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Откъде да започнем? 

 

Всъщност важно е каква е „рамката“ - какво е могло да стане, (какво значи да се 

присъединиш към ЕС), а вече в тази рамка - какво може да се постигне и каква позиция 

да се заеме; какво да се отвоюва и т.н. Тази рамка трябва да е позната, за да могат 

хората да преценят. Аз мисля така. Не знам дали съм прав. Вие си имате и научен 

подход, а имате също и съдействието на нашия великолепен – аз много си го обичам, 

бил съм и лектор – Дипломатически институт. И е много интересно, ако може така да се 

подходи, за да могат хората да разберат.  

А иначе, поне по моя  информация, (не претендирам да съм свръх-експерт по 

отношенията с ЕС), отношенията ни са на база на някакви договорености. Те са 

междуправителствени, в смисъл - правителството подписва споразумение в 

икономическата област, по-специално - за износ на български стоки, (например, 

червени меса, птици, яйца, млечни продукти, черни метали и текстилни изделия). От 

всичките тези споразумения с особена важност за отношенията между България и 

тогавашните европейски страни е текстилното споразумение. Не за друго, ами защото 

то е най-разгърнато - то отрегулира в изключително голям детайл и най-дребните 

елементи във взаимоотношенията в тази област и, всъщност, то в следващите етапи на 

развитие на отношенията (на договорна база) заема огромна част от цялата тази 

материя. Просто се включва в обща договореност.  

Отношенията ни в такива икономически споразумения започват, ако не се лъжа, 

от средата на седемдесетте години. В 1988 г. СИВ и Европейската общност се 

признават една друга като организации и това дава свободата на страните членки на 

СИВ да си договарят отделни споразумения с Европейските общности. Първи са 

унгарците същата година, а ние сме 1991 г. пролетта, ако не се лъжа - май месец. Тогава 

Андрей Луканов беше премиер. Това са така наречените „Споразумения за 

сътрудничество“, които вече са изцяло икономически, но обхващат доста повече, доста 

по-голяма палитра от проблеми в икономическата област, (освен чисто секторните 

споразумения за търговия с определени стоки, както вече Ви ги изредих). Примерно, 

текстилното споразумение (от това споразумение за сътрудничество 1991 г.) е една 

огромна част - първо, защото е много обемно и, второ, защото то е най-разгърнато. То 

е най-развитото. Може би е към две трети от целия обем на споразумението, ако не и 

повече, (не съм сигурен вече, но там някъде).  

Впоследствие това споразумение влезе в сила в края на 1993 г. с обратна сила, 

(това предполагам, че г-жа Бенишева Ви го е казала) – от първи януари 1993 г. То 

трябваше от първи януари да влезе в сила, но поради редица проблеми се забави и 

заради това чак в края на годината влезе в сила, (но с обратна сила от началото на 
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годината, както е договорено). Разбира се, заради това забавяне ние получихме някои 

компенсации – неща, които заради невлязло в сила споразумение, ние не можехме да 

усвоим, да използваме през цялата 1993 г., бяха прехвърлени за следващите години. 

Но това е първи993 г., краят. Някъде средата на 1994 г. се уточняват тези въпроси – за 

прехвърлянията, (за това да не пропуснем загубеното през първи993 г.).  

А през 1995 г. подаваме молба за членство, тоест, виждате колко са близки 

нещата, това - един път. Втори път, докато страна подаде молба за кандидатстване като 

член на ЕС, върви съответна сериозна подготовка. Така че тази подготовка вече 

съвпада с влизане в сила на това споразумение за асоцииране, един път. Втори път, по 

отношение специално на текстилната проблематика, в Споразумението за асоцииране 

има клаузи, че през втората година се преразглеждат нещата - в полза на двете страни 

- за по-облекчен режим на търговия. Тоест 1995 г. или 1994 г., края, ние правим 

преговори тепърва да оправяме... то се казва „Европейско споразумение за 

асоцииране“. 

 Между другото, то едно томче излезе, едно синкаво, не може да го нямате във 

вашите библиотеки, с всичките там допълнителни договорености. То е от около 540 

страници, от които около 130-140 са текстилните проблеми. То е разгърнато не само 

изцяло в икономическата област по сектори – комуникация, транспорт, селско 

стопанство, взаимодействие, митническо сътрудничество и т.н. Там вече има и 

определена част политическа, макар и не голяма.  

Но за нас е много важна. И един от най-важните елементи в нея е, че ние, след 

продължително настояване и продължително упорство (от страна на преговарящия с 

нас – Европейската комисия), все пак беше внесен текст, че ние се асоциираме с оглед 

на бъдещо присъединяване, (а не само ей-така да се асоциираме, примерно, като 

Турция от шестдесет и трета година … и досега са си така). И това се възприе, тоест, 

виждате връзката „стъпка по стъпка“.  

Аз съм този експерт, който подготвяше и провеждаше преговорите по 

текстилните изделия, така че аз тук мога да Ви кажа някои неща. Нещата продължиха 

до 1998 г., когато отпаднаха ограниченията и търговията стана свободна. Друго важно 

нещо за този сектор от икономиката при нас, за България, е това, че тези стоки 

традиционно, години наред, (нямам представа, но предполагам, че дори и сега), заемат 

огромен дял от българския износ въобще. И по-специално, - за най-големия ни 

външноикономически партньор: ЕС, т.е. останалите членки на ЕС. Така че текстилните 

изделия в тези времена, заедно с черните метали, заемаха по 20% и над 20% от общия 

български износ, една пета – всяка от тези две стокови групи. Само че в черните метали, 

там бяха металургия, „Кремиковци“, около 10-15 хиляди души с всички свързани с тях. 

А в текстилния бранш бяха 250 хиляди ангажирани, защото там производителността не 
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е някакви рулони, стомана на блокове, (които да ги караме от Кремиковци към Бургас и 

да ги товарим), а това е много работна сила. Тя включва свързаните с тези работни 

места хора - като икономически функции, да кажем, текстилно машиностроене; химия, 

която се използва, (тези всичките неща, те още повече нарастваха във времето). Като 

сложим и това, че в пограничните райони и в малки селища, това, да има някакво цехче 

там текстилни изделия да правят - да се шият, да се кроят, това е единствената 

целогодишна работа в тези места и целогодишен доход. (Другото е там някакво 

земеделие сезонно и т.н.) Виждате вече, че е с много голям социален ефект това, което 

е било постигнато.  

Та мога да Ви кажа, че във всичките етапи от развитие на тези договорености и 

по-специално, в този сектор, в крайна сметка администрацията преговаря от наша 

страна, от тяхна страна преговаря Европейската комисия. Вие знаете структурата на 

отношенията там – страните-членки командват, но органът, който преговаря, е 

Европейската комисия. Страните-членки оформят мандата, връчват им го и казват:  

„É в рамките на този мандат  ще преговаряте.“ 

Те преговарят с нас, а каквото постигнат, после тичат обратно при страните-

членки и им казват:  

„Ей това постигнахме. В рамките на мандата е. Утвърдете!” 

 или  

„Не е в рамките на мандата. Предлагаме така, предлагаме иначе – да измените 

мандата или да не се договаряме.“  

Та това е схемата. Така че в преговорите с ЕК ние в този сектор постигахме 

лимити на ограничения на нашите износи, (в отделни категории изделия), по-големи 

отколкото ние можехме реално да осигурим, (по търговски път), за да може да има 

свобода – който иска да произвежда, да развива. Тоест, тези ограничения да не са 

реална спънка за нашите потенциални възможности (реални и потенциални) за 

търговия, за да можем да осигурим тези работни места, тази социална програма и т.н. 

Дотогава мисията ни към Европейските общности беше структура в посолството ни в 

Брюксел, към Белгия и Люксембург, в Брюксел. Тази структура се отдели в отделно 

дипломатическо представителство, мисия към Европейските общности. Виждам във 

Вашия списък, че сте привлекли и ще търсите за интервю Евгений Иванов. Той е 

първият посланик към Европейските общности, в смисъл, в отделно дипломатическо 

представителство. Дотогава е посланикът към Белгия. И други държави го практикуват 

- в зависимост от нивото на отношенията, (тези са отделно, по повод влизане на 

„Европейското споразумение за асоцииране“ в сила и неговото имплементиране). То 

има работа по него. То не е само да го подпишеш и да го забравиш. Тогава бяхме 4-5 

души дипломати, съвсем малко в началото и тогава се наложи с доста сектори да се 
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занимавам - по принуда, просто защото няма как да се разпределят между тези 4-5 

човека.  

Освен от чисто икономически такива въпроси (от 1993 г. до 1997 г. бях там на 

работа в първия екип), освен тези преговори по текстил, които имахме през втората 

година на споразумението, през 1994 г. в края имахме преговори по текстил по 

присъединяването на Турция към митническия им съюз. (Трябваше и с турците да 

направим такова споразумение. Също се водеха в Брюксел тия преговори със 

съдействието на Комисията. Те съдействаха на турците всъщност да преговарят с нас.) 

Занимавал съм се и със селско стопанство, особено много с ветеринарни и 

фитосанитарни въпроси. Тогава започвахме да пишем едни огромни сертификати за 

животинска продукция, за ветеринарни проверки и т.н.  

Просто навлизахме в тази европейска тематика - по европейски начин. И това 

бяха първите неща, които за разлика от дотогава, имахме много неща, които отсъстваха 

в нашите практики. Преди имахме други практики. Например, ветеринарната служба е 

на над 100 години. Тя малко след Освобождението се е създала, така че имаме 

сериозни ветеринари в България. Но по европейските стандарти с европейските 

документи, ние започнахме още тогава – средата на деветдесетте години, по-рано дори, 

да работим.  

Занимавал съм се и с транспорт. Оттогава се занимавах с транспорт, докато 

напуснах министерството преди 2 години и половина, докато се пенсионирах – в 

Европейската дирекция при нас и бях втори път 2000-2004 г. пак в Брюксел, когато вече 

вървяха преговорите за присъединяване. Сега, преговорите за присъединяване… може 

би ще Ви бъда по-полезен в две области, защото отговарях за преговорите в тях – 

„Телекомуникации и информационни общество” (те са, както предполагам знаете, глави 

от бъдещото споразумение за присъединяване) и „Транспортна политика”. 

 

Ако искате, все пак да започнем с най-яркия Ви спомен, защото Вие 

разказахте… 

 

Това беше само някаква предистория така, да имате поглед върху нещата. 

 

Разбира се! 

 

Само искам да Ви кажа, тук ставаше дума за… четвърти въпрос… 
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Имаше ли някакво устойчиво „разделение на труда” в екипите, работещи 

по подготовката за членство – примерно, тези в София, за разлика от тези в 

Брюксел; или работещи на политическо и на експертно равнище, или друго? 

 

Когато се проведоха преговорите за присъединяване...Те започнаха в началото 

на 2000 г. с „Култура и аудиовизия” и завършиха в края на 2004 г. След това се 

подготвяше текстът на Споразумението, верификации, ратификация в парламента и 

т.н., за двегодишен период, за да влезем 2007 г., първи януари.  

Като говорите за „екипи”, в Мисията телекомуникациите и транспортът нямаха 

представител въобще. Имаше на няколко сектора – икономиката, земеделието, 

финансите (наскоро дошли, един човек) и какво още… Така че екипи там нямаше. 

Екипите си бяха в София – тези, които разгърнато (по съответните линейни ведомства 

с всичката им експертна мощ там и организация, дирекция и т.н.) работеха до ниво 

ресорен зам.-министър по европейските въпроси и министър. Така беше.  

 

Всъщност въпросът по-скоро е насочен към това по-какъв начин се 

осъществява комуникацията; какво е разделението на труда? Ако екипът тук 

формира позицията, а в Брюксел няма експерти по съответната сфера – каква е 

ролята тогава на Мисията? 

 

Мисията, като състав, макар и вече поувеличен, но тя общо взето, особено за 

секторите, в които нямаше собствени представители от отделните ведомства, (както в 

моя случай, например), ние служехме за трансмисия между двете преговарящи страни. 

Но така или иначе, позициите винаги се изработват в София. Мисията може да има 

някакво мнение, да предложи, да даде идея, нещо да каже:  

„Това не ни си вижда редно, защото тъй и тъй”  

Можеше да подпомогнат, но позициите се изграждат в София, приемат се в 

Министерски съвет и се отива на преговори, за всеки пореден кръг. Имаше кръгове. 

Така че в това отношение в различна степен различните дипломатите помагат – 

примерно, на земеделието човекът, на икономиката, е много по-полезен на своите хора, 

отколкото аз, например, на телекомуникациите, където… Аз съм юрист по образование. 

Но никога не съм работил като „чист юрист“. Работил съм в тия икономическите 

въпроси, които Ви казах – споразумение за текстил, такива неща. След това станах 

дипломат преди 23-24 години, работих в Министерство на външните работи, но пак 

занимавайки се с тия преговори. И много ясно, че на телекомуникаторите не мога да им 

кажа:  

„Чакайте сега, тук нещо сте се объркали. Аз ще ви кажа как е”.  
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В такъв смисъл, ние не можем да помогнем. И това беше ясно. И не такива са 

били изискванията дори. Но може да се каже, че между кръговете преговори има 

постоянно взаимодействие с Комисията, което се осъществяваше чрез Мисията и ние 

по своите канали вече работим със съответните ведомства в България. Уточняване на 

хиляди въпроси – на това кое досие, кой регламент, как се придвижва. Всъщност Вие 

знаете ли какво значи „Споразумение за присъединяване“? Споразумението за 

присъединяване на една страна към една организация, в случая, на България към ЕО, 

значи, че ние приемаме заварените при тях правила, което е така наречената „acquis 

communautaire” или… Знаете ли как е на английски „acquis communautaire”? – „Body of 

law”. Така че това нещо дава и рамката на преговорите. Всъщност една държава-

кандидат се появява и на нея първо ѝ казват:  

„Ще направим така наречения „скрининг“, (тоест, преглед на вашето и нашето 

законодателство) – Ето, тук този регламент и вие го имате във ваша наредба горе-долу 

същия, трябва да поизмените, защото трябва да се изравните с нашия. А това имате ли 

го? То вие въобще го нямате. Значи тепърва трябва да създадете нормативен акт – 

закон, наредба и т.н.” 

Това - един път. Втори път, това са някакви разпоредби, които трябва да се 

изпълняват от българската администрация: 

 –„Вие имате ли тия хора в администрацията, тази структура, първо, която да 

отговаря за изпълнението на това нещо?” 

– „Имаме я”  

– „Имате ли хора вътре?”  

– „Ми, имаме двама души”  

–„Ама тя не може да се върши от по-малко от първи 4 и те трябва да са обучени 

и трябва да са оборудвани с техника; оборудвани със статистика; оборудвани с други 

контакти, с други нормативни актове, които им дават властови или някакви други 

регулиращи функции, за да може те да осъществяват тази дейност и този контрол и 

т.н.”.  

И всъщност, преговорите са към така наречената целева дата („target date”), 

която ние взаимно решаваме с тях и решихме да бъде първи януари 2007 г. - към тази 

дата ние дали ще имаме всичко необходимо, за да бъдем пълноправен член на ЕС след 

нея? 

И има все пак и изключения. Например, ние казваме:  

„Вижте какво, по тези въпроси не можем да се стегнем дотогава и да имаме 

абсолютно всичко. Дайте ни преходен период, в който ние…”  
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Тоест, договарят се преходни периоди, в случаи, в наша полза – малко по-

късничко да се спретнем и да довършим нещата. Има преходни периоди в тяхна полза, 

например:  

„А бе, вие ставате страна-член на първи януари 2007 г., обаче нямате еди-коя си 

свобода за действие на нашите пазари за 5 години напред, защото много сте 

конкурентоспособни – ниски са ви заплатите, ниски са ви разходите и във 

висококонкурентен европейски пазар вие ще бъдете нелоялен конкурент. Трябва да се 

изравните, затова няколко години няма да правите така наречените 

вътрешноевропейски превози, примерно, с автомобили (каботаж се казва), защото 

работите много евтино.“  

Примерно, български ТИР излиза от България с някаква стока за Германия. 

Отива там, разтоварва и взема поръчка от Германия за Франция и след това се прибира 

в България:  

„Е, не може да я вземеш тази поръчка (вътрешноевропейска), защото 

конкурираш нашите и защото си много по-евтин като заплата, като разходи за тази 

фирма. Нарушаваш правилата на конкуренцията.”  

Но това, разбира се, е в преходен период. Не е до безкрай.  

Това е, между другото, един от основните проблеми, които имахме в 

„Транспортна политика” (главата по присъединяване) в преговорите. Това, което Ви 

казах – за този каботаж. Макар че те са там няколко преходни периода, но това беше 

един от най-тежките проблеми. И защо беше важно? Защото в Европа две нации се 

славят като най-добрите шофьори на международни превози на товари на камиони, 

тирове (тираджиите, така наречени) – ние и холандците. И докато холандците в 

определена степен са по-добри от нас, защото знаят повече езици, (холандският е 60% 

немски; учат много английски и други езици - по една или друга причина, за разлика от 

нашите, все пак). Но пък нашите са още по-твърди и устойчиви на изпитания, на риск и 

т.н., така че винаги са се водели за най-качествените и най-конкурентните водачи на 

тежки камиони.  

Извън това, примерно, в рамките на преговорите по транспорт, ти не можеш да 

излезеш от изискването, че трябва да си равен с останалите и със законодателството 

до датата на присъединяване, но поне можеш да се опиташ да спасиш своите 

конкурентни предимства. Например, ако тебе те третират в споразумението наравно с 

останалите – Полша, Румъния, Чехия, Словакия, Унгария, (хайде, там, по транспорта 

Малта и Кипър са без значение). Но тези, европейските тук, ако те третират наравно с 

тях, а ти си бил по-конкурентен от тях и ще бъдеш, тогава, ако запазиш равни условия, 

ти си спасил конкурентно предимство. 
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Имате предвид, ако и техният преходен период е толкова дълъг, колкото и 

нашият? 

 

Да. Ние сме по-добри и ще бъдем по-добри. И ние това постигнахме в глава 

„Транспортна политика”. Ти не можеш да излезеш от тази рамка, обаче можеш да 

използваш ето такива неща. Като те нямаха намерение да ни го дадат по този начин. 

Те знаеха, че ние сме много добри. И те единствено на Словения не сложиха такова 

ограничение, и ни го казаха директно в очите:  

„Даваме ви ги за пример словенците, че не им слагаме ограничение по простата 

причина, че техните нива на заплащане на труда и цени на услугата са се изравнили с 

европейските. Те не са конкурентни… нелоялно конкурентни, докато при вас играта е 

съвсем друга и ние трябва да ви натиснем много надолу поне за някакъв период, докато 

се акомодираме и докато и при вас се вдигнат разходите и цените на труда.“ 

Ние обаче постигнахме равенство с останалите. 

 

А как успяхте да го постигнете? Това е трябва да е било трудно. 

 

Ами, това са преговорите. Аз мога да Ви кажа накратко историята на преговорите 

в тази глава и може би тук ще засегнем, да кажем, и първи въпрос. Какви спомени 

имаме?  

 

Да, най-ярките спомени. 

 

Ами много живи спомени сега имам от този процес. Преговорите бяха в рамките 

на 2000-2003 г. до края. Тук имате и въпрос „Защо едни преговори по една глава са до 

първи година, пък други са до 3 години?”.  

Първата глава – „Култура и аудиовизия”... Между другото, преговорните глави се 

откриваха при преговорите и се закриваха в така наречените междуправителствени 

съвещания. Примерно, съвет на транспортните министри си заседава по негови си 

въпроси там, които има в Европейския съюз…(или в Европейските общности) и по една 

точка се отваря; влиза нашият транспортен министър или нашият външен министър, 

може да е в друг съвет …. и се провеждат преговорите. Като преговорите, общо взето, 

се провеждат така: разбираме се, че ще открием преговорите по тази глава, след това 

тръгват там тихо и леко (за 3-4 години някои, други за по-малко) и след това пак на 

междуправителствена конференция, се събират и казват:  

„Закриваме преговорите. Разбрахме се.“  
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Е, за глава „Култура и аудиовизия” това беше в една конференция. Откри се и се 

закри. Две директиви имаше, които казахме:  

„Ще ги приложим с нашия имплементиращ акт”.  

Така че имаше и такъв случай. Лесно.  

А имаше и много трудни. Първо, от гледна точка на обема – „Земеделие”, 

„Околна среда”, „Транспорт”... Не знам дали имате представа. Например, от 

европейското законодателство („acquis communautaire”) най-голям дял има 

законодателството в областта на земеделието и ветеринарните и фитосанитарните 

въпроси. Най-голям дял. Някога беше една трета. Сега не знам колко е, нали, сега пак 

има някаква динамика. Два пъти по-малко – 15-16% законодателство – беше по тия 

времена „Околна среда”. И веднага след него – „Транспорт” с 12-13%. И веднага след 

него – „Енергетика” – около 10%.  

А други преговорни глави са, нали Ви казах, две директиви от културата – в едно 

заседание се откри и се закри главата. Питайте ги турците как откриват глава – с години 

не могат да открият преговори, камо ли да ги закрият!  

Така че това е едно от обясненията - обемът. Другото е, че мащабът на единно 

законодателство в различни сектори и съответно голямата икономическа компонента в 

него, е различен. Там, където става дума за тежка конкуренция, за много правила в 

областта на управлението (въобще, на пазара на еди-какви си стоки и услуги), нещата 

много трудно се решават. Защото първо, за да се решат и да се закрие главата, значи, 

ние на първи януари 2007 г. трябва да имаме цялото законодателство по този въпрос и 

да го прилагаме – не само да го имаме, а и да го прилагаме успешно!  

Е, много е трудно в области, където ти оставаш доста назад от европейското 

законодателство със своето собствено национално, ти да можеш да постигнеш това 

нещо, един път. Преговорите са тежки, включително и за някои преходни периоди, други 

някои условия, които да позволят да се спази тази дата и, въпреки това, да има някаква 

възможност за маневриране, за да може имплементацията да се осъществи.  

Между другото, ние и финансова помощ получавахме за изграждането на тези 

структури, за оборудването им с техника и т.н. Пък и за пътища да изграждаме, не само 

за структури. Вие ги знаете тези неща. И сега вървят, когато сме член на Съюза, но 

вървяха и преди това. Значи, могат да се видят сигурно още табелите, да кажем, по 

магистралата към… северната част, към Ябланица. Този ремонт се направи с пари от 

ФАР. Виждали сте ги табелите. Ами това е от предприсъединителните средства. Така 

че имаше и сериозна финансова компонента.  

Така че в областта на транспорта е една от тежките глави за преговори. С оглед 

и на това, че е голяма, обемна, и на това, че има много тежка конкурентна икономическа 

компонента вътре. И вече преговорите тръгват с така наречения „скрининг”, тоест, 
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преглед на законодателството - за да се види кой къде се пада в момента, което показва 

веднага какво трябва да правим (при необходимост). И в момента, в който ние 

разработваме позиция ето по тези въпроси, дето трябва да правим, ние имаме такъв 

график – за нормативния акт да излезе, нормативната структура да създадем, 

бюджетното финансиране да осигурим, взаимовръзките с други и т.н. и поемаме 

ангажимент това да стане еди-кога си.  

И след няколко кръга много сложни преговори, като, разбира се, в отделните 

подсектори най-тежко беше положението с автомобилните превози - на товари 

специално. Имаше определени проблеми във водния сектор, корабоплаването, но те 

бяха от друг характер. Най-тежкото беше тук. Постепенно натрупвахме това, което се 

иска предварително, за да може да се преговаря вече конкретно в такива срещи между 

делегация на Комисията и нашата делегация, която обикновено се водеше от зам.-

министър по европейските въпроси на съответното ведомство с неговия цял експертен 

там екип (и Мисията, разбира се, участва). Външно министерство също. Примерно, аз 

имах колега в дирекцията „Европейски въпроси” в министерството, който акордираше 

същите тия въпроси, тоест, той е мой първи партньор във взаимодействието на Външно 

министерство с линейното ведомство по еди-кой си въпрос. Дори в този период мина 

един човек, на когото съм му много благодарен, защото много се хвърли в работата и 

много добре се сработи с хората в София и съответно с брюкселските особености на… 

„някои особености на българското присъединяване“, ако мога така да се пошегувам. 

Какво успяхме да направим, примерно, в областта на транспорта? През лятото 

на 2003 г. графикът за преговори за цялото споразумение беше такъв, че до края  на 

2004 г. трябва да се приключат преговорите, за да могат след това там да се изготвят 

текстовете; да се верифицират на всички езици; парламентите всичките да го утвърдят 

и да може да влезе и в сила от първи януари 2007 г. Две години някъде – две-две и 

половина – трябват за тази процедура, всичко, когато е договорено. Значи, дотогава 

трябва всичко да е договорено. Най-последни оставаха главите с голяма финансова 

тежест, самите финансови услуги, финансирания и т. н. Така че всичко друго трябваше 

да свърши като преговори преди тях. И какво се получи?  

Лятото на 2003 г., ако говорим за главата „Транспортна политика”, тук в България 

се каза:  

„Никой да не излиза в отпуск в Транспортно министерство!“ 

Експерти от цялата страна, никой не мърда. Всичките се насочваме да се 

подготвим за преговори с Комисията, които да я убедят, че може да се пристъпи в 

рамките на един-два месеца към междуправителствена конференция, която да закрие 

преговорите по тази глава. С една много сериозна мобилизация на хората тук. Дори 

като ми казвате, като ме питате дали нещо хубаво и нещо, което ме е впечатлило в 



12 
 

преговорите, просто по този повод, като Ви казвам, всички експерти бяха спрени от 

всякакви отсъствия и работят плътно. Защото в началото на септември се прави тази 

среща на делегациите и ние трябва да сме в тотална готовност да защитим тезата, че 

трябва да закрием преговорите по тази глава. Ами това е, което най- ме впечатли и, 

като се сетя, още ми е много приятно. 

Вие не можете да си представите - по повод необходимостта да изработим 

позициите, да изработим детайли по бъдещо наше национално законодателство, което 

корелира точно на европейското, което е пълно с много технически, технологични и 

други особености. Те са хиляди наредби, инструкции (за не знам си какво си) в 

транспорта – какво ли не. И в този период, в който трябваше да се подготвим, не можете 

да си представите колко българска експертиза беше изровена в България. 

Министерство, друга администрация и т.н. Колко капитани се включиха от Варна, от 

Русе (речното плаване), специалисти по това как трябва да бъде обучен един моряк 

примерно (те основно в речното плаване са изисквания към екипажа и изисквания към 

корабите), или… от Институт по селскостопанска техника и транспортна техника (в Русе 

ли, къде беше), някакви доценти и професори, на възраст хора, намираме ги и… тук 

хората ги намират от Министерството на транспорта и те казват:  

„Какво се чудите по този въпрос? Той е много прост. Той се решава така”.  

Ето такива неща даваха много голям кураж на основния екип, който е на 

повърхността на пирамидата в тия преговори. И един такъв екип - нахъсан да докаже, 

че всичко върви и че:  

„Ето, това сме го приели като нормативни актове; това сме го изпълнили; това е 

в „pipeline”-а, тоест, върви в комисии и в Народно събрание примерно за закон или на 

междуведомствено съгласуване за наредба на министър… на министерство или на 

Министерски съвет и ще излезе еди-кога си и ще влезе в сила еди-кога си и ще се 

изпълнява еди-как си еди-кога си преди първи януари 2007 г. или най-късно на първи 

януари 2007 г.“  

Подготвяли сме се широко и 15-20 души делегация българска, защото във всеки 

сектор трябва да си е експерт, сядаме срещу Комисията, преговаряме 4-5 часа и 

отсреща ти казват:  

„Вижте какво, вие не сте готови”. (Това е началото на септември 2003 г.) – „Вие 

не сте наясно. Вие не сте готови. Вярно, тук сте постигнали, тук, тук,… пишем доклад до 

страните-членки, че по тия въпроси (30% от материята) имате някаква определена 

готовност и можем да направим една междуправителствена конференция и да закрием 

в тази част главата. За другото имате да поработите, така, като ви гледаме, доста. Вие 

какво си мислихте?”  
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А ние трябва да приключим тези преговори по такава основна глава в рамките 

на 2003 г. - началото на 2004 г. Защото след това следват другите, които стъпват на 

закрити глави по другите позиции и сектори, но ако закъснеем, ние можем да 

просаботираме датата на присъединяването. 

 

 А какви бяха аргументите, че не сме готови? 

 

Различни.  

Но искам да Ви кажа, че това беше период, в който ние се движехме в пакет с 

румънците, обаче Комисията ни каза така: „Ако някоя страна…” (Защото те също имат 

график за преговорите. Те знаят колко време се водят такива преговори. Още повече, 

че всички европейски страни току-що ги бяха направили, тези, останалите, които преди 

нас 2004 г. ги приеха. Така че те са наясно. И казаха, горе-долу толкова време ни трябва 

за преговори, толкова време ни трябва за влизане в сила на тази документация и 

парламенти и т.н. Всичко е ясно.) 

 – „Така че вие, като си сложите „target date” (целева дата) за присъединяване 

първи януари 2007 г., оттам назад тръгваме да броим и ето как изглежда графикът”.  

И затова ние знаехме, че 2004 г. трябва да приключим, че в 2003 г. края - 2004 г. 

началото трябва да приключим по другите глави.  

Знаехме и друго. Беше ни казано, че:  

„Ако едно от двете страни изпревари в този график с една година другата, може 

да ви разделим.“  

Тоест, ако румънците ни поведат с една година, какъв пакет с тях? Ще изостанем. 

А ние вече бяхме изостанали от другите 10 страни. И сега, като и от Румъния ще 

изостанем, и знаете ли къде ще се включим? Появява се Хърватска като кандидат и 

казва:  

„Ние сме толкова готови, че както ги гледаме българите, че изостават, ми то май 

с тях ще ни присъедините”. (И те така - със 7-8 години ли закъсняха след нас?) 

Трето, на различни нива ни се казваше, че:  

„А бе, целева дата е първи януари 2007 г., ама дали ще е 2007, дали ще е 2008, 

дали ще е 2009 - май не е много ясно”.  

И в този момент ти казват:  

„По транспорта вие въобще сте много закъсали. Какво става с вас? Вие тук не 

можете да се оправите с повече от една трета от проблематиката...“ 

Ние излизаме от тия преговори и сядаме да мислим какво можем да правим. И 

нашата тогава зам.-министърка, която водеше по европейски въпроси на транспорта, 

пита: 
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„Какво ще правим?” 

Предложих:   

„Продължаваме да се борим и то съвсем агресивно. За да ги докараме до 

състояние да смятат, че не са прави.“  

Нямаме какво друго да правим, още повече, че е началото на септември 2003 г. 

Ние имаме няколко месеца да решим този въпрос. А както те ни го поставят, това е 

страшно!  

Тогава организацията на преговорите от тяхна страна беше такава: щом страна 

ще се присъединява, ако се асоциира, може отделът във „Външни отношения” 

(дирекцията) да бъде един за две-три страни. (И ние по време на асоциирането бяхме 

с Румъния в един отдел техен в тяхната дирекция  „External Relations“ -„Външни 

отношения”). Като станахме кандидати (ще преговаряме), разделиха я и вече има 

български отдел. Един път. Втори път, генералната дирекция, която се занимаваше с 

този въпрос, която е все едно партньорът на нашето Министерство на транспорта в 

случая – това е вторият център. И третото е, тъй като, общо взето, едновременно се 

водеха преговорите с тия десетте страни и с нас, (нали, горе-долу или малко след тях 

бяхме ние), въведоха така наречените хоризонтални отговорници по отделните глави. 

Те наблюдава преговорите с всичките тия страни в този сектор, за да не се получи 

дисбаланс в мандата, в изпълнението (от страна на Комисията), в крайните резултати. 

В тия отдели във „Външни отношения”, които бяха по страни, тия хоризонтални 

отговорници бяха поставени в различни отдели, но те не отговарят за страната, за която 

отговаря този отдел, а отговарят хоризонтално за този сектор с всичките кандидати. 

Това беше третото звено, което ние трябваше да държим изкъсо, тоест - транспортното 

ведомство, дирекцията „Външни отношения”, (българския отдел) и този хоризонтален 

отговорник по глава „Транспорт”.  

Та след като си тръгна нашата делегация от преговорите, за колко там… за два 

месеца… за два месеца, дори по-малко от два месеца, аз нарочно натрупах на бюрото 

си един такъв куп от хартия – мейли. Буквално почти всеки ден аз на тия три адреса (с 

копие до моя посланик), на тия три адреса пускам:  

„Ето това, за което Вие се съмнявате, че не сме готови, го направихме. Това е 

наредба номер еди-коя си, която можете да намерите в държавен вестник номер еди-

кой си от еди-коя си дата”.  

Обърнахте внимание, нали? – Всеки ден. Всеки ден! 

И тъй като не само за мене и за Транспортно министерство, въобще 

общополитически този проблем с изоставането беше сериозен. Посланикът там ме вика 

през октомври, края, и казва:  
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„Казвай какво имаме да правим повече? Какво можем да направим ние, 

Мисията?”  

Отговарям:  

„Трябва да докажем реални резултати, което правим почти ежедневно”.  

Това бе първо. Второ, кой ли не директор на дирекция в България, зам-министри 

идват и така нататък, но нямаме среща на ниво министър с ресорния комисар по 

транспорта. Тогава беше госпожа Лойола де Паласио, от Испания, която освен по 

транспорта, беше и вицепрезидент на Комисията. Това означава … фактор с много 

голям авторитет и в Комисията, и пред страните-членки. И тя беше ресорна комисарка 

по транспорт. 

Предложих: 

 „Нашият министър само с нея не се е срещал” – да осигурим среща незабавно.  

То вече няма по-високо от това ниво. Премиерите ли, или Председателят на 

Комисията да тръгне да говорят за транспорт…? И какво? Това е последното ниво.  

Правим среща. Организираме. В началото на ноември организираме тази среща. 

Сядаме тримата – посланикът, нашият министър и аз срещу госпожа Лойола де Паласио 

в нейния кабинет (генерална дирекция „Транспорт”) с почти целия ѝ кабинет (там 7, 8-

10 човека). И знаете ли какво направи? Какво каза?  

Без да чака от наша страна, каквото и да било:  

„Г-н министър, с Вас има два въпроса да гледаме. Единият е, че сътрудниците и 

тук всички, ангажирани в Комисията, ми докладваха, че Вие сте готови да закриете глава 

„Транспорт”.  И втори въпрос, това е решено: започвайте интензивно да работите по 

проектите си за развитие на транспортна инфраструктура! От първи януари 2007 г., 

когато ще ви присъединим, защото тогава, като сте готови и ги предоставите на първи 

януари, никой не може да Ви откаже тези пари. Ето, това са за мене двата въпроса, 

които с Вас имаме да обсъдим”.  

И какво е това сега?!  

Първо, преди 45 дена позицията на тяхната делегация, беше коренно различна. 

И аз дори с тези тримата, които бяха като адресати, аз си говорих постоянно и ги 

уверявах:  

„Вижте какво, началниците Ви казаха да пишете доклад от септември, че за 

30%... там, една част от главата можем да я закрием, другата не можем. Не ги пишете 

тия доклади, защото ще трябва да ги преписвате, че ще можем да я закрием изцяло!”  

Но и в рамките на приетата шега им го казвам. А всъщност се оказа, че за двата 

месеца сме ги убедили и че е трябвало да пренапишат доклада си, че може да се 

закрият преговорите. Тоест, хващаме темпото отново. Въпросът за темпото беше много 

важен в преговорите за членство.  
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Ето, това е едно от нещата, които много добре си спомням!  

И другото, за първи път на такова ниво ние чухме, че се присъединяваме твърдо 

от първи януари 2007 г. Тя ни го каза – „И вижте какво, като ви присъединим на първи 

януари, вие си давате тези проекти”. Това е 2003-та г. Три години и нещо дава срок – 

„Представете ги на първи януари 2007 г. и никой не може да ви откаже това 

финансиране от Брюксел”.  

Както и да е, ето това е нещо, което ни доказа, че България е много сериозен 

преговарящ – с експертиза, с усилие, с умение и с какво ли не.  

 

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? 

 

Пътят на България към членство, както Ви го казах, през 70-те години се знае, 

защото има архив за това – споразумения, има доклади за извършени преговори, за 

постигнати договорености (до Министерски съвет за одобрение, за подписване и така 

нататък).  

По мое мнение има един друг пункт, който не е много ясен, но който Вие в 

момента сте подхванали – познанието за хората, които го направиха. Това е много 

важно нещо! И трябва да свикнем. Вече втори програмен период караме, 12 години. 

Съвсем сериозни сме. Така че… А и то не „този как се казва и какъв симпатяга е“, а 

каква експертиза можа България да мобилизира в едни съвсем нелеки години, между 

другото - от гледна точка на това, че имаше много смени в администрацията, редица 

там звена се преобразуваха или изчезваха (научни институти, разни други 

администрации), пък се създават нови; една такава нестабилност. Така че не толкова 

персонално хората, колкото хората като експерти, като експертиза как беше набрана, 

как беше мобилизирана, как успяхме да мотивираме хората, как успяхме да им дадем 

възможност да стъпят на „европейския бряг“. В смисъл, да отидат на преговори, да се 

държат спокойно в среда, в която е така малко необичайна – едни зали с едни тъмни 

кабини, не знаеш какво е. Защото в сградата, която е за преговори, аз за първи път 

влязох отдавна – 1986 г., преговори по текстил. Но гледам една зала с едни 

тъмнозелени тъмни стъкла. Никой не се вижда отзад. Викам си: „Кой ни гледа?”. А то 

това е преводачът.  

Но аз винаги, когато за първи път идваха хора от България, аз като работех там, 

винаги първо това им показвах:  

„Ето, това е това. Ето в тази стая можете да си направите колкото искате 

фотокопия на някакъв документ. Ето тук са телефоните. Ето тук е бюфетът. Ето тук са 
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всичките „facilities” (помощни средства), които може да ти потрябват… Ето тук е 

секретариатът на конференцията, за която ти си дошъл.“  

Той „да се почувства вкъщи“, за да може да си покаже спокойно тази експертиза, 

която иначе я има. Но да... така… да не се смущава, да е по-уверен. И когато видиш, че 

това дава резултат, това е страхотно удоволствие. Страхотно удоволствие!  

Аз имам много такива примери. Примерно, присъствал съм на нещо, което колега 

от икономиката участва постоянно в едни работни групи по някакви технически 

изисквания към някакви ремаркета. И за първи път идва експерт от България (някакъв 

специалист, май от тия - по селскостопанско машиностроене там някъде в Русе, (там 

някакъв институт, ама той - научен работник). И идва за първи път в Брюксел. А той, 

колегата ми казва:  

„То тия ремаркета вече не знам колко, една година вървят като проблем и все не 

можем да се разберем по някакви показатели, а аз не разбирам много”, 

 Ама присъства на всяко заседание, за да информира София – „Ето, дотук 

стигнаха разговорите по тия въпроси”, както си му е редът. Пише им, за да знаят как 

вървят нещата, да си ги следят от София. Онзи човек идва и колегата казва:  

„Аз го ориентирах: – Това са ти колегите тук. Вие по ремаркетата с тия всички 

експерти от страните-членки сте като „една банда“. Може да се чувате по между си след 

това. Свържи се с всички. Поговори с тях - да се консултирате отделно от страната.“ 

След което  седим там и слушаме. Идва кафе пауза. Тръгваме да излизаме и той 

ме дърпа човекът и казва:  

- А бе, чакай, тия хора защо ги обсъждат по този начин тия въпроси, бе? То си 

има еди-какво си, което - през него като се мине за обсъждане, може да се 

стигне до някакви резултати. А тук гледам, една година няма никакви 

резултати.  

И той, колегата вика:  

„Аз го хванах за ръка и му казах - „Не, не. Не на мене тези приказки. Ето ти го тук 

от Комисията водещият. Ето го”. (А той тъкмо излиза и с други участници от страните-

членки се събрали и си коментират). И го пуснах там да им го каже. Човекът си беше с 

език, с всичко (нашият човек). Влизаме след кафе паузата. Водещият от Комисията 

казва:  

- Знаете ли, тук колегата от България иска да Ви каже някои неща. Знаете ли, 

те много ще потръгнат работите, ако така направим”.  

И си тръгнал. (Имал други заседания.) Но му казал:  

- Звънни ми, ако имаш проблеми! 

 Накрая водещият си вика: „А бе този човек защо не се обади цял ден? Нещо 

обядва ли? Оправя ли се? За първи път е там. Хотелът му е наблизо, но все пак 
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това заседание следобед продължава. Казах му в паузата да ми звънне да се 

чуем. Реших да отида пак там. Към края на заседанието той събрал колеги 

наоколо, някаква почивка има там, приказват си, радват му се”.  

Ето това е.    

След това, когато ни разделиха, нали ние бяхме шест страни, (без трите 

прибалтийски, Словения, Кипър и Малта, които се включиха впоследствие); четирите 

Вишеградски и Румъния. Както ни групираха в 12, след това ни разгрупираха в 10+2 и 

тия, които бяха във втората група, станаха „първенците“ – Словения и трите 

прибалтики, и двата острова – Малта и Кипър, а ние изостанахме с Румънците. А на 

мене ми е криво, защото, примерно, когато ние бяхме вече станали асоциирани, 

словенци са идвали при нас да ни питат:  

„А бе, какво е това споразумение за асоцииране? Как се прави? За какво става 

дума?”.  

Тепърва им предстоеше да го договорят. И изведнъж ни поизпревариха…  

 

А защо стана така? 

 

Ами защото са по-развити, по-така, по-иначе. Ние сме по-назад, по- не знам 

какво, по- не знам що. Аз Ви споменах за това текстилно споразумение, където в 

Споразумението за асоцииране… 1993 г. влиза в сила, но 1994 г. в края (след 2 години) 

трябва да се преразгледа с оглед доразвиване. Е, ми такива преговори направихме по 

доразвиването, че се присъединихме в тази част на Споразумението към четирите 

Вишеградски страни, а Румъния изостана с една година зад нас. Иначе бяхме заедно 

двете страни една година назад.  

Това веднага означаваше пренасочване на поръчки за изпълнение от Румъния в 

България, защото става дума и за намаляване на митата. И ако в този бизнес 

комисионната е 2%, а има между България и Румъния разлика 2/7 от митото, което е 

много… И изведнъж се появи тази разлика. Много ясно, че ще отидат в България. Тоест, 

тук постигнахме някакво изравняване с първите. Обаче - не навсякъде. Само тук.  

Дали на други места имаше възможност да се направи това, или не, не знам. Но 

още ми е мъчно за това, че не се помъчихме по-рано. Каквито станахме упорити – да 

удряме по масата и да викаме:  

„Преговорите ще свършат! Преговорите ще ги направим първи януари 2007 г. 

твърдо! Никакъв компромис!”  

Нали… направихме го 2002 г. 2003 г., 2004 г. някак си. Това е… можехме и по-

рано, защото темпът беше много важен. Нали Ви казвам, хърватите викаха:  

„А бе те са толкова зле българите, че ние ще ги настигнем” - съвсем безочливо! 
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То май си е било доста реалистично… 

 

Ами като Ви казвам примера със словенците, да не говорим за прибалтийците, 

които, например Естония… 500 митничари от Финландия им попълниха митническите 

служби, доколкото знам. Сега извинявайте, ама българските митници... (все пак Трета 

българска държава сме), ама са на сто и кусур години. Каквито ще да са, но тази 

администрация… Те нямаха хора. Обучаваха се.  

Така че ето, по тези въпроси такива неща се сещам, които аз самият лично не 

мога да забравя.  

 

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

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

останалите бивши соц-страни? 

 

Ами вижте, тази визия съм сигурен, че я има и сега.  

Не може да я няма  - по простата причина, че… аз Ви споменах, в 

Споразумението за асоцииране е записано, че ние се асоциираме с оглед да станем 

член. През 1991 г. започнахме преговорите за асоцииране. Визията е отпреди това. 

 А защо е тя тази визия?  

Защото това беше един от най-разумните подходи в развитието на България за 

тези колективни структури – било икономически, било структури на сигурност, отбрана 

и т.н. 

Ето сега, дали сме имали визия, или да не изостанем от страните-членки? 

Никакво изоставане от страните кандидат-членки! Това, че се случихме с тях в 

преговори, е заради Промяната. А не защото сме си казали: „Тук сега с тия ние ще 

бъдем. Ей тия пък къде тръгнали напред, дай да ги гоним”. Покрай тях да ни хрумнало 

да се присъединяваме?”  

Не. Просто едновременно бяхме освободени от схемата СИВ, Варшавски 

договор и едновременно се насочихме към логичната цел.  

А тук вече ни направиха някаква състезание - и ние се посъстезавахме криво-

ляво, победихме в определени състезания, с Румъния, например. Бяха ни казали с 

Румъния:  

„Ако една година имате разминаване, ще Ви разделим.”  

Ние задминахме с година и половина в графика за преговорите румънците и те 

не ни разделиха. Спряха ни, за да ни догонят румънците, за да сме в пакет.  
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А иначе визията я е имало. Сега, дали е имало някакъв официален форум, не 

мога да Ви кажа, но това са били… правителството на Виденов подаде молбата 1995 г. 

Значи там са обсъждани нещата, преди да се формулира тази молба и да се подаде. 

Дали е бил някакъв официален форум, или някакви заседания е имало, имало го е. 

Парламент го е решавал, правителство, президент, те са участвали. Доколко е имало 

такъв форум, нямам представа.  

 

Тук по-скоро въпросът е насочен към това дали гледахме инструментално 

на членството, дали имаше някакви конкретни цели, които очаквахме да 

постигнем чрез него, или по-скоро ориентацията беше ценностна? 

 

Ами то в определен момент тези неща съвпадат. Ако е ценност това ти да си 

развиеш икономиката, да я сложиш на модерни релси, да си оправиш транспортната 

инфраструктура… Ако това е ценност, то пък механизмът за това е присъединяването 

към ЕС.  

Така че някак си не мога да ги разделя. 

Освен това 80-те години, началото на 90-те… Е, няма по-качествен пример за 

интеграционен процес в света. По-привлекателен модел аз не знам.  

После, ние не сме някъде в Югоизточна Азия или остров в Тихия океан. Ние сме 

си в Европа, което означава, че имаме достъп и самата ни история е такава. По това 

време огромен дял от външната ни търговия е с тези страни.  

Така че - какво има ти тук да избираш? Според мене, нямаше кой знае каква (ако 

щете, никаква) база за обмисляне. Да кажем, примерно, „Русия е била против“.  

Ми не е вярно! Доколкото знам, те не само за икономическата интеграция на 

бившите соц.-страни, а и за натовската интеграция не са били против.  

 

Спомняте ли си да е имало някакво участие на структури на НПО сектора 

или браншови организации в подготовката на българските позиции? 

 

Огромно участие!  

Значи, Вие, като ми задавате този въпрос, не знаете някои неща, които бяха на 

всеослушание. В смисъл, в ресорните ведомства се създаваха работни групи по 

преговорите и в тия работни групи официално… Те се назначаваха със заповед на 

министър-председателя, защото са от всякакви ведомства. Водещо е ресорното 

ведомство, по която глава се преговаря. Бяха отворени за участие на профсъюзи, на 

отраслеви, браншови организации и т.н. да идват, да присъстват, допуснати са, макар 

че това е административна работа.  
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Редица правителствени структури заявиха:  

„Идвайте и казвайте какво да се прави”.  

И аз трябва да Ви кажа, че по тези две глави – „Транспорт” и „Телекомуникации” 

– ами те са огромни структури на превозвачите, на телеком операторите... 

Сега, признавам си, една част от позицията направо те са я писали, в смисъл, 

отстоявайте това, защото при нас са така, така и така нещата. В телекомуникациите има 

също браншови организации, които бяха директно включени. Аз дори не знам дали 

нямаше някой участие и в самите преговори. Не си спомням. Там, където на ниво 

Комисия и делегации се събират на тези междинните, не междуправителствените 

срещи, беше официално открито това, отворено: 

 „Влизайте всички и помагайте – кой с каквото може; кой с каквото разбира! Утре 

да не кажете: „Администрацията не разбра, не знае, вижте какво направихте!  

Елате, бе! Само си кажете човека – „Ей този е нашият човек!” и в заповедта на 

министър-председателя се включва този човек, с която назначава в тази работна група 

всички участници”.  

Така че участието, то беше неминуемо. Ти не можеш без бранша, колкото и да 

си перфектен администратор, но без бранша, който е там на пулса на нещата – кара 

камиона, кара кораба, купува телекомуникационни компании, прави звено 

„информационно общество”. Ти без тия, които са в индустрията… Трябва да си много 

посредствен, за да не го използваш този начин на работа.  

И това беше широко използвано. Беше прокламирано официално. Който иска, 

само да си каже представителя, за да го оторизира, а не да дойде някой и да говори 

каквото на него му хрумне. Като представител на АЕБТРИ, примерно, което беше 

представител на автомобилните превози. Ти си техен представител, техен експерт, те 

ти гласуват доверие, че ще дойдеш и ще кажеш това, което е важно за бизнеса. Тези 

структури подготвяха позицията. Това са структурите, работни групи към съответните 

ведомства и междуведомствени, които пишат позицията и след това техни 

представители ходят и се споразумяват по тази позиция с Комисията. 

 Бяха отворени тези структури за всички без изключение. Каквито структури има. 

Това помага. Това е логичното. И след това, нека все пак и тези хора да знаят: „Ето, 

това е рамката”. Да не кажат: 

 „Сега Вие защо не постигнахте в преговорите по-добри условия, отколкото има 

Франция?” (утре ще дойде един тираджия да каже примерно. „Къде се намирате Вие!”) 

„Ние се намираме там, където е рамката. Не може по-добро, но все пак спасихме 

това, това, това. Можеше и да не стане, както в други страни”.  

Някакъв такъв разговор. Но нека да знаят тези хора какво е било възможно, какво 

е било невъзможно. Какви са рамките на преговорите. И освен това да се ориентират и 
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по-нататък, след преговорите, как да си преустройват… как да си реорганизират 

работата, така че да оцелява бизнесът. Така че този въпрос е излишен.  

 

А българската позиция имаше ли връзка с Националния план за развитие? 

 

В Националния план за развитие има ли раздел „Развитие на транспортната 

инфраструктура?” Разбира се, че има! И би ли могло да има такъв раздел, без да се 

отчита най-малко финансовото съдействие на ЕС?  

Мисля, че Ви отговорих… и в предприсъединителния, и особено в периода след 

присъединяването, когато обемите нараснаха. Аз мисля, че в пряка корелация и 

съобразено с възможностите ни като страна-членка се създава Националния план.  

 

Но после, когато се изготвят българските позиции, те съобразяват ли се с 

това, което е заложено в плана? 

 

Да. То имаш първо една даденост какво може. На база на тази даденост…  

Аз така си го представям, макар че не съм участвал в изработване на 

Национален план, но след това ти правиш… на база на възможностите, които виждаш, 

ти правиш някаква… някакъв план, някаква разстановка на нещата, проекти, да кажем, 

политики и след това връщаш обратно - да видиш дали това ще се покрие. Или ако, 

примерно, финансово не се покрие, какво ще даде бюджетът, откъде ще вземе 

съфинансиране или защо да се разпръскваме в много неща, а не да се концентрираме 

в някакъв приоритет?  

Това са всички, според мене, съображения за Националния план за развитие. 

Как ще ги правиш, без да оценяваш това, че си страна-членка, тоест, че трябва да 

отговаряш на редица условия и на това, че все пак си още реципиент сериозен на 

европейско финансиране?! Според мене, не е възможно да се направи такъв план, ако 

се разкъсат тези две неща. Трябва да се отчитат. За мене е логично, макар че 

признавам, не съм участвал в конкретно изработване.  

 

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? 

 

Трудно мога да Ви кажа всичко, но например, занимавал съм се донякъде и с 

околна среда. Там един от основните проблеми е свързан с пречиствателните станции, 

отпадъците и техните концентрации по различни депонирания и премахване на не знам 
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какви… уедряване и така нататък. Това всичкото съответно се вкарва срещу него 

финансова компонента, тоест, трябва да се финансира по този и този начин и е 

приоритет. Но защо е приоритет? Защото еди-коя си директива или регламент казва: 

„Тази година ти трябва да ликвидираш всички безстопанствени или зле 

организирани за депониране на отпадъци обекти и трябва да преминеш към 

регионални. Тоест, трябва да си направиш завода за отпадъци в София; трябва да си 

направиш еди-какви си други пречиствателни станции за водите по водоснабдяване и 

по канализация; трябва да си оправиш пречиствателните станции на морето, защото 

няма да ти дам син флаг, че водата ти е малко мръсна.“ 

И това всичкото е… Много ясно, че е в корелация с изискванията на 

европейското законодателство по тези въпроси. Същото беше и в какви срокове... ние 

по СИВ-овски стандарти, има понятие в автотранспорта „натоварване на ос”. Един тир 

има една ос отпред и две оси отзад на ремаркето (три оси или четири оси - две оси на 

камиона без ремаркето и две оси на ремаркето – четири оси). Тежестта се разпределя 

на ос – „осово натоварване“ се казва. Стандартът в СИВ е бил 10 и половина тона 

максимум на ос (и от тази гледна точка се прави издръжливостта на пътя), а в ЕС е 11 

и половина тона. Това казва, че ти трябва да си оправиш пътищата, защото ако ти 

продължаваш 10 и половина да правиш, ти взимаш допълнително такса от моите 

превозвачи… Има такова правило – може и по-тежък да мине, но плаща повече, заради 

потенциалното увреждане на пътя. И тогава получихме пари - по ФАР още, за да 

направим тези пътища да отговарят на 11 и половина тона осово натоварване и да не 

се занимаваме повече с този въпрос.  

Така че много ясно е, че финансирането е пряко свързано с тези приоритети, 

които са залегнало като срокове по изравняването ни в законодателно и в нормативно 

отношение, което е нормалното присъединяване и членство… Реално членство – 

трябва да изпълняваш тия и тия нормативни актове. Е, ми ето така ще ги изпълняваш. 

Кое ти е най-бързо? Бунищата, пътищата, околната среда.  

Исках да Ви кажа за тези паркове и резервати, „Натура 2000“, за което се бият 

още по Пирин - дали да секат 5 дървета за лифт, или да не секат. Ами това е 

европейското законодателство. Тази борба нямаше да я има, ако не бяхме страна-

членка. Всеки щеше да си опъне лифт, какъвто си иска. А сега има борба, има аргументи 

от едната и от другата страна. Някак си по-друга атмосфера е. Някак си по-

цивилизовано е.  

Ами какво има за чудене дали да ходим в ЕС, или не, от самото начало? Няма 

място за чудене. Като модел - те са неоспорими. Не знам другаде такъв модел, който 

да е успял. Сега, има си хиляди проблеми тоя ЕС. (Шегобийците казват, че така е и 

покрай това, че ние сме станали членове.) Но намират решение.  
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Примерно, постоянно обвинение срещу ЕС е, че е бавна машина – докато се 

нагласи Комисията да предложи, пък Съветът да утвърди, пък да променят, пък не знам 

какво… Бавна, бавна, ама върви. И тръгва, и дава резултат. Това пък постоянно го има. 

Както го има като бавност, но го има и като резултат. И моделът е неподражаем! 

Текущият и, според мене, не само текущият интерес е да сме си в този клуб. 

 

Имаше ли подкрепа за България от някои страни-членки на ЕС? Чия 

съпротива трябваше да преодоляваме? 

 

В хода на тези преговори имаше страни-членки, които…  

Тази хоризонтална отговорничка, за която Ви говорих, тя непрекъснато влиза в 

работна група „Транспорт” на страните-членки. Там са представители на страните-

членки, където се обсъжда всяка стъпка от преговорите – какво да се прави, защо да се 

прави така. Тя ми звъни късно вечер. Аз съм си на работа. Тя ми звъни, след като се 

прибира от заседание. Примерно, в 20 часа ми звъни и пита:  

„Какви са тези истории? Една страна-членка (не мога да кажа коя), но излезе с 

изказване пред останалите страни-членки, че за България е рано да се говори за 

готовност, защото, например, нейното черноморско крайбрежие се е превърнало в 

гробище на кораби. Всеки корабособственик, който иска да си вземе застраховката за 

кораб, отива там, потопява си го и тръгва да си търси застраховките. Защото то в 

България никакъв контрол върху тия неща няма, никаква отговорност и никакво 

разследване на инцидента – защо е станало, кой е виновен и т.н. Използва се като 

гробище за кораби!”  

- „Откъде го знаете това?” – попитала хоризонталната отговорничка.. 

- Ми през нашата страна бяха поискани визи за екипажа, за да си отидат 

някъде по Африка.  

(Страна-членка. Оттам го знаят. Екипажът се евакуира през България, но минава 

през тях. Сигурно транспортната връзка е била така.)  

- И ние трябваше да им дадем визи транзитни да се изтеглят и научаваме за 

поредния случай”.  

Тя ми каза: 

 „Не мога да ти кажа кой е този кораб. Не мога да ти кажа точно кога се е случило. 

Не мога да ти кажа коя страна-членка го повдига. Нямам право! Но виж там, разбери 

се!. Защото всички викат: „О-у-у…”.“ (става дума за другите страни-членки, по повод на 

това, че се обсъжда, че ние сме напреднали нещо.) 

Разбирате ли кухнята тяхната политика?  
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В тази ситуация аз пък вдигам телефона и звъня на транспортното министерство 

на мобилни телефони. В 21:30 белгийско време, 22:30 българско и ми отговаря зам.-

министърът. И аз му казвам проблема и той ми казва:  

„Добре. Стой си на мястото. Ще видя какво мога да направя”.  

Посред нощ!  

След 2 часа идва доклад от главния юрисконсулт на Морска администрация, 

който е отговорил… Тя, зам.-министърката ми препраща негов факс, а той написал 

доклад:  

„Г-жо зам.-министър, във връзка с поставения от Брюксел въпрос Ви 

информирам, че, както са посочени детайлите от европейска страна, очевидно става 

дума за кораба еди-кой си, който след като потъна ед-къде си, беше изместен встрани, 

за да не пречи на влизането във Варненско пристанище. Пълно разследване е 

направено. Всички виновни са установени. Застрахователна процедура върви. На търг 

е определена фирма, която да изтегли кораба, да го извади и да го предаде на скрап, 

договорена е и пристъпва към работа”.  

Аз това нещо само на английски си го превеждам… и на съответната там ресорна 

хоризонтална отговорничка. Тя ми звъни в 11 часа на другата сутрин и ми казва 

следното:  

„Идвам на работа. Виждам ти мейла. Разпечатвам го. Отивам и го прочитам на 

всичките тия страни-членки, включително и на тази, която го повдигна. Други страни-

членки имаха други проблеми с вас, които искаха да повдигнат на това заседание, но 

бяха до такава степен впечатлени от отговора ви, че забравиха за тях…“ 

Сега, как да го забравя този случай?! Тя ми се хвали, че сме им затворили устата. 

А все пак тя е от другата страна, нали? А тя възторжено ми го разправя!  

А аз на нея й викам:  

„Пиши доклад за приключване!” 

Така че, примерно, ето тук някакво такова съдействие сме могли да 

осъществяваме - като Мисия (на този етап от преговорите, на този етап от развитието 

на състава на Мисията също така).  

Спомням си например за телекомуникациите, които пак там някъде - началото 

на 2003 г. ли, кога бяха, трябваше да приключим работата. Там е по-малък обемът от 

проблематика, обаче по-тежката част от материята, която е „Телекомуникации и 

информационно общество”, нещата така… трудно, но напредват. Приемаме 

нормативни актове; идват там съответните делегации; преговарят със съответните 

експерти от тяхна страна; уточняваме се; техни експерти идват в България, също 

проверяват някои неща. Въпросът с пощенските услуги е също в този пакет, но така… 
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всичко върви нормално, нов закон сме приели за пощите. И в един момент спират 

преговорите. 

 „Защо спирате?”  

(Нали, те имат генерална дирекция „Информационно общество” … 

„Телекомуникации и информационно общество”, които основно водят преговорите.)  

„А бе, друга дирекция – „Competition” („Конкурентност”) нещо имат проблем с 

вашия пощенски сектор… с вашия телекомуникационен сектор и не ни дават да 

продължим. От наша гледна точка всичко е наред”.  

И не можем, и не можем да напреднем.  

Е ми, тук ние успяхме - като Мисия - да осъществим такъв натиск: на място да си 

взаимодействат по нормален, по резонен начин тия дирекции, за да могат да приключат 

процедурите при себе си и да кажат: „Можем да закриваме главата”. Тук това успяхме. 

Но в тая глава от преговорите, в тоя сектор от преговорите ние успяхме и друго. 

Ние сме единствената страна с преходен период в наша полза в „Телекомуникации и 

информационно общество“, наред с всички останали там 11 страни. Две години 

преходен период за така нареченото „преносимост на номера” („number portability” се 

казва) – аз си сменям адреса, но фиксираният ми номер, ако обичате, на новия адрес 

да е същият. Но това, така казано, изглежда, че е технологично. Но не е просто. Дори 

ние го постигнахме първо в София и големи градове, ако си спомняте. След това се 

разширяваше до пълно покритие на страната - на стъпки. Не може да не го помните - то 

е отпреди няколко години. Е, не – щом е двегодишен период: до 2009 г.  

А какво стана, след като го договорихме това нещо?  

Другите нямаха никакви преходни периоди. Ние нямахме друг, но този го имахме, 

който си беше важен. Ама една голяма телекомуникационна компания, даже бих казал 

много голяма телекомуникационна компания, с представителство свое в Брюксел, а не 

е белгийска, ни извика на консултации. Поиска да направи с нас консултации: 

 – А бе, вие как го постигнахте това?  

И ние обясняваме:  

- Защо? Какъв е проблемът? Постигнахме си го. Трябва ни. Аргументирахме 

го, защитихме го и си го постигнахме. Какво пък? 

-  Ама защото ние сме се включили много сериозно, като акционер, в една 

друга източноевропейска държава, където те не са го договорили това нещо. 

А няма да могат да го изпълнят към датата на присъединяването си и ще има 

съответните глоби. (А те са акционери, тоест, става дума за сериозни пари) 

-  Как го направихте?  

- Ние можем, пък онези, като не са могли… 
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 Ето Ви нещо конкретно … Тук, горе-долу, това са рамките на възможностите да 

се постигне нещо, когато, така или иначе, влизаш в един клуб, който ти казва:  

„Сега, първо трябва да ми приемеш всичките условия, после да се държиш като 

мене и в бъдеще.“  

 

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

България по пътя към членство в ЕС? 

 

Вижте, в преговорите приятели няма. Комисията формулира някакъв 

проектомандат; страните-членки го одобряват; влизат в преговори с нас (страните-

членки не преговарят, Комисията преговаря от тяхно име само); преговарят с нас; стигат 

до резултати, които са в рамките на допустимото от двете страни; докладва ги, 

страните-членки потвърждават; подписва се споразумение, ако не, ще изменим ли 

мандата, няма ли да го изменим, или няма да преговаряме.  

За приятелство с нас и дума не може да става.  

И е нормално. Ето, и ние преговаряхме с Хърватска – сега, славянски, близки 

народи, съседи са тук. Не може да кажат:  

„Хайде, пуснете ни, пък ние това законодателство ще започнем да го 

изпълняваме например 20 години по-късно”.  

„Чакайте, защо ще влизате сега? Когато се подготвите, тогава!” 

За какво приятелство става въпрос? Не може да става дума!  

Аз Ви казах за трите адреса, на които постоянно пишех как ние напредваме по 

глава „Транспорт”. И това са конкретни хора – съответните отговарящи за този въпрос 

в трите звена. Трябва да Ви кажа, че аз бях в много близки отношения с тях, но 

компромис нямаше.  

А иначе, в личните си отношения - ние стигнахме до съвместни бракове. Имаме 

бракове на наши преговарящи с техни преговарящи. Но хора, които преговарят пет 

години, те се сближават някак си.  

 

Смисълът на въпроса не е точно дали са правили компромиси, а по-скоро 

доколко сме можели да разчитаме на ЕК.  

 

Да, има такъв момент. Но то е в техен интерес, а не толкова приятелски. 

Например, те бяха много инструментални в това да ни обяснят тяхната позиция – откъде 

тръгва; защо тръгва; защо е такава; защо един ден, като се присъединим, с тях заедно 

ще гледаме присъединяването (на Хърватска, примерно), защо трябва да гледаме така. 

Тоест, те подпомага нашата подготовка …  Имаше продължителен и интензивен курс 



28 
 

на обучение на нашата администрация „как стоят нещата“. В това отношение -  с 

различна степен, съдействаха. Но все пак то им беше и задължение да обясняват, да 

влизат в детайл, да са взискателни до толкова, че да ги мразим.  

Имаше много трудни хора за преговори. Имало е и случаи, в които ни казват: 

„Няма да преговаряме сега”, без да обяснят защо. Имахме го. Както Ви казах за 

съобщенията. И не на мене, на колегите си от другата дирекция казват:  

„Няма да Ви кажем!”.  

Е, какво е това?!  

И ние на базата на това нещо предизвикахме някакви там търкания, за да тръгне. 

Иначе… Това, дето се казва, не е и колегиално. Не е колегиално! А ние знаем защо - 

защото, където можеше, трябваше да бъдем спрени, за да загубим темпо.  

Това е моето обяснение - да загубим темпо! А защо да го губим? Какво ни е 

лошото? За да останем за 2008 г., за 2009г., за с Хърватска? Страните-членки имат 

различни мнения.  

Така че тук не е приятелство, но взаимодействие, сътрудничество определено 

има. И дори когато липсва, ние се цупим… свикнали сме това да не е редно в 

отношенията. 

 

Като казвате, че усилието донякъде е било насочено да загубим темпо, 

имате ли представа кои страни са имали интерес от това да ни забавят? Или пък 

кои са ни подкрепяли повече? 

 

Различно е.  

После, гледайте, има национални администрации, които изпращат свои 

представители в тия работни групи, след това в Съвета на министрите и така нататък. 

Администрацията мисли едно, обаче Парламентът не е много съгласен - на същата тази 

страна, а през тях трябва да мине, примерно, мандатът, който тяхната администрация 

трябва да даде в общите структури в ЕС (за преговори с България). И става една…  

Те се разправят помежду си. Не може да стигне до преговорната маса с нас. 

Забавяне. Има много фактори, включително вътрешнополитически – този бил против, 

пък онзи не бил против, евроскептици.  

Има такива неща, но все пак, когато тази машина е взела политическо решение 

да преговаря и има интерес това „ъгълче на Европа“ да стане общо, това вече е много 

силен импулс. Там вече всякакви други мнения се смачкват - малко по малко - и с наши 

усилия, не само с техни. И с наши усилия.  

Така че страни-членки по различни въпроси заемат различни позиции… Аз Ви 

казах, примерно, тази страна, която не ми казаха коя е, (за морския въпрос с потъналия 
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кораб). Е, ми то е просто злобно, защото след като на другия ден идва отговор и то 

толкова детайлен и категоричен, че тя ми каза:  

„Те не можаха да кажат нищо, първо. Второ, едни други страни искаха да се 

оплачат от Вас по други въпроси и забравиха”.  

Аз си го помня това и ще си го помня, докато съм жив, просто защото… 

„противникът ти в преговорите“ ти се хвали, че сте го постигнали. Аз друго не искам. 

Това на мене ми стига като участие в този процес. 

 

Спомняте ли си геополитически обстоятелства или сили да са влияели 

силно на предприсъединителния процес? 

 

Е, геополитическата промяна, разбира се, че ние излязохме от тия структури, в 

които бяхме – Варшавски договор и СИВ. Разпаднаха се тия структури.  

 

Според Вас изразът „Евро-атлантическа интеграция” е повече отражение 

на реална тясна обвързаност на процесите на присъединяване към НАТО и ЕС 

или е просто удобна езикова формулировка? 

 

От една страна, те са с различен предмет тези международни организации. От 

друга страна, вижте им членовете. Те 90% съвпадат. Ако махнем 

северноамериканските две страни, Турция и Норвегия, останалите са в Евросъюза. 

Норвегия толкова сериозно участва в интеграционните въпроси, плюс това два или три 

пъти се отказа от пълноправно членство – референдум и жените там не дадоха. 

(Жените командват и не дават. Така се получи.)  

Така че тези съвпадения не са случайни. А другото е, че все пак това са 

структурите, които единствени можеха да гарантират икономическа… за просперитет 

още е рано да говорим, но да кажем, стабилност и елементите на международна 

сигурност.  

А иначе, има ги – австрийци, Малта, Кипър, Финландия – страни-членки, които 

не са членове на НАТО. Тоест възможно е това нещо. И обратното, страни-членки на 

НАТО, пък не са на ЕС. Скоро ще стане даже Великобритания.  

Така че… има връзка. Примерно става дума, че ако този екип от страни, било в 

едната, било в другата конфигурация, се договори, че ще приеме България, то е ясно, 

че и другата конфигурация ще трябва да го приеме. Такава връзка някаква виждам.  

 

Но според Вас влизането в НАТО не е било задължително условие, за да 

влезем в ЕС? 
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Давам Ви примерите. Колко страни от тези не са членки? Освен Австрия, Кипър, 

Финландия, Швеция и Малта, не се сещам за други, но има ги тия примери. Ето, този 

процес сега върви в Западните Балкани. Вече доста от страните там са членове на 

НАТО и аспирират сериозно. Но само НАТО не им трябва. Трябва им ЕС, защото там е 

икономическото развитие, икономическата компонента. Факт е, че нещата до голяма 

степен са свързани и, според мене, това се обяснява с почти припокриващите се 

състави на членките. Разбира се, материята е различна – едното е сигурност, другото 

е всичко останало. 

 

Преди малко започнахте да говорите за геополитически обстоятелства. 

Спомняте ли си да е имало например някое събитие или обстоятелство, което да 

е помогнало или да е попречило на процеса? 

 

Не бих могъл да кажа.  

Просто целият този период на преговори, на подготовка от ,995-97 г. и нататък 

до приключване на преговорите 2004 г., аз не се сещам някой тук на нашата си трудна 

платформа за формиране на позиция, за изравяне на експерти, да ни е пречел или да 

ни е въздействал по някакъв начин.  

Има един изолиран случай, който обаче не е геополитически толкова, който 

много ни попречи за темпото на преговорите по транспорт. Един голям танкер аварира 

близо до северното испанско крайбрежие и разля много нефт и там тези ужасяващи 

снимки с нефта по брега, които излизат, птиците, където са загинали. Това е испанското 

крайбрежие и френското долу, Биариц (хубав курорт, между другото). Това го заля. И 

французите казаха:  

„Докато не направим фонд за справяне в тези ситуации (3 млрд. ли колко беше), 

прекратяваме всякакви преговори, с който и да е по транспортни въпроси.“  

И ни блокираха преговорите по транспорт с тази морска история. Казаха:  

„Вие с морските регламенти не сте в ред. Вашите танкери… Я вижте какво стана 

с този – голям, международен – камо ли Вие”.  

Та видяхме много проблеми и специални делегации наши, смесени – транспорт 

и Външно министерство, обиколиха засегнатите страни и в детайли обсъждаха какво се 

прави, България какво им е виновна, България какво прави в тази област. Това бяха 

Португалия, Испания, Франция. Бяха посетени специално и след продължително 

консултации и борба… Разбира се, и фондът се създаде и французите вдигнаха 

ембаргото в тези преговори. Не знам доколко е геополитическо обстоятелство, но ето 

нещо странично, което нямаше връзка с нас. Ние станахме заложник на вътрешна 
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разправия, което между другото по друг повод се случи и при асоциирането. Тяхна си 

разправия блокира преговори с нас. Една страна-член каза:  

„Няма с никого да преговаряме, докато не решим този въпрос”.  

Блокира ни.  

 

А каква беше разправията? 

 

Не мога да си спомня точно. Мисля, че пак французите... Нещо по 

външноикономическата политика беше – покрай тези ограничение тарифни, нетарифни 

нещо се караха вътре и казват:  

„Няма да преговаряме! Блокираме всякакви разговори, докато не се разберем 

вътре помежду си.“ 

Тоест, те ги шантажираха останалите страни да се разберат, за да продължат 

преговорите. Та имаме такива случаи, които не са геополитически толкова.  

 

Според Вас България успя ли да се подготви за членство по време на 

преговорите? 

 

След като тези, които ни присъединяват, казаха, че сме успели, няма какво да се 

питаме ние. 

 

А смятате ли, че има нещо в процеса на подготовката, а след това и на 

самото присъединяване към ЕС, което е можело да стане „другояче”?  

 

Искаше ми се, ако можеше, малко по-рано… Защото преговорите за 

присъединяване, самият процес на преговори и самото присъединяване са огромно 

национално усилие! 

Дали сме могли ние да го направим така, че да е 2004 г., заедно с другите, от 

които ние отпаднахме (първо бяхме заедно, после отпаднахме), или не, трудно ми е да 

кажа. Това са трудни години - 90-те. Ние всъщност започваме преговорите в началото 

на 2000 г., тоест - подготовката е 90-те. Трудно е, нестабилна е страната, сменят се 

правителства, имаме ние тук политически проблеми. Колко хора казваха: 

„Мани ги тия тук икономически отношения, ЕС..! Ние тук имаме да се бием за 

парламент…“ 

 Ама какво ще правим в този парламент?  
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Иди го включи в отчетите: „Тук имаме един процес на преговори. Да знаеш, че 

ми е интересно. Важно ми е. Хубаво ми е да го направим. Дайте да седнем да мислим 

по тези въпроси”.  

По време на преговорите за асоцииране в текстилната област те се бяха 

разпръснали… всички хора, които разбираха нещо, се бяха разпръснали. Не можеш да 

ги намериш тези, които разбират. В самото Министерство на икономиката, където е 

леката промишленост, нямаха експерти. И аз, защото съм работил във 

външнотърговско предприятие на леката промишленост и ги познавам хората, тръгнах 

да ги търся. Те в частни фирми. И с всеки един, аз Ви казвам, от тези 540 страници, 130- 

140 са текстил, ама от тях половината са тарифни номера. Ми всеки тарифен номер е 

проверяван. Как мога да го направя аз? А те са от 50-та до 65-а глава от митническата 

тарифа – това е най-големият отрязък от стоки, разбит по митнични тарифни номера. 

Май и „Земеделието” не е толкова голямо. 15 глави… 16 някъде глави от митническата 

тарифа.  

И това всичкото трябва да го проговориш с експерти, които разбират зад този 

номер какво стои, ще го защитаваме ли, няма ли да го защитаваме. Такива въпроси. И 

добре, че ги издирих тия хора, които да кажат. И бяхме грамотни, затова след това в 

преговорите по-нататък бяхме най-добрите. Не защото аз съм добър, а защото бяхме 

най-подготвени от всички останали страни. Те не знаеха втората година за какво трябва 

да преговаряме. Човекът от Комисията, който преговаря с нас, който преговаря и с тях, 

ме моли да им поговоря на колегите от другите страни 

 – „Те” – вика – „не искат да преговарят. Не знаят за какво ще преговарят. Ти поне 

знаеш, знам. Обясни им ти, защото аз каквото им казвам, аз съм Комисия, не ми вярват. 

Кажи им ти като колега!” 

И аз ходя и им говоря – „Дайте да направим това, това, това”.  

И какво стана? Най-успешните преговори… всъщност единствените успешни 

бяха с нас. Нали Ви казах, с една година издърпахме графика напред и се 

присъединихме към Вишеградската четворка, Румъния изостана с една година.  

От какво да съм доволен – дали някой ме е похвалил, дали някой ми е разписал 

с поздравления, да кажем, доклада за преговорите, или е писал:  

„Хайде, там да се движи!”  

Асоциация на текстилни производители от едната страна-членка ми се обадиха 

изрично, разбрали за резултата, защото по редица причини бяха заинтересовани.  

Това е много интересно. Това са преговори, които защитават тяхната 

промишленост от нашата – да не ги притискаме с ниски цени. Тази държава беше 

заинтересована (страна-членка), беше заинтересована ние да успеем, не за друго, а 

защото те бяха ликвидирали текстилната си промишленост, бяха я изнесли в страни 
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като нашата, Полша и те са заинтересовани… То… много е особено положението. И те 

се обадиха да кажат:  

„Да поздравим с „negotiating skills (умението за преговори)!“ 

Ами на мене друго признание не ми трябва за работата и най-вече на хората, 

които работеха с мене и които изградиха тази позиция, която успя.  

Ето такива неща си спомням аз. Ние се шегувахме с колеги, че крайно време е 

да седнем и да почнем да правим записки, защото… да разказваме на този, на онзи за 

някои различни случки – на хора, които не са ангажирани в този процес и питат – 

приятели, колеги, други. И все си коментираме, че е крайно време да седнем и да 

напишем „Записки по българските присъединявания”.  

Та дано Вие ги напишете!  

Това е за „другото-яче” – „друго-яче” разлика голяма не може да се създаде, 

защото ти се присъединяваш към европейско законодателство. „Друго-яче” към него не 

може. Но примерно, от гледна точка на срокове може би в някои сектори…  

Не знам, аз мисля, че това е максимумът, който беше възможен в „Транспорт и 

телекомуникации”. Може би в други е било могло нещо повечко в преходни периоди. 

Нямам представа обаче точно, защото като се задълбаем в едни и същи… там, един 

сектор проблеми, дори си комуникираме с колегите (кой е успял в неговото си там дело), 

но не е същото да участваш и да си наясно с всичките неща. Може би пък не е могло, 

защото мобилизацията беше тотална. Тук има примерно един въпрос Сашо Божков и 

Меглена Кунева как са ръководили преговорния процес… 

 

Да, дали е имало разлика в подхода? Не дали някой е бил по-добър или по-

лош… 

Гледайте сега! Първо, единият е мъж, другият е жена. Тя е по-емоционална. Тя 

беше много сдържан човек, много така… задълбочено мислеше, самостоятелно 

мислеше. Имате в списъка си Владо Кисьов. Той може да Ви каже много за Сашо 

Божков.  

Меглена Кунева беше министър продължително време, точно в разгара на 

преговорите и едни положителни неща направи, други я одумваха за нещо. Но, според 

мене, тя направи важни неща за това, което Ви говоря – по мобилизацията на хората. 

Например, тя направи един преглед… всяко ведомство си направи преглед последните 

10 години колко народ са уволнили и колко некадърници е назначило… И да не ми се 

оплаква от това, че няма експертиза. В смисъл: 

- „Ми нямаме експертиза!”  
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– „ Ами защо сте уволнили тия, дето знаят, а сте взели такива, дето не знаят? Да 

бяхте взели такива, дето знаят. Сега защо се оплаквате, че нямате експертиза? Идете 

ги издирете ония!”  

И примерно, беше оценено като успешно приключването на преговорите по 

„Транспортна политика”, но за транспортното министерство беше отчетено, че то е на 

първо място по най-малко сменяемост на персонала… Транспортът е стратегически 

отрасъл. Аз съм присъствал при зам.-министър, обсъждаме нещо и изведнъж там от 

една специална уредба се раздава един такъв глас като от високоговорител: 

 „Докладвам за дерайлиране на вагонетка!” (там на тези, дето сами се движат 

като вагонетки по релси... дрезина.) 

 Няма пострадали, няма нищо, но се докладва директно на ресорния зам.-

министър, че дрезина е излязла. Въобще… Та това много помогна на тия хора.  

И другото, което се сещам … В Брюксел съм сам, не беше семейството ми с 

мене, късно така, гледам телевизия и ми звънят колеги от транспортното министерство. 

Ама около тях шумно: 

 – „Владо?”  

– „Какво, бе? Какво правите посред нощ” (то е един час по-късно в София, значи 

12 часа).  

- „Ами ние днес имаме тържество по случай закриването на преговорите по 

глава „Транспорт”. Тук е нашият министър, Меглена Кунева, други … 

поздравления от други ведомства и т.н. И да знаеш, в официалните 

изказвания освен тук тези, тези, тези, тази дирекция, този водещ, така – „И не 

го забравяйте онзи там в Брюксел, дето помогна по тия и тия въпроси!”. 

Трима-четирима души ми се обадиха, за да ми го кажат това едно и също нещо. 

Въобще не ме интересуват други оценки. Няма нужда. Това ми стига. Така че това мога 

да Ви кажа и да се сетя за приятни неща, които останаха.  

Друг е въпросът как развихме тази възможност, колко се възползваме, колко 

можем „да ударим по масата“ за нашия интерес. Това не е въпрос на характер, а пак е 

въпрос на точно такъв вид култура на разработка и отстояване на позиции. Ти не можеш 

да отстоиш позиция, ако не знаеш състоянието на собствения си сектор. Каква позиция? 

Какво да защитаваш? За какво да се бориш?  

Така че това е един постоянен процес, който е много хубаво тогавашният 

ентусиазъм на хората да продължи.  

Аз Ви казах, че Дипломатическият институт ме прати да им чета на албанците 

лекция. Това го направихме на един семинар една седмица и мене ме вкараха там 

първите един-два дена да им говоря за евроинтеграцията. И всъщност, слушателите 
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бяха представители на тяхната администрация – било експерти, шефове на отдели, на 

дирекции от всички ведомства, голяма така аудитория и слушат.  

И един младеж там вика:  

„Ние сме си в НАТО, за какво ни е това?”. „А бе, ние сме си в НАТО. Какво ще 

правим? Ние, ако въведем тези икономически изисквания, ние няма да можем да 

правим това, това, което сега правим”.  

А те карат, примерно, без знаци, без светофари. И сега какво? Не искат да се 

разделят с тази практика. Сега извинявайте – „Защо ни е това? Защо ни е онова”.  

Викам:  

„Виж сега какво, момче. Първо, трябва да знаеш къде ти е интересът – да го 

научиш, да го разработиш, да си го формулираш като позиция и да си го отстояваш. А 

второто, трябва да има и сърце в тази работа. Защото, ако няма и сърце, защо не си 

смениш работата? Няма да успееш като евроинтегратор!” 

Това да вярваш ти, да те върнат и да ти кажат:  

„Ти не си готов.“ 

А ти да отидеш:  

„Чакай сега, как да не съм готов! Аз знаеш ли какво направих?!. Един куп такива 

работи…” 

Лайола де Паласио да ти каже: „Извинявайте, че сме Ви преценили зле!“ 

(Вие сте били готови, с други думи.) Как ще го направиш това? Тоест, трябва и 

такъв някакъв хъс, за да може да се пребориш...“  

Имаше, много такива случаи имаше. Не говоря за себе си. Много случаи имаше. 

Хората успяха да направят наистина неща, които не са очаквали от себе си. Успяха. 

Имаше такава мобилизация и едно разбиране, че няма накъде, няма как иначе.  

Защото непрекъснато участвахме, имаше Съвет по евроинтеграция в 

Министерски съвет – там, където се събират шефовете на работни групи по ведомства 

плюс експерти и т.н., тоест на ниво Министерски съвет обсъжданията. Имаше си го това 

нещо. Имаше и такива, които не са много така… енергични, да кажем, или устремни, но 

общото беше, че трябва да има дисциплина и трябва да има хъс за тази работа и да се 

върши. Тук нямаше спорове! Аз не знам за спорове.  

Кои, според Вас, са тримата експерти, които са ключовo важни за този 

процес и задължително трябва да интервюираме? 

Владимир Кисьов, Станислав Даскалов и Бисерка Бенишева. 

 

Много благодаря за това ценно интервю!  

Дата: 26.04.2018 

Интервюто взе Любомира Попова 


