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Да започнем по-отдалече – защо и как стигнахте тъкмо до регионалното 

развитие, г-н Гарнизов?   

Да започнем от това, че някъде в началото на 96-та година, края на пролетта, с 

Е. Дайнов бяхме основали една неправителствена организация Център за социални 

практики. Така се случи, че между 93-95-та бях работил много проекти за местно 

развитие. Да кажем, примерно, с една огромна холандска неправителствена 

организация, която по-късно се прекръсти на OXFAM, която е с голямо международно 

влияние - успяхме да ги убедим, че при нас има работа за тях, а не само в Третия свят. 

Дойде един техен представител – много умен младеж, с когото обиколихме страната, и 

се убедиха, че има реални проблеми, в чието решаване могат да участват. Така особено 

95-96-та обикаляхме - най-вече Родопите - като търсихме такива  

„горещи места“, в които се пресичат няколко типа проблема – малцинствени, етнически, 

т.е. – общности, които нямат достъп до инструменти за развитие (нарушени лични и 

колективни права), бедност, а от друга страна – разрушена околна среда.  Това бе 

първоначалното наше предложение за проекта и те го приеха, защото им пасваше на 

философията и дневният ред на околната среда бе много актуален. По този начин 

обиколихме различни групи роми, турци, помаци и други от Източните Родопи, с които 

аз работя много отдавна – още от 85-6-та година.  

След като идентифицирахме 4-5 места, вече се свързахме с местните общности, 

за да направим проекти и да им помогнем да развият конкретни проектни предложения. 

Някои от тях получиха финансиране и стигнаха до много готини резултати.  

Та искам да кажа, че покрай нашия Център вече се бях фокусирал върху такива 

приложни проблематики в антропологията като local development (макар по света да 

вървеше страхотен дебат за правомерността на намесата на антрополога в терена, 

който изследва, но както и да е). 96-та година, правейки тези неща, веднъж в нашия 

офис дойде Александър Божков, предишен шеф на Агенцията за приватизацията, като 

политически пратеник на Иван Костов и казва:  

„Момчета, ние събираме някакви хора да помогнат на нашия [на СДС] кандидат 

за президент.“  

И се разбрахме с Дайнов аз да отида да работя в екипа на П. Стоянов. Аз се 

водех началник на нещо като отдел за анализи и стратегии. Там вече започнах да 

работя по-интензивно и прагматично със социолозите, включително с М. Янова (тогава), 

Б. Димитрова, с всички останали. Бях в сърцевината на кампанията. Шеф на кампанията 
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бе Евгени Бакърджиев и аз работех с всички, с Костов включително. След победата 

една част от хората отидоха в администрацията на президента, но аз такива уговорки 

не съм имал с П. Стоянов и се върнах в нашия Център и в Нов Български Университет, 

където изграждахме Департамента по антропология.  

На следващата година дойдоха изборите, след кризата на Виденовата зима, и 

Костов ме покани отново в щаба за изборите на ОДС, където вече се изграждаше 

коалиционната формула. Така че през следващата година пак се занимавах с избори. 

Като минаха парламентарните избори, понеже участвах и в писането на  управленската 

програма, (въз основа на предизборната програма), в чиято подготовка също бях 

участвал, нещата вече бяха много различни от предишните избори.  

При президентските избори основните теми бяха ориентацията към НАТО и 

Европейския съюз, което П. Стоянов наричаше „цивилизационен избор“, пък и макро- 

проблемите – индустриалният срив, провалът на държавната политика към големите 

предприятия, обедняването; тогава темата за регионалното развитие нямаше място. 

Обратното, в предизборната кампания на Иван Костов, така да я наречем, вече 

трябваше да се отиде на много по-конкретно ниво – там аз бях развил тезата, че 

българската администрация трябва да промени своя акцент и от териториално развитие 

трябва да се превключи – малко по малко – регионално развитие: именно в контекста 

на цялостната ни европейска ориентация. За след тези избори, също нямах никаква 

лична уговорка – нито с Костов, нито с Бакърджиев, защото участвах и двата щаба като 

представител на група неправителствени организации – Центърът за либерални 

стратегии, Аксес на В. Русанов, Център за социални практики и още други десетина 

либерално-, натовски и европейски настроени организации.  

След изборите Костов възложи на Бакърджиев и на В. Методиев (като 

представител на коалиционния партньор – Народен съюз на Савов и Мозер) да 

направят структурата на министерски съвет. Тогава Бакърджиев ме извика и казва:  

„Ти нали през цялото време пишеш и говореше, а и ние след тебе повтаряхме, 

че трябва регионално развитие, обаче никой не знае какво е това. Вземи да напишеш, 

каквото трябва!“  

По същото време Кр. Ангарски, който работеше като икономически съветник при 

П. Стоянов, беше развил идеята, че е добре да се направи една отделна Агенция за 

регионално развитие и бе споменал, че съм подходящ да я оглавя. Обаче като се 

направи структурата на министерски съвет, на практика това ниво – агенциите, се оказа 
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много сложно. Защото, като се заровихме в документите, които наследихме, работейки 

върху структурата на правителството, се оказа, че Виденов – в края на своето 

управление - е взел на ръчно управление всички ключови агенции. Защото там е 

„гърмяло“ – там са били най-важните проблеми: икономически проблеми; бизнес 

интереси, корупция и др. Беше взел енергетиката, българите в чужбина, имаше една 

агенция за чуждестранна помощ – тя беше страшно важна, защото през нея минаваха 

големи пари. Камара такива агенции, които са били проблемни, а естествената реакция 

на Виденов е била – щом нещо „гори“, да го вземе на пряк личен контрол. Което 

донякъде обяснява и бързия му и драматичен край… Никакво делегиране! Пък и на кого 

да делегира - при такива тежки вътрешно партийни битки…  

Та по това време Костов, Бакърджиев и всички други бяха много скептични към 

идеята за създаване на нови агенции. Така въпросите за регионалното развитие се 

оказаха като бъдеща компетенция на министерството на териториалното устройство, 

което е наследник на стар комитет от времето на късния социализъм. При Прехода 

стана министерство, което беше много важно, защото на практика то планираше и 

контролираше всички инвестиции в инфраструктурата… Обаче при Прехода, каквито и 

планирания да имаше, стигаха до никъде, защото нямаше финансиране… Започнато и 

докарано до никъде.  

Така или иначе, участвах в една или две срещи с Методиев и Бакърджиев, които 

си уточняваха по-скоро политическото разпределение съобразно партийното участие в 

Коалицията. Бакърджиев вече си беше намерил двама заместници в министерството. 

Аз се занимавах с прехвърлянето на Агенцията по пътно строителство от 

Транспортното към Регионалното министерство; също да се създаде един Съвет по 

етнически и демографски въпроси към МС, защото до този момент беше голяма дупка 

за едно общество, което току-що е излязло от катастрофата с преименуването и 

тепърва трябваше да се справя с последиците. Така че съм се намесвал при 

решаването на няколко много частни практически въпроси и съм създал впечатлението, 

че разбирам все пак от някакви неща, а пък междувременно бях нарисувал на 

Бакърджиев някаква скица за едно бъдещо министерство. Но един ден той ме извика на 

някаква среща и, в неговия стил, казва на присъстващите:  

„Да ви представя бъдещия главен секретар на министерството“.  

Аз казвам:  
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„Бе, това е малко изненадващо, а и на мене не ми се занимава с такива 

административни въпроси.“ Но той възразява:  

„Ти си го писал това в програмата, ти си го чертал за пред Костов, сега трябва да 

го направиш…“  

На практика на мене ми се наложи да закрия Министерството на териториалното 

развитие и благоустройството и да го преоснова като Министерство на регионалното 

развитие. Като разбира се, някакви неща остават – примерно, всичко свързано с 

устройство на територията, планове, проекти – всичко това остава; също огромната 

държавна собственост, която беше основен стълб на предишното министерство; цялото 

капитално строителство – цялата циментова индустрия, всички строителни 

предприятия; домостроителни комбинати – огромна империя. Плюс това – строителни 

войски, към онова време – 12-13 хиляди души.  

Първия ден като главен секретар, нямам даже секретарка, звъни телефонът:  

„Господин Главен секретар, разрешете да се обознача!“  

„Да“  

„Генерал Пешелеевски, обаждам се от пропуска.“  

„Да?“  

„Разрешете да се кача“  

„Да!“  

Да не разказвам всичко.  

Огромен стрес. Това няма пряка връзка с евроинтеграцията, но трябва да е ясно 

откъде тръгваме… какво наследство заварихме. Първите месеци, до септември, на 

практика се занимавах с това да преобразувам министерството – да се подготви един 

текст за постановление на МС с функциите и структурата на министерството, 

запазвайки старите функции, да добавиш новите и да ги изградиш тези структури. 

Направих това нещо и вече бях готов да си се връщам, откъде бях дошъл, а Бакърджиев 

вече си бе намерил една адвокатка за моето място.  

Обаче Бакърджиев ми каза:  

„Ти ми трябваш. Тук при нас ще има едно експертно-аналитично звено - 

Национален център по териториално развитие и жилищна политика, нали тази 

регионална политика трябва да се превърне в стратегии, програми, планове и т.н.“  

Това ми се видя любопитно и станах Генерален директор на НЦТБЖП, както бе 

по щат от социалистическо време. Понеже в концепцията, която бях направил, едно от 
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най-важните неща, които бяха в оперативен план, засягаше програма ФАР. Тя бе 

замислена като предприсъединителен инструмент, който да подготви страните 

кандидати за членство в ЕС – в общата структурна, кохезионна и всякаква друга 

интеграционна политика. По тази концепция, която им бях дал, а тя беше в голяма 

степен извлечена от разни документи на Европейската комисия, от разни срещи, които 

бях имал с чужденци, и други такива, бях заложил следния принцип – който управлява 

най-големия фонд, управлява всичко. Това е прост и убедителен принцип.  

На него, разбира се, тогавашният министър на финансите се опита да възрази. 

Обаче тогава ние бяхме политически много силни – Бакърджиев като ръководител на 

двата успешни предизборни щаба, а пък той беше през януари и пряко въвлечен в 

атаката на Парламента като шеф на Софийското СДС. (А покрай него имаше една 

голяма група активисти, които бяха много бойни. В политиката, ако не си готов за бой в 

един момент, не ставаш за тази работа.) Та, в общи линии, М. Радев ми имаше 

уважението и много бързо склони. Първо, защото това му се виждаше много далечна 

перспектива. Това се виждаше много далечна перспектива и на Бакърджиев. Даже 

после, когато съм го тормозел за някаква инициатива, когато е трябва да се вземат 

някакви стратегически решения, той ме пита:  

 „Добре,  а  кога  ще  се  видят  реално  последиците  от  това?“  

Аз отговарям:  

„2008 - 2010, евентуално – 2005.“ А 

той отвръща:  

„А, бе, Васко“ (тогава така си говорехме – на малки имена) „вие не разбрахте ли, 

че нас до края на годината ще ни изгонят… до края на годината населението ще  ни 

изгони от управлението с камъни!“  

Такива бяха времената – страната фалирала, хипер-инфлация, Костов прави 

парична реформа; започва бърза и тежка приватизация под натиска на МВФ, 

Световната Банка и, така да кажем, „Великите сили“. Ние сме фалирала държава – 

въвежда се валутен борд, не може да се печатат пари, пенсиите са безумно ниски, 

заплатите и те, магазините са празни. Така че за човек с политическо чувство, нещата 

изглеждаха така в краткосрочен и средносрочен план… Имаше такава нагласа сред 

ключовите политически фигури, че много е вероятно да има скоро сериозна политическа 

криза и да не изкараме мандата. Да не говорим изобщо за тези години - 2005, 2010, 

2012…  
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Така че Бакърджиев ми бе делегирал всички други въпроси, от по- стратегически 

характер, които нямат отношение към оперативното  управление. Имаше ми пълно 

доверие и за всяко нещо ме е подкрепял, когато съм искал нещо – заповед, документ 

или пък мандат, каквото съм искал… Това ми развързваше ръцете – от една страна 

другите министерства не се чувстват ограбени в текущ план, а пък аз винаги мога да се 

обадя на президент, на премиера, на когото трябва.  

А освен това бях работил с всички министри преди това през годините – В. 

Василев, министър на търговията; с В. Методиев в образованието, с Е. Москова в 

културата, т.е. аз имах пряк достъп – не през партията, не през администрацията. С 

Василев, примерно, сме обикаляли седмици наред през Северозападна България с 

тировете с помощи от Българо-германския фонд. В смисъл, познаваме се в съвсем 

различно лично качество. Да не говоря, че сме ги инструктирали – кога къде какво да 

говорят, как да се обличат през кампанията и пр. (такава една хамалска работа за 

събиране на доверие, ден по ден).  

Но ставаше дума за това, че понеже бях заковал програма ФАР като много важен 

инструмент, особено – програма ФАР „Трансгранично сътрудничество“, трябваше да 

събера един екип. Мисля, че специално с този първи екип много сполучих – първо една 

дама инженерка, но с добър английски и малко инвестиционно мислене, взех за 

ръководител на оперативното звено. С нея после подбрахме екипа – с конкурси, 

примерно на сегашната министърка на регионалното развитие, това й е първата 

месторабота – взели сме я с конкурс. Признавам, че съм я разплаквал понякога и сега 

ме избягва систематично. Но такива бяха времената – не търпяха никакво лигавене. 

Всички, които сме назначавали, са при тези условия.( Няма работно време – е, опитваме 

се да им докараме едни допълнителни екстри за това, че работят по стратегически 

приоритетни задачи.) И така. Направихме звеното по ФАР.  

Седмица или две след това обаче, Бакърджиев ме извика спешно в 

министерството (Националният център е в друга сграда) на среща с посланика на ЕС  у 

нас и още някакъв човек. Оказа се, че той е от Брюксел и отговаря за програма ФАР – 

трансгранично сътрудничество, по-специално за България. Разговорът вече бе 

започнал и те директно поставят въпроса, че Брюксел ще закрие няколко от вече 

обявените проекти, които са по няколко години – 95-6-7-ма. За 95-та нищо не е 

направено. Ключовият проект за 120 млн. евро по трансграничното сътрудничество с 

Гърция е за рехабилитация на железопътната инфраструктура (по линията до Кулата), 
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нещото от което и Комисията, и Гърция живо се интересуват. Но при Виденов нищо не 

е направено, а и при нас, откакто сме на власт, вече няколко месеца никакъв напредък. 

Оказва се, че министерството на транспорта не им дава документацията за тази 

инфраструктура. Това е още от социалистическо време - по инерция, която продължава 

и след това, когато БДЖ е била военизирана организация и техническата документация 

е била секретна, защото и линиите, пътищата и летищата са въпрос на национална 

сигурност. От Брюксел казват:  

„Ние го разбираме това, няма проблем да си е ваш вътрешен национален 

въпрос – има такива неща, в които ние не се месим, но защо тогава изобщо сте 

предлагали този проект? Когато преди три години вашите власти са дошли да 

преговаряте за приоритетите си по програма ФАР, Вие сте настоявали за този проект 

да е централен за периода до 1997-ма…“ Аз казвам:  

„Не съм запознат с проблема. Дайте ми 15 минути да изясня за какво става дума, 

пийте едно кафе и ще намерим решение.“  

Но посланикът е свикнал вече да го разиграват многократно през последните 

години и казва:  

„Добре, но да знаете, че ако след тези 15 минути нямаме положителен отговор, 

довечера заминава за Брюксел доклад, с който спираме проекта за България за 

досегашните три години. За 98-ма, това е бъдещ период, тепърва ще мислим.“  

А това става в момент, когато сме заявили, че основният политически приоритет 

на правителството е да подготви всички политически, икономически и други условия за 

присъединяването на България към ЕС. Би било крупен политически гаф! Обаче това 

сме заварили – и то не е на равнище Виденов, равнището е много ниско: началник отдел 

железопътна инфраструктура в министерство на транспорта.  

Аз се обадих на В. Краус, транспортния ни министър, който също бе „съвсем 

пресен“ и ми казва, че не знае за какво става дума и трябва да провери. Но ми се обади 

след 10 минути и казва:  

„Да, разиграват ни.“  

Аз обаче давам телефона на Бакърджиев, който се разпорежда веднага цялата 

документация - секретна, не секретна, да дойде на моето бюро.  

Върнахме се на срещата и обясняваме, че да, има замотаване, инерция, 

неподготвени хора; има действие на стари правила и разпореждания, но ние поемаме 

ангажимента да разплетем този възел много бързо, защото същински проблем няма. То 
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така и стана – щото като имаш политически авторитет и сериозна политическа подкрепа, 

такива пожарни моменти се преодоляват по политически начин: отгоре се натиска, с 

малко скандали, малко заплахи, че ти провалят европейската интеграция. Отделно от 

това, че всъщност получаваш един грант, един подарък да си оправиш железниците.  

Спасихме положението и не прекратиха програмата. Но продължиха да изскачат 

други проблеми – например, проект от същия пакет: за рехабилитация на съоръжение 

за отпадни води в Елешница, за екологичната среда при уранодобива. Гърците, 

естествено, са заинтересовани. Ясно е, че си е проект от трансгранично естество, 

защото тук е замърсяването, но щети са и от другата страна. Гърците основателно 

протестират, те са се съгласили да влезе този проект в програмата, обаче същото – 

никакъв напредък. Никакво съдействие, никакъв достъп до техническата документация. 

Това вече беше в министерството на икономиката, също и в Екологията. Но там се 

оправихме сравнително бързо. Също имаше и други заспали проекти – например, 

самият гранично-пропусквателен пункт на границата.  Там също хем искаш да 

модернизираш пропусквателния пункт, хем имаш съображения за национална 

сигурност. Да не говоря за гранична полиция, за тир- карнетите – една камара интереси 

са се настанили там и не искат „външно око“ да идва да гледа.  

Така че отпушихме много неща в дейността на програма ФАР и потръгна. Но в 

началото недоверието на ЕК към България беше много голямо – в общи линии се 

смяташе, че тази карта за членство в ЕС се размахва по-скоро като дъвка-залъгалка за 

местния прозападен елит, а иначе нищо сериозно. (Както сега за Македония, Сърбия, 

Черна Гора – „да, добре, някой ден… няма как, естествено, близо сте. Но, първо, имате 

нерешени вътрешни проблеми, второ, имате нерешени проблеми със съседите.“)  

Примерно с Гърция – отиваме с Бакърджиев на среща с външния министър или 

пък аз имах редовни срещи с В. Папандреу, която беше министърка на регионалното 

развитие и екологията, (защото в момента, в който поех програма ФАР, станах 

съпредседател на българо-гръцката съвместна комисия за сътрудничество), винаги се 

появяваха серия едни и същи нерешени проблеми. Първият нерешен въпрос бе за АЕЦ 

Козлодуй, вторият – за замърсяванията, третият – за водите на река Струма, 

разливанията. То още Виденов беше подписал някакво споразумение, но гърците 

непрекъснато се оплакваха, че няма измервателна система и т.н.  

Така или иначе трябва да играеш двустранно, т.е. да се договаряш с всяка една 

от страните-членки, защото работиш с ЕК, докато се подготвяш за членство, но 



  

  10  

договорът се подписва с всяка страна-членка и се ратифицира от всяка страна. Така че 

трябва да се изчистят всички проблеми с всяка една страна. Каквито и други критерии 

да си изпълнил, няма значение, ако имаш минимални нерешени двустранни проблеми 

– примерът с името на Македония е показателен.  

Но като се отпуши програма ФАР, започна тежката работа – търгове за избор на 

консултанти, за изпълнители, за какво ли не. Аз съм разписвал в някои години бюджети 

за по 120, 200, 280 млн. евро, а всичко това минава през процедури за търгове.  

Защото една от основните критики към нас до 97-ма години беше, че нямаме 

читав закон за обществените поръчки. Още тогава лешоядите вече кръжат, нашите 

мутри, хищници и какви ли не се бяха наредили – а-ха-а, това с членството в ЕС не било 

хич лошо, ще се раздават едни пари… Имахме много тежки проверки – от Комисията, 

от представителството в София, от ОЛАФ, от кого ли не. Защото програма ФАР не е 

децентрализирана – за всеки разход: за консултант, за предварителен проект или 

проучване, (примерно - за завода за боклука на София), навсякъде се завихрят едни 

интереси. Заради това се назначава комисия; в нея - задължително представител на 

Представителството на Комисията; той задължително трябва да има право на вето и 

т.н. Програма ФАР не е като да имаш един бюджет, който харчиш, а контрол само 

апостериори – тук има предварителен контрол, текущ контрол, последващ контрол. 

Защото непрекъснато валят доноси какви големи пари сме откраднали.  

Още като направихме звеното по ФАР беше ясно, че ще има постоянни проверки 

по всякакви въпроси. Затова в сградата на министерството трябва да отделиш две стаи, 

до кабинета на съответния зам.-министър, – в едната е документацията, а в другата 

(празна) да седнат проверяващите – контрольор от българските или чуждите 

институции, като дойдат - и да им се носят папките от другата стая. Трябва да се осигури 

предварително възможността за този текущ контрол – ден за ден - върху всяко едно 

екю, после евро. И много правилно, защото иначе още повече пари щяха да бъдат 

откраднати – по тези земи имаме много ноу-хау как се прави…  

Освен това, те вече се бяха поучили от опита си в Гърция и Португалия. Преди 

това, особено преди Гърция, системите за предварителен и текущ контрол са били 

много по-слаби. Но понеже в Гърция много проекти са били реализирани, а резултатът 

го няма или има резултат, но той не е устойчив, ние трябваше да платим тази цена, за 

която нямаме пряко вина.  
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Този въпрос съм го поставял на един консултант, който си бях избрал, защото те 

парите идват от Комисията, но и ти имаш глас в избора, та си бях избрал човека, който 

преди това бе управлявал програмите за регионално развитие и кохезия в Португалия, 

Луиш Пиреш. Много свестен човек беше и го питах този проблем как го решавате – 

освен, че трябва да отделиш ред помещения и човек, който да пренася папките. 

Отговори ми:  

„Никак. Само през съдебната система. До сега има хора, които са в затворите.“ 

(а става дума за събития от 7-8 години преди това.) „Само това успокоява ЕК, защото 

тя е наясно, че ще има злоупотреба с тези пари, но иска да вижда, че тези, които са 

злоупотребявали, са в затвора и че държавата има механизъм да връща тези средства, 

с които е допуснала нередности.“  

В края на същата година – по мое предложение, защитено от Бакърджиев – 

Министерски съвет прие решение, с което се създаде едно Централно координационно 

звено за подготовка на България за участие в структурните и кохезионните фондове на 

ЕС. В него имаше представители на всички министерства, които имат отношение към 

усвояване на фондовете. Всички, които биха искали един ден да участват в харченето 

на европейски пари за общите политики – обща транспортна политика, обща екологична 

политика, обща политики на развитие, включително Министерство на финансите, на 

МВР, (заради Шенген), министерство на икономиката, на екологията, на земеделието и 

т.н. Това координационно звено трябва да извърши цялата подготовка за участие в 

провеждането на европейските политики. Но то не беше политическо тяло, макар да 

имаше и политическо представителството – човек от МС и човек от Външно 

министерство, защото участваха ръководители на дирекции или отдели, които бяха 

пряко свързани с достъпа до фондовете.  

Звеното трябваше да направи няколко неща – първо, преглед на 

законодателството, за да се види къде работи и къде не работи (къде имаме сериозни 

разминавания в базовите правила), да предложи промени и да участва в изписването 

на проектите за тези промени. Това засягаше страшно много сфери. Значи, първо 

законовата база; второ – плановата база, т.е. как ще постигнем синхрон в инвестициите, 

така че едните да не унищожават резултатите на другите. Защото ЕК бе забелязала 

вече в страните преди нас, че, примерно, пътната агенция прави нещо, а след нея 

някаква друга инфраструктура преорава направеното тази година. Нещо, което в 

България става непрекъснато. Това е някакъв проблем, с който българската 
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администрация се бе сблъсквала още от времето на късния социализъм, и Държавният 

планов комитет е опитвал да се справи, и Министерството на териториалното развитие 

и благоустройството е опитвало да се справи, но без успех. Защото по онова време 

всяко министерство си е една затворена феодална крепост – да, има възможност за 

радикална намеса отгоре, от Политбюро, но всеки началник си има своите връзки и се 

рискува тези междуведомствени битки да се превърнат в битки вътре в Политбюрото 

или Държавния съвет.  

Това беше много голяма грижа на ЕК, когато се планира стратегия за развитие, 

тя да е кохерентна вътрешно и външно. Може да е много необходимо да има магистрала 

между Варна и Русе, но не можеш да обосновеш харченето на европейски пари за нещо, 

което е извън европейската транспортна система. Българската стратегия за развитие 

трябва да е кохерентна с тази на ЕС. Ние може да смятаме, че ни е много важна 

връзката между Белград и Истанбул, обаче това сега не е европейки приоритет – 

гърците какво печелят от това… Отвъд този преднамерено брутален пример, трябва да 

се постигне кохезия между гръцките, българските и румънските планове, но не само по 

тези въпроси, а за всичко.  

  
Тази материя е много сложна, как я разбират членовете на Звеното? За 

антрополог и социолог би трябвало да е ясно, че „феодалното мислене“ не е 

изчезнало с рухването на социализма. Как се постига единомислие в работата на  

Звеното?  

  
Не е толкова сложно. Понякога не се налага да обясняваш и да чакаш да те 

разберат. Затова по-горе стана дума, че е много важно да имаш собствен политически 

авторитет. Трябва да можеш да вдигнеш телефона на министъра на финансите и да го 

помолиш да се срещне спешно с шефа на европейския си отдел или с представител на 

друго министерство и да се разберат, защото сроковете текат…  

То Иван Костов започна кариерата си от финансовото министерство и си бе 

подбрал хората още от най-ниско ниво – беше ги следил от младши експерти в отдели. 

Там работех много добре с Д. Радев, който имаше статут на първи зам.- министър, 

защото той отговаряше да сме в добри отношения с МВФ и СБ. Понеже е банкер, ползва 

се с доверието на Костов, ползва се и с доверието на външните институции. Сега трябва 

да е шеф на БНБ. Пл. Орешарски, млад зам.-министър, голям пич тогава, с когото 

работихме, защото отговаряше за парите за инвестиции. К. Ананиев, в момента 
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министър на здравеопазването, служебен финансов министър и дългогодишен зам.-

министър на финансите, занимаващ се с бюджетирането. С всички тях се разбирах 

чудесно, защото в техните очи съм имал тежест, заради пряката подкрепа на Костов и 

Бакърджиев, а второ, заради разумните аргументи, които излагах. И вече споменах, че 

след като бе приет основният принцип за управлението на еврофондовете, никога не 

съм срещал обструкции.  

А освен всичко друго, на всички тях това им изглеждаха много далечни неща. 

Радев трябваше година за година да се справя с Ан Макгърк, директорът на отдела за 

България в МВФ, с основание наричана в нашата преса Макгърч. Тя работеше само 

едно – рестрикции, рестрикции, рестрикции. Следеше изкъсо приходната част на 

хазната, за да знае къде, кога и за какво плащаме. Трябваше да са сигурни, че ще си 

обслужваме заемите – фалирала държава, взета, в известен смисъл, на ръчно 

управление от международните финансови институции. Споменавам тази персона, 

защото през цялото време трябваше по някакъв начин да я заобикаляме. Когато съм 

имал среща с нея да говоря по стратегическите въпроси на членството в ЕС, тя винаги 

казва:  

„Това е много далечна перспектива, моят мандат е много по-къс, аз имам друга 

задача…“  

Тя си беше абсолютно права, съобразно политиката и правилата на МВФ, 

макроикономически погледнато. Ние, без траншовете от международните финансови 

институции в подкрепа на платежния баланс, щяхме да фалираме и при Костов. Ние 

сме в борд, но тече тежко престуктуриране на икономиката, държавните предприятия 

трябва да се приватизират или закриват. Защото едно е, че са много закъсали, а другото 

е, че в този момент има свръх-предлагане. Ако предлагаш едно предприятие на година, 

можем да използваш различни инструменти, за да вземеш най-добра цена. Но когато 

разпродаваш на конвейр, взимаш колкото ти дадат. Така че тя си беше абсолютно права 

да следи за макро-икономическите баланси, за да подпише, за да си получим 

следващия транш в подкрепа на платежния баланс. Иначе фалираш отново, нова криза 

политическа и …. Макгърк се грижи за интересите на кредиторите на България. А и 

всички външни институции, с които партнираме, включително ЕК, гледат оценките на 

МВФ.  

Това е част от една голяма международна игра. По принцип, колкото си по- 

фалирал, толкова повече трябва да разчиташ на хитрост, а не на принципни разговори. 
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Аз съм писал една статия, която излезе от името на Евгени Чачев, когато той стана 

министър на регионалното развитие. В нея направих на дробсърма един известен 

макро-икономист, който продължаваше да изповядва философията на МВФ. Така че 

този дебат тече и участваш в него, но не за да промениш опонента, а за да спечелиш 

други съюзници.  

Да Ви кажа за А. Макгърк – Костов като видя, че почнахме да правим нещо в това 

Координационно звено, ни каза:  

„Ще имаме един семинар в Сандански, сядайте с Илиян Василев и направете 

една тригодишна инвестиционна програма (на основата на това, с което се 

занимавате).“  

Ама това вече е къса писта, не е 2005-2012-та. Ние седнахме и я направихме.  

Даде ни думата и ние обяснихме какво бяхме решили. А тя направо подскочи:  

„Каква инвестиционна програма! Вие нямате достатъчно приходи от 

приватизация, от данъчни постъпления, да си покриете заемите…“  

Тук вече идва стратегическата аргументация. Всички тези инвестиции са 

обосновани, те имат своите схеми на възвръщаемост. За да са сигурни нашите 

кредитори, че ще си получат парите, трябва да направим тези инвестиции. Така или 

иначе, тя това нещо – тогава, в Сандански - не го прие, а самият формат на разговора 

нямаше как да завърши с административен акт.  

Но пък самата инвестиционна програма стана факт и после на нейна основа 

започнахме да правим срещи с редица инвеститори. Един пример, Костов назначи една 

експертна група – Орешарски, Ю. Николова, моя милост, за да преценим къде да отидат 

парите от т.нар. Японска безвъзмездна помощ (макар че тя не беше съвсем 

безвъзмездна). Ако нямаш такъв, макар и неофициален документ, ти няма на какво да 

се опреш, дори да има големи инвеститори. Въз основа на техните стратегически 

интереси и нашата инвестиционна програма се установиха два възможни проекта – 

тунела под Шипка и метрото в София. Там тримата се разделихме, но дадохме 

аргументи и за единия, и за другия проект, а после даваме на самите японци да си 

избират.  

Там на практика се получи тежка конкуренция в самата Япония - между 

Мицубиши и Мицуи. Защото първите произвеждат големи машини, които копаят за 

метрото, а другите пак произвеждат големи машини, но за копаене под планините. То 

си стана вътрешно японски въпрос. Япония заложи на Мицубиши и по този начин се 
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отпуши софийското метро. Без съмнение, тук изигра някаква роля и лобирането на Ст. 

Софиянски, (тогава столичен кмет). Между него и Бакърджиев имаше известни 

напрежения, защото и двамата оперираха на един и същи терен – политическата 

територия на СДС-София. Моята позиция беше, че трябва да подкрепим тунела под 

Шипка. Аргументацията ми беше повече символна, отколкото икономическа. Понеже 

Северна и Южна България са много различни от гледна точка на регионално развитие, 

на нас ни е нужно „Ново Съединение“. Колко ще трябва да се плаща за преминаването 

през тунела, за да се изплати инвестицията, бяхме направили едно изчисление, но това 

е друг въпрос.  

Но мисълта ми е, че цялата тази мрежа на метрото, която виждаме сега, започна 

от средносрочната стратегия, която бе написана тогава – в същото това Централно 

координационно звено. Тя пък стана основа за нещо по-голямо, седемгодишен план за 

икономическо развитие. ЕК искаше ние да произведем такъв седемгодишен план - 2000-

2007 – за икономическо развитите, който да е вътрешно кохерентен и да отговаря на 

стратегическите приоритети на ЕК.  

Това, което трябва да кажа, за да похваля българите, които иначе винаги ги хокат, 

е, че ние единствени от всички останали страни-кандидатки успяхме в този момент да 

представим Национален план за развитие. А ние бяхме най-далече от членството. Как 

стана това?  

Понеже аз не му мълча на Костов (така, де, като си работил, за да направиш един 

човек министър-председател, си запазваш правото да му казваш какво мислиш, да му 

говориш „на ти“, когато сте насаме, и от време на време да му казваш нелицеприятни 

истини). Той още от самото начало беше питал Бакърджиев – за какво му е такъв 

„многознайко“, дето зад гърба му командори министрите, като се наложи …. Не съм бил 

от СДС, не съм политически приклещен, не съм бил даже в листи за депутат. (А и Костов 

имаше една игра да скарва хората помежду им). А отговорът на Бакърджиев бил, че съм 

единственият човек, който може да се справи с ръководството на такова нещо като 

Звеното – бил ни оставил една сутрин в голямата зала на министерството да обсъждаме 

един от многото въпроси на плана и като се върнал, някъде към следобед, все още сме 

били там и работим.  

То трябва търпение и изслушване на всички. Примерно, от министерството на 

икономиката идва един фин човек, говори японски и пр., не може да не го изслушаш с 

уважение. То не става с команди – напишете това или онова! Става с много разговори, 
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с убеждение, а от време на време – с малко изтощение. Всичко става само с много 

голяма добронамереност и, ако някой има проблем, гледаш да помогнеш – да удариш 

едно рамо, кога политически, кога друго. Така че хората да са доволни от работата си в 

Звеното.  

Това Звено, освен че трябваше да изработи този план, трябваше непрекъснато 

да дава междинни стратегически документи по всяко евро, което се харчи у нас. 

Например – по ФАР: стратегия за трансгранично сътрудничество България-Гърция, 

стратегия по трансгранично сътрудничество България-Румъния; стратегия за 

икономическо и социално сближаване. Намесиха се вече и бизнес инкубатори и много 

други; екологична стратегия - отделна, транспортна стратегия - отделна, стратегия за 

развитие на малките и средни предприятия - отделна.  

Отделно от всичко това, програма ФАР се променя, а паралелно се променя и 

програма ИСПА, а и за нея трябва отделна стратегия. За всяка една стратегия трябва 

да се събереш с хората и да се разбереш, а вече се намесва и бизнесът… Трябва също 

да осигуриш санкцията на Външно министерство, а това означава и санкция от 

Брюксел… И става едно непрекъснато шетане, размяна на писма. А трябваше да 

наваксваме… Хем трябва да довършваш ФАР за предишния период, хем ти излиза 

новия ФАР-2001, подготовка за проекти по ИСПА. И непрекъснато обявяваме търгове – 

за консултанти, за изпълнители, за надзор, за какво ли не.  

Това е една машина, но това е машина, която е разчетена да работи в едно 

нормално историческо време. Като започваш да компресираш времето – да събираш 

два мандата в един, работата става почти непосилна.  

Непосилно както за нас, така и за самата Европейска комисия. След всяка среща 

правим мемо (паметна записка): решени въпроси, отворени въпроси, кога кой какво 

решение трябва да се вземе, на коя дата. И пращаме. Всяка седмица се събираме, 

решаваме въпроси и пращаме писма до Комисията. Мълчание.  

Казвам си:  

„Тия нещо не могат да ни смогнат. Първо, не могат да повярват, че онези в 

България са способни на такова нещо; второ, чисто технически не могат да насмогнат…“  

Там работеха в едни малки звена - ЕК не се беше разраснала толкова много, 

както сега, но пък вече се бе достатъчно бюрократизирала. Пишем, пращаме, нищо. А 

то е сложен процес – пращаш по едно копие във Външно министерство, едно в Брюксел, 

едно копие за Делегацията на ЕК, едно копие за МС, дирекция инвестиции, също за 
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министерството си. На практика синхронизираш взаимодействието между много и 

различни среди и, когато една от тях не ти отговаря, това блокира целия процес. А може 

да не ти отговаря, защото някъде нещо си сбъркал.  

В смисъл, нашата подготовка за членство в ЕС бе „стрелба по движеща се 

мишена“. Ние работим в рамките на едни регламенти и политики на ЕС, но много неща 

междувременно са се променили. И като не ни отговарят, си мисля, че нещо сме се 

разминали, защото готвят някакви нови правила.  

Реших да напиша едно писмо – за да ги постресна, което много премислях преди 

да го пратя, защото беше много рисковано.  

По онова време в ЕК имаше две ключови фигури, които основно работеха с 

България. Едната бе Елизабет Славков, която беше шеф на дирекция „Регионално 

развитие“ – много фина и интелигентна жена, която вършеше много работа. Говореше 

малко, но какво ти каже, ти върши много работа. С нея и екипа й трябваше да се 

договорим как ще изглежда бъдещата регионална политика в България – допускаме, че 

вече сме членове на ЕС и ще провеждаме регионална политика, кохерентна с тази на 

ЕС. И трябва да съгласуваме всяка програма, всеки план или проект и така нататък. А 

паралелно с това има главна дирекция „Разширяване“, където заместник -генерален 

директор бе една много бойна ирландска дама – Катрин Дей, (която после направи 

шеметна кариера и се пенсионира като генерален секретар на самата ЕК). Много висока 

топка и много голям скок, а кариерата й се дължи на работа в генерална дирекция 

„Разширяване“. В тази дирекция тя отговаряше за Балканите, плюс страните от бившия 

СССР. Всъщност, тя не ми отговаря.  

А аз в оперативен план точно с нея работя, тя е пряко над мене. Обаче, както си 

му е редът, те двете не се разбираха и не се траеха помежду си. Славков ни казва:  

„Те ви карат да правите едни неща, но те изобщо не разбират от регионална 

политика. Обаче, така или иначе, ще трябва да го преглътнеш…“  

Това си е вътрешна схизма в самата ЕК и тя се решава с други хоризонтални 

механизми.  

Та пиша аз едно писмо, с което казвам ни повече, ни по-малко:  

„Ние тук се стараем много, пратили сме пет писма, показали сме какво сме 

решили вече, но има въпроси, по които питаме как да постъпим, и като няма отговор, 

това ни блокира.“  
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В последствие разбрах, че това писмо е предизвикало голям шум в ЕК, защото 

К. Дей го е приела лично – това писмо й казва:  

„Вие ни проваляте!“  

Това писмо не съм го съгласувал нито с Външно министерство, нито с 

Бакърджиев, то си е в рамките на моите компетенции. Има въпроси, по които 

напредваме, имаме решения, но има и такива, по които ни трябват инструкции, 

(включително консултантска помощ по въпроси, от които нищо не разбираме). И ги 

искаме.  

Около една седмица мълчание.  

Казвам си:  

„Щом и на това писмо не отговарят, тези съвсем са ни отписали.“  

Обаче вторият човек в Делегацията поиска среща с мене. Много, ама много готин 

грък – по произход само, защото отрано излязъл от страната си, учил в Щатите, 

Франция; родата му - в Южна Америка. Както Вюненбюрже, така и Макридис бяха и 

изключително интелигентни, и много добронамерени към България. Тук моята оценка 

може да се размине с мненията на хората, които са работили с тях по деликатните 

дипломатически проблеми. Но аз винаги намирах само помощ от тях. Макар че тя  

няма как да е много голяма - това е много тежка бюрократична процедура – за всеки 

разход трябва да се съгласува със счетоводителя в Представителството. Което 

означава, че един проект, който може да се реализира за осем месеца, става за година 

и половина две – и непрекъснато се предоговарят срокове, дават се мотивации, 

непрекъснато се пишат обяснения това защо се бави… Създава се допълнителен кръг 

от задачи.  

Та на тази среща той ми каза, че моето писмо е надигнало голяма вълна в 

Комисията, защото аз на практика съм си надскочил нивото като коментирам работата 

на Дей пред нейния началник. А тя е много амбициозна и срещу нея винаги е имало 

някакви настроения. Но тя е много силна, аз не мога да се меря с нея… Тази една 

седмица нещата са висели – дали тази вълна да не се стовари върху мене: да се обадят 

на Иван Костов и най-настойчиво да помолят това лице да се разкара от европейската 

писта. Обаче, и до сега не знам как, е надделяла обратната теза – в България работят 

с изпреварващи темпове и трябва да се отделят повече хора.  
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Защото диагностиката на проблема е ясна – в тази дирекция хората работят с 

всички страни от цяла Източна Европа - кандидатки, с Балканите и със страните от 

бившия СССР.  

Та в резултат от цялата случка започнахме да получаваме писмата редовно. 

Което означава, че там вече има човек, който следи кореспонденцията с България и не 

оставя неотговорено писмо. И второ, реална помощ – по всеки въпрос има с кого да 

разговарям, могат да ми организират среща и всичко останало. По това време все още 

съм генерален директор в аналитичния Център към Министерството на регионалното 

развитите и благоустройството. Но един ден Бакърджиев ме извика да ми каже, че 

работата, която върша, вече не е толкова аналитично-експертна, а е повече 

политическа и ме направи заместник-министър. То всъщност ме назначава Костов, 

защото заместник-министри се назначават от премиера, а министър може да си назначи 

главен секретар. Назначиха ме и аз продължих да правя същото.  

Същевременно по силата на паралелната работа в другото звено, пак пряко в 

полето на европейската интеграция, бях събрал един малък екип, с който да подготвя 

промяна в една наредба за изискванията към материалите, които се влагат в 

строителството. Това е много тежка тема, защото старите компании си работят по 

старому – за всичко. Тази наредба удря, много тежко удря целия сектор на строителство 

и свързаните с него предприятия – цимент, бои, чакъл и пр.  

Това не ни се искаше от ЕС, но понеже ние координираме всички инвестиции и 

съответно строителни работи. Например, строим КПП някъде с европейски пари и те 

като дойдат на проверка и видят, че мазилката се е изронила на втората година, ще 

бъде отчетено, не като злоупотреба, а за неправомерен разход - кой носи отговорност 

и кой ще връща парите?  

Та по тази причина бях взел цялата правна дирекция към мене и подготвяхме 

новата наредба. 2001 година, когато сдадохме властта, ние вече бяхме прокарали тази 

наредба за строителните материали. Това обаче подготви в много голяма степен 

българския бизнес да бъде конкурентоспособен за годините на членството вече след 

2005-2007, защото иначе при всеки конкурс по европейските регламенти щяха да 

печелят само чуждестранни компании. А между другото строителните предприятия вече 

бяха преминали през читава приватизация – големи германски и австрийски фирми 

бяха навлезли у нас в редица производства – бои, дограма и щори, цимент, бяха 

модернизирани, което пък решава и другия проблем със замърсяванията, примерно, на 
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циментовите заводи. Това е огромна бизнес вселена, която не ни бе приоритет при 

присъединяването, но пък успяхме да се подготвим и да запазим строителната 

индустрия. Имаше малко мрънкания, но без голяма съпротива… Събирал съм много 

предприемачи да им обясня, че е много важно те да се подготвят отрано и да си 

направят инвестициите - за да не се окаже целият строителен бранш издухан от гръцки 

или германски компании, които вече са навлезли. И се оказа, че бизнесът е даже по-

сговорчив, отколкото очаквах – бяха разбрали сами, че с протекционизма на държавата 

е свършено и, ако искаш да направиш нещо с европейски пари, трябва да бъде 

качествено.  

  
А в целия този процес случваше ли се да работите с браншови 

организации?  

  
Да, имаше много хубаво партньорство с големи браншови организации, 

примерно, германски, около българо-немския икономически форум, също с испанци и 

прочие…  

  
А български браншовици разбираха ли за какво става дума и можеха ли да 

бъдат полезни в подготовката за присъединяване към ЕС?  

  
Тези, които бяха работили с Техноекспортстрой, които бяха работили в чужбина 

- в Либия под британски надзор, бяха много наясно. Ние изнасяхме много строителство 

в Русия и там се работеше мърляво. Обаче по едно време германците бяха дали едни 

големи пари, за да се построи едно селище в Русия, и тези, които бяха работили под 

германски надзор, Главболгарстрой, например, разбираха, че не може да се работи 

калпаво. Така че големите компании, а покрай тях и новите играчи, които се появиха – 

Н. Михайлов, В. Божков и др. – също разбираха, че за да постоиш нещо с европейски 

пари, дори да е участък от магистрала, той трябва да отговаря на европейските 

представи за магистрала – по всички технически параметри.  

Но това бе един апендикс, който направихме, паралелно с работата, която се 

вършеше в Националното координационно звено. То работеше до края на подготовката 

ни за членство, защото трябваше да подготви България за работа в условията на 

членство, когато вече действат други координационни механизми. Даже и след това си 
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остана като звено, защото все някой трябва да прави координация на инвестициите и 

да разработи национален план за икономическо развитие до 2020 г.  

  
А кой Ви наследи на поста ръководител на звеното?  

  
  

След мене дойде една много неподходяща дама от министерство на финансите, 

срещу работата на която съм възразявал публично.  

Паралелно с тази работа, (според структурата на министерството, която бях 

нарисувал в началото, защото ЦКЗ е инструмент за координация), в самото 

министерство трябваше да се направи негово звено за управление на регионалната 

политика. Имахме осигурени щатовете; направихме конкурс; явиха се 130-140 човека, 

от които трудно подбрахме екип 13-14, които ни се струваха читави, (но после двама- 

трима от тях не се оказаха подходящи). Останалите обаче и досега са хората, които се 

занимават с регионална политика у нас.  

Една последна подробност. В това ЦКЗ, което трябваше да изработи Национален 

план за икономическо развитие на страната и всички онези стратегии, за които говорих 

по-горе, дискусиите, които проведохме, отвеждаха към извода, че, ако приложим в 

пълнота стратегията за икономическо развитие, ще възникнат много тежки дисбаланси 

между северна и южна България. Първо, поради факта, че южните региони граничат с 

Гърция, стара страна членка на ЕС, второ, защото се намира на една икономическа ос 

- между Виена и Близкия Изток. Поради това ние направихме, без да ни го искат от ЕС, 

но след разговори с нашето правителство, един втори план - за регионално развитие. 

Неговата цел бе да компенсира дефектите, които щяха да се проявят във времето от 

приложението на първия план. Първият трябваше да се финансира с европейски пари 

и с пари от други финансови институции, а вторият – с пари от националния бюджет. 

Защото той не отговаря пряко на приоритетите на ЕС - примерно, транспортни 

коридори. И там се получи някакво скъсване с тези след нас, защото те продължиха да 

правят само това, което пряко им се искаше от ЕК – национален план за икономическо 

развитие 2007-2013; 2014-2020.  

Поради това ползите от присъединяването към ЕС много по-силно се усетиха в 

Южна България. А онова, което беше основната цел на плана за регионално развитие, 

не се реализира и някои региони от Северна България - Северозападът си потъна. И 

тук има претенции към поредица от правителства, които правилно си гледаха 
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европейската и натовската ориентация, но допуснаха крайна неравномерност в 

регионалното развитие. Гледам, че напоследък са започнали нещо да говорят в тази 

посока – тунел под Шипка, магистрала до Видин, тунел при Петрохан, но то веднъж като 

допуснеш населението да се изнесе от един регион, много по-трудно става да го върнеш 

след това там. Цената на връщането е много по-голяма.  

Целта на националния план за регионално развитие бе за 2000 година по 

програма ФАР бе фокусира върху два региона – Родопите и Северозападна България. 

И в Брюксел го приеха, защото данните бяха недвусмислени. Но тази програма при 

правителството на Сакскобургготски бе провалена. Защото там трябваше да се 

направят – най-важното – бизнес-центрове. Виждал съм как се прави това в чужбина – 

Барселона, Дъблин и т.н. Понеже Сакскобургготски не го биваше в такива неща, 

министерствата се изпокараха помежду си – кой да управлява програмата, къде да има 

бизнес-центрове, кой да ги строи и пр. Ентропията взе връх…  

Аз пък тези региони съм ги изстрадал… Колко доноси са писали по мой адрес и 

съм се обяснявал пред ЕК – едни казват, че съм родом от Видин, от Михайловград, 

други от Смолян, или че там ми е бизнесът или ще ставам кмет, примерно в Кърджали. 

Защото у нас не може да е иначе – ако работиш за някой район, трябва там да имаш 

интерес. Приема се, че обективните критерии са за парлама и се търси личен интерес 

– дали съм оттам или имам политически интерес.  

Но така или иначе, от цялата тази стратегия за регионално развитие се направи 

поне едно нещо поне за Родопите,( което го имаше и за Северозападна България, но 

там то не получи никакъв напредък). Това е границата, която беше затворена – два 

пропускателни пункта в двата края, а по средата – нищо. Сега границата стана 

пропусклива с ка-пе-пе-тата, които се направиха (трите контролно пропусквателни 

пунктове - при Гоце Делчев, Златоград, Макааза). Родопите може да не са се развили, 

но и не загинаха – много българи отиват да си намерят работа в Северна Гърция, много 

гърци идват да правят бизнес в България. Като следствие от нашия план и следствие 

на направените целенасочени инвестиции се оказва, че Южна България е повече 

свързана със Северна Гърция, отколкото със Северна България. Северна Гърция оцеля 

при голямата криза след 2008-ма благодарение на българите.  

Като се дигнеш на едно по-високо управленско ниво, виждаш как могат да се 

решат проблемите. Само че в Северозапада стоеше проблемът с политиката в  
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Сърбия. Сърбия пропусна определени шансове, но и ние имаме неблагоприятни 

последици. Едва напоследък, последните 1-2 години се промени отношението им към 

нас – не защото станаха добри момчета, онези в Белград, или защото Бойко ще ги 

вкарва в ЕС, а защото видяха, че Източна Сърбия оцелява от българските туристи и 

има негласно разпореждане левът да се приема за легитимно разплащателно 

средство. Но чак сега, защото много тежко преживяха факта, че България си даде 

въздушното пространство за самолетите на НАТО за бомбардировките при Косовската 

криза. Отне много време на икономическата логика да пробие над политическите 

чувства.   

За това ще стане дума след малко. Нека доизясним друг въпрос около 

Централното координационно звено – какви са взаимоотношенията между него и 

дирекцията в Министерски съвет, оглавявана от Юлиана Николова, за Европейска 

интеграция и взаимодействие с чуждестранните финансови институции?  

  
Отношенията бяха отлични, защото имахме съвършено различни задачи. 

Нейната дирекция по-скоро подпомага Костов като координира дипломатически и 

политически въпроси, докато ние се занимаваме с инструментите на развитието и 

провеждането на политики, които стават възможни едва след като се решат тези 

въпроси.   

Но в интервюто с нея става дума, че се е стигало до ситуации на много 

тежки спорове помежду ви – имате ли спомен за такова нещо?  

  
Не ми е това централен спомен. Моята психологическа настройка от онези 

времена е, че имам политическа власт и самочувствие, които обаче се използват само 

в много краен случай. Но сме имали безкрайни спорове. Например, първият ни голям 

спор бе за Японския заем. Но в крайна сметка, предложихме на японците аргументите 

за двата варианта. Нейната работа е да се разбере с тогавашния кмет Ст. Софиянски. 

Даже съм питал Бакърджиев – какво е предложил Софиянски на Костов, за да получи 

този заем за метрото, което той не е могъл да предложи, за да стане тунела под Шипка. 

Обаче това ставаше вече по времето, по което Костов беше намислил да смени 

вицепремиерите си, а той тях може да смени, а не може да смени кмета на София.  

Но понеже на мене винаги ми е била много важна идеята за „Ново  

Съединение“, разговарял съм с Бакърджиев да намерим някакви пари, зад гърба на  Ан 

Макгърк, за да продължи работата по магистрала Хемус, която бе замряла тогава 
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напълно. Беше стигнала до първите естакади до Гара Яна и дотам. Успяхме, но това 

съвпадна по време с намерението за смяна на кабинета. И си спомням репликата на 

Бакърджиев – „Минахме Балкана!“. Тогава, естествено, и премиерът присъстваше на 

откриването, но пък беше подготвил така нещата, че Бакърджиев бе изтласкан 

абсолютно в периферията и се върна оттам бесен. Но то с това си остана – 

прескачането на Балкана.  

Мене лично много ме е яд. Защото дълги години съм работил в Северозападна 

България – 12 години съм бил секретар на едно дружество, което работеше там, 

паралелно с работата в Родопите. Връщаш се оттам винаги с лошо настроение. Имало 

е случай на брифинг след края на теренната работа, момичето, което е било там, 

започва да плаче… Крайно депресираща ситуация в целия този регион.  

И за много други неща сме се карали с Николова. Защото нейната основна 

задача, както и тази на Вл. Кисьов, е дипломатическата победа. Тя вдига телефона и 

ми казва:  

„Вие сте направили това и това, обаче, Комисията иска еди-какво си!“  

Добре, обаче, Комисията иска еди-какво си, но не е само това – аз пък имам 

писмо от друга дирекция с други инструкции. Пък и Комисията праща разнопосочни 

сигнали – главна дирекция „Транспорт“ казва едно, Екофин – друго, главна дирекция 

„Търговия“ – трето. И е ясно, че ти, ако следваш всички инструкции, ще влезеш в едни 

капани, които са заложени другаде.  

Николова и Кисьов дойдоха от икономическото министерство и на тях им бе по- 

важна макроикономическата ситуация – от една страна, пазарна икономика (без нея, 

всичко е от Лукавого) и, второ, правата на човека. А пък нещата, с които аз се 

занимавам, са харчене. Част от тези харчове се обосновават с някакви анализи, 

възвръщаемост и пр. Но пък част от тези харчове са с много отложена във времето 

възвръщаемост.  

А на тях им са важни съвършено други неща. Например, трябва към 2000 година 

да сме си оправили граничния контрол, за да паднат визите. А аз с визи не съм се 

занимавал. А Кисьов, Николова, Приматарова, Тафров и т.н. – те имат съвършено други 

приоритети.  

Примерно, имаме някакви проблеми с испанците и обажда ми се външният 

министър, Н. Михайлова, за да ме уговори да се срещна с испанския посланик. Аз в това 

време избирам консултант по един от проектите. И посланикът лобира за свой кандидат. 
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Как няма да се караме – те си гледат други баланси: като ходят с Костов по столиците, 

поемат ангажименти. Но аз не знам за това, а в крайна сметка топката идва при мене, 

защото не те обявяват търговете… Та аз, за да угодя на Михайлова, избирам 

предложената ми испанка. Обаче Делегацията на Комисията недоволна, защото имала 

друго виждане. Ти хубаво укрепваш двустранните отношения, но пък Делегацията е 

взела на ръчно управление програма… И почват едни търкания.  

Но моята философия е, че тези караници трябва веднага да се забравят. Защото 

работата го изисква.   

А имате ли особено ярък личен спомен от целия този процес?  

  
  

Може би най-яркият ми спомен е този скандал с К. Дей. Тогава взимаш едно 

решение и в рамките на една седмица не знаеш къде си – или си политически мъртвец, 

или си „на гребена на вълната“. Това е едно от нещата, които много силно  ми се е 

отпечатало. Заради това и помня имената.  

До 1991-та мене не ме пускаха в чужбина. Имах стипендия за Барселона, не ме 

пуснаха. Но имах стипендия и за Русия, и там не ме пуснаха. След това, първите ми 

излизания бяха в среди на антрополози и етнолози – правих си изследвания на терен в 

Румъния и България. А пък с тежка администрация изобщо не съм се сблъсквал, камо 

ли европейска. Та случая с Дей го помня. Също и първия случай, с който започнах – 

току-що си започнал работа и идват едни чужденци и ти казват, че  затварят цялата 

програма за България… Това действа шокиращо!  

Аз имам известна представа от министерство на транспорта, защото баща ми 42 

години е работил в БДЖ, там включително. Но въпреки това не познавах системата, не 

знаех как работят отделите, а трябва за 15 минути да намериш решение.  

Също и срещата, когато пред всички ми казват, че трябва да стана главен 

секретар на министерството - защото трябва да направя на практика онова, което съм 

написал на хартия. Страшен стрес и адреналин! Аз тогава силно отслабнах и даже имам 

похвала от Дайнов, който каза:  

„Всички като влязат във властта се оядоха, а само ти се стопи…“  

Или споменът с Пешелеевски, който идва и ми подарява книга „120 години 

строителни войски“; носи ми пистолет, надписан с моето име, който – разбира се, не 

взех. Не приемам такива подаръци, но още повече, че в този момент трябва да се готви 

закриването на строителни войски. Няма как в ЕС да има безплатен труд и от Комисията 
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бяха поставили въпроса за строителни войски, когато подготвяхме работата по 

програма ФАР. (Ние обявяваме обществена поръчка за някакво строителство и 

строителни войски се явяват на търга. Ама Комисията казва, че не може, защото с този 

безплатен труд изкривяват пазара.) А междувременно те се бяха дискредитирали много 

около скандала с Джерман-Скакавица – по времето на Виденов полицията наби 

местните хора от Сепарева баня, които не искаха деривацията, а то после, като я 

построиха, тя се саморазруши. Та бях наясно с ролята на Пешелеевски и строителни 

войски…  

Иначе ярък личен спомен също е, когато 2001 – вече в края на мандата Кисьов 

ме извика при Вюненбюрже, който да заяви публично с тържествена церемония, че ние 

сме единствените, които имаме завършен план за развитие. Това е приятна похвала, но 

не е да ми е дигнала адреналина… То вече ние се готвехме за новите избори. В 

следващите избори всичко, което бяхме направили в Националния план за 

икономическо развитите и в плана за регионално развитие, трябваше да превърне в 

микро-платформи за всяко едно конкретно място – за всеки един депутат - какво трябва 

да се прави по години даже.  

Ама иначе съм присъствал на какви ли не срещи. Но какво ти преживяване – то 

си беше една хамалогия. Бакърджиев си гледаше две неща – СДС София и 

министерството.  

Министерството се сцепи на две – едното парче, което се занимаваше с 

подготовката за членството в ЕС, където бях аз, другото, където беше държавната 

собственост и концесиите, което си беше бизнес. Това дава едно голямо спокойствие и 

терен за работа, защото всички активни субекти се бяха насочили към това какво могат 

да купят от министерството; къде да вземат някой плаж на концесия; да купят някакви 

барачки, някакви терени, някакво заводче и т.н. И понеже там е фокусът на вниманието, 

министерството се сцепи на две – на министерство на ценностите и министерство на 

интересите.  

Но това означаваше голяма свобода, но и огромна работа, голяма хамалогия. 

Освен това ходех непрекъснато до Страсбург, защото бях член на Комитета за 

регионални и местни власти, а и ме избраха в бюрото на този комитет последните две 

години. Та непрекъснато София-Страсбург и обратното. Много често - до Гърция, вече 

стана дума.  
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Освен това отговарях за цялото трансгранично сътрудничество, ходех до 

Македония, а там започна бежанската вълна и заедно с един заместник -министър на 

отбраната трябваше да организираме бежански лагер. Също и до Сърбия. И с Румъния 

трябваше да договорим трансгранично сътрудничество. Така че имам много готини 

моменти, но това беше една голяма мелница.  

После дойде 99-та и Костов направи промените в правителството. Евгени Чачев 

стана министър, а аз продължих да работя с него. На практика, ритъмът на частта, 

работеща по европейската интеграция, си продължи. Рутинна работа.  

  
А като стана дума за началото, дали имате спомен на някакъв публичен 

форум да е било обсъждано какъв е смисълът на самата европейска интеграция 

– дали е основно ценностен, цивилизационен избор или е инструментално 

решение на проблемите на нашето общество?  

  
Така поставен, въпросът даже изглежда малко нелеп.  

Ще ви кажа как ние го виждахме тогава. Аз съм участвал във всички протести, 

както си му беше редът. Първо – срещу Член 1 на Конституцията, бях на страната на 

протестиращото гражданство. Зимата на 97-ма срещу парламента, вече бях на страната 

на екипа на президента, който се занимаваше с въпроси за мениджмента на протеста – 

те хвърлят камъни по парламента, а аз дондуркам двама западни журналисти, да не 

пострадат.  

След това, след като избрахме Петър Стоянов, падна правителството на 

Виденов, а и след това избрахме Костов, аз и хората около мене, ние видяхме някакъв 

процеп в историята. Докато го има – да се промъкнем, защото ще се затвори.  

  
Имали сте усещане за „процеп в историята, който ще се затвори“?  

  

  

Абсолютно, как иначе!  

Накъдето и да се обърнеш, до когото и да се допреш – тук руски агент, там 

българско ченге. Идва някой нещо да приватизира, уж е от СДС, а зад ъгъла го чака 

банкерът с парите, който е от ДС.  

Понеже аз се занимавах с планирането на цялата инфраструктура, в един 

момент отговарях и за двата нефтопровода – Бургас-Александруполис и Бургас- 

Вльора, единият руски, а другият американски. Аз бях ръководител на българската част 
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от преговорния екип по двата проекта. Виждаш непрекъснато, че Русия може да е 

поотслабнала, но изобщо не се е отказала - първо, изобщо България да не стане член 

на НАТО, после - на ЕС. Та чак после - че няма да ни пречат за ЕС, за да им станем 

някаква подводница в ЕС. Първият ми партньор в Русия е А. Милер, първо бе зам.- 

министър на енергетиката, а после стана шеф на Газпром. Но веднага виждаш, че е 

„процеп в историята“, защото Империята си е там и, макар временно да се е фокусирала 

върху вътрешни си задачи: играе свои игри да сменят някакви кланове – ще ударим 

едни, ще подкрепим други…. Но рано или късно, ще се върне на темата за външни 

задачи. А и Бакърджиев още от самото начало на преговорите трябваше да договори 

ново газово споразумение, защото Ярембургското изтичаше. И през цялото време се 

виждаше, че Русия си има лостове за вътрешно и външно въздействие. И беше ясно, 

че сами не можем да се справим – трябват ни нови съюзници.  

А освен това са ми разправяли хора от министерството разни случки – например, 

идва при предишен министър, Тотев, руският посланик с наш „голям бос“, (Илия 

Павлов), а министърът ги приема по къси панталонки, свойски решават ключови 

въпроси. (Това продължи и при царя.)  

Та при нас беше абсолютно ясно, че е за малко… Освен това при нашето 

правителство, когато Костов отказа да приема бежанците, косоварите, и трябваше да 

ходим да правим лагер в Македония, от НАТО и САЩ казаха:  

„Ама ние ще сложим край на политиката на отворените врати…“  

Костов обаче си взе своето решение и си плати цената – няколко години не го 

канеха в американското посолство. Няма начин да не си платиш цената…  

В момента, в който си дадохме въздушното пространство, за да се връщат 

самолетите след бомбардировките, това пречупи много хора. Казвам го, защото съм 

бил член и на Комитета за НАТО. По линията на инфраструктурата, която планираме, 

това е пряко свързано – защото членството в НАТО също пряко засяга качеството на 

инфраструктурата - та съм бил и член на делегацията в Съвета на Европа, и на 

Комитета за НАТО.  

За Съвета на Европа се наложи да изнеса доклад за децентрализацията. Защото 

на тях им бе проблем качеството на демокрацията и в тази връзка – децентрализацията 

на властта. Та се наложи да им изнеса доклад на френски, с което да обясня, че ние 

разбираме проблема и вземаме някакви програмни и практически мерки да го решаваме 
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– било чрез приватизация, било чрез овластвяване на местните власти, (което те искаха 

да чуят, всъщност, - че решаваме проблема).  

Но да завърша предишната тема – беше ясно, че има един процеп, който или 

много скоро ще се затвори. Или ще стане толкова тесен, че ние няма да минем през 

него или пък минаването през него да ни изтощи напълно. И ние трябва да си свършим 

работата, преди вратата да е хлопнала.  

И това, че сме го свършили, не е за вярване – има една шепа хора: Кисьов, 

Тафров, Приматарова, Николова, имат невероятни заслуги. Защото ние трябваше да 

започнем с промяна на представата за България. Защото за много дълго време, дори 

след като бяха казали – „Добре, ще ви вземем“ - и бяха започнали 

предприсъединителните разговори, те си ни разглеждаха като политически сателит на 

Русия. И по редица въпроси ни питаха:  

„Вие сега сте по-близо до ЕС или сте по-близо до Русия?“  

И ми се струва, че и сега е в реда да ни попитат вие Османската империя ли 

избирате за партньор, с Русия ли сте или с ЕС?  

Чест му прави на Костов, че по такива въпроси винаги заставаше на ясни 

позиции. Чест прави и на царя, че по този въпрос също беше последователен – макар 

и по други мотиви, не се отклони от тази линия.  

Тук трябва да се каже, че също от ДПС, когато съм искал помощ по европейски и 

натовски въпроси, винаги съм я получавал на 100 и даже на 200 процента. Важно е да 

го отбележим, защото има една анти-ДПС реторика у нас, която има основанията в 

клиентелизма и всичко друго. Но, винаги, когато им е искано съдействие, сме 

получавали всичко. В щаба за изборите на П. Стоянов до мене стоеше Емел Етем. И 

след това – винаги сме имали подкрепата им. Също и с ВМРО.  

Но дали Искра Михайлова – като заместник-министър в едно правителство и 

министър в друго, дали Ремзи Осман като шеф на парламентарната комисия по 

регионално развитие, каквото им е предложено по линия на европейската интеграция, 

винаги е приемано. Важно е, защото днешната гледна точка много изкривява нещата. 

Ето, например, сега Искра Михайлова е единственият български евродепутат, който е 

шеф на комисия – на регионалната комисия в Европарламента, но никъде у нас не й 

дават трибуната.   
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Говорейки за връзките между процесите на присъединяване към НАТО и 

към ЕС – според Вас е по-съществена обвързаността между двата процеса или е 

съществено различието между тях като два паралелно протичащи процеса?  

  
Това, разбира се, са два процеса, но ние ги сложихме политически в „една 

кошница“. Те минаха под общия знаменател на откъсването ни от обвързаност с 

османско-руското наследство, на про-западната ориентация. Руската федерация се бе 

прибрала много към себе си. И на масата на сигурността нямаше никакви сериозни 

оферти. Щото то и натовската оферта бе една доста условна за дълго време. Спомням 

си, че като съм водил делегации в Русия, на по-частни разговори е ставало дума – някой 

се е опитвал да намекне (или даже да натвърди) – че защо ние, видите ли, толкова 

много се натискаме за НАТО, та се е налагало аз да отговарям:  

„Аз не виждам на масата никаква сериозна оферта. Вие нищо не предлагате. 

Развалихте СИВ и досега сума наши предприятия имат проблеми – фалира нашата 

икономика, фалираха нашите банки, фалира до голяма степен и българската армия, 

като остана без поддръжка за техниката. Дайте някаква оферта и ще можем да 

разговаряме…“  

Но и натовската оферта бе много хлабава – чак до Косовската криза. Но пък 

приемането ни в НАТО много сериозно жегна ЕС. Защото натовската лоялност и 

лоялността към ЕС по много теми съвпадат, но не по всички. И това сега го виждаме 

много добре. Но в момента, в който ние и Румъния станахме членове на НАТО, това 

направи необратимо нашето членство в ЕС. Но това е много голям въпрос…  

Аз лично съм гледал на двете като неотделимо скачени. Те бяха пакетирани още 

при П. Стоянов, после и при Костов остана така. По-късно и при царя се запази този 

пакет, но не без решаващото лично присъствие на С. Паси. То е малко като акупунктура 

– трябва да е точният човек на точното място, иначе става вреда… Мога да давам много 

примери за такива решаващи неуспехи.  

Много е важен личният отпечатък на човека върху процесите. А. Приматарова бе 

изключително ценен дипломат – и като характер, и като езици, и като излъчване. В хора 

като Приматарова и Тафров западните партньори разпознават „свои хора“. За нея 

Европа и Европейска култура не са празни думи. Тафров е превеждал Мишел Турние – 

говори такъв френски, че в него не се вижда български пратеник.  
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Това се промени при царя. Следвайки си своите приоритети, той направи толкова 

отстъпки на мутри, ченгета, руснаци – поради особеностите на биографичната 

траектория, той има мистичен ужас от комунисти, ченгета и руснаци. От този мистичен 

страх той допусна неща, които не биваше да прави. Изпрати посланик в ЕС в Брюксел 

Бойко Коцев. Кой иска да обядва с Бойко Коцев?!  

Той не бе разпознаван, според информация от хората, с които имам контакти, 

като европейски човек; разпознаван бе като човек от старата номенклатура, човек на 

Русия. Поради което не успя да си създаде подходящи контакти и да има изпреварваща 

информация. Поради това допуснахме въобще да се говори, че България ще стане член 

на ЕС при особен режим. В последния момент допуснахме да ни сложат този режим, 

защото нямахме предварителна информация и да успеем да противодействаме. Те ни 

пробутаха клаузата с механизма за мониторинг. Заради калпавата си външна 

дипломация и калпавото външно министерство, нямахме изпреварваща информация 

какво ни се готви на множество предварителни, закрити срещи.  

Пълно заспиване – те решиха, че членството в ЕС е вече готово, а те ни сложиха 

механизма. Той може сега да играе някаква положителна роля, доколкото е инструмент 

за външен натиск за реформа на съдебната система. Но иначе вече 12-та година той не 

дава резултат, а ние знаехме, че няма да даде резултат още от самото начало.  

Там точно, както се справи едно съзвездие от дипломати от предишното време, 

(които споменах по-горе), следващите проспаха възможности. И ролята ни сега се 

свежда до това да подкрепяме силните на деня. Това го приемам много лично и много 

ме е яд! След като няколко години си работил толкова много, за да постигнеш 

равноправно членство, доколкото е възможно (то си е ясно, че бедните страни не могат 

да са напълно равноправни, но политически равноправни). Идеята беше за три- четири 

програмни периода – за 28-30 години – да станем на средно европейско равнище!  

  
Но трябва да се вземе предвид и обратната аргументация – в резултат от 

опита на ЕС с вече приетите страни от Централна и Източна Европа, в западните 

общества се надига недоволство от разширяването и Механизмът за 

сътрудничество и проверка е въведен за успокояване на политическите среди и 

обществените настроения в западните общества. Даже той е дипломатически 

успех за нас, защото е много по-мека форма на подготвеното от Комисията…  
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Това е една хубава интерпретация, но нашите дипломати бяха изненадани от 

това предложение. Гласуването на нашето членство бе минало през парламентите и 

след това дойде този механизъм.  

Какво правеше в аналогични ситуации Костов? Отива да преговаря във 

Великобритания, а там му казват – добре, но що не ни дадете водата на София. И 

Костов пуска съответната бележка към Софиянски. А на тях това им трябва не заради 

водата на София, а се целят по-надолу към Истанбул. Това тук им е само подстъп.  

Същото с Испания – да, да, ще ви подкрепим, ама вижте там има един завод в 

Девня…  

В смисъл, ние сме си „платили цената“ за равнопоставено членство. С 

некачествена дипломация изтървахме постигнатото.  

  
Вие споменахте нещо много важно – имали сме подкрепа за членството ни 

в ЕС, но то идва с цената за защитени интереси…  

  
В това няма нищо нередно. И със САЩ бе същото. Те казват:  

„Ще искате защита от НАТО, но ние нямаме никакви интереси тук. Никакви.“  

Единствените им интереси са двете електроцентрали. Това е напълно нормално 

да имаме ние интереси там, но и те трябва да имат интереси тук. За всички страни е едно 

и също.   

Имате ли впечатление от многобройните си срещи с чуждестранни 

представители да е имало някоя страна, която да е разпознаваемо по- 

благосклонна към България, отвъд конкретните частни интереси в един или друг 

бизнес?  

Със сигурност мога да кажа, че България нямаше страна-влекач, както беше 

Франция за Румъния. В някои моменти, да кажем, Германия се е застъпвала, но не 

извънредно.  

Тук трябва да кажат дипломатите, но според мене когато започнаха процесите, 

умните хора около Ж. Желев направиха усилия да се закачим за Вишеградската група. 

Но получихме едно много хладно отношение за нашето желание да вървим заедно с 

тях, макар и няколко крачки зад тях. Може би и те ни смятаха за много лоялни към Русия.  
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Мисля, че на няколко пъти Австрия се е застъпвала за нас. Но и те бяха 

абсолютно непреклонни към въпроса за АЕЦ Козлодуй, защото и населението им беше 

непреклонно.  

Гърците са особен случай. Те много искат да доминират на Балканите. (Искаме 

да направим нещо с Македонците, а те първо питат как ще реагират гърците.) Те винаги 

много силно са си гледали собствения интерес – гръцките фирми да стъпят у нас: 

търговски, консултантски, строителни фирми, гръцки банки, а едва след това вече, да, 

ще ви подкрепяме за ЕС. Пък и имат основание да се смятат за лидер на ЕС на 

Балканите. Но чак да са полагали усилия за нашата кауза… не, умерено темпо на 

одобрение.  

  
А да сте се сблъсквали с отчетливо хладно отношение?  

  
  

Холандците. Те бяха хладни, защото бяха напълно наясно с про-руската 

ориентация на част от нашите политици. Но още повече бяха наясно с всички канали - 

за контрабанда, наркотици, проституция, в които участваме. Знаеха, че това се ползва 

от покровителството на самата централна власт; знаеха, че съдебната система не 

работи…  

Те бяха прагматично наясно и прагматично против, но също често пъти те 

действаха така, защото Германия не иска да обяви, че е против и те изказват на глас 

съображенията на Германия. Заради това точно там бе най-голямата съпротива  срещу 

ратификацията на договора ни.  

Аз съм започнал да работя с Холандия преди много години и следя дебатите там 

– „защо трябва да се внимава с България“. Когато започна Политическа академия 

(Академия за политици), една вечер изпихме много бяло вино с един посланик и сме 

разговаряли пространно. Един дипломат и тон вино да изпие, няма да ти каже каквото 

не иска, но ако иска - ще намери начин да ти подскаже…  

Холандия поддържаше много голяма програма МАТРА, чрез която поддържаха 

много добра мрежа от контакти с неправителствени организации тук…  

  

А във връзка с темата, кой ни помага в подготовката и кой пречи – 

споделяте ли впечатлението, че Комисията е повече приятел на България, 

отколкото да поставя бариери?  
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Зависи, пулсиращо е. Започна с недоверие, после преминахме през криза, за 

която разказах вече, след това започнахме рутинно да работим много добре. Обаче тази 

добронамереност има своите ограничения.  

Примерно, работили сме една година и сме готови с нашия план. Пращаме го за 

съгласуване и получаваме техните коментари. Като ги гледам, това са могли да ми го 

кажат още преди една година… Или пък казват:  

„А-а-а, ама вече има едни промени…“  

Ще дам един пример от по-късни времена. Министерството ме бе наело да 

консултирам поредния план. Свършили сме, каквото е трябвало, и отиваме на последно 

съгласуване в Брюксел. На срещата новият директор на дирекция Регионално развитие 

изведнъж казва:  

„Вие сте направили един чудесен план, много работа сте свършили. Обаче 

прекалено много пари сте предвидили за селските райони, а нашата нова политика е 

тези разходи да бъдат намалени…“  

Да, ама го казват чак когато цялата работа е свършена! И си позволих да каже, 

че моята работа - като консултант на моя довереник - е да ги посъветвам да не се 

съобразява с тази нова забележка. Имали сме две години кореспонденция и всяка 

запетайка в плана е била съгласувана…  

Този побесня, скочи и започна да плещи някакви неща, че и той разбира от 

икономика и се занимава с планиране… Така или иначе, това ми беше вторият голям 

скандал с ЕК, след който вече никъде не ме канят за каквото и да е. Но мисълта ми е, 

че пък аз с този ход отворих пространство на нашата министърка да маневрира и да 

изврънка по-оптимални условия за нас.  

Смятам примера за показателен по темата за добронамереността на Комисията 

– те може да са много добронамерени, но характерът на работата им е такъв, че създава 

трудности. Например, самият ЕС се развива и променя политиките си. За последния 

програмен период става ясно, че много голяма част от европейското население живее 

в градска среда и тя трябва да се развива, а не толкова селската. Така че има причина 

за промяната в позицията на Комисията, но тя поставя нашата администрация в лоша 

ситуация. Така че добронамереността си я има – и симпатия, и емпатия, и отлични лични 

контакти, но такава е работата. (За Дей България много малка на нейната карта от 

задачи – тя е заместник, иска да стане шеф, да прави кариера, има по-важни приоритети 
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в работата си. Тя си има достатъчно грижи по хоризонталната и вертикална 

комуникация.)  

  
  

Последният въпрос от интервюто – можеше ли нещо да стане друго-яче в 

целия този процес: да се подготвим по-добре или да има други инструменти, 

други цели, други приоритети?  

  
Можеше, ако не се бяхме издънили на последната права с некачествената 

дипломация, за което вече говорих. Този механизъм за мониторинг е голяма обида, за 

всички, които си посветиха по няколко години от живота за подготовката за членство на 

България в ЕС…  

  
Да разбираме ли, че смятате постигнатото от подготовката за достатъчно?  

  
  

Зависи от самата политика на ЕС и нейната програма. Когато са си формулирали 

изискванията към нас, ние сме работили в отговор на тези изисквания и сме ги 

изпълнили. Ние сме работили по двадесет и няколко глави. Аз четири години работя по 

глава 21. И накрая затваряме тази глава, което означава, че всичко е наред.  

Малко по малко, затваряме всички глави.  

Това, че ЕС не е бил наясно, не е бил далновиден… А би трябвало още от самото 

начало да формулират като политически критерий да имаме справедлива, прозрачна, 

работеща съдебна система. А не да ми го вкарват в 12 без 5 под масата!  

Това, че не са разбрали добре как работи българското общество в пост- 

комунистически период, си е проблем на ЕС, не на нас. Колко пъти съм им казвал, че 

дори да имаме перфектен закон за обществените поръчки, няма да имаме нито един 

човек в затвора. Например, регламентът ясно казва, че могат да се харчат европейски 

пари само за купуване на нова техника, а Марио Николов пребоядисал стара и я отчита 

като нова. Но след 12-годишна съдебна сага е оправдан, защото е спонсор на 

президента и никога няма да влезе в затвор. ЕК смяташе, че България ще осъди М. 

Николов, ама как ще го осъди като е спонсор на БСП. Това означава политическият елит 

да се самоосъди в негово лице.  

Даже съм ходил да питам чрез познати – не може ли да го жертват.  

Не може!  
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Ако има прецедент, това ще разпадне всичко – щото той като е взел от ЕС, е дал 

и на този, и на този, и на когото трябва.  

Като ЕК не е наясно как работят нашите институции, ние какво сме виновни!  

Чак за Западните Балкани се сетиха, че трябва да има отделна глава ефективно 

правосъдие и докато това не се докаже, нищо не върви напред. Нима не бяха видели в 

Гърция какво значи неефективно правосъдие? Толкова много злоупотреби и нищо… 

поради обвързаност с политически елит, обвързаност с европейски чиновници.  

В този смисъл, съдебната реформа трябваше да започне много по-рано; 

трябваше да бъдат овластени млади и способни хора - като Куцкова от Съюза на 

съдиите, като Мирослава (Тодорова), нейната наследничка, като Христо Иванов и т.н. 

Защото в пакета на подготовката ни имаше и „захарчета“, едни пари за реформи…  

Съдебната система е конструирана по такъв начин, каквато я виждаме и досега, 

защото на Кръглата маса в началото на прехода имаше само един основен въпрос, 

който вълнува истински Лилов, Луканов и лукановци. Той е – нас да не ни преследват. 

И как няма да ги преследват? – Съд и прокуратура стават абсолютно независими, което 

значи, че биха могли да са преследвани само чрез репресивния апарат на държавата. 

Което доведе до това, че съдът и прокуратурата си останаха същите. Идеята да не 

накажем комунистическата номенклатура се разви до идеята - да не се накаже изобщо 

никакъв „елит“.  

Ако ЕК не е разбрала, че това е било договорено още на Кръглата маса и че то 

бележи целия ход на Прехода, това означава, че отсреща има една пълна политическа 

и административна инфантилност.  

Накараха ни да превърнем териториалната в регионална политика... Но това е 

толкова периферен въпрос!  

Ти като не си пипнал при Костов нито репресивен апарат, прокуратура, съд, какво 

си променил?  

  
Много благодаря за това страхотно интервю!  

  

  

  
Дата: 14.04.2018 Интервюто взе проф. 

Георги Димитров  


