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Г-н Василев, започваме с Вашия най-ярък спомен от целия процес по 

приемането ни в Европейския съюз. Толкова години сте били в позицията да 

взимате отговорни решения за страната ни, какво Ви направи най-силно 

впечатление? 

 

Най-интересният момент за мен беше признанието в края на 2002 г., че 

България е страна с „близо до функционираща пазарна икономика“. 

В годишния доклад на ЕК за 2000 г. България и Румъния са посочени като 

държави без функционираща пазарна икономика. Нашият екип дойде през юли 2001 г., 

през октомври същата година анализът на ЕК беше същият. Ние казахме: 

„Това не е ОК, трябва да докажем, че сме извървели сериозен път.“  

И така през лятото на 2002 г. екипът ми в Министерството на икономиката 

написа много сериозен доклад от над 100 страници, в който даваме анализ за 

цялостното състояние на икономиката и доказваме защо България заслужава да бъде 

призната като държава с функционираща пазарна икономика. Документът 

представяше разрез на цялата икономическа политика – индустрия, външна търговия, 

инвестиции (чужди, български), предприемачество, капиталови пазари и др., с много 

цветни графики, таблици, текстове, коментари. Написахме го на ниво, което не е било 

познато от тази част на света по онова време, според мен. Никой в Европейската 

комисия не е очаквал тогава, че България може да произведе такъв документ.  

Резултатът – в началото на септември 2002 г., когато Меглена Кунева ме 

заведе в Брюксел, за един ден имах срещи с четири еврокомисаря заедно с техните 

дирекции, четири отделни ресора – това много рядко може да се случи. .  

Един месец след като представихме този документ, в годишния редовен доклад 

на ЕК България беше вече страна с “близо до функционираща пазарна икономика“ (на 

английски “country with a close to functioning market economy”). Румъния – оставаше без 

пазарна икономика.  

В доклада за 2003 г. България вече е посочена с напълно функционираща 

пазарна икономика, Румъния – без функционираща пазарна икономика. 2:0 за нас. 

Тоест, за този период, във всяка област на държавното управление България беше 

много по-напред от Румъния. Тогава някой да каже, че Румъния е по-напред от нас и 

по-богата, беше виц. Това е все едно да кажем, че Албания е по-богата от нас.  

Днес е обратното и знаете ли колко ме боли. Бях в Румъния наскоро. В нашата 

сфера (капиталови пазари) Румъния е с 20 години по-напред сега от България. 

Държавата ни след 2007 г. заспа. 
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Между другото, понеже откроявате този много важен акцент, бих искал да 

уточним нещо. Ръководителят на нашата катедра, Калоян Симеонов, не знам 

дали го познавате, той  е икономист, работил е като шеф на дирекция 

„Европейска интеграция” в Министерски съвет по онова време. По негови 

спомени позицията на Европейската комисия е била много нестабилна - едната 

седмица ни признават за пазарна икономика, след това се отмятат. Имате ли 

такъв спомен? 

 

Значи, това дали си функционираща пазарна икономика не е математическа 

задача или конкурс по красота. Ако срещу европейските политици са неправилни 

български политици или чиновници, резултатът е лош; ако са правилни, от рода на 

поколението на Царя – обратното. На него не могат да му кажат, че той не е европеец 

и че не става. Не може да стане това нещо. Факт е, че той успя да събере екип, който 

продължавайки политиката на Костов (аз не се разграничавам от неговото 

правителство). Продължавайки с по-голяма скорост и с по-модерни хора тази 

политика, успя да вкара България и Румъния. Царят вкара България и Румъния в 

Европейския съюз. Без Царя според мене до ден днешен нито България, нито 

Румъния щяха да членки на ЕС. България и Румъния с Черна гора и Босна след 150 

години. Горе-долу така щеше да стане, ако тогава не бяхме се присъединили.  

 

В процеса на подготовка на страната ни за членство в ЕС е извършена 

огромна работа, но тя като цяло остава непозната на българската общественост. 

Смятате ли, че има нещо важно в този процес, което заслужава да бъде добре 

разбрано, а до този момент не е? 

 

Аз бих разделил въпроса на две части. Първата е държавническо-

визионерското решение България да се обърне на Запад. Хората като Иван Костов, 

Петър Стоянов и Стефан Софиянски взимат политическото решение, че ще действаме 

към Европейския съюз и към НАТО и започват са да отварят глави и задвижват цялото 

общество и държава в тази посока. После идва Царят – според мен още по-

европейски настроен, с още по-конвертируеми модерни хора в екипа. Той казва:  

„Мисията на моя живот е да вкарам България в Европейския съюз и НАТО”. 

Съответно цялата държава работеше в тази посока; всички хора бяха 

впрегнати в това усилие.  

Така че първата стъпка е държавниците да погледнат на Запад и това да се 

забележи от другата страна, за да има взаимност.  
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Втората част е цялата огромна техническа работа, извършвана от хиляди 

служители, от заместник-министри, директори на дирекции, експерти. Но реално няма 

да има такава работа, ако генералната посока не е зададена. И когато има 

политическо решение на най-високо ниво, че България и Румъния вървят към 

Европейския съюз в близките години, няма как служителите да се провалят. Главите 

по преговорите ще се отварят и затварят, какво пише на петнадесета страница не е 

важно. Служителите са заменяеми, дирекциите се сменят. Те си вършат своята 

огромна работа, но големите решения не са на това ниво .  

Ще ви дам друг интересен пример с индустриална политика. Отворихме и 

затворихме тази преговорна глава за един ден, а това можеше да се точи цял живот. 

Как стана това?  

Обикновено в глава „Индустриалната политика” се спори с Европейската 

комисия за държавни помощи и те задават въпроса:  

„Има ли намерение българската държава да дава помощи на български 

държавни предприятия?” 

Нашият екип в Министерството на икономиката веднага отговаря:  

„Не”.  

Ако бяха питали друг министър от друга епоха, щеше да каже:  

„Разбира се, искам докато съм жив, да има предприятия с държавни помощи”. 

Ние обаче казахме:  

„Не!” 

Питат:  

„Ама на Кремиковци няма ли да давате държавна помощ?” 

Отговор:  

„Не.” 

Европейската комисия:  

„Значи можем да затворим главата днес?“ 

Казваме:  

„Можем. Ние нямаме никакво намерение да раздаваме държавни помощи. С 

вашата или без вашата глава, ние пак нямаме намерение да даваме държавна 

помощ.”  

И така затворихме главата същия ден, а тя е една от най-трудните. Когато 

голямата визия е ясна, резултатите са налице. Ако питаме чиновниците какво искат да 

запишат в тази глава, спукана ни е работата, оттук до 2030 г. ще се занимаваме с 

маловажни преговори.  

Царят и Министерският съвет казваха:  
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„Не ни интересуват подробностите, отиваме в Европейския съюз, защото 

ползите са милион пъти по-големи от всякакви проблеми по пътя.“  

Ако тръгнем да се занимаваме с всеки детайл, 100 години нямаше да сме 

стигнали доникъде. И ако, заради важното стратегическото решение трябва да 

направим компромиси, така да бъде. Ако трябва реактор да бъде по-рано закрит 

заради приемането ни в ЕС – нека да бъде. Европейският съюз е сто пъти по-важен от 

една стара фабрика от миналия век като АЕЦ „Козлодуй”.  

 

 Като говорите за тази политическа визия, тя дали е била някога 

обсъждана публично – било на вътрешнопартиен форум, било на заседание на 

Министерски съвет? Или беше по подразбиране, че това е правилният път? 

 

По подразбиране. Сигурно е имало някакво обсъждане,  от нашата политическа 

сила и от тогавашното СДС, според мен, не е имало нито един човек, който да смята, 

че не трябва да се влиза в Европейския съюз и в НАТО. Нито един. От БСП имаше. 

Може да не си спомняте, но през пролетта на 2005 г., когато подписахме договора за 

присъединяване, БСП предлагаха да се отложи, да не се подписва сега.  

 

Господин Василев, Вие все пак сте човек икономист, за разлика от 

класическите политици. Предполагам, че за човек като Вас членството в 

Европейския съюз е свързано с решаване на конкретни национални задачи - 

искаме през членството, което е инструмент в крайна сметка, да решим важни 

обществени проблеми. Имахте ли някакъв дневен ред – искаме да решим тези и 

тези проблеми? 

 

Защо е хубаво една държава да е в Европейския съюз?  

Причините са много. На първо място, аз слагам голямата картина – изборът е 

цивилизационен: България в Близкия изток ли иска да бъде, в Средна Азия ли иска да 

бъде или в Западна Европа? Това, само по себе си, е най-важният въпрос. Децата ни 

пътуват, учат и работят в чужбина и не знаят какво е визов режим. Това, само по себе 

си, е безкрайно голяма ценност, тя не може да се измери с математика. 

Защо унгарците още от 80-те години могат без виза да се разхождат в западния 

свят, а българите винаги сме били последни на опашката, с най-лошо самочувствие, 

най-бедни… И ние искаме да сме от същата категория и в много отношения успяхме.  

Очевидно за България е по-добре да е част от големия общ пазар и днес около 

две трети от износа отива натам – без мита, без граници и търговски бариери. 
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Когато България се запъти към Европейския съюз и беше в процес на 

преговори, чуждите инвестиции нараснаха главоломно. Имаш златни десетина години, 

в които чуждите инвестиции станаха около 30 млрд. евро – суми, които през 90-те 

години изглеждаха като полет до Плутон. Тогава 1 млрд. бяха много пари, а 2007 г. 

инвестициите са между 9 и 10 млрд. евро. Това стана благодарение на ЕС. 

Едва на последно място слагам еврофондовете. Те не са причината България 

да влезе в Европейския съюз. Дори с нулеви еврофондове, пак трябва да искаме да 

сме част от клуба.  

 

Понеже стана дума, че решаващо за целия процес е първо политическото 

решение, от което произтича всичко останало, а администрацията действа вече 

по задачите, имаше ли по Ваш спомен разделение на труда вътре във Вашия 

екип – неща, които трябва да свърши Външно министерство, икономическите 

министерства, земеделското министерство, правосъдното министерство или 

просто работата вървеше с преливания? 

 

Всяко министерство си водеше своите глави и координацията се 

осъществяваше от Меглена Кунева и от Министерски съвет.  

 

При средно аритметично 16 месеца за затваряне на една преговорна 

глава, затварянето на глава „Конкуренция” е отнело 49, нали? Имаше ли 

съпротива от вътрешни субекти – фирми, браншове или партии? Имаше ли 

неща, които пречеха на процеса или просто беше много работата? Вашият 

спомен какъв е? 

 

Не трябва да Ви заблуждавам, че основната задача на министрите е да се 

занимаваме с европейската тема и с отварянето и затварянето на глави. Към днешна 

дата нямам никакви спомени за глава „Конкуренция”. 

 

Ако Ви е било травматично като задача, щяхте да го запомните, 

предполагам, но явно не е било. 

 

За мен това е политически процес. Държавите могат да затварят главите със 

светкавична скорост, ако не решават да имат някакви странни собствени политики. Тук 

се разделят хората на две школи. 

Едните казват:  
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„Нашата държава е много специална, чужденците изобщо не ни познават, не ни 

разбират. За нас е много важно да имаме някакви много различни политики. 

 Напримерно, Украйна смята, че е много по-специална от Унгария, Унгария е 

по-различна от Полша. За мен нищо вярно няма в това твърдение. Погледнато от 

Западна Европа, държавите в Източна Европа не са много по-различни една от друга 

и ако искат да са част от Европейския съюз, трябва да следват общите принципи.  

Общо взето, според мене, едната школа казва така:  

„Ама за нас е много важно да имаме замърсяващи централи в Марица Изток, 

да копаем лошокачествени въглища и да тровим хората в Стара Загора. За нас е 

толкова много важно да се вкопчим в старите реактори на „Козлодуй“, по-важно от 

това да сме част от западната цивилизация. Всъщност ние така и така не искаме да 

сме част от западната цивилизация, а ако няма какво друго да измислим, ще 

измислим АЕЦ „Козлодуй”. Ако не беше това, щеше да бъде ТЕЦ „Варна“.“ 

Това е едната школа. Другата школа гледа голямата картина и преследва 

стратегическото решение за приемане в ЕС.  

Ще цитирам Меглена Кунева:  

„Германците казват, ако искате да сте богати като нас, правете като нас.” 

Всъщност какво различно иска да прави България? 

Това направихме с глава „Индустриална политика", която можеше да е най-

трудната. Отваря се и се затваря същия ден, защото бяхме от втората школа.  

 

Ясно е, че г-жа Кунева е голям евроентусиаст. Очевидно Вие също сте 

направили много отдавна своя ценностен избор. Правил ли Ви е някой друг 

впечатление от Вашите колеги на Министерски съвет заседанията да бъде 

отчетливо проевропейски ентусиаст? 

 

Целият Министерски съвет по онова време. Нямаше нито един „анти“. 

 

А някой, който даже да е по-ентусиаст от Меглена Кунева, фигуративно 

казано? 

 

Ще Ви изненадам, но целият Министерски съвет беше много голям 

„евроентусиаст“. Нямаше нито един член на Министерски съвет с друго виждане… Той 

нямаше да бъде член на този Министерски съвет, ако е бил на обратно мнение.  
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А имате ли спомен във Вашата работа с международни партньори, някои 

от страните членки да са били по-добронамерени към България, за разлика от 

други? С кои се работеше по-лесно? 

 

За мен появата на Царя като премиер, само неговата личност е била 

достатъчна, за да реши всички проблеми, за които говорите, и да докара България в 

Европейския съюз. Човек, който говори отлично почти всички важни западни 

европейски езици и се познава с повечето важни хора в Европа. Нямаше европейски 

политик, който да може да му каже:  

„Ти не ставаш за Европейския съюз…”  

Ако го нямаше Царя, може би сега щяхме да говорим защо България още не е 

влязла в ЕС.  

 

Но нямате спомен да е трябвало да преодоляваме нечия национална 

съпротива? Например, в икономиката?  

 

Не мога да си спомня конкретни факти, защото идеологията на нашия екип, 

който мина през три министерства, беше, че следвахме много модерни, либерални 

политики (тук не визирам принадлежност към партия, говоря за идеология). Не сме 

били по-назадничави от европейците, напротив. Тоест, не е имало тема, по която те 

да казват: „Модернизирайте се”, а ние да казваме: „Не”.  

 

За целия програмен период от 2007 до 2013 г., който върви в пакет с 

Договора за членство, на България са ѝ предоставени около 11 млрд. евро. 

Имате ли спомен за приоритети – с тези пари от Европейския съюз искаме 

първо да направим това или първо да направим друго – някаква 

приоритизация? 

 

Най-много пари отиват за земеделие, защото това е общоевропейска политика. 

Не споделям особено [това разбиране], но никой не ни е питал. От другите програми 

беше определено, че най-много отиват за транспорт, околна среда и така по списъка 

надолу.  

Управлявал съм три министерства, в които е имало оперативни програми или е 

готвено да има. Кои са били програмите и приоритетите, е било определено някъде 

между Брюксел и екипа на Меглена Кунева и не са били дискутирани ресорно с 

отделните министерства.  
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Моето мнение е малко крайно, но дори не е имало къде да бъде дискутирано? 

Ако трябваше аз да предложа какво да се прави, бих направил две оперативни 

програми – транспорт и околна среда и бих зачеркнал всички останали. Тоест, да се 

строи с много пари тежка физическа инфраструктура, всичко друго може да се прави с 

националния бюджет. Звучи драстично, но мога да се аргументирам.  

За мене всички „soft” мерки от целия преход за повишаване на 

административния капацитет, оптимизация на процесите, консултантски проекти и т.н. 

са нискоефективни начини за харчене на пари с високо проблемен потенциал (за да 

не използвам думата  „корупционен“). От всичко това голяма полза няма. Предимно се 

печелят от западни консултанти и лобисти, които усвояват парите с много малко полза 

за държавата бенефициент.  

Управляваното от мен министерство ръководеше ОП „Административен 

капацитет”, която беше тогава и с най-голям процент усвояемост в целия ЕС. Въпреки 

това, ако питат мен, не трябва да има такава програма. Предпочитам да изхарчим 1 

млрд. за магистрала Хемус, а не да направим хиляда проекта по 1 млн. за повишаване 

на административния капацитет на агенция Х.  

Но тогава у нас по-скоро имаше обратно настроение. Нямаше сектор, който да 

не иска за него да има отделна оперативна програма. Здравеопазването – защо няма 

за „Здравеопазване“, образованието – защо няма за „Образование“. Чудя се как 

църквата не поиска оперативна програма. 

  

В деловата работа, когато подготвяме страната за предизвикателството 

на членството в Европейския съюз, имате ли спомен да сте търсили подкрепа от 

Европейската комисия и дали тя партньорски се отнасяше към Вашите искания? 

Например, в икономиката да трябват някакви реформи, създаване на 

институции и да сте търсили подкрепа и ноу-хау? 

 

В целия процес сме усещали обща мека подкрепа от западния свят, 

включително от Комисията. Но съзнавахме, че те са по-голяма бюрокрация от нас. 

Средният живот на министър на икономиката сигурно е по-малко от две години. Коя 

година да попита Комисията за съвет, кога тя ще му даде някакъв отговор и подкрепа, 

че кога да си ревизира политиките? Човек, като го пуснат на терена, трябва да вкарва 

голове сега, а не да пита публиката как се играе футбол.  

 

Мнозина експерти, пък и медиите, непрекъснато повтаряха като готова 

завършена фраза „евро-атлантическа интеграция”, като смисловият акцент е, че 
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това е един процес на присъединяване на България към НАТО и Европейския 

съюз. Не е ли все пак съществено различието между двата процеса? 

 

Не. Един процес е - България отива ли на Запад или не.  

Първо ни приеха в НАТО, защото това е политическо решение. Ако България 

беше казала, като Сърбия:  

„Ама може ли да влезем в Европейския съюз, да получаваме еврофондове, пък 

може и без нас в НАТО?”.  

Отговорът е:  

„Не може, стойте си в Централна Азия и не ни занимавайте!“  

 

А дали имате спомен за това време (от 2001 г.) за времето, в което бяхте в 

управляващия екип на страната, върху нашата евроинтеграционна политика да 

са влияели геополитически обстоятелства, каквито и да са? Нещо да Ви е 

направило впечатление? 

 

Русия отчетливо не се е опитвала да спре никого в този период, нямам никакъв 

спомен да е била против. Може би тогава е била малко по-различна от сега.  

Най-големият геополитически въпрос тогава беше АЕЦ „Козлодуй”. За мен най-

показателен е цитатът на Соломон Паси:  

„Разберете, че за западняците затварянето на АЕЦ „Козлодуй” е религиозен 

въпрос. Ако искате да влезете в Европейския съюз, затваряте АЕЦ „Козлодуй”. Ако 

искате АЕЦ „Козлодуй”, забравяте за Европейския съюз”.  

Поставен по този начин, за мен решението, което сме взели, е правилно. 

Иначе, като министър на икономиката, аз не бях щастлив, че затваряме АЕЦ 

„Козлодуй”, но и като министър на икономиката, и като гражданин съм смятал, че сто 

пъти по-важно е да влезем в ЕС.  

Тогава един представител на БСП, няма да го цитирам по име, който публично 

беше против затварянето на реакторите, беше казал в частен разговор:  

„Какво плачем за АЕЦ „Козлодуй”, колко печалба прави годишно? Приходите от 

толкова млрд. киловат часа по такава цена минус разходите прави нещо като 50 млн. 

евро годишно. Ама ние за 50 млн. евро годишно ли се занимаваме в момента. 50 млн. 

евро годишно са един средно малък проект по еврофондовете. Това ли е темата, за 

която спорим? 

 

В началото на разговора Вие споменахте, че нещата след 2007 г. заспаха. 

С днешна дата смятате ли, че имаше нещо, което можеше да стане „друго-яче” в 
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хода на подготовката на България за членство – с други приоритети, с други 

инструменти, с други цели?  

 

Винаги, ако погледнем историята назад, нещичко е можело да подобрим. 

Историята на прехода в България в някои области е много успешна, като 

евроатлантическата ни интеграция, в други области – не толкова успешна, особено 

първите седем години. Приемането в Европейския съюз беше добър пример, с 

изключение, че закъсня – България трябваше от 90-та година да тръгне като Чехия, 

Унгария и Полша, а не като Молдова и Беларус. Ние проспахме първите години, 

когато другите си модернизираха държавите и забравиха за социализма.  

Ако през 90-те години, когато България беше в безумна криза, някой беше ми 

казал, че съвсем скоро ще влезем и в НАТО и в Европейския съюз, само 2 години и 8 

месеца след предните [страни]… Това е шампионско изпълнение, ние победихме 

историята. 1995-1996 г. сигурно сме били 20 години зад Унгария и Чехия и изведнъж 

да скъсим тази дистанция! Това е чудо! И само няколко държавника имат роля за този 

исторически успех.  

 

По отношение на страните от Западните Балкани евроинтеграционната 

политика, която следва Европейският съюз, е съвършено различна по 

приоритети. Те поставиха напредъка по „правосъдие и вътрешни работи” като 

условие за всичко останало, поставиха искане да се включи гражданско 

общество в процеса… Приоритетите на Европейския съюз се смениха за тези 

страни. 

 

В момента, когато оценяват България, пък и Румъния, понеже искат да ни 

оставят в периферията, в „трета категория в Европейския съюз“, като няма друго какво 

да кажат, се хващат за „върховенство на правото“. Не могат да кажат, че гранична 

полиция работи лошо. Не могат да кажат, че оградата с Турция е най-лошата ограда в 

Европа. Не могат да кажат, че банковата ни система не е добра или 

макроикономическите показатели не са добри. И като не ни искат в Шенген и в 

еврозоната, казват:  

„Вие сте най-корумпираната държава в Европейския съюз.”  

Независимо дали е вярно или не, това е силно залепнал етикет, който не знам 

как ще се махне, докато сме живи. Ако погледнете старите вестници от първата 

половина на десетилетието след 2000 г., корупцията за България изобщо не е била 

съществен проблем.  
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Как „осъмнахме една сутрин“ с този проблем…? 

 

Погледнете 2002 г. – най-показателната, защото това е първата цяла година на 

управление на Симеон Сакскобургготски. В изследването на „Прозрачност без 

граници“ от 40-ина държави от бившия Съветски съюз, цяла Централна Европа, 

целите Балкани с Гърция и Турция, Западните Балкани и Израел, имаше само четири 

държави с по-ниска корупция от България. Това бяха Естония, Литва, Словения и 

Унгария. Само тези четири държави. Всички други бяха или на нашето ниво или след 

нас, ние бяхме шампиони.  

Всъщност нашето влошаване започна след 2008 г., когато другите държави 

много силно започнаха - година след година - да вървят нагоре, а само ние 

единствени завихме надолу… За кабинета на Царя прозрачността, изчистването на 

имиджа на държавата и на икономиката е било много сериозен приоритет и сериозна 

движеща сила в нашите действия. Никой не е наричал България корумпирана 

държава по времето на Царя.  

За финал на разговора, ще Ви кажа няколко ключови цитата.  

Когато понякога имаше спорове как да направим едно или друго нещо, Царят 

имаше един генерален отговор:  

„Нямат никакво значение нещата, които след пет години няма да имат никакво 

значение.” 

Кой ще си спомня детайли в някаква глава [от преговорите], целта е да се 

направи голямата задача.  

Помня и друга много интересна теза на Меглена Кунева. Многократно съм 

чувал от нея, че всъщност повечето от нещата, които се отнасят до Европейския съюз, 

са нещата, които ние трябва сами да искаме за нашите граждани и без да има 

Европейски съюз. Това не са лоши хора, които искат от нас да направим лоши неща, 

които ще ни унищожат, а ни подсказват какви неща ние по принцип трябва да искаме 

заради себе си, не заради тях. Комисията казва:  

„Спрете си замърсяващите производства.” 

Ама ние искаме ли да си тровим хората със замърсяващи производства? Като 

не го искаме, защо се дърпаме тогава?  

По наше време толкова силна беше идеята за движение в посока ЕС и толкова 

сплотен беше колективът. Толкова силна беше нашата проевропейска ориентация, че 

нищо не можеше да ни спре и България логично я приеха в ЕС и се промушихме през 

историята. 
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Дата: 28.02.2018 

Интервюто взе проф. Георги Димитров 

 

 

 

 

 

 

 


