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Кой е най-яркият Ви личен спомен от процеса на подготовка на България 

за членство в ЕС? 

  

От толкова много спомени, трудно е да се маркира кой е най-яркият спомен от 

процеса на подготовка. Но като че ли най-яркият, най-трогателният и вълнуващият е 

събитието в Хелзинки на 10 декември 99-та година, в който България беше поканена. 

Той беше с повечето преживяване, с повечето сърцетупане и просълзяване на голяма 

част от хората, които сме работили за този ден. 

 

Разкажете малко повече за самия ден? 

 

Разбира се, за да се стигне до този ден, аз винаги искам да започвам с 

благодарност към хората, които започнаха началото на процеса на преговорите с 

Европейския съюз - един огромен екип! В началото не толкова голям, но в последствие 

- огромен екип от невидими труженици. Те подготвяха и нас, които бяхме повече в 

прожекторите, за да може България действително да бъде поканена на 10 декември 99-

та година. 

Това е нещо, което искам да отбележа, че този период - 92-ра - 97-ма година -  в 

много от администрациите постъпиха доста хора, които излязоха от загиващите научни 

институти в България. Това бяха много интелигенти хора, които се включиха именно в 

процеса на подготовката -  знаещи и езици, мобилизирани и от личното желание за 

действително демократични промени. Имахме щастието в тези екипи да има и много 

инженери, (какъвто съм и аз - от един научен институт, в който работих до 92-ра година). 

Може би прагматичната мисъл и математическото поведение и мислене ни даде шанс 

да бъдем и по-прагматични в самите преговори - с амбицията, с любовта, желанието 

нещо да се случи в България и действително по-нататъшният ни живот да почива върху 

някаква демократична основа и демократични ценности. Това беше водещото и то 

изигра огромна роля в именно този период - амбицията, с която работиха тези хора. По 

време на преговорите този екип се движеше някъде около 500 човека и винаги започвам 

именно с тази благодарност към тях.  

Силно влияние, разбира се, след кризата 96-та - 97-ма година изигра и 

подготовката на стратегията, която беше приета от България през 98-ма година, заедно 

с програмата по изпълнение на тази стратегия за присъединяване. Интересното е, че в 

началото твърде лесно бюрократите и част от политиците на Европейската комисия/ 

Европейския съюз приемаха нашата стратегия с лека усмивка. Защото там беше 

написано, че ние ще наваксаме цялото изоставане в подготовката за такъв кратък срок 

98-ма - 99-та година. В тази стратегия, ако се погледне, (т.е. още в самото начало) беше 
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записано за пълноправното членство  да бъде осъществено 2004-та година, а не 2007-

ма. И аз съм дълбоко убеден, че ако беше продължило това правителство и този екип, 

щяхме да сме влезли през 2004-та … Имаше реални шансове - на база на всичко това, 

което е направено и постигнато.  

Ако видите хронологията на воденето на преговорите от първия момент (от 

началото на 2000-та година), с двете първи заседания за започване на преговорите - 

официалното на 15 февруари 2000-та година или след това на 20 и някой март също 

2000-та година, ще видите темпото, с което се започва, ще видите също така и целия 

процес - от началото на 2000-та година до юли 2001-ва.  

Не напразно казвам юли 2001-ва - защото  даже на първото заседание на новото 

правителство моето участие като главен преговарящ беше прецедент, (тъй като не бях 

в това правителство, а бях с пълномощно от новия външен министър, защото все още 

нямаше главен преговарящ - Меглена Кунева е от август месец 2001-ва). Така че нито 

темпото беше забавено, напротив. Ако погледнете, повече глави са подготвени и 

предадени в периода 2000-та - 2001-ва година. Ненапразно го казвам това - защото 

обикновено това нещо не се знае.  

Разбира се, паралелно с преговорите за членство, водих и аз, и моите колеги, 

(които имаха отношение по въпроса за визите - основно Министерство на вътрешните 

работи и Министерство на външните работи), водихме и преговорите за отпадане от 

черния визов списък - Шенгенския, и за безвизовото пътуване на българските граждани.  

Европейската комисия и държавите-членки не искаха да се водят паралелно тези 

преговори - затова, защото считаха, първо, че членството ни в НАТО, което се знаеше, 

че ще предшества членството в Европейския съюз, е може би достатъчно и че не е 

необходим „допълнителен бонбон“ за България  с безвизовото пътуване и че няма 

нужда да се бърза. Но в крайна сметка, когато спъваш свободата на гражданите, тоест, 

свободното движение на хора, това означава, че спъваш и другите свободи. Такъв е и 

до ден днешен случаят с Шенген. Шенген е „черен печат“, въпреки всичко, независимо 

че някои хора го омаловажат - че „няма значение“, но Шенген е гаранция за малкия и 

среден бизнес, за инвестиране в България. Самият факт, че ние сме от страните, на 

които им се няма стопроцентово доверие, означава, че разколебава - в известна степен 

- малките и средни инвеститори, които биха установили своя бизнес в България и биха 

инвестирали в България.  

Така че всичките тези неща са от изключителна важност. Убеден съм, че 

процесът нямаше да се забави и съм убеден, че ако бяхме продължили преговорите, 

щяхме да сме забравили за Шенген. Това трябваше да бъде приоритет още след 

падането на визите през 2001-ва година и това щеше да даде една допълнителна 

гаранция за по-нататъшния ход - в това число и на преговорите.  
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Следващият ми въпрос, Вие донякъде отговорихте, но все пак, според Вас 

какво трябва да се знае за пътя на България към членство в ЕС, а – по една или 

друга причина – все още не се знае? 

 

Трябва да се знае защо имахме такъв напредък, толкова бърз напредък още по 

времето след приключването на Споразумението за асоцииране 93-та година. 95-та 

година, в крайна сметка, то влиза официално в сила, но и до този момент (след 93-та и 

95-та), до започване на преговорите имаше смесените комитети по изпълнение на 

Споразумението за асоцииране. И тогава част от нас (не всички),( аз отговарях в този 

момент основно за промишлените стоки - за Министерство на промишлеността), заедно 

с моя екип, но  и в други министерства, работим нашите позиции и отчети така, все едно, 

че готвим позиции за присъединяване към ЕС. Това стана и практика още след 

започване на преговорите.  

Недостатъкът, че започваме по-късно, ни даде шанс да ползваме част от опита, 

който имаха страните преди нас с подготовката - техните позиции и подготовката на 

отделни позициите в съответните глави и докладите; да сме готови още в самото 

начало. Въведохме прецедент! Който от Вас е следил внимателно числата, които се 

цитират за представени глави и за започнати преговори, ще забележи, че още в първото 

заседание създадохме прецедент в ЕК и в ЕС. Защото те казваха, че според тях трябва 

да започнем; да имаме готовност да започнем преговори по 5 или 6 глави максимум, в 

началния етап след първото заседание. Докато нашата позиция беше, че имаме 

готовност по 8 глави и представихме позиции за 8 глави – нещо, което не се беше 

случвало в отношенията на преговарящия екип и на тези междуправителствени 

заседания се случи за първи път. Ще видите, че на заседанието март месец 2000 г. 

предаваме 8 глави, а започваме преговори по 5, мисля или по 6… По 6 започнахме, 

заради нашето настояване да започнем по 8.  

Така че това създаде и един прецедент - нашето твърдение беше, че в 

преговорния процес има 2 страни – той затова се нарича преговорен процес. Затова ние 

вкарваме, депозираме - все едно в „деловодството“ на нашите преговори - нашата 

готовност. Доказа се, че сме били абсолютно прави, защото в следващия кръг или по-

следващия бяха включени тези глави, които бяхме представили и бяха отворени, без 

каквото и да било допълнителни изменение да нанесем в самите позиции през този 

период от 2 месеца.   

 

Много странно защо не са ги отворили веднага? 
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Те си имаха собствена подготовка - в самата ЕК и тамошните бюрократи… 

„Бюрократ” е хубава дума, защото без бюрократи не може да се работи. Винаги трябва 

да се гледа на позитивната страна… Те бяха със заключението, че трябва и че може да 

започнем само по 5-6 глави и обикновено всички страни преди нас са се съгласявали с 

позицията на ЕК. Защото предварително, преди да е официалното заседание, се водят 

- на ниво директори на дирекции, главен преговарящ или някой на министерско ниво - 

се водят преговорите със съответните аналози в Европейската комисия: така се 

създава и позицията за самото заседание, и нашето поведение.  

 

Към момента на началото имаше ли някаква ясна визия за целите на 

присъединяването на България към ЕС, отвъд общата идея да не изоставаме от 

останалите бивши соц-страни? 

 

Да, разбира се!  

То без визия и без постановка е абсурд да водиш някакви преговори.  

Разбира се, бяхме си взели поуки от предишните преговори, защото участвахме и в 

преговорите за асоцииране едновременно, а и голяма част от екипа участваше и в 

преговорите със Световна търговска организация. Което помагаше много, защото 

имахме общ поглед върху всичките неща, които са взаимосвързани, в това число и 

взаимоотношение Международен валутен фонд - Световна банка.  

Основното беше, разбира се, да ускорим процеса по хармонизация на 

законодателството.  

Разбира се, трябва да спомена, че и някаква наивност е имало в нас, мислейки, 

че когато хармонизираш законодателството, правоприлагащите органи ще се включат 

активно в прилагането на това законодателство.  

Оказа се, че това… е наивност. Което в крайна сметка е обусловено не толкова 

от нежеланието, колкото от стремежа на някои хора да не живеят по правилата. Защото 

за сивия бизнес и за част от подземния свят е много по-добре да няма правила; 

правилата да влизат колкото се може по-късно, защото иначе намаляват техните 

печалби в незаконния бизнес. Tова удължи и нашия преход, от което страда и цялото 

общество до ден днешен.  

 

Конкретният въпрос беше по-скоро насочен към най-първоначалния 

момент, в който България решава да подаде молба за членство.  

 

Най-първоначалният момент, в който България решава да подаде молба за 

членство, трябва да го разделим на няколко етапа – първо е решението на Великото 
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народно събрание, което трасира началния път за европейска интеграция. След това 

трябва да се спомене годината 94… 93-та първо с решение на Народното събрание… 

94-та с решението на Народното събрание и с трепета и седенето по коридорите - да 

видим дали Жан Виденов ще подпише като министър-председател писмото за 

започване на преговорите, за което на 14 декември 94 г1. беше взело решение 

Народното събрание. Вечерта на 14 декември той подписа, а заседанието на Съвета 

на министрите беше на 15 и 16 декември. Тоест ние се качихме на последния влак, ама 

отзад, за теглича успяхме да се качим.  

Това беше голямото вълнение на екипа, който участвахме и който бяхме 

положили толкова труд, за да се преодолее и тази стъпка. Това е преди започването на 

преговорите.  

Разбира се, след това ние не спряхме да работим, но може да се представите и 

всеки един, който е съвременник, може да си представи колко трудно беше за нас в 

периода 95-97 година – тогава, когато е голямата криза в България - да доказваш как се 

готвиш и как се стремиш да бъдеш пълноправен член на ЕС, след като в страната ни 

цари хаос. Въпреки всичко ние продължавахме да се борим и да показваме какво сме 

постигнали, какво сме направили, какви са ни намеренията за хармонизация на 

законодателство. Провеждаха се смесените комитети по смисъла на Споразумението 

за асоцииране, така че не сме преставали да работим. Но не вдъхвахме много доверие, 

заради вътрешната нестабилност.  

 

Имаше ли някакво устойчиво „разделение на труда” в екипите, работещи 

по подготовката? 

 

Да, разбира се.  

Първото нещо е Постановление 47, което излезе (то беше модификация на едно 

друго правителствено постановление преди това), - за създаване на Съвета по 

европейска интеграция, в която влизаха министрите на отделните ведомства и аз, като 

главен преговарящ, и още малко други специалисти. Това нещо, когато бяха формирани 

отделните работни групи и като се види официалният състав на работните групи, ще се 

получи това число, за което Ви говоря,  на хората, на които благодаря - защото без тях 

не може да се свърши работа.  

Нещото, което правех и по времето на преговорите, е да обикалям по отделните 

ведомства и министерства. Защото прекият контакт с хората, които се занимават с това, 

и дискусията с тях, първо, показва някакво уважение към труда на тези хора и, второ, 

                                                
1 Става дума всъщност за събитията от края на 1995г (бел. ред.). 
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ти самият си в течение на всички казуси - което ти дава шанс да защитаваш българската 

позиция след това.  

Разбира се, когато говоря за 400-500 души, във всеки случай, съотношението на 

много работещите, всеотдайните е било сигурно 2 към 3. Човек не може да очаква, че 

всичките хора ще бъдат еднакво амбициозни и еднакво подготвени. Но всяка работна 

група си имаше своя началник - може би, обикновено от висшите ръководители в 

институциите, (който не винаги беше и баш знаещият, но под него имаше и човек, който 

беше по-големият експерт…). Но отделно смея да твърдя, че във всяко министерство 

имаше зам.-министър, който си отговаряше за европейската интеграция и имаше 

министър-председател, който се занимаваше eжедневно с проблемите.  

Това е едно от много положителните качества на Иван Костов, който беше 

компетентен по всички глави, участваше в подготовката на нашите позиции, мотиви, 

график за изпълнение на ангажиментите и беше изключително отговорен.  

Не че не съм имал с него проблеми в определени моменти - в персонален план. 

За това пример е конкретно, ако се погледне в последния етап от преговорите - преди 

падането на правителството, ние сме дали нашата позиция по данъчна политика, която 

трябваше да я предадем на предния кръг от преговорите. А това стана благодарение 

на това, че не искаха част от министрите, в това число и министър-председателят, да 

бъде подавана нашата позиция, тъй като трябваше да поемем определени 

ангажименти. Но при официалното ни посещение в Швеция - седмица или 10 дена 

преди да се проведат изборите, бяхме само той и аз в официалната делегация на 

България - аз не съм бил в Министерски съвет, но от зам.-министри и министри бяхме 

само министър-председателят и аз. Премиерът беше попитан от министър-

председателят на Швеция, която председателстваше в този момент и те очакват всеки 

момент да бъде предадена позицията по данъчна политика, която ни влиза в 

ангажиментите. Тогава Иван Костов каза:  

„Тя е готова и ще я предадем.”  

И като се прибрахме, той пусна да се събира на подпис от всички министри, за 

да се излезе с решение на Министерски съвет за позицията. Не че не беше готова 

позицията, но не беше минала официално - защото бяха против. 

 

В крайна сметка поехме съответните ангажименти? 

 

 Да. Точно така, както беше подготвена от специалистите; от мене беше 

представена, докладвана в Министерския съвет и обсъждана в продължение на 4 часа, 

обаче не можа да пробие.  

Има и такива моменти в живота. 
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В крайна сметка, мина успешно. А смея да кажа, че благодарение на 

настойчивото настояване на Костов за много от нещата и на участието му в процеса, 

имаше такава подчиненост и от страна на министрите да изпълняват част от желанията 

и исканията на главния преговарящ, който не е министър.  

 

Защо, според Вас, по някои преговорни глави преговорите приключват за 

по-малко от година, а по други преговорите се проточват над 3 години?  

 

Е, има глави, които можеха да бъдат затворени, още когато си казахме „Здрасти!” 

на 15 февруари. Защото няма какво да се прави от наша страна - няма acquis там; няма 

законодателство. По такива въпроси позицията е някаква учтива форма на 

кореспонденция - понеже няма никакви ангажименти за хармонизация, за срокове. Една 

от тези глави е, примерно, „индустриална политика” и другата глава - „малки и средни 

предприятия”, където също няма никакво законодателство и до ден днешен или, ако 

има, то е част от търговски закони (или еди-какво си, все неща, които ги е имало във 

всяка държава в нейното законодателство).  

Тежките глави - във всеки случай, една от тежките глави, беше глава 

„Енергетика”. Тя е тежка и до ден днешен с историите, които се случват в областта на 

енергетиката, особено по отношение на преговорите за ядрените реактори.  

От другите области имахме също доста преговори по отношение на централите 

в Марица-изток, един от най-големите замърсители в света. Това го разбрах на много 

по-напреднала възраст - никога не съм учил нито в училище, нито някъде, че има такъв 

проблем. Това е, защото никога не е имало такава публичност, каквато имаше тогава. 

Има я и сега относителната публичност. Не могат да се скрият тия неща.  

И другото беше позицията ни за ядрената енергетика. Там, както знаете, в част 

от материалите, които и Вие четете и които ги има на страниците официалните 

институции, пише, че едно от условията за започване на преговори е било да решим 

проблемите с първи до четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй“. Не е съвсем вярно, защото 

те така и не бяха решени. И започнахме преговорите, защото 98 г. се подписа този 

прословут меморандум, който е меморандум за неразбирателство, в крайна сметка 

(нищо, че пиша меморандум за разбирателство, той е за неразбирателство), където не 

е поеман ангажимент за затварянето на първи до четвърти блок. Точно обратното, за 

трети и четвърти блок имаше разминаване. Например, един от заместник-генералните 

директори Ламурьо който отговаряше за енергетиката, даже на един кръг от 

преговорите поиска да водим разговор „на четири очи“ за енергетиката в неговия 

кабинет, който да бъде политически. Там да не се говори за технически параметри, при 

което аз отстоявах политически нещата и че искаме да сме равнопоставени със 
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Словакия, (за ангажиментите от Словакия за затваряне на техните блокове - тогава 

няма да имаме аргументи политически). И тогава той спомена за 1000 мегавата. Викам:  

„Това е технически термин и аз, като инженер, ще се опитам да ти обясня и някои 

технически неща, които…”.  

Той се ядоса много. Аз започнах да му говоря за технически параметри; за 

сигурността на нашите блокове; колко пари са вложени - спрямо словашките блокове - 

за трети и четвърти блок.  

Разбира се, категорично е взето решението след посещението на нашия 

министър-председател, (мисля, в Гърция или обратното, няма значение, от началото на 

2002 година), когато той каза, че България ще затвори трети и четвърти блокове до 2006 

г., 2005 даже. На главния преговарящ преговарящ Меглена Кунева не остана нищо 

друго, освен да се съгласява. Защо? Защото и е отнета всякаква възможност да 

преговаря и да остава до ден днешен „между чука и наковалнята“ - да обяснява как било 

поет ангажимент преди това. А пък ангажиментът го пое Симеон Сакскобургготски в 

2002 г. 

 

А смятате ли, че имаше някакъв шанс да се преборим тези блокове да не се 

затварят? 

 

За трети и четвърти блок едно удължаване за още по две години беше възможно, 

според мене. За това, защото словашките блокове са пуснати две години по-рано от 

българските, а българските две години след това - значи можеше да бъдат затворени 

две години след словашките. Чиста аритметика. Защото, ако се говори от гледна точка 

на безопасност само, ако нещо е опасно, то трябва да бъде затворено веднага, както 

беше случаят с първи и втори блок. Там, ако някой каже, че там е могло да се удължава 

живота, просто е престъпник. Те бяха опасни за България блоковe, обвързани в общ 

контур за безопасност – ако гръмне единият, гърмят двата блока. И това са неща, които 

хората и до ден днешен не разбраха, особено русофилите пък най-малко. 

 

Как на практика се изработваше позицията на страната ни по дадена 

преговорна глава? Кои бяха преките участници? Имаше ли връзка с Националния 

план за развитие? 

 

Значи, всичко имаше връзка, защото отделните неща се готвеха от едни и същи 

специалисти в дадените области. И много логично е - в това число и за мене, като главен 

преговарящ, да знам, че отсрещната страна ще сравни позицията на България с 

предварително представена стратегия и с предварително представен Национален план 
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за развитие и документи, които сме подписали със Световна банка, с Международен 

валутен фонд - във връзка с икономическата стабилизация на страната. И всичко това 

се стремяхме в максимална степен да е обвързано и да съвпада. Независимо от това, 

че в някои от случаите съм имал ясното съзнание, че не се случва съвпадението в това, 

което показваме. Но в крайна сметка, това е действителният патриотизъм, а не другият, 

който само демонстрираме. Все пак си българин и ти гледаш да представиш страната 

си по най-добрия начин.  

 

А кои бяха преките участници в изготвянето на позициите? 

 

Преките участници в изготвянето на позициите бяха експертите от отделните 

ведомства - ако говорим, примерно, за земеделие, ако говорим за енергетика, 

експертите са от това ведомство и други ведомства, които имат отношение към 

материята. Защото винаги се припокрива част от материята и с други институции –  

енергетиката и с промишлеността, и с Министерство на околната среда, което касае 

опазване на околната среда от централите, (част от тези централи, разбира се, са 

замърсители и до ден днешен работят и плащаме пеналти за част от тях). Това са част 

от въглищните централи и част от тях са на един собственик. Това са на Ковачки 

централите. Тя бяха всичките в списъка… Той изкупи всички, които са в списъка на 

замърсителите, и не е инвестирал там почти нищо, за съжаление. 

 

Имаше ли участие на структури на НПО сектора или браншови организации 

в подготовката на българските позиции?  

  

Във всички работни групи имаше представители на неправителствени 

организации. Всичките председатели на работните групи имаха задължението да 

включват. Даже в част позициите по главите изцяло са или почти изцяло са готвени от 

представители на НПО-та или на университета, нека да вземем примера с Нели 

Огнянова, в случая – за „интелектуална собственост”. 

И подготовка на закони, и позиции на България, разбира се, с двамата-трима 

специалисти или пет специалисти от Министерство на културата в общата работна 

група от всички ведомства. Но основно текстове, позиции, участие дори в заседания по 

време на преговорите и пътувания за уточняване на позиции с Европейската комисия е 

имало и такива хора.  

 

Доколко бяха полезни? Доколко имаха експертиза? 
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Винаги е полезно да се включват неправителствени организации. По възможност 

- тези, които знаят, защото те се делят на знаещи и на незнаещи. Като най-малкото 

ползата от включването на знаещите е, че подпомагат процеса, а на незнаещите - да 

си сверяваш часовника с общественото мнение … и с бъдещи атаки.  

Разбира се, голяма роля играеха (и не съвсем „fair play”) - както и 

неправителствени организации, и български граждани, които готвеха (и които бих 

причислил към еничарите на XX и XXI век), и евродепутатите - другата страна в 

преговорите, с позиции, които да атакуват нашата делегация. Имам спомен за едно от 

препитванията, защото ходехме да докладваме в Европейския парламент по един-два 

пъти в годината за хода на преговорите - главният преговарящ на отделните страни се 

срещаше с депутати, които имат желание да направят известно препитване. В момент, 

в който готвим да отпаднат визите, паралелно с това и подготвяме глава „Правосъдие 

и вътрешен ред”, виждаш сътрудничка на немска депутатка (няма да кажа имена), която 

живеейки в Германия и Белгия се подложила в услуга на немската евродепутатка - с 

известни наши вестници (преведени на немски). Понеже аз го виждах от трибуната, а тя 

седеше на първия ред в залата тази депутатка или на втория ред, това беше изрезка от 

„24 часа“, в която пишеше, че циганите в Сливен учат английски, за да напуснат 

България – нещо, което всички тук, българи, бихме се смяли на едно такова нещо. Но 

това беше важно за наивните евродепутати, защото те са толкова наивни, колкото и 

част от нашите депутати... 

 

Още повече, че всичко им е много далечно. 

 

Да, далечно им е и сигурно са вярвали на част от тези писания. Тя даже  ми 

зададе тогава въпроса за интеграцията на ромите. И понеже този въпрос не е от най-

приятните въпроси за никой главен преговарящ, аз в рамките на шегата ѝ казах, че аз 

съм най-големият пример за интеграция, защото съм от еленските цигани. И понеже те 

са оперирани от чувство за хумор, изведнъж замлъкна залата и само във фоайето по 

време на кафе паузата ме попитаха дали е вярно. Казах:  

„Да. На мене от там ми е родата – от град Елена, където са еленските цигани. Аз 

съм пример за това…”  

Повече никога не ме попитаха за интеграцията на ромите.  

Но това е … има и такива моменти. Затова това казваме – пречката я е имало и 

отвътре, и отвън. В това число и тук – неправителствени организации, на които сигурно 

им е плащано, за да разработват такива документи; те бяха в услуга на „другата страна“. 

Да не кажа на противника, но на „другата страна“.  
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А как успявахте да се преборите с това? 

 

Е, то в въпрос на воля - в такава една обстановка да не загубиш присъствие на 

духа и да показваш даже повече от това, което си направил.  

 

Имаше ли министри, независимо от кой кабинет, които виждаха в 

членството на България в ЕС свой личен политически приоритет? 

 

Аз мисля, че повечето… Аз не съм участвал в много кабинети. Участвал съм в 

два кабинета на едно и също правителство, защото имаше смяна по едно време на 

министри. Но мисля, че повечето от министрите бяха дълбоко убедени, че това трябва 

да се върши и че това е приоритет на България. Нещо, което е изключително важно. Не 

съм съвсем убеден, че сега е същото положението. Виждаме го от проявата на 

отделните министри.  

И никой не вижда голямата заплаха, в това число и Вие, младите, не я виждате 

в геополитически план – това, което се опитва да се случи: влиянието, което се 

упражнява от поне две от държавите с имперски намерения. Това са Русия и Турция. 

Неща, по които трябва да има по-принципна политическа позиция. Русия не иска да има 

ЕС, не иска да има разширяване на ЕС и се дразни от присъствието на България – че е 

в ЕС. А това е важно за Вас и Вашите деца, и моите внуци – да има избистрена и твърда 

позиция. Не може да бъдат наричани българи „русофоби” - особено тези, които знаем 

перфектно руски език и имаме библиотеки на руска литература, които руснаците нямат. 

От преди основаването на Съветския съюз имам руска литература и не може да ми 

викат „русофоб”, примерно, след като аз съм „съветскофоб”. В смисъл, не искам да има 

Съветски съюз за Вас и за следващите поколения, защото той не е допринесъл нищо 

за нашето общество, освен негативи. 

 

Имаше ли подкрепа за България от някои от страните-членки? 

 

От доста от страните-членки.  

Разбира се, на първо място бих споменал Германия – през цялото време! 

Особено за подготовка на някои от позициите, за политиките в дадени области като 

правосъдие и вътрешен ред. Беше отредена, примерно, ролята на Австрия -  по време 

на преговорите за визите - да ни „изсвири сиктир марша“ в 2000 г.  

Но при две посещения във Виена имах аз лично и срещи с Бенита Фереро-

Валднер, при което тя коренно си промени собствената позиция. Пред мене диктува на 
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своята сътрудничка изказването си за следващия ден на Съвета на вътрешните 

министри… на външните министри тогава - за подкрепа на България.  

А това беше важно, защото тогава гърците казаха: „Ако Австрия подкрепи”.  

Те, гърците, имаха така... винаги една двойствена роля - нищо, че казваха, че са 

зад нас. Но не бяха… и те бяха против това да паднат визите. Но казаха: „Ако…”, Защото 

знаеха, че Австрия би трябвало да изпълни тази поръка.  

И тогава се принудиха и гърците, и французите да ни подкрепят.  

 

А по време на процеса да е имало някоя страна, която повече да упражнява 

съпротива? 

 

По време на преговорите – не толкова много. Като че ли сега съпротивата, 

опарени от новите страни-членки, не само от България, сега съпротивата за Шенген е 

по-страховита, отколкото трябва.  

 

Споменахте в началото, че ни е било много полезно това, че първите десет 

са минали малко преди нас и сме можели да гледаме техните позиции. Имаше ли 

някоя страна от ЦИЕ, от която повече да черпи опит и ноу-хау? 

 

Значи, почти от всичките, които бяха от първата вълна, сме сравнявали – къде с 

тяхно съгласие, къде без тяхно съгласие. Но в повечето случаи сме провеждали 

консултации и с Полша, и с Унгария, така че имаше и официално. Но и неофициално 

ползвахме част от подготовката и от техните позиции – нещо, с което успявахме да се 

сдобием.  

 

Със сигурност е било полезно. 

 

Полезно беше, защото виждаш нюанси и неща, които гледаш - след като преди 

нас са постъпвали такива позиции, да има сходно съдържание. Опитваш и ако успяваш 

някъде да избягаш от някои твърди ангажименти, които биха били по-непосилни за нас, 

(ако не се усети другата страна), да не залегнат в приетата позиция.  

 

За първия програмен период на нашето членство в ЕС е имало предвиден 

бюджет от около 11 млд. евро за оперативните програми, съответстващ на 

политическите ни приоритети. По какъв начин се определяха те? 
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Първо, във връзка с Националната програма общо за периода. Второ, от 

отделните приоритети, фиксирани в нашата програма, които биха били финансируеми 

по отделните програми… фондове, които се управляваха от отделните министерства. 

Мога да кажа, че за България - независимо при кое правителство, (тези екипи и тези 

хора, защото това ги готвят експерти), относително добре подготвяха програмата.  

Разбира се, в определени периоди има и лоша усвояемост… по-лоша 

усвояемост. Но общо взето, се нареждаме сред страните-членки, които… На шесто-

седмо място по усвояване на средства сме, общо взето, от началото на членството ни. 

Когато някой се удря по гърдите много и това е относително вярно, защото във всеки 

един период има свършена някаква работа.  

Разбира се, много негативно отражение има, когато се спипа финансиране на 

една и съща тематика и проблематика от различни фондове и финансови източници. 

Защото до по-миналата година, миналата година, това беше доста по-лесно, отколкото 

сега - след приемане на определени правила за по-оптимално управление на 

финансовите средства и следене да не се финансира едно и също нещо от различните 

фондове и различните финансови източници.  

И другото, което прави лошо впечатление, разбира се, е корупцията и 

нецелесъобразно изразходване на средства, което също се спипва в последствие. То 

дава отражение и в следващото одобряване на проекти, и в по-стриктното следене на 

цялата програма – нещо, което би трябвало теоретически да си го прави нашата 

държава, защото бюджетните средства са бюджетни средства (и ненапразно и тези 

средства, които идват от ЕС минават през бюджета на държавата). По-рано не беше 

така - по предприсъединителния период; това не минаваха в бюджета, а сега се 

включват в бюджета. 

И мога да дам и примери какво получаваме - понеже евроскептиците трябва да 

чуват преди всичко положителната страна: едно към четири! Толкова се връщат в 

България – четири единици. Второто, за бюрокрацията - в ЕС се харчат около 5% от 

бюджета на ЕС – 5% са за запазване на мира … не са много. Напротив, ако трябва и 

10% да се харчат, само да е спокойно.  

И другото, което е важно – че… да, разбира се, че България трябва да бъде по-

активна. Аз бях и член на българската делегация от 2005-та г. до по-миналата година в 

Комитета на регионите и бях и зам.-председател на комисии, водил съм непрекъснато 

заседания (защото португалският министър-председател беше по-ангажирам с тяхното 

БСП, отколкото с Комитета на регионите и не идваше на заседания). Но и там 

активността трябва да е по-голяма. 

Разбира се, също хората, ползващи езици на всички нива, трябва да са повече. 

А давайки пример за първия екип, смея да твърдя…(то и в сегашния екип, който се 
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занимава с европейската проблематика, повечето хора знаят езици), но амбициозните 

хора от първия етап в момента са на високи длъжности в ЕК - нечувани до този момент 

за България. Какъвто е случаят с г-жа Сукова, която отговаряше за преговорите по 

земеделие - сега е заместник генерален директор, което е сериозна позиция. 

Еврокомисарят се полага на страната, затова него не го коментирам. Там щеш, не щеш, 

ще имаш. Но имаме и други още няколко души на много високи позиции в ЕК.  

 

Доколко е вярно, според Вас, че ЕК е била най-големият приятел на 

България по пътя към членство в ЕС? 

 

Е! Чак толкова… 

Чак такива суперлативи не би трябвало да се казват. Част от ЕК беше 

добронамерена към България. В това число и сегашният председател на ЕК, който не 

беше в ЕК тогава, а беше министър-председател на Люксембург - един от най-

добронамерените министър-председатели, подкрепял България през цялото време.  

Аз лично съм се срещал с него три пъти. И даже сега, когато беше официалното 

откриване на председателството, понеже Бойко Борисов тогава ме представи - „Това е 

първият главен преговарящ” (и че съм му бил и началник -председател на Общинския 

съвет). А аз му казах: „Няма нужда, ние се познаваме с господин Юнкер. Ние сме се 

виждали”.  

А той отвръща: „Да. Преди 15 години”, което означава, че си спомня човекът. Но 

съм бил и в Люксембург на посещение. И в Брюксел сме се виждали, но в Люксембург 

два пъти бях. И беше много добранамерен, подкрепяше България. 

 

А ЕК тогава? Казвате, че в по-голяма степен е подкрепяла? 

 

Да. Имахме подкрепа.  

Не мога да кажа „приятел“, но имахме подкрепа.  

Съжалявам искрено, че веднага след като влязохме в ЕС, не започнахме активна 

политика на Балканите. След като ние излязохме от власт, първите проекти, които 

направихме с мое участие, бяха в Македония и в Сърбия още 2001 г. - на македонците 

да подпомогнем усилията в подготовката им. Ето колко се проточват нещата. После още 

един проект в Македония и след това в Сърбия. Говорил съм на площади за ЕС. Което 

не е най-хубавата форма за представяне в Сърбия, но така се оказа, че по един проект, 

където - за тамошното представяне - водещо беше едно тяхно NGO, което беше 

организирало дебата на един от площадите. 
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А то е било проевропейско NGO? 

 

Да, да, проевропейско беше. Но и там, когато си убеден, че нещо е справедливо 

и трябва да се случи, хората разбират, че не е някаква и мимикрия, а че е истинско и 

откровено това, което правиш.  

За да се стигне до наши дни, трябваше отдавна да се подпомагат повече 

усилията и на Македония, и на Сърбия. Не, че е лесно. Не, че Русия иска това да се 

случи. Русия пречи отвсякъде. Каквото можеше, направи, да забави всичко. Най-лесно 

им е в Сърбия, заради натовските бомбардировки. На Македония... там правят всички 

усилия Сърбия и Гърция да попречат на македонците.  

 

Когато се говори за присъединяването към ЕС и НАТО, много често се 

споменава изразът „Евро-атлантическа интеграция”. Вие споменахте по-рано, че 

е било ясно, че членството в НАТО ще предхожда членството в ЕС. Мислите ли, 

че двата процеса са тясно обвързани? 

 

Във всеки случай, ако не бяхме станали членки на НАТО, сигурно по-трудно 

щяхме да станем членки на ЕС, по-бавно.  

Те вървяха почти отделно двата процеса. Те не са вървели заедно, но се 

следеше и от едните, и от другите какво се случва. Както за преговорите за ЕС нямаше 

да бъде най-удачно, така и за НАТО. Членството в НАТО… стана по-бързо, защото все 

пак се затвори един кръг на сигурността на Балканите – България, Румъния, така че да 

даде шанс поне Черно море да бъде, в една степен, защитено. 

Изигра роля, разбира се, и членството в НАТО. Аз съм бил и на преговори в 

НАТО - като заместник-министър на промишлеността. Там участвах в икономическите 

разговори и смея да твърдя, че НАТО е една не много лесна структура. Там се изисква 

доста по-голяма интелигентност, защото офицерите на част от държавите са с много 

добро образование и много висока средна интелигентност. Там повече трябва да си 

мериш приказките, отколкото в ЕК или ЕП. Особено, ако се срещаш с турски офицери. 

Съвсем „висока топка“. 

 

А спомняте ли си да е имало геополитически фактори или обстоятелства, 

които да са повлияли на процеса? 

 

Геополитически фактори... дотолкова, доколкото, пак ще спомена, Русия никога 

не е била за влизането на България в ЕС. Това е един от геополитическите фактори и 

един от генераторите на евроскептицизъм в България и един от генераторите на 
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ширещи се вече... такива формирования, в това число и паравоенни доброволни 

формирования, които да говорят за излизане от НАТО и от ЕС. А това е нещо, което би 

било пагубно за България. По отношение на сигурността и стабилността би било 

пагубно. Представете си една Турция, ако иска да осъществява част от изказванията на 

сегашния си президент - кой и как би защитил България.  

Затова… Вие сте млада, борете се за свободата и за демокрацията! 

Какво казва Рейгън 81 г., когато става президент на Америка? Казва, че 

свободата и демокрацията не са стока. Те не се купуват. За тях се воюва всеки ден. 

 

Смятате ли, че има нещо в целия процес, което можеше да стане по друг 

начин – било от българска страна, било от страна на ЕС? 

 

Винаги нещо би могло да стане по-добре.  

Аз няма да забравя първите преговори, когато се потопихме 92 г. в преговорите 

за асоцииране. Тогава аз, от Министерство на промишлеността, бях човекът, който 

отговаряше за преговорите за промишлените стоки, и бяхме с мандати – докъде може 

да либерализираме търговията. Защото в отделните приложения по Споразумението 

за асоцииране, либерализиране на търговията със стоки е повече от това, което има в 

митническата тарифа. И се оказва, че завършвайки преговорите за асоцииране, аз съм 

си преизпълнил мандата и то доста. Вместо да либерализирам, да речем, за тях 40% 

или 45% от стоките, съм успял да огранича до 30% за тях да се либерализират, а 

нашето, което сме си го поставили за цел, съм го постигнал.  

Но се оказва след това, правейки анализ - и то много бързо след това, че в крайна 

сметка, аз съм трябвало да отстоявам, (още като се прави позицията за България), не 

да се задържат митата на тези стоки, за част от тях да се либерализира напълно, за да 

може нашите производители тук да внасят евтино стоки и да произвеждат изделия, 

които са конкурентоспособни на общия пазар. А ти оставяш митата и го правиш твоя 

производител, който сега е прощъпалник, прави нов бизнес, частен бизнес, той си внася 

на високи цени неговите суровини и материали и как да бъде конкурентоспособен само 

с труда. Като е с труда, тогава заплатите пак не се качват, нали?  

И се наложи - може би 6-7 месеца след това - едностранно да либерализираме, 

за да може да вкараме тия стоки безмитно за българския пазар. И много тежки 

преговори имахме със САЩ също и то тежки, когато преговаряхме за текстил, за тия 

неща, за квоти. Нали знаете какво беше на времето? 

 

А защо със САЩ? 
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Имахме там едни споразумения за търговия и текстилно споразумение и там - 

пак по същото време. То всички се развива по едно и също време.  

И когато аз отивам с мандат и сме предложили една дума да отпадне там от един 

текст - искаха да ни въвеждат визи за текстилни стоки. (Бяха спипали наш кораб нещо 

с тениски, с не знам какво си…) И като си бяхме направили позициите, една дума искаме 

да отпадне в текста. Чете я партньорът и казва:  

„А, че то цялото изречение е тъпо”. Вика: „Дай да махнем цялото изречение”. 

То действително тъпо, но аз никога не съм мислил, че ще се съгласи да падне 

цялото изречение. Ами аз - като нямам мандат да падне цялото изречение? И аз съм 

отишъл с мандат, даден от Министерски съвет. И се въртим цяла нощ. Викам: „Добре, 

хайде да оставим за утре”. Въртя телефона тук на зам.-министъра (аз бях тогава 

началник в управлението), да попитам, да съгласувам с него. Той ми вика: „Може. 

Разбира се. Съгласявай се и после ще го вкараме в Министерски съвет за одобрение 

на мандата”.  

Та, ето как те могат сами да решават… И на друг един документ. Не, или на 

същия беше. Не. На друг. Викам:  

„Тук има някакъв гаф … цитиране на някаква… „copy-paste” от някакъв документ 

и пише Буркина Фасо, а не пише България. Друга държава.“  

И той вика:  

„Това няма да го подписваме. Това отпада. Няма да го въвеждаме. Това го 

забравяме. Грешката е наша.”  

Как тук ти ще си позволиш - началник-отдел или началник-управление – да 

махаш текст…! На тях им е дадена свобода и те си отговарят за всяко нещо, което…  

 

Сега, като го разказвате, аз дори не мога да си представя как за едно 

изречение е трябвало да звъните, да се консултирате? 

 

Е, как!  

Че ние отиваме на преговори с позиции - какво може да влезе в текста и какво 

не може, представено в Министерски съвет, одобрено от там. Повечето от европейските 

държави са така. Но говоря със САЩ какво е. Това е свободата. Те затова си позволяват 

и да говорят повече, и всичко.  

 

Всъщност, последното, което искам да Ви попитам – да ни препоръчате 

поне трима души, които да интервюираме? 

 

Юлиана Николова интервюирахте ли? 
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Да. 

 

Любов Панайотова? 

 

Да. 

 

Нели Огнянова. 

 

Не сме. 

 

Кюмюрджиев къде е сега? Има ли го в списъка? 

 

Има го, но, за съжаление, отказа. 

 

Силвана Любенова е много в час, но тя е плаха в изказа. 

 

Надя Димитрова? 

 

Да, с нея имаме вече интервю. 

 

Жасмин Попова. 

 

Да, скоро ще имаме и с нея. Много Ви благодаря!  

 

 

Дата: 19.03.2017 

Интервюто взе Любомира Попова 

 

 


