът по европейските въпроси да поеме повечето от 

работата на външния министър. Ако това беше станало, щяхме да вкараме в една 

администрация всички въпроси, свързани с европейската интеграция, а моята цел беше 

да способстваме да се изгради капацитет във всички министерства.     

Сигурно мога да спомена още много дипломати, които имаха опита и  уменията 

и които подготвяха експертната работа. Освен посланиците в страните от   

ЕС, бих споменал и посланика ни в Брюксел и бивш министър – Станислав Даскалов, 

заменилият го като посланик Бойко Коцев, Бойко Мирчев от МВнР и още много други.    

    

Безкрайно съм Ви благодарен!    

    

    

    

    

Дата: 10.03.2018    

Интервюто взе проф. Георги Димитров    

    


