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

за членство в ЕС? 

 

Преди време в сайта на Външно министерство рубриката „Европейски съюз" 

започваше с една сакрална дата от месец август 1993 г. – „посланик Иванов е първият 

посланик, който откри самостоятелната вече Мисия на България към ЕИО 

(впоследствие ЕС) в Брюксел“. Когато отидох, Мисията дори беше изгоряла. Чисто 

физически. Долният етаж. Една ракета (новогодишна) беше влязла вътре  и беше 

запалила пода, та се наложи и това да ремонтираме. Цялата мисия течеше отгоре. 

Неслучайно откриването беше и физическо откриване. Ремонт и след това – „рязане на 

лента“.  

Когато отидох, положението беше следното: България беше в една много тежка 

ситуация – имахме подписано Европейско споразумение за асоцииране, което обаче, 

за да влезе в сила, трябваше да бъде ратифицирано от всички страни-членки. Това е 

технически процес, който трае години... Една, две, може би и три, в зависимост от 

държавата, с която е подписано едно такова споразумение. За да действа това 

споразумение междувременно, в този период има т.нар. Временно споразумение по 

търговските въпроси, което не се ратифицира. То влиза само с акт на Съвета и 

Комисията. Нашето Временно споразумение, обаче, не влизаше в сила.  

Ние бяхме в много неприятно положение – имаме подписано Европейско 

споразумение, но не можехме да ползваме нито една от търговските изгоди, които то 

предлагаше, тоест, имаше повишени квоти (тогава още ги имаше тези квоти, т.е. още 

нямаше изискването те да се тарифицират), от които ние не можехме да се 

възползваме. Това визираше почти цялата експортна листа. И когато ме изпращаха, 

президентът Желев и тогавашните премиери - първият премиер, с когото работех, беше 

Филип Димитров, вторият беше професор Беров, казаха:  

„Отиваш и да докладваш, да разбереш защо не влиза в сила".  

Никой в България не знаеше какво се случва. Страните-членки криеха, тъй като 

ние не сме страна членка и те не са длъжни да разкриват информация. В общи линии, 

за около два месеца успях да се добера до истината. Истината беше, че Франция и 

Германия си бяха „обявили война“ за това кой има право последен да налага 

инструментите за търговска защита, тоест, антидъмпинговите мерки – дали страните-

членки, т.е. Съветът, или Комисията. Това беше „голямата битка“. И докато този въпрос, 

вътрешен за ЕС (тогава ЕИО), не беше решен, те се бяха договорили да не приемат, да 

не пускат в сила нито едно споразумение с трета страна, тоест, нашето – единствено - 

не влизаше в сила.  
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Успяхме, в крайна сметка, и към средата на декември се добрахме до истината. 

Свършихме работа - успяхме да убедим двете страни да си решават въпроса, след като 

обаче допуснат България. Факт беше, че в края на годината Временното споразумение 

влезе в сила. (Това бе един от трите „футболни гола“, с които се похвали 

правителството на проф. Беров точно преди новогодишните празници). 

Това бяха два месеца ходене по мъките – молби, подаръци, българско вино, 

приеми, вечери. И на 1 януари, пазейки националния интерес, обаче, аз връчих една 

нота и им казах:  

„А сега, ако обичате, вие ни дължите на нас, заради вредите, които ни нанесохте 

и заради това, че не ни допуснахте до ползите, които бихме имали; сега, ако обичате, 

да ни дадете повишен размер за тези квоти, които не сме използвали в този период!" 

Което, погледнато отстрани, беше нагло. Защото до вчера си се молил да ти 

помагат, да те пуснат, а на другия ден им казваш:  

„А сега ми платете това, което не сте ми дали за периода!”  

В крайна сметка обаче, на първото пленарно заседание на Комисията, 

комисарите се събраха и казаха:  

„Да. Посланик Иванов има право. Ние им дължим."  

И действително дадоха сериозно увеличение на тези квоти, които ние, по силата 

на техните вътрешни проблеми, не бяхме използвали... Дадоха ни възможност да 

изнесем още българска продукция, което е важно. В общи линии - това е национален 

доход.  

Но това е периодът, в който се готвехме да подадем молба за членство в ЕС. 

Още не сме подали молба. На този етап бяхме само страна, която се намира в един 

предприсъединителен режим - с Европейско споразумение. „Голямата битка“ беше да 

се убеди правителството на Жан Виденов тогава да връчи искане за започване на 

преговори – така наречената молба, (която е просто едно изречение, но то трябва да 

бъде написано и връчено). И там помогна много г-жа Ирина Бокова. Тя тогава беше 

секретар на Съвета по европейска интеграция – един орган, който аз бях създал, преди 

да разпуснат Министерството на външноикономическите връзки. Бях осигурил тогава 1 

млн. екю  за първия секретариат, оглавен от г-н Емил Горанов. 

Обаче тогава разпуснаха министерството и се оказа, че всеки от нас си търсеше 

работа на друго място. Аз отидох на работа в Булбанк. Бях съветник на председателя 

на борда на банката и оттам тогава от правителството и президентството ме поканиха 

да стана първият самостоятелен посланик на България към ЕИО в Брюксел. 

Всъщност, „голямата битка“ беше първо да се връчи молба, тъй като без 

връчване на молба, не може да започне процесът за предприсъединяване. Този 

формален акт трябваше да бъде извършен. Направихме го в Мадрид. Тогава 
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връчването беше от Георги Пирински и Желю Желев. Заедно двамата връчиха … 

едното изречение – „Моля да започнем преговори" , подписано от Жан Виденов, 

премиера.  

Така, всъщност, започна историята на присъединяването. Започна и другата 

„голямата битка“ - ние да получим покана за започване на преговори. Страните-

кандидати бяха разделени  на две групи. Едната беше Вишеградската четворка (и 

Словения се закачи към тях в последствие, след като си промениха Конституцията), а 

другите бяхме ние двечките с Румъния. По мое време, в началото, почти всички считаха, 

че това е невъзможно – да получим покана, да започнем заедно с първата група 

преговори. Очакваше се ние да бъдем вторият ешелон, когато… когато може.   

Моята  „голяма битка“ беше да докажем на правителството, че това е възможно 

и че ще се случи. За съжаление, тогава - правителството в лицето на външния министър 

Надежда Михайлова - не повярва.  

Министерството на външните работи започна да води политика, че, видите ли, 

няма да получим покана - защото лошите комунисти са направили толкова лоши неща, 

че България има лоша репутация и ще трябва да изчакаме. В общи линии, готвеха си 

българския електорат за избори и че няма да получим покана за начало на преговорите 

с другите държави. Моята лична позиция беше, че това е възможно и успях да го докажа. 

Тук, понеже питате за неща, които не се знаят, никой не знае, че тук основен 

двигател беше Асен Агов1. Той ми повярва и на една среща на Европейската народна 

партия, на която той представляваше България започна „чудото“. Бяха поканени само 

представители на партии, които членуват в ЕНП, от страни, в които тези партии са 

управляващи (не всички, а само там, където съответната партия беше управляваща). В 

случая бяха поканени България, Румъния и, ако не се лъжа, Унгария.  Тогава успях да 

убедя Асен Агов, че трябва да представи една формула, която после придоби кодовото 

название „формулата Агов"  – как да се случи така, че България да получи покана.  

Асен Агов, в общи линии ми повярва, защото аз бях също поканен - имах 

страхотни връзки в ЕНП. Другите посланици, чиито правителствени или държавни 

ръководители присъстваха, чакаха отвън в коридора, а аз бях поканен вътре. Имах си 

отделна маса за обяда (и обядвах с лидерите, но на самостоятелна маса). Всички други 

бяха  заедно, а аз бях отстрани, но бях вътре.  

Няколко пъти правих знаци на Асен Агов и той накрая представи формулата, тъй 

като политическият носител беше той. Аз нямах право там да говоря. Аз не съм член на 

ЕНП. Аз тогава дори не бях член на никаква партия. Нито на СДС, на никаква партия, 

така че дори и като такъв аз не можех да говоря.  

                                                
1 Председател е на парламентарната комисия по външните работи в 38-то Народно събрание. 
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Той изложи това, което аз му бях казал, че трябва да изложи.  Доста сложна 

формула беше. И тогава, лека му пръст,  Вилфред Мартенс, каза:  

„Има страхотен рационал във формулата Агов".  

И каза там на неговата сътрудничка:  

„Пиши! В годишната среща на Европейската народна партия в Тулон този въпрос 

трябва да бъде представен! Формулата Агов трябва да бъде включена в дневния ред!”. 

И я включиха в дневния ред. Тогава ЕНП взе решение да подкрепи „формулата 

Агов“ - и България, всъщност. Тогава Иван Костов прегърна идеята и каза:  

„Вярвам на тебе, не вярвам на Външно министерство. Възлагам ти да готвиш 

цялата документация".  

В общи линии моя милост изпращаше всички материали и това, което аз смятах, 

че трябва да бъде позиция на България, директно на премиера. И в крайна сметка 

успяхме.  

Великото постижение беше, че … и това никога няма да го забравя, това е най-

яркият ми личен спомен – когато седяхме в Люксембург в Съвета. Имайте предвид, че 

ние не бяхме страна-членка - седяхме... в една малка стаичка са ни отделили място 

(нямаме достъп до Съвета). Той е таен. Но, с нашите връзки – тук помогна много Емил 

Горанов, тогава търговски съветник в Мисията, ми донесоха топъл, топъл доклада с 

решенията на Съвета и там пишеше:  

„Европейският съвет кани" – (ние бяхме с буквата „Б" - първи! България и другите 

вече – Чехия и т.н., изредени) – „да започнат преговори по силата на член „О“.  

Даже помня, че тогава министърът Надежда Михайлова попита:  

„Г-н посланик, какъв е този член „нула“?“  

Викам:  

„Г-жо министър, това не е член „нула“. Това е член „О“. Поради това, че в 

Римските договори членовете са буквени, а не цифрени”.  

А този член „О“ беше - без никакви предварителни условия, тоест, наравно с 

всичките други страни от Вишеградската четворка България тогава получи… Всъщност, 

технически, тогава България влезе в ЕС. Затова всички, които са работили с мене от 

Външно министерство, знаят (пък и други), че кодовият израз е: „Евгени Иванов вкара 

България (технически) в ЕС". Тъй като вече тогава всички видяха, че това, което аз бях 

казал, че ще стане, се случи – България получи покана.  

 

Разкажете малко повече за тази формула? 

 

Формулата беше... в общи линии, се свежда до едно. Когато е дошъл моментът 

молбата на България да бъде разгледана, ако не бъде разгледана едновременно с 
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другите, тя да получи автоматизъм на решението, а не тепърва да започне проучване 

става или не става България. Тоест, да има едно отлагателно във времето положително 

решение – предварително да се знае, че то ще бъде положително, но може във времето 

да бъде отложено с година-две. Обаче, дойде ли моментът, решението да бъде 

автоматично положително. Всичките тези аргументи, които тогава сме представили да 

се имат предвид… Примерно, да се отчита, че те не могат да започнат преговори с шест 

страни, или седем. Решили са да започнат с най-готовите, нашата молба да бъде 

автоматически положително разгледана. Или това е „модифицираната регата". 

„Регатата“, тогава някои я наричаха така, защото всички тръгват заедно, а на 

финала стигат кой когато може, (което също беше добро решение). Но, по една или 

друга причина, страните-членки по-скоро предпочитаха на един етап (в началото) да ни 

разделят на две групи - като приеха моето предложение ние да получим автоматичен 

положителен отговор след година, максимум две.  

Междувременно ние успяхме с много страни-членки да работим и то от Брюксел, 

не от София. Примерно, Дими Паница, лека му пръст, ми помогна да стигна до Тони 

Блеър, лично. Между впрочем, това е най-интересното – г-жа Ролингс, депутат, член на 

парламента от консервативната партия (торите), ми помогна да стигна до (с помощта 

на Дими Паница), до Тони Блеър, който подкрепи „формулата Агов“. Това е лейбъристка 

партия, т.е. социалистическа партия. Лява партия подкрепя предложение на десни 

партии. Това беше уникално и това никой не го знае. Ролингс помогна да стигнем до 

Тони Блеър, който беше положителен по отношение на решението.  

И обратно - по-негативно бяха настроени страни като… донякъде Франция. 

Заради АЕЦ - и то не заради друго, ами защото румънските реактори „Канду" са 

канадски, но бяха закупени с кредити от френски банки, които си търсеха 

възвръщаемост. Тъй като тези реактори трудно продаваха скъпата си енергия (нашата 

беше много по-евтина), очевидно беше, че трябваше да има натиск върху България да 

си затвори реакторите, че да могат да работят  другите и да продават вместо нашите. 

Така бяха нещата.  

Другият противник, донякъде, беше Холандия - по една или друга причина. 

Докато огромно съдействие получавахме от Гърция, Германия, Великобритания 

и част от „южната фаланга“ – Португалия, Испания. Швеция ни помагаше много (на мен 

специално) в целия този процес.  

Но в крайна сметка, накрая нямаше страна, която да бъде твърдо и непреклонно 

против. Всичките се обединиха около това, че България трябва да тръгне с другите и да 

получи - без никакви предварителни условия - покана за започване на преговори, което 

беше велико. И това беше огромен успех!  
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Тогава даже в парламента Асен Агов (когато ние работехме в Брюксел...) държа 

реч - може да я намерите, не знам, в архивите със сигурност я има. Асен Агов:  

„Поканата за започване на преговори я дължим на посланик Иванов, а не на 

Външно министерство."  

Това беше... и е признание, че това е така!  

 

 Със сигурност. Вие тръгнахте да разказвате за най-първоначалния момент. 

Тогава имаше ли някаква конкретна визия за целите на присъединяването на 

България, отвъд общата идея да не изоставаме от останалите? 

 

 За съжаление, визия нямаше.  

Аз се опитвах да говоря и с президента, и с премиерите. Почти никой  не можеше 

да разбере точно какво се цели – какво ще се случи в момента, в който България стане 

страна-членка на ЕС. И се наложи да обяснявам на всички поотделно що е то „кохезия"; 

какво значи „предприсъединителни фондове“; какво означава „присъединителни 

фондове“ (когато вече страната е пълноправен член на ЕС). Защото тука става дума за 

стотици пъти по-голям ресурс.  

Давах им сравнение, че „европейският кораб“ отвънка е ужасен - за тези, които 

не са вътре в него; за страни, които не са членки (тези, които страдат от антидъмпингови 

процедури; тези, които страдат от налагане на квоти и т.н.). Докато, влезем ли вътре, 

ние ставаме част от един „елитен клуб“, който има вече „платена защита“ - в лицето на 

Комисията - срещу всякакви външни врагове. Тоест, ако някой тръгне да прави 

търговска инвазия срещу България, то той няма да може, защото Комисията е тази, 

която организира ешелонирана защита срещу „външния враг“.  

Така че ние, ставайки част от това „Бяло братство", няма да се чудим какво да 

предприемем. Ние просто ще имаме една предварително подготвена, може би и най-

добрата в света, защита. И един по един така – кимаха. Но недотам разбираха за какво 

става дума.  

Най-много беше в час министър Пирински, който ми каза:  

„Напиши ми го, моля ти се! Всичко това ми го напиши, да им покажа аз на моята 

партия какво чака България, какви добри неща. Тъй като на мен не ми повярваха, дано 

на теб ти повярват!" 

Така че имаше го това, че нямаше визия. Визията беше в главата ми. И даже си 

спомням, когато тръгвах за Брюксел, и на президента Желев, и на премиера им казах:  

„Вижте, догодина вече трябва да има Министерство за европейска интеграция!“  

И те ме гледаха така... като луд, в общи линии. Смятаха, че това са мои 

халюцинации.  
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Но се оказа, впоследствие, че първо създадохме Съвета по европейска 

интеграция. Първи секретар беше Емил Горанов - с двама души сътрудници. След това 

беше Ирина Бокова. Тогава вече разшириха много състава, двайсетина души имаше 

вече при нея. И лека-полека, нещата тръгнаха и стигнаха до момента, когато вече 

получихме поканата. Тогава казах на Иван Костов:  

„A сега трябва да има Министерство на европейската интеграция!"  

И това стана факт - като част от Външно министерство. Но всичко, което бях 

казал, че трябва да се направи, в общи линии, на един по-късен етап го направиха. 

Тогава се оказа, че съм бил прав и не съм ги подвеждал.  

Сега… форум, на който да се е обсъждала визия – не, със сигурност нямаше. 

Всичко беше в главата ми и им го разказвах - по-малко, по-малко…  

Те идваха много в Брюксел и имах много време да говоря с тях. Те … така… в 

началото даже казваха:  

„А бе, ти си взел най-добрия екип. В София няма никой, който да е по-добър от 

теб и от екипа ти. Значи, оттук нататък ти ще си пишеш мандатите за дипломатическите 

действия, ти ще си ги изпълняваш и ти ще си ги докладваш“.  

Даже аз водех сектор. Финансовия сектор го водех лично аз. В екипа нямах човек, 

който да е добре запознат. Аз идвах от Булбанк - банкер, финансист. Преди това в 

Министерството на външноикономическите връзки (МВИВ) бях работил с 

Международния валутен фонд, с Европейската банка за развитие и, в общи линии, бях 

много в час. Та в София казаха:  

„Ти ще си водиш сектора.“ 

Даже писмата от България, които отиваха в ЕИБ, в Международния валутен 

фонд, си ги пишех аз и ги пращах в София само за подпис. Така стояха нещата.  

Но те бяхa прави. Аз бях взел най-добрите (най-добрия екип) и бях ги довел 

всичките в Брюксел. Повярваха ми и министърът – тогава беше Ст. Даскалов външен 

министър – и казаха:  

„Добре, взимай ги всичките и оттук нататък ти си… В София няма кой да ти дава 

мандат“.  

И затова нямаше и разделение. Всичко се правеше в Брюксел. И когато идваха 

там, в общи линии, те идваха от мен да чуят новините... И така…  

Имаха пълно доверие в администрацията. Даже помня, че г-жа Христина Вучева 

(беше министър на финансите в едно от правителствата2), каза:  

„Какво ще ходя, той Евгени се оправя там сам“ .  

                                                
2 Хр. Вучева е година тя вицепремиер и министър на финансите в служебното правителство на 
Ренета Инджова (1994-1995). 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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И не идваше. Тя беше на възраст и не обичаше много да пътува. Казва - „Евгени 

да се оправя там…“ и точка. 

 

 А екипът в София какво правеше? 

 

 Екипът в София беше като трансмисия. Всичката информация, която ние 

изпращахме до София, те я препредаваха и я разпределяха на съответните 

министерства. Защото тогава още го нямаше присъствието на основните министерства, 

със свои експерти, в Мисията. Аз се борех всяко министерство да си изпрати човек при 

мен, но те казаха в София:  

„Няма. Още нямаме ресурс. Бюджет няма. Скъпо е. Имаш там десет души, 

работи с тях и ние вече в София ще разпределяме по ресорните министерства”.  

Даже аз имах случаи - звънят министри: 

 „Моля ти се, направи това; кажи на премиера онова”.  

Премиерът вярваше повече на мен, отколкото на някои от министрите си. Но 

това е нормално, аз бях в центъра на събитията. Брюксел беше нещо като изнесена 

управленска точка. Даже си спомням, когато вече падна правителството на Жан 

Виденов и бяхме в много тежка ситуация, гореше парламентът... Петър Стоянов дойде 

на първо посещение и на четвъртия ден каза: 

„Момчета (на мене и на Бойко Ноев, на другия посланик – към НАТО и Белгия), 

викайте пилотите, тръгвам. Прибирам се в София“.  

Тогава курсът на долара беше станал едно към четири хиляди. Един долар – 

четири хиляди лева, четири хиляди и отгоре. И ние му казахме:  

„Не, сега предстои най-важното нещо – срещата с бизнеса. Има белгийски 

фирми, които искат да купят активи в България за един милиард.“ 

И така и стана. Купиха ги - в Пирдоп рафинерията, Солвей Соди... Изобщо тогава 

направиха огромни инвестиции.  

Тогава правехме валутния борд и пак в Брюксел. Всичко ставаше в Брюксел.  

Спомням си тогава, гонех шофьора от колата и по GSM телефона говорех с 

президента Петър Стоянов - да му разказвам как вървят преговорите с МВФ, СБ, Г-24 и 

ЕК. Понеже преговорите се водеха в Брюксел (не във Вашингтон) с Фонда и с 

Европейската комисия, и с Г-24 групата, която беше за България. Та после му докладвах 

по телефона, за да не изтича информация какво ще се случи. Там беше създаден 

валутният борд, между впрочем. Всъщност, тогава новото правителство на Иван Костов 

вдигна България на крака - от нищото. Ние бяхме, в общи линии, „зачеркнати на картата“ 

като държава. И нещата, в общи линии, за няколко месеца се оправиха. И след изборите 
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през 1997, април месец бяха, мисля, че стигнахме до момента, в който получихме 

поканата.   

 

 Защо според Вас по някои преговорни глави преговорите приключват  за 

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

 

Има тежки глави.  

В нашия случай, аз бих бил по-скоро леко критичен към екипа на Кунева. Защото 

имаше една прибързаност - на всяка цена да се затварят преговорни глави. А 

затварянето на глава - без договорени преходни периоди; без договаряне на дерогации 

специално за България, (което страните-членки очакват и са готови да преговарят), 

означава на моменти дори предателство на национални интереси. Аз такова виждам, 

например, по отношение на енергетиката.  

По мое време „Козлодуй“ не беше проблем. Първите четири реактора аз бях 

намерил начин да не бъдат „препъни камък“ или „ябълка на раздора“. Намирах пари 

(европейски), всяка година по 20 милиона, (които си деляха „Сименс" и „ЕДФ“), за 

модернизация на първите два блока. После на трети и четвърти блок. Помня, когато 

искаха да режат темплет (проба) от първи и втори реактор, за да видят дали има 

нарушаване на структурата. Искаха даже да режат там, където бяха шевовете. И аз се 

свързах с Янко Янков, който беше тогава шеф на Комитета за използване на ядрената 

енергия за мирни цели, и му казвам:  

„Добре, те ще отрежат темплет – десет на десет сантиметра искаха – и ако той е 

дебел един сантиметър, каквото и да покаже резултатът, дори да покаже, че всичко е 

наред, те ще кажат - „Ами да, обаче ние нарушихме тука целостта около шевовете и ще 

се наложи да ги затваряте”.  

Той каза:  

„Не, дай им да режат колкото искат. Тези реактори са първите реактори, които 

тогава руснаците не са знаели много точно какво се случва вътре и са ги правили 

изключително дебели, за да се презастраховат. И пет сантиметра навътре да режат, 

пак няма да има никакъв проблем.“ 

Оказа се, когато ги отрязаха, че няма никакви проблеми, няма остаряване на 

материала, на метала. Тогава с двадесет милиона започна емайлирането вътре - 

защото атомите, когато тръгне процесът на разпад, с огромна сила се удрят в метала, 

в обшивката на реактора и малко или много увреждат метала. С годините този метал 

вече започва да старее. Нищо, че не бяха остарели на този етап. След десет години 

щяха да бъдат вече... технически остарели. И се наложи да ги реемайлират. Срещу 
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двадесет милиона влязоха и французи, и германци. Поделиха си парите, емайлираха 

ги и казаха:  

„Може следващите десет години да работят.”  

Но за съжаление, обаче, когато дойде време да се преговаря, натискът беше 

огромен от страна на Франция. По понятни причини. И тогавашният главен преговарящ 

малко се огъна и ги затвориха много бързо.  

Същото се отнася и за някои селскостопански позиции. Там можеше да се 

преговаря още, така че да получим дерогации.  

Транспортът също, но... бързахме.  

Очевидно беше бързането, за да сме на „гребена на вълната“; да не се проточва. 

Защото аз, като специалист, помня – и Испания, и Португалия преговаряха десет 

години. Техните преговори, особено текстилът за Португалия, беше огромен препъни 

камък и … десет години. Испания – вино, селскостопанска продукция. Затова в 

България никой не искаше толкова време да се проточат преговорите и затова 

затваряха преговорните глави бързо. И затова е правилно зададен въпросът – защо 

едни толкова бързо, а пък други … 

 

 А тези, които продължават по-дълго, всъщност, там сме направили всичко 

възможно да защитим максимално интересите си? 

 

 Да, да, максимално.  

Но накрая очевидно се бързаше много и… в крайна сметка, хубавото стана. А 

лошото може да го забравим.  

 

 Как на практика се изработваше позицията на България по дадена 

преговорна глава? 

 

 Лошото е, че нямаше абсолютно така... „разписана на длан“ процедура как се 

случва това. Министерски съвет взимаше решение, даваше мандат за преговори.  

Мандатът беше, в общи линии, много схематичен, който даваше възможност на 

преговарящия да има свобода в преговорите, „с развързани ръце“, и да докладва. В 

общи линии, всеки неуспех можеше да бъде превърнат в успех. Защото при такъв 

мандат, който е схематичен, той не е длъжен да се придържа към постигане на 

определени цели. А в общи линии, крайната цел беше очевидно да се затвори главата. 

И след приключване на преговорите по дадена глава докладът гласи:  

„Поради голямата неотстъпчивост на страните-членки се наложи да приемем 

техните искания.”  
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Което, честно казано, не е точно така.  

Но когато си бързал и няма какво да кажеш, очевидно и това се приема за истина. 

Не съм чувал да са спирали часовника някъде и да са преговаряли „до последно“. 

Полша, знаете, че „извиваше ръце“ до последно. Даже при тях спираха часовника и си 

постигнаха тяхното. Но там има и друго.  

Полша имаше огромен защитник в лицето на Германия и беше ясно, че без 

Полша нямаше да има разширяване на ЕС. Така че те знаеха прекрасно за какво става 

дума и „извиваха ръце“ до последно. Те, в общи линии, постигнаха тяхното, което ние, 

за съжаление, тогава не можехме да си позволим.  

 

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

браншови организации в изготвянето на българските позиции?  

 

 Голям помощник мой, по мое време и след това, беше Центърът за европейски 

изследвания, който тогава беше (почти през цялото време) оглавяван от Ингрид 

Шикова. По мое време аз намерих пари за него - да започне да се структурира. След 

което, знаете, аз като посланик работих с шест правителства - падаха, ставаха 

непрекъснато. Аз за пет години престой в Брюксел имам само десет дни отпуск. Защото, 

когато поискам отпуск, отговорът беше: 

„Не, има нов президент (или има нов министър-председател, или има нов 

външен министър). Иска първото посещение да е Брюксел. Не мърдаш оттам. Готвиш 

посещението!“  

Тъкмо дойде новият, тъкмо го въведем в ситуацията, пада правителството и 

наново. Аз съм работил с Филип Димитровото правителство, правителството на Беров, 

след това служебното правителство на Ренета Инджова. Тя беше три месеца, след нея 

Жан Виденов, след него беше Софиянски и след това Иван Костов. Шест правителства. 

И непрекъснато беше:  

„Чакай, новият премиер идва или - новият външен министър“.  

И така. Така беше и с Центъра за европейски изследвания. Решат, че не може 

да е Ингрид Шикова, слагат друг. Даже по едно време го закриха изцяло. Наложи се да 

търсим подкрепа от Брюксел да го възстановят и, в крайна сметка, те бяха Центърът, 

около който се ситуираха нещата.  

След това се появи Центърът за либерални стратегии, който също изигра 

положителна роля. Но това бяха двата центъра, които бяха с проевропейска насоченост 

и евроатлантическа да кажем. Центърът за либерални стратегии беше повече 

евроатлантически настроен. Даже си спомням, че когато се върнах, заедно с тях 

писахме един документ „Ползите от членството на България в НАТО" – защо има само 
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плюсове, а няма минуси. И заедно с тях го разработихме и това го помня „като бял ден“, 

че ... свършихме хубава работа.  

 

 А браншови организации участваха ли в изготвянето на българските 

позиции?   

 

 Не. Те имаха участие там, където се визираха чисто секторни интереси. 

Примерно Асоциацията на производителите на метали тогава се бореше, имаше голям 

напън „Кремиковци“ да го изолират. Започна даже една антидъмпингова процедура, 

много тежка - защото ни обвиниха, че изнасяме украинска стомана под български флаг. 

Та се наложи там да се занимаваме много, (защото, ако се започне антидъмпингова 

процедура, тя започва с налагане на провизорни временни антидъмпингови мита, които 

моментално на практика спират износа на дадената стока). Това означаваше, че 

„Кремиковци“ трябваше да спре износа за ЕС, а оттам и да свие значително 

производството си. 

Та... намесвали са се, когато е имало секторен интерес, иначе - не. Помня, когато 

подписахме „V 1” (споразумението за виното), да бъде допускано българско вино до 

европейския пазар. Лозаро-винарската камара беше много активна, но само в този 

сегмент, нищо повече. Докато пробием да подпишем.  

Даже помня, когато го подписахме. Тогава заваля сняг за първи път в Брюксел. 

Аз дадох вечеря в резиденцията и никой не дойде, защото никой не можа да дойде. 

Резиденцията беше извън града, имаше двадесет сантиметра сняг и всичко спря. 

Движението в Брюксел спря. Та този ден го помня много добре.  

 

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

членството на България в ЕС свой личен политическа приоритет?  

 

 Да, имаше министри, които помагаха много и действително се бяха ангажирали. 

Казах за Пирински вече. Джони Станчов беше... Иван Станчов беше също така много 

положително настроен. Той беше в едно от служебните правителства. Беше служебен 

министър3.  

Помня, че Венци Върбанов като министър на земеделието от кабинета Костов 

също беше много активен. 

Асен Агов всъщност беше флагманът… Той е един от хората, които ми помогна 

за тази формула… Даже помня, Иван Костов ми каза: 

                                                
3 Станчов е министър на външните работи в служебното правителство на Ренета Инджова през 
1994-1995. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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„Аз знам, че ти си... стоиш зад всичко. Той Асен ми каза… ”  

Петър Стоянов също знаеше за какво става дума и че всъщност аз използвам 

неговата политическа платформа, че да прекарам идеите си... експертни идеи, които 

имах. Така че това бяха хората... И самият Иван Костов беше изключително активен, и 

Петър Стоянов... изключително ми помагаха. Повярваха ми. Това бяха хората, които 

повярваха, че това може да се случи. Тъй като имаше един период, в който това беше 

„ерес“. Никой не вярваше, че България може да получи покана. Особено след Жан 

Виденов и след като парламентът половината изгоря. Знаем какво беше тогава. Никой 

не вярваше, че България има място на картата на ЕС. Никой! Това бяха хората, които 

ми повярваха и заедно успяхме да свършим хубавото.  

 

 А имаше ли разлика в начина, по който различните главни преговарящи 

водеха процеса? 

 

 E, аз помня, да. За Кунева казах, че имаше повече стремеж бързо да се 

приключат нещата.  

Сашо Божков, лека му пръст, той започна; после продължи Владо Кисьов. Владо 

Кисьов - той си беше експерт. Заедно сме работили с него, преди той да започне като 

главен преговарящ. Той беше в министерството на промишлеността. Техен експерт 

беше. И, в общи линии, те водеха преговорите много систематично и, бих казал, 

порядъчно. Там нямаше прибързаност. Там се гонеха цели, които трябваше да бъдат 

постигнати, но те пък нямаха дълъг хоризонт на работа. Така че по-скоро имаше опит 

това да се случи. Те бяха - Сашо Божков, след това беше Владо Кисьов, след това беше 

Приматарова, която по едно време се занимаваше с преговорите.  

В общи линии нямаше един екип, който да е кохерентен, както беше при Кунева. 

Кунева си беше един екип. Тя знаеше, че има дълъг хоризонт. И бързайки да използва 

това, че има хоризонта, приключи преговорите. Докато при другите, тези постоянни 

смени доведоха и до едно такова движение като махало - а напред, а назад. 

 

 За първия програмен период от членството е имало предвиден бюджет 

около 11 млрд. евро за оперативните програми, които трябва да съответстват на 

политическите ни приоритети. По какъв начин се определяха те? 

 

 Една част бяха нашите си собствени приоритети, но друга част бяха тези 

приоритети, които бяха общи и за ЕС – като, например, транспортни коридори. Знаем, 

че България беше страната с половин магистрала и нищо повече. За да бъде свързана 
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страна-членка с останалите, първо се тръгва през шосеен транспорт, после - през жп 

транспорт. Това веднага прави този приоритет общоевропейски, не само български. 

Така че една част бяха наши си собствени приоритети. Особено там, където се 

визираха реформи, свързани със законодателство, с общи достижения на правото на 

ЕС, acquis. В общи линии, за да направи нещо България, трябваше да има съответното 

финансиране. Значи, тях ги слагам в графата общоевропейски приоритети, тъй като не 

може да се допусне една страна-членка да бъде извън общите достижения. А за да 

стане част от тях, (да се промени законодателство, да се промени правоприлагането) е 

необходимо този процес да се бюджетира. Така че тези технически реформи, тези 

технически помощи (по различните групи закони) трябваше да бъдат финансирани от 

Брюксел.  

И разбира се, началото на Общата селскостопанска политика, тоест, най-вече 

директните плащания на фермерите, които тогава ги нямаше. Трябваше ние да си 

създадем селскостопански сектор, който да може да получава субсидии. В онзи, етап 

честно казано, нямаше такъв. Нямаше частни стопани. Тогава кравите не бяха 

маркирани. Как ще получава помощ, когато не се знае броя на кравите? А сега всяка 

крава има на ухото номер и се следи; от раждането до кланицата се знае движението 

на тази крава. У нас това беше процес, който отнемаше време. Но сумата беше 

впечатляваща.  

И сега пак нещо, което никой не знае – навремето България беше пример за най-

честно и най-бързо, и правилно усвояване на средствата по предприсъединителните 

фондове, за които отговарях аз. Тогава прякорът ми беше, в Комисията, „Mister Clean”. 

Защото всичко отиваше по предназначение. Не изчезна нито едно екю и тогава 

Комисията караше другите страни кандидати да идват в България да се учат от нас –

„Идете в България да се научите как се усвояват средства".  

Помня, имаше един фонд за трансгранично сътрудничество, където бюджетът 

беше общ. Нямаше пари за отделните страни. И се кандидатстваше, но не по-малко от 

две страни съседни. Минимум две трябваше да бъдат. Това беше фондът, за който „се 

избивахме“ с другите; карахме се, блъскахме се кой да усвои сам или да излъже и не 

можехме да ги усвоим. Тогава бяха шест страните-кандидати. И Брюксел ни ги 

разпределяше, както Брюксел реши, което беше ужасно.  

Аз помолих Брюксел (Комисията) да ни плати на шестте страни, (всичките, които 

отговаряхме за тези фондове), два дена в Брюксел - аз да ги събера под мое 

ръководство и да ги убедя, че трябва да създадем структура… Да създадем една 

система на консултации, на координация как ще изразходваме този ресурс, така че да 

има за всички, да няма забравени страни, да няма обидени страни.  
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Спомням си, че ги поканих тогава в сградата на Търговското представителство, 

в която после се намираше Мисията. Това беше първото ми отиване в тази сграда. Аз 

бях само един експерт, който обаче водеше разговорите - по силата на това, че беше 

паднало правителството, нямаше министър, нямаше зам.-министър и аз бях директор 

на дирекция, която отговаряше за програма ФАР и другите предприсъединителни 

инструменти. В рамките на един ден успях да ги убедя, че трябва да имаме 

координационен съвет на страните-кандидати. Спомням си - първата реакция беше на 

поляците. Встъпителното изказване беше на техния представител Яцек Сариуш-Волски 

(той сега е член на Европейския парламент, даже беше кандидат за председател на 

Европейския съвет и съперник на Доналд Туск), много известен - беше директор на 

Европейския колеж в Натолин и прякорът му в Полша беше Mr. Europe. Той каза:  

„Какво си въобразявате Вие, бе, г-н Иванов?! Нов СИВ ли ще създавате? Я си 

гледайте работата! Категорично отказваме да участваме в такива неща."  

И най-накрая, след четири часа обяснения от моя страна, той изпрати неговата 

сътрудничка при мен и тя ми каза:  

„Ние ще Ви подкрепим. А Вие ще приемете ли да бъдете първият координатор?“ 

И определиха моя милост да бъде първи координатор. Същата вечер даже 

полският посланик в Брюксел ни покани и даде коктейл за това, че сме структурирали 

диалога между страните-кандидатки по трансграничното финансиране от страна на ЕК. 

Брюксел веднага ми даде бюджет от един милион - аз да бъда координаторът 

(плюс за мои лични разходи по пътуванията още към двеста и петдесет хиляди). 

И в самолета вече... Аз съм координатор, връщам се „на бял кон“… В самолета 

разбирам, че са ми закрили министерството. И аз нямам министерство, където да 

работя. Аз казах, че повече няма да работя нахалост, отказвам се… И така стана. 

Отидох в Булбанк.  

Това е истина. Тогава България беше „номер едно“. Всичко беше честно.  

Но голямата награда беше, когато вече изпратиха моето CV за посланик на 

България към ЕИО. Обикновено, когато става дума за посланик от България като 

страна-нечленка, процесът на чакане за агреман отнемаше около осем-девет месеца. 

Преди мен бяха чакали по осем-девет месеца и след мен Ст. Даскалов чака девет 

месеца. Моят агреман излезе за тридесет календарни дни. Календарни, не работни. И 

то през месеците юли и август, когато всички са в отпуск. Значи технически всяка една 

страна членка трябва да каже „да" - плюс Съветът, плюс Комисията. Значи, тогава 

петнадесет агремана трябваше да се получат. Това отнема време. И някой някъде 

работеше за мен аз да получа агреман. И го получих на секундата. На секундата! Това 

беше сигналът, че аз съм техният посланик и аз съм човекът, който им трябва. И така… 
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Така че България тогава беше „номер едно“ по усвояване. И неслучайно тази цифра 

(единадесет милиарда) много малко хора я знаят, но така беше.  

 

 Вие на следващия въпрос горе-долу отговорихте, но все пак имаше ли 

подкрепа за България от някои страни членки? 

 

 О, да, да!  

Аз ги казах. Гърция беше много голям помощник и аз след това го разбирам. 

Тяхната теза е, че не може да си добре, когато съседът ти е зле! И техният посланик ми 

даваше много информация - как върви процесът; къде може да очакваме проблеми; 

къде трябва да бързаме. Германският посланик също много ни помагаше. 

Великобритания - вече казах.  

 

 А от другите страни от Централна и Източна Европа имаше ли някоя, от 

която по-активно да черпим ноу-хау по време на процеса? 

 

 Значи, в началото те не желаеха да чуят и дума за България:  

„Гледайте си работата! Всеки си работи сам! Да се оправя! Никакви такива общи 

действия. Ако обичате, стига глупости!”  

Каних ги аз при мен в Мисията, в резиденцията, но – „Не" – отказваха. И аз си 

казах „Така ли?“.  Имах много добър готвач … Той след това получи покана и стана Chef 

d’Oeuvre на най-скъпия френски ресторант в Брюксел, който имаше няколко звезди 

„Мишлен“. Сега той е Chef d’Oeuvre на правителството. (В момента - на 

председателството ни на Съвета на ЕС той отговаря за всички тези менюта, за всичко, 

което се прави по линия на председателството и отделно за правителството). Отделно 

е главен шеф на Гранд хотел София – „Shades of Red” ресторанта. „Номер едно“ е той. 

Името му е шеф Жоро Иванов! 

Поканих тогава (всъщност казах на моята съпруга да покани) съпругите на 

посланиците на страните от Централна и Източна Европа. Тя ги покани - те щастливи, 

дойдоха. Нашият „шеф“ сготви най-хубавата храна и се чу навсякъде, че друг като него 

няма. След което започнаха и мъжете така – леко:  

„Абе, защо не ни поканиш и нас?"  

И ги поканих тогава. Да не е в резиденцията, да е по-официално, в Мисията ги 

поканих. Дойдоха всички и изведнъж установихме режим на обмен на информация. 

Започнахме да се събираме на ротационен принцип, един път в нашата мисия, после в 

мисията на тази държава, на друга държава и си обменяхме информация кое как да 

бъде.  
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Когато ни поканиха за първи път на „Корепер 2“ … отварям скоба - там се взимат 

най-важните оперативни решения. Там са постоянните представители на страните-

членки на ЕС. И помня, че полският посланик дръпна една реч и ги гледам посланиците 

на страните членки се прозяват. Един час говори и на тях лошо им стана. Вече взимам 

след това и аз думата, а те очакват и от мен същото. Обаче аз им казах:  

„Вижте какво, аз няма да говоря. Ние си имаме старейшина, това е полският 

посланик. Той каза, каквото каза. Аз се подписвам и точка. Това е нашата позиция.”  

Те щастливи - ръкопляскаха. Аз продължавам: 

„Ние имаме, обаче, един проблем, който е специфичен само за България, за 

който искаме съдействие от Комисията – за преговорите за влизане на България в СТО 

(Световната търговска организация)”.  

Като страна-кандидат за ЕС, Брюксел трябваше да защити нашите интереси, а 

не ние. Те казаха:  

„Разбира се. Ще направим всичко необходимо…"  

И така дадохме сигнал от България, че ние няма да правим пречки. Ще работим, 

както те работят – един координатор да говори от името на всички. Така че нямаше 

някой, от който да черпим някаква кой знае каква информация или ноу-хау. Обменяхме 

си информация и всички бяхме като екип.  

Но в началото беше – „България, гледайте си работата!" Не искаха да чуят.  

 

 Доколко е вярно според Вас, че Европейската комисия е била „най-

големият приятел“ на България? 

 

 Сега се сетих – Ренета Инджова… беше служебен премиер. Аз си спомням даже, 

когато идваше на първия Европейски Съвет в Есен. Аз й бях написал да си запази 

датите, защото имах информация, че ще ни поканят.  (Те ни поканиха, дето се вика, в 

последния момент.) И те тръгват от София, а тя беше уволнила половината 

Министерски съвет. Тръгват от София, а в София – мъгла. За да излети самолетът, 

отиват в Хисар, преспиват и от Пловдив ще излитат.  А шефът на международен отдел 

в Министерски съвет беше забравил паспортите. И нямат паспорти. Тя го уволни и него 

веднага, на секундата.   

 

 А успяха ли да пътуват все пак? 

 

 Е, успяха, успяха. Как?!  

Изобщо беше много интересно…  
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 Споделяте ли мнението е, че Европейската комисия е била най-големият 

приятел на България по пътя към членството? 

 

 Сега, факт е, че преговорите ги водеше Комисията от името на и по възложение 

на страните-членки. Комисията винаги е търсела начин да покаже, първо, независимост 

и, второ, превъзходство, както и че е много успешна.  

Така че по дефиниция те винаги се стараят „да ударят едно рамо“ и да кажат: 

„Ето, на, тук ще помогнем, за да регистрираме накрая общ успех - успех за теб и 

успех за мен."  

В Комисията имаше комисари, които са ни помагали, като сър Леон Бритън, който 

беше много добре настроен. С него правехме чудеса. Той ми помогна да спрем 

антидъмпинговата процедура срещу „Кремиковци“.  

Обратно, Ханс ван ден Брук беше комисар, холандски, който пречеше и се 

заяждаше и с „Козлодуй“. Даже помня, един път ме извикаха на среща да ми връчат 

една протестна нота за „Козлодуй“. Бяха се наредили двадесет и пет-шест души от 

кабинета на ван ден Брук и ресорните отдели на ЕК. Те са холандци, едни грамадни 

такива, а аз бях самичък и седя срещу тях. Взех нотата, преписах си я, върнах им я и  

им казах:  

„Аз такива пасквили срещу моята държава не мога да приема!".  

И те припаднаха…  

Защото, аз като не я приема, това означава, че те не са ми я връчили.  

Та битката беше огромна. И накрая им казах:  

„Хайде, понеже знам, че ван ден Брук говори в момента в Европейския 

парламент и казва, че връчва на посланик Иванов нота, аз ще я взема. Но искам да се 

разберем с Вас. Искам пари, с които да оправим трети и четвърти блок.“  

А те казаха: „Да, ще ви намерим".  

И намериха. До края на моето присъствие в Брюксел това не беше тема. 

Натискът спря. Даже помня имаше един период, в който, понеже Франция много се 

дърпаше и много натискаше, аз казах, че ще дадем парите само на Германия – на 

Сименс. В един момент почукаха и попитаха:  

„Не може ли и за нас?"  

Аз казах:  

„Добре, ще намерим и за вас".  

Така че има си начини - по европейски - да се разрешат такива сложни въпроси, 

какъвто беше „Козлодуй“.  

Списъка си спомням тогава (Шенгенския), почти ни бях извадили - от 

„Негативният списък“. Тогава аз имах много добри отношения с шефа на Шенген. Беше 
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кмет на град Никлас, (Синт Никлас във фламандската част); даже щях да ги 

побратимявам с Бургас. Но тогава го бяха хванали с фалшиви фактури - петнадесет 

милиона беше отклонил от проекти за неговия град  (за партията, която го беше 

излъчила). Но казаха ми, че няма проблеми - там две години щял да стои настрана, 

след което ще бъде в някой борд на голяма корпорация и… в затвора няма да отиде. 

Та тогава точно имахме уговорка кога ще ни извадят от „черния списък“. За 

съжаление, тогава хора от БСП направиха грешка. Нарочно пуснаха информация - 

изтече, че на втори октомври България ще бъде извадена от „черния списък“, което 

беше така. Обаче това настрои Франция срещу нас, защото се предвиждаше 

изваждането само на България без Румъния. И те казаха:  

„Така ли?! Щом изнасяте информация…"  

И ни отрязаха. А иначе беше решено.  

Та има и негативни новини от този период. Но това са си наши лични проблеми, 

български, вътрешнополитически.  

Даже сега се сещам за хора от самата Комисия - на по-ниско ниво, които 

помагаха. Директората за България, една португалка Рут Албукерк, беше запазила в 

„Държавния вестник“ на Португалия празно място за влизането в сила на Временното 

споразумение. Защото, ако не влезе в държавен вестник, то за Португалия няма да 

важи. И помогна, запази място. Тогава беше такъв период - по-активен и имаха много 

новини. Сигурно техният президент лично се е намесил, за да запазят малко място и да 

излезе съобщението. Не излезе ли в „Държавен вестник“, няма да е валидно.  

Или обратно - имаше пък един французин – Трестур, който работеше директно 

срещу България - Жан Трестур. Помня, когато ... тогава беше житната криза4. В 

България нямаше жито. Всичко беше изнесено. И тогава прие евро-парламентът по мое 

искане... Заедно с Г. Готев (първи секретар в момента) я бяхме подготвили тази 

резолюция в Брюксел за оказване на финансово съдействие на България.  

Отпуснаха два пъти по двадесет милиона - директни плащания за нуждаещите 

се, крайно нуждаещите се в България. Не жито, а пари, с които те да си купят належащи 

стоки.  

Трестур беше против: 

„Вашият посланик никога няма да се пребори!".   

Аз тогава заминах за една седмица в парламента в Страсбург заедно с Г. Готев 

и го приеха. Парламентът прие тази резолюция и получихме четиридесет милиона.  

 

  

                                                
4 През периода 1995–1996 г. в България възниква остра зърнена криза, довела до липса на 
традиционни храни и продукти. 
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Е, как успяхте да ги убедите?  

 

 Има си начини.  

Посланикът не е посланик, само защото носи акредитиви и ги връчва на 

съответния държавен глава. Посланикът се изпраща там, за да има добри контакти да 

създаде, добри връзки, „networking”, такива композиции. Защото само с един или с 

двама това няма да стане. Това са страните-членки. Това са отделни партии. В 

Европейския парламент бяха не само ЕНП и ПЕС, имаше и АЛДЕ, Зелени и т.н. 

В общи линии, трябваше да има повече гласове, които да гласуват. А тогава 

нагласата беше доста „срещу България“ – страна, която си е изнесла житото, окрадено, 

да иска пари…  

Но в крайна сметка, с помощта и на ПЕС, и на ЕНП, и на АЛДЕ успяхме да 

прокараме решението. Тогава ми помагаше много Жоро… Георги Готев. Той сега е в 

Брюксел, на някакъв вестник редактор. Но тогава беше в Мисията и отговаряше за 

връзката с пресата и парламента. Та бяхме двамата с него. И тичахме като шерпи - 

нагоре-надолу. И успяхме.  

В София знаят много добре, че това го дължат на мене. Защото резолюцията аз 

я бях пратил в София за одобрение, след което получих нареждане да бягам в 

Страсбург и да я защитавам. И така се случиха нещата. Четиридесет милиона! Дадоха 

ги. Получихме ги. Истина е.  

Но ето - едни от комисията и Европарламента са против, работят срещу нас. 

Други помагат.  

 

 Когато се говори за присъединяването към ЕС и към НАТО, се използва 

често изразът „Евро-атлантическа интеграция”. Според Вас това е повече 

отражение на реална тясна обвързаност на процесите ли е,  или е просто удобна 

езикова формулировка?  

 

 Значи, процесите, първо, са обвързани. Защото играчите са, горе-долу, едни и 

същи. Даже за НАТО е по-лесен процес. Защото там не се изискват толкова дълбоки 

промени в търговските взаимоотношения и законодателство. Но, в общи линии, моят 

девиз тогава беше:  

„Пътят на България към Брюксел (към ЕС) минава през Вашингтон!".  

И работих много с тогавашния американски посланик към ЕС - Стюърт Айзенщат, 

който, като се завърна в Щатите, стана първо зам.-министър на финансите, след което 

стана зам.-държавен секретар. Стюърт Айзенщат  последствие в това си качество (все 
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пак, това е зам.-държавен секретар, това е зам.-външен министър на великата държава 

САЩ),  сам ми звънеше - директно. Лично и директно! Не през секретарки. И ми казваше: 

„Избери си едно нещо, което искаш да направим за България. Не ми давай тук 

„shopping list” от петнадесет неща!" 

Аз тогава му казах:  

„Искаме визовия режим да падне за България. Точка! Там трябва да се борим.” 

Ето, вижте какво отношение, каква благоразположеност към България от страна 

на Вашингтон. Даже тогава бяха изпратили Шифтър - като пратеник на Клинтън, който 

се срещна единствено с мен от посланиците на ЦИЕ. Поканиха ме на среща в 

американската мисия, където бяха четирима американски посланици – Стюърт 

Айзенщат, Р. Шифтър - пратеникът на Клинтън, посланикът им към НАТО и посланикът 

им към краля на Белгия. Четирима души, които казаха, че виждат България като 

координатор на процеса за присъединяване на Западните Балкани.  

Това, което сега се случва, започна още тогава. И бях поканен от тях в тяхната 

мисия. Помня, че секретарката ми каза, че са много заети, че имам не повече от 

петнадесетина минути, защото я бях питал с какво време разполагам.  

Когато влязох вътре и ги питам:  

„Ambassadors, how much time do I have?” 

Те казват: „As much as you want”.  

Два часа говорихме за това и, накрая, Шифтър дойде в България; България беше 

първият координатор. Първата среща на министрите на външните работи от региона 

беше в България, в София. Така че те там започнаха нещата.  

Така че не е празна приказка „Евро-атлантическата интеграция”. Това е един 

процес, който е интегрален процес.  

 

 Спомняте ли си геополитически обстоятелства или сили да са влияели 

силно на предприсъединителния процес? 

 

 Да, тогава течеше един много сериозен процес, който малко хора тогава оцениха 

– разпадът на бивша Югославия и поведението на Европа, на НАТО, както и реакцията 

на някои политически сили в България, визирам БСП.  

Тогава беше вой:  

„Как?! Разпад на Югославия! НАТО атакува Югославия!”  

А тогава те не осъзнаваха или може би не искаха да осъзнаят, че това е най-

голямата полза за България. Защото Югославия беше една изкуствено създадена 

държава от Сталин, след което помпана активно през годините от Съветския съюз. Те 

винаги са били по-големият приоритет и по-близкият съюзник на Москва, отколкото 
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България. Това е факт. България можеше само да спечели от разпада на бивша 

Югославия. Това е, което у нас не искаха да разберат. Ембаргото беше големият 

проблем...  

Даже си спомням, тогава Георги Готев го изпратиха в Мисията - не като част от 

мисията към ЕС, а като част от екипа на посланик Неаполитано. Това беше структура в 

Европейската комисия (която беше хем част от нея, хем беше самостоятелна), която 

визираше спазването на ембаргото. Там ставаше обмена на информация между 

страните, които бяха пряко засегнати от ембаргото.  

Така че този процес беше много … положителен… Може да звучи грозно, но аз 

гледам интересите на България. Все пак аз съм посланик на България, а не на бивша 

Югославия. Така че тези „две писти“ много добре се допълваха.  

И факт е, че от самата Европейска комисия подсказваха:  

„ А бе, какво се дърпат там вашите в София? България от това само печели". 

Така че трябва да се знае, че този процес помогна много.  

 

 Имаше ли нещо в процеса на подготовка, което можеше да стане по друг 

начин и смятате ли, че България успя да се подготви за членството по време на 

преговорите? 

 

 Ситуацията беше много особена.  

От една страна, опити да търсим максималния ефект от затварянето на всяка 

една глава можеше да доведе до така... бих казал, „мечешка услуга" за страната. 

Защото, образно казано, не може на една струна прекалено много да се свири. В крайна 

сметка, в един момент тя се къса.  

И имаше случаи, в които реакцията можеше да бъде:  

„Е, ми да, няма никакви проблеми - ще продължим да преговаряме"  

Ама, колкото повече продължаваме да преговаряме, толкова повече се 

отдалечаваме от крайната цел – членството в ЕС. Така че... факт е, че трябваше да се 

търси един крехък баланс между стопроцентовия държавен интерес и необходимостта 

максимално бързо да приключим, докато сме „на гребена на вълната“. Защото една 

криза от типа на тази, която видяхме 2008-ма година, (когато ни удари и финансово-

икономическата криза), щеше да затвори веднага процеса на присъединяване. Тоест, 

нямаше да има нови страни-членки, докато не приключи кризата.  

Аз по-скоро бих бил така… снизходителен и не бих критикувал главните 

преговарящи. В крайна сметка, важен е крайният резултат – че когато трябваше да 

станем страна-членка на ЕС, станахме. Не бяхме в първата група, но се знаеше, че ще 

ни приемат, тоест, моето искане се изпълни. Не ни приеха заедно с Вишеградската 
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четворка и с другите страни, които кандидатстваха (имам предвид Словения), но 

получихме автоматизма след две години, което всъщност е формулата Агов. И бих ги 

поздравил за това.  

Така че по-добре да не се търси „гледане назад“ и критики, а да бъдем 

положително настроени; да ги поздравим и да се радваме, че сме „вътре в клуба“, а не 

отвън. Защото следващите ще има доста да почакат, докато станат страна-членка.  

 

 Кои са тримата експерти, които задължително трябва да интервюираме? 

 

 Аз четири съм си написал. Те са от моя екип и четиримата. Единият е Емил 

Горанов (той беше първият секретар на Съвета по Европейска Интеграция, след това 

беше търговски представител в Мисията ни в Брюксел), другият е Петър Стефанов, 

следващият е Георги Тодоров (той отговаряше за металите) и Владимир Мишев (той 

отговаряше за текстила). Аз всичките съм ги взел от министерство на търговията. А, 

също и Кирил Цочев. Пишете го и него, че това беше министър и вицепремиер, за когото 

това беше лична цел. Идваше много често в Брюксел, помагаше много. В общи линии, 

и той ми беше „политическа платформа“ (за да стане това, което аз исках), тоест, 

максимално бързо да влезем на „пистата за преговори“. 

  

 Много благодарим за това изключително ценно - като информация и оценки 

- интервю!  

 

  

 

Дата: 15.05.2018 

Интервюто взе Любомира Попова 

 

 

  

 

 


