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

за членство в ЕС?  

  

 Много са ярките спомени. Имах щастието да работя, да бъда заместникначалник на 

първото управление „Европейска интеграция” въобще в България. То беше създадено 

от министър Станислав Даскалов през септември 1994 г. в Министерството на външните 

работи. Бях и първият европейски кореспондент на България. По-късно бях и заместник-

министър по европейските въпроси. Ще направя уговорката, обаче, че всичко, което 

казвам тук, е изключително в лично качество.  

Най-ярките ми спомени са от първото честване на Деня на Европа и първия 

Европейски съвет, на който България участва и, всъщност, на който за пръв път 

асоциираните страни от Централна и Източна Европа бяха поканени. Това бе 

Европейският съвет в Есен, ФРГ, през 1994 г. Той се проведе на 9 и 10 декември. Ние 

бяхме в Есен на 10 декември – канцлерът Хелмут Кол и Клаус Кинкел - министърът на 

външните работи, ни посрещнаха на входа. Тогава министър-председател на България 

беше г-жа Ренета Инджова. В Есен бе приета Стратегията за ускоряване на 

подготовката на асоциираните страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за 

присъединяване към Европейския съюз. С нея бе изравнено третирането на България 

с това, спрямо страните от Централна и Източна Европа, като формулата „4+2“ отпадна 

и започна да се използва само понятието „шестте асоциирани страни от ЦИЕ“. Тази 

стратегия постави началото на засиления политически диалог, на сътрудничеството с 

Общата външна политика и политика за сигурност на Съюза и на сътрудничеството в 

областта на правосъдието и вътрешните работи.  

  

  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?  

    

 За пътя на България към членство в ЕС трябва да се знаят много неща и, всъщност, 

нищо не се знае, защото в края на деветдесетте години бяха подменени хората, които 

работеха по европейска интеграция - тези, които поставиха основите на отношенията 

на България с ЕС и, грубо казано, вкараха България в Европейския съюз, макар самото 

присъединяване да стана по-късно, включително и заради тази „подмяна“ на хора и 

капсулирането на процеса на присъединяване.   
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Отначало България беше много успешна асоциирана с ЕС страна на основата на 

Европейското споразумение, което беше подписано през 1993 г. и влезе в сила през 

1995 г. То бе от т.нар. Второ поколение споразумения за асоцииране с ЕС.   

Не мога да не спомена първото споразумение от 1990 г., което спаси България 

от икономическата катастрофа. Чрез предоставената с него търговска клауза на 

найоблагодетелствана нация ЕС ни хвърли „спасителен пояс“.   

Ние бяхме една банкрутирала държава към 10 ноември 1989 г. и, ако не беше 

това първо споразумение, което фактически даде възможност да има нормална 

търговия между България и Европейските общности, ние щяхме да загинем въобще 

като държава.   

България беше третата държава от Централна и Източна Европа с Европейско 

споразумение за асоцииране – това от 1995 г. (Макар че Чехословакия беше подписала 

такова споразумение преди нас, тя се раздели на две държави и се наложи Чехия и 

Словакия да подписват поотделно споразумения за асоцииране).   

В Европейските споразумения за асоцииране бе записана перспективата за 

присъединяване към ЕС.   

Много важно, интересно и вълнуващо бе и това, че прилагането на нашето 

споразумение за асоцииране съвпадна с началото на прилагането на Договора от 

Маастрихт. С него започна един нов етап в развитието на самия Съюз – създадена бе 

„тристълбовата структура“ на Европейския съюз (дотогава – Европейски общности), по 

която и до ден днешен имам носталгия.  

Началото на сближаването на законодателствата, първият национален 

механизъм за работа по европейска интеграция, връчването на кандидатурата ни за 

членство в ЕС – това са исторически жалони по пътя на България към ЕС. Освен всичко 

това, намирахме време да говорим с и на българските граждани. Десетки срещи с 

различни групи – предприемачи, фермери, ръководители на общини, обикновени 

граждани. Интервюта, статии, лекции… Ние ясно осъзнавахме, колко е важно хората да 

знаят, какво правим, защото, макар работата да я вършеха шепа хора в МВнР и другите 

министерства (в МВнР отначало бяхме само 6 души), към ЕС се присъединява цялата 

страна, всички и всички трябва да бъдат подготвени за това.  

По-късно тези, които бяха направили всичко това, бяха подменени с други хора, 

които не се бяха появявали на хоризонта на европейската интеграция, за които не се 

знаеше каква подготовка имат, за да работят по ЕС, и които напълно капсулираха 

процеса – беше наложена политика на пълно мълчание по това, кой и какво прави по 

линия на ЕС. До голяма степен тази политика продължава и до днес. Това е удобно за 
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тях, но излиза много скъпо за обществото. Впрочем, някои от тези хора по-късно бяха 

успешно „пласирани“ в Брюксел…  

С тази подмяна започнаха и големите проблеми в отношенията на България с 

ЕС.   

Страната ни имаше и политически, и икономически проблеми, поради корупцията 

в правителствата, които управляваха.   

Така се стигна до катастрофата от декември 1997 г., когато България - една от 

първите 4 страни от Централна и Източна Европа, които имаха споразумения за 

асоцииране с перспектива за присъединяване, не бе включена в групата за следващото 

разширяване на Съюза и бяхме отхвърлени с няколко години назад… Но тук ще спра.   

Това, което е важно да се знае и за което не се говори в България, е, че 

присъединяването ни към ЕС беше резултат на работата на добри български умове, 

заемащи не много високи позиции, които работеха за България и за българския народ 

и отчитаха интересите на страната. Те имаха стратегическо мислене.   

Стратегическо мислене в България по принцип отсъства. Няма да говоря за 

историята, но категорично през последните 30 години стратегическо мислене няма, а се 

страхувам, че и мислене вече отсъства. Поради тази причина не е възможно да се води 

разговор за бъдещето на България. Това е и причината историята на европейската 

интеграция на България да не се взема в пълната й цялост, в пълния й обем, а само 

частично.   

Тогава, в самото начало, се получи съвпадение на стратегическото мислене в 

България и на стратегическите решения, взети на Запад, в ЕС, които доведоха до 

присъединяването на България към НАТО и ЕС. Това е първото.   

Второто е, че за нас присъединяването към ЕС беше въпрос на изграждане на 

нова рамка, в която България да се развива. Казвам „да се развива”, а не „ще се 

развива”, защото ние си мислихме, че България ще се развива. България, обаче, не се 

развива, защото в България няма икономическа политика и това е така вече три 

десетилетия.   

Въпросът за необходимостта от икономическо мислене и политика е поставян 

многократно. Има, обаче, едно ясно, макар и публично недекларирано, нежелание и 

абсолютно съгласие между всички, които управляват България през последните 30 

години, да не се позволява изготвянето на дългосрочна икономическа политика с ясна 

картина на това какво правим и какво ще правим при тези вътрешни и външни условия. 

Работи се „на парче“ и „в рамките на мандата“. Пускат се в оборот икономически абсурди 

от сорта на „България – енергиен център на Балканите“ или „туризмът – основен 
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източник на икономически растеж“, зад които всъщност стои продължаващото 

енергийно заробване и имотно завладяване на България от една недалечна чужда 

страна, която не е член на ЕС, а това, впрочем, е забранено от Конституцията! 

Резултатът е една „глупава държава“, чието население я напуска.  

Това, разбира се, създава много тежки проблеми за бъдещето, за вашето 

бъдеще, на младото поколение.   

Ние мислехме за младото поколение на България.   

Мислехме и за старото поколение на България. Тогава не бяхме толкова стари, 

колкото сме днес. Но мислехме стратегически и успяхме да вкараме България и в НАТО, 

и в ЕС. Разбира се, в абсолютно пълна хармония и съвместно сътрудничество, 

съвместна работа и финансиране от страните-членки и от тези две организации.   

Това определи една много здрава рамка за България, която не може да бъде 

нарушена. Независимо от опитите, които се предприемат (и, за съжаление, те се 

увеличават), тази рамка не може да бъде разрушена. Историята и успеха на НАТО и ЕС 

са най-силното доказателство за устойчивостта на тази рамка.   

 Другото, което не се казва за историята на българската европейска интеграция, е за 

колосалните усилия, които бяха положени.   

 Говоря от личен опит. Аз работих с хората, които правеха присъединяването на 

България към ЕС от началото до връчването на кандидатурата за членство на 16 

декември 1995 г. (То дори тази дата не я знаят много хора, както и не се знае, защо 

точно тогава). След това последва т.нар. скрийнинг, който отвори и подготви етапа на 

преговорите за присъединяване, макар те да не са преговори в строгия смисъл на 

думата, защото не се „преговаря“, а се „присъединява“. Нямаше „край на работното 

време“, съботи или недели, годишни отпуски. Работехме на откат. Ще спра тук, макар 

че имаше важни и интересни моменти и през 1996-8 г., и през 2009-та…  

Не се знаят имената на хората, които направиха всичко това. Някои от тях, за 

съжаление, вече са покойници, но… Оставям на вас и вашия проект. Дано вие да 

успеете да попълните тези празноти!  

  

 Споменахте за най-първоначалния момент и за това, че е имало стратегическо 

мислене тогава. Каква беше визията на България в този момент?  

Какви цели очаквахме да постигнем с присъединяването?  

  

 Към 10 ноември 1989 г. в политическото ръководство на страната и, всъщност, в цялото 

общество (и се подписвам под това) имаше много ясно съзнание, разбиране и желание, 
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България да се развива по друг начин. На всички беше опротивял режимът на Тодор 

Живков. Никой не искаше да продължава да живее така … Най-яркият пример за това е 

„възродителният процес“, който не беше подкрепен от българските граждани. Това бе 

процес много драматичен, много тежък, с много тежки последствия на първо място за 

хората, на второ място - за държавата. Вие знаете много добре, че този процес все още 

не е преодолян. Ние и днес имаме прояви на краен национализъм, на фашизъм, на 

ксенофобия, на расизъм. Това е срамно за България и е резултат и от това, че не сме 

си провели разговора докрай и не сме взели решението - като държава и общество - по 

отношение на този „възродителен процес“ - една от най-големите кризи в историята на 

ХХ в. на България.   

Няма да говоря за корупцията на управляващата класа, за неспособността ѝ да 

ръководи, за колосалните грешки, които бяха направени, както и за престъпленията, 

извършени включително под формата на „възродителния процес“, но и на други 

политически репресии, които бяха засилени точно в края на осемдесетте години.  

България беше катастрофирала политически и банкрутирала икономически.   

Това беше резултат от факта, че през целия следвоенен период (под 

„следвоенен период“ имам предвид след Втората световна война) България като 

икономика се развиваше изцяло в рамките на Варшавския договор и СИВ. (Интересно, 

че СИВ е създаден преди Варшавския договор). Нашата икономика беше изцяло 

ориентирана към Съветския съюз, съветския пазар и пазара на СИВ. През март 1985 г., 

обаче, начело на КПСС (Комунистическата партия на Съветския съюз) застана Михаил 

Горбачов. От една страна, ние тук всички се радвахме и приветствахме гласността и 

преустройството – толкова се радвахме, че управляващите тогава забраниха 

съветската телевизия, съветските списания, съветските вестници. Това беше период на 

невиждана дотогава свобода на мненията, която беше забранена от Политбюро на ЦК 

на БКП през есента на 1987 г.   

Негативното, конкретно за България, от идването на Горбачов на власт бе това, 

че на власт в Кремъл дойдоха хора, които застъпваха тезата, че социалистическите 

страни са бреме, „камък на шията“ на Съветския съюз и че ние (нашите страни - тогава 

социалистически) сме виновни за икономическите проблеми на Съветския съюз. И 

Съветският съюз промени начина, по който се осъществяваха икономическите 

отношения в рамките на СИВ. Премина се към валутна търговия - доларова, а не в 

преводни рубли, както беше дотогава. След което настъпи катастрофата. Но това са 

неща, които не са за нашия разговор. Имате преподаватели, които са много наясно с 

тези въпроси и ефектите от тази промяна. Тази „преводна рубла“ беше изкуствена 
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валута, разбира се, но българската икономика работеше и България се развиваше в 

такива условия.  

След като се промени това, Москва продължи да използва България като 

придатък - посредник за внос на по-качествени, направени по западни лицензи 

потребителски стоки, както и технологии, които Съветският съюз не можеше да си 

набави, а България, включително благодарение на работата на някои нейни специални 

служби, набавяше. Това доведе до едни много тежки дисбаланси и България влезе в 

голям външен дълг в твърда валута.   

Истината, че България беше икономически банкрутирала държава, се съдържа в 

един факт, който не се споменава на практика вече почти 30 години: на 29 март 1990  

г. Българската външнотърговска банка изпрати телекс до банките-партньори, че 

България прекратява плащанията по външния си дълг. А България беше натрупала 

вече външен дълг. През 1987 г. на нас, в Министерството на външните работи, Отдел 

„Четвърти“ – отделът за Западна Европа, САЩ и Канада, където работех по това време, 

ни предоставиха реална информация за икономиката на страната. Това беше един вид 

„brain-storming” и ни попитаха какво трябва да правим. Ние казахме тутакси: „пазарни 

реформи”! То не стана, разбира се, но ние вече знаехме истинската картина на 

икономическото положение на България, а ресорният ни заместник-министър ни обеща 

„топли килии в Централния софийски затвор“…  

През 1987 г. България буквално изяде 1 млрд. долара - заради грешките с 

развитието на селското стопанство и въвеждането на АПК-тата, които ликвидираха 

българското селско стопанство. (Това беше първата ликвидация, втората беше 

„приватизацията по български“ на селското стопанство и не само). Това принуди 

държавата да внесе храни за 1 млрд. долара и ги изядохме, в прекия смисъл на думата.  

Към 10 ноември 1989 г. външният дълг беше още по-голям.  

Телексът на 29 март 1990 г. предизвика шок.   

Още същия ден тогавашният министър-председател Андрей Луканов даде 

указания и ние, в Министерството на външните работи, заедно с колегите от 

Министерството на външноикономическите връзки изготвихме писмени послания от 

негово име до ръководителите на правителствата на държавите-кредитори на 

България. Те бяха връчени на следващия ден, в 08.30 ч. сутринта. В тях се заявяваше, 

че България ще извършва плащанията по външния дълг, обаче напразно!   

Всички възможности на България да получава банкови заеми на пазара (кредити) 

бяха прекратени и така бяхме тласнати „в прегръдката“ на МВФ. Но това е съвсем друга 

история, макар че тя е свързана и с европейската интеграция на България, тъй като по 
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Европейското споразумение Европейската комисия председателстваше група в 

рамките на Г-24 (тогава бе Г-24), която на два пъти по наше искане ние свикахме – 

молехме Комисията, а тя свикваше тази група, за да може да ни бъдат отпускани заеми 

от МВФ и Световната банка. Така България отново беше спасявана от ЕС. Виждате тази 

връзка. Но това е история. За банкрутиралата държава и за икономиката  

Ви казах. Въпросът, обаче, беше за стратегията?  

  

    

  

  

            Да. За стратегията. За визията в началото?  

  

 При това положение, едно е отчитането на масовото желание на народа да живее по 

друг начин и държавата, и страната да се развиват по друг начин, това е политическата 

част.   

Вие конкретно няма как да си спомняте, но се знае, че България, всъщност, 

направи едни много демократични промени още със старото Народно събрание през 

пролетта на 1990 г., което прие един много интересен избирателен закон със смесена 

избирателна система (първите избори на 10 юни 1990 г. бяха признати за 

плуралистични и свободни). Въобще тогава бяха направени законодателни промени, 

които отвориха демокрацията в България и вече новата Конституция през 1991 г. отрази 

това голямо разширяване на демокрацията в България, което изразяваше желанието 

на хората, на гражданите. За съжаление, оттогава насам ние имаме само свиване на 

пространството на демокрацията, но това не е предмет на нашия разговор.   

Икономически бяхме загинали. Ние нямахме пазар за стоките, които бяхме 

произвеждали, защото те вече не можеха да се продават на пазарите на Съветския 

съюз и на СИВ и това се знаеше още преди 1989 г. А нови пазари нямахме, тъй като 

българската икономика не беше адаптирана, не беше подготвена за това. Това беше 

все още централизирана, планова държавна икономика.   

Не искам да се отклонявам за икономическата страна на прехода, за други неща 

– страшно много грешки! Българският народ ги плати всичките. За съжаление, ние все 

още плащаме много висока цена за това, че реално не сме пазарна икономика – такава, 

каквато познавам, т.е. каквото значи „пазарна икономика“. И го казвам така, защото зная 

много добре, че в България има достатъчно хора, които са готови да поемат риска и да 

бъдат свободни предприемачи, да печелят и да плащат данъци.   
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Проблемът е, че тези, които управляват България, не разбират и не искат да 

разберат, че една държава и едно общество могат да бъдат богати, само ако хората са 

богати.   

Ние продължаваме да имаме икономика на мизерията, при която основната тема 

на икономическата дейност на правителството и парламента е помощта за най-бедните.  

А най-бедните се увеличават и вчерашните данни го показват отново.   

Но да се върна на стратегическото решение – политическо и икономическо – то 

бе, че ние трябва да се присъединим към ЕС и НАТО, за които историята е показала, че 

са успешни съюзи на свободни държави и че гарантират свобода на гражданите, 

свобода на обществото и свободно развитие във всеки смисъл на думата – политическо, 

икономическо, демократично, културно. И си поставихме тази цел.  

Носителят на идеята за присъединяване към НАТО – този, който пръв я обяви – 

е д-р Соломон Паси, а по-късно – (Бог да го прости!) президентът Желю Желев. Те 

носеха тази идея за присъединяването към НАТО.   

Присъединяването към ЕС… Нямаше изявени политици „на първа линия“, да 

кажа така, но имаше хора… Не мога да не спомена Илко Ескенази, който беше 

вицепремиерът, договорил първото споразумение с ЕС, Станислав Даскалов - 

министър на външните работи; министър-председателя Любен Беров, при когото стана 

Споразумението за асоцииране...   

Политиците, всъщност, не се интересуваха, не разбираха и не обръщаха 

внимание на Европейския съюз, който не беше в полезрението им. Най-яркият пример 

– първото честване на Деня на Европа в България – на 5 май 1990 г. в зала „България“ 

с първото изпълнение на Химна на Европа от Софийската филхармония, пряко 

излъчено в „Панорама“ на БНТ. Не дойде нито един от „водещите политици“…  

Присъединяването към ЕС се осъществяваше от много малка група хора в 

Министерството на външните работи и Министерство на икономиката. (То отначало 

беше Министерство на външноикономическите връзки, а след това частта 

„Международна търговия“ премина и до ден днешен е в Министерството на 

икономиката, затова казах така). Между тях са Атанас Папаризов, Страхил Червенков  

(Бог да го прости, той почина), Васил Байчев (Бог да го прости, той почина), Румяна 

Митрева, Иван Тодоров и още няколко души. Това са хората, които носеха 

присъединяването на България към ЕС. Много, много малък кръг от хора, всъщност.   

Стратегически ние използвахме това, че вече имаше решение и на НАТО, и на 

ЕС да се разширят в Централна и Източна Европа и въпросът беше ние да правим тук 

това, което се очаква от нас. Имахме проблем дотолкова, доколкото през 1992 г. 
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правителството - първото правителство на СДС, вместо да продължи икономическата 

реформа, която в най-радикалната си част – либерализацията на цените, беше 

осъществена на 15 февруари 1991 г. те спряха икономическата реформа, уплашиха се, 

вероятно, че ще загубят политическата си власт. Защото икономическите реформи на 

такива страни и общества, каквато бе България, са тежки… И така България стана т.нар. 

изоставащ на Централна и Източна Европа – the laggard, и това продължи много, много 

дълги години.   

Тази „слава” на изоставащ трябваше да бъде преодолявана непрекъснато и 

компенсирахме с много добра работа по сближаване на законодателството, по 

правосъдие и вътрешен ред (така нареченият „трети стълб“) и, естествено, в областта 

на Общата външна политика и политика за сигурност. В първия доклад на Европейската 

комисия по кандидатурата на България за членство в ЕС единствената част, в която се 

казваше, че България е готова да се присъедини към ЕС, бе частта „Обща външна 

политика и политика за сигурност” – факти, които не се знаят.    

  

 Това наистина не се знае. По-рано споменахте също, че много малко хора знаят 

защо точно декември 1995 г. е подадена молбата. Какво точно имахте предвид – 

кое не се знае?  

  

  Не се знае защо беше решено да се направи тогава.   

 Когато една страна стане асоциирана и има перспектива за присъединяване към ЕС, 

както бяхме ние, въпросът за приемането е решен на практика – че ние ще бъдем 

членове на ЕС. И днес има такива страни – това са страните-кандидатки. Ние бяхме 

страна - потенциален кандидат. Въпросът беше да се реши, кога да се представи 

кандидатурата.   

 Решението, кога да се представи кандидатурата, беше взето на базата на информация, 

кога Чехия ще представи своята кандидатура. (Ние, впрочем, още преди 10-ти ноември 

се сравнявахме с Чехословакия… Българският „10-ти ноември“ беше подтикнат 

донякъде от чешките събития от предходните седмици). Имаше един вид състезание 

между страните от Централна и Източна Европа. За нас бе важно да не бъдем последни. 

И това тласна процеса...   

 Вие няма как да знаете, защото и за това не се говори и повечето публикувани спомени 

са фалшиви, написани от хора, които няма какво да разказват за самия 10-ти ноември.   
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10-ти ноември започна в Министерството на външните работи. Започна с 

оставката на Петър Младенов. Тя беше написана в кабинета му като министър на 

външните работи. Бог да го прости!   

Та така и с кандидатурата за членство в ЕС.   

Ние разбрахме, кога Чехия ще си представи кандидатурата, и решихме, че не 

трябва много да се бавим. Въпросът беше, дали да бъде по време на Испанското 

председателство на ЕС, или на следващото - Италианско председателство. Аз лично 

бях за това да бъде по време на Италианското председателство, защото Италия е 

голяма страна, с по-могъща икономика, по-близка до нас, с исторически отношения с 

България. Считах, че Италия може да бъде нещо като „ракета-носител“ на България в 

ЕС, още повече, че Италия е страна-основател на ЕС с голяма европейска школа и 

много големи позиции в ЕС. (Днес, за съжаление, на власт в Италия са лица, които 

работят срещу тези исторически постижения на Италия).  

  

  

  А Италианското председателство беше след Испанското?  

  

  Италианското беше веднага след Испанското.   

С Испания имахме отлични отношения и мога да го кажа, защото съм бил 

референт за Испания; работил съм много години с Испания – отлични отношения, 

великолепни отношения, може би базирани на някаква симпатия между народите, която 

е също безпрецедентна. Още преди 10-ти ноември имахме много ясни показатели за 

това – развивахме всякакви отношения с Испания, освен политически (имаше такова 

решение от „другата“ страна), но икономика, туризъм, култура, у нас испански паралелки 

в училищата имаше отпреди 10-ти ноември…  

Но Испания, макар да е голяма страна (от така наречените големи страни в ЕС), 

тя самата все още беше сравнително нов член на ЕС. Тя се присъедини през 1985 г. и 

през 90-те години имаше проблеми с корупцията там.   

През 1995 г. , обаче, у нас правителството беше на БСП, а правителството в 

Испания беше социалистическо. (В Италия управляваше Берлускони, който е либерал, 

но ръководи дясна партия.). Затова, вероятно, бе решено кандидатурата да се връчи по 

време на Испанското председателство. Това го направи Георги Пирински, министърът 

на външните работи. Той връчи кандидатурата на министъра на външните работа на 

Испания Хавиер Солана.   
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Кандидатурата… Притежавам и до ден днешен подписан оригинал от 

кандидатурата. Аз запазих две подписани копия. Второто - това, което стои в архива на 

ЕС и до ден днешен, е подписаното копие, което предоставих, тъй като оригиналът на 

българската кандидатура беше изгубен… Това го разбрахме случайно. Георги Готев, 

той работеше тогава в Мисията ни към Европейските общности в Брюксел и е един от 

хората, които имат много голям принос в същия този начален етап, заедно с тогавашния 

първи ръководител на Мисията към Европейските общности, когато беше създадена 

мисията – Евгений Иванов. Преди него има други двама – Атанас Гинев и Леа Коен, но 

те са представлявали България към Европейските общности като извънредни и 

пълномощни посланици на България в Кралство Белгия, акредитирани и към 

Европейските общности (ЕО), с които България  имаше установени официални 

дипломатически отношения от лятото на 1988 г., (макар да направи това последна от 

социалистическите страни). Евгений Иванов, неговото име искам да спомена 

непременно, защото той има много голям принос. Той беше първият ръководител на 

това, което България създаде като отделна самостоятелна дипломатическа Мисия към  

Европейските общности. Трябва да го интервюирате!  

  

  

  Интервюирахме го. Имаме много интересно интервю с него!  

  

 Той работеше великолепно! Всички работеха великолепно и затова можахме да 

направим това, което направихме. За съжаление, след тези хора вече няма такива - 

казвам го в прав текст, от гледна точка на европейската интеграция. Защото ние не само 

мислехме за европейската интеграция, но ние носехме интеграцията на България в ЕС 

в сърцата си. За да я върши човек тази работа, трябва не само да има в главата си 

много, защото ЕС изисква много четене и много знание, но трябва да го носи в сърцето 

си, тъй като това изисква страшно много работа. Това е отвъд дори физическите 

възможности на човек - да се работи европейска интеграция. И така беше и с нас, и с 

тези хора, които Ви споменах. Но трябваше да говорим за…?  

  

  Вие отговорихте. Аз питах за молбата – защо е била подадена тогава?  

  

  Кандидатурата беше подадена тогава… Какво представлява тя?   

Това беше писмо от министър-председателя Жан Виденов, в което буквално на 

два реда се казва:   
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„На базата на член „О” (това е „О”, а не „нула”) на Договора за ЕС, България моли 

да бъде приета за член на ЕС”.   

Това е.   

Ние решихме, че това е много малко, а всъщност, само това се изисква, това 

писмо от два реда. И направихме едни 7 страници меморандум, който България 

представи заедно с писмото с кандидатурата. Текста изготвихме в Министерството на 

външните работи. Проф. Маргарита Шивергева, която преподава в Нов български 

университет и е първият ръководител на първата Катедра „Жан Моне“ в България, 

работи върху икономическата част. Разбира се, всичко това стана под  ръководството 

на министър Пирински.   

Кандидатурата включваше тези два документа. След като бе връчена, Съветът 

на ЕС трябваше да вземе решение, с което да даде ход на процедурата след 

представянето на кандидатурата. Няколко месеца наред, обаче, такова решение не 

излизаше. Тогава попитахме от София Мисията ни към ЕО в Брюксел и Джузепе 

Морабито, който беше заместник-европейският кореспондент на ЕК, призна на Георги 

Готев, че, всъщност, оригиналът е изгубен. Тутакси изпратих на Жоро втория подписан 

екземпляр. Запазих третия. На него са и парафите на всички, които работиха по 

кандидатурата на България за членство в ЕС. Него пазя.  

  

 Споменахте, че са били много малко хората, които са работили. Имаше ли някакво 

устойчиво „разделение на труда” в екипите, работещи по подготовката за 

членство?  

    

 Не. Работехме като един екип (от прекомерната употреба на тази дума съм я 

намразил). Имахме отлично сътрудничество.   

Министерството на външните работи имаше водеща роля през голямата част от 

времето. То предаде тази водеща роля някъде през 1997-1998 г. Зная защо и как, но 

Министерството „сдаде тази позиция“, грубо казано, и оттогава започнаха едни големи 

каши. Стигахме до вицепремиери и премиери, отговарящи за европейската 

интеграция…  

Правителственото постановление - по наше време № 66 – го написахме в МВнР 

трима души заедно с министъра през март 1995 г. То беше първото постановление за 

работа по европейска интеграция и за присъединяване на България към ЕС. С него бе 

създаден Европейският секретариат в Министерския съвет – пряка заемка от 

британските колеги (описанието на функциите ми даде тогавашният ръководител на 
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Европейския секретариат към Кабинета на британския премиер Сър Майк Лайл Грант, 

който по-късно бе постоянен представител на Великобритания в Съвета за сигурност на 

ООН ). Това бе един отворен, децентрализиран механизъм. След това механизмът бе 

променян толкова много, че от оригинала не е останало нищо. Промените напълно 

капсулираха процеса, изолираха обществеността, но пък позволиха на тези, които са в 

него, успешно и необезпокоявани от никой неконтролируемо да консумират „европейска 

интеграция“… Става дума за проекти за  милиони евро, от които няма и спомен. 

Впрочем, вие да знаете, кои са членовете на Съвета по европейски въпроси, да сте чули 

или прочели интервю на някой от тях? А това са хората, които, освен всичко друго, 

трябва да информират българските граждани за Европейския съюз. Ежедневно! А то от 

години у нас почти нищо смислено не е казано за Европейския съюз и това 

продължава… Изключвам работата на няколко самоотвержени журналиста, между 

които ще спомена Илин Станев, Светломира Гюрова, Огнян Георгиев. Имаше и други, 

но те отдавна са се отказали да работят по тази тема. Те си знаят, защо. Ще спра тук, 

защото съм си обещал да бъда положителен…  

През първите години Министерството на външните работи имаше водеща роля. 

Министерството на външноикономическите връзки – великолепно сътрудничество с 

колегите и, разбира се – Мисията към Европейските общности. Великолепно 

сътрудничество! Великолепна мисия! Това бяха Евгений Иванов, Георги Готев, Жасмин 

Попова, Бисерка Бенишева, Владо Мишев, Георги Тодоров (Бог да го прости!), Емил 

Горанов и съпругата му Здравка. Това беше Мисията, с която работехме. И, разбира се, 

в Министерството на външните работи – Васил Байчев и Станислав Даскалов. Вероятно 

има и други, и, ако съм пропуснал някой от важните хора, моля за извинение.  

  

 Ако преминем вече към самите преговори, защо, според Вас, по някои 

преговорни глави преговорите приключват за по-малко от година, а по други 

преговорите се проточват над 3 години?   

  

  Въобще или за българските преговори?  

  

  За българските преговори.  

  

 При българските преговори… По принцип при всички преговори някои глави се считат 

за по-лесни. Обикновено това са глави, в които има малко acquis communautaire, тоест, 

право на ЕС, или има малко механизми по-нататък за работа и за изпълнение на тази 



15  

  

част на правото, или не се предвиждат големи суми от фондовете на ЕС, или 

необходимост от инвестиции, за да се извърши тази работа.  

 Тук непременно трябва да кажа няколко думи за европейското право и правовата 

държава. Това е основното при присъединяването на една страна към ЕС, защото 

Европейският съюз е правов ред. Това е безпрецедентен в историята на човечеството 

наднационален правов ред, установяван чрез правото - acquis communautaire, което 

създават държавите-членки на ЕС и прилагано от тях.  

 Европейското право, обаче, е само един много тънък слой право, което лежи върху 

солиден, дебел слой национално право, ако си го представите като натрупани листа 

закони. Впрочем, самото acquis communautaire, когато се присъединявахме към ЕС, бе 

в обем от около 90 000 страници.  

 Основният проблем на България, обаче, е в националното право. Ние го нямахме, 

първо, заради това, че правото не съществуваше в „нормалната“ форма от 1944 до 1989 

г., тъй като над всичко в държавата, включително над правото, стоеше една партия и 

нейната върхушка, който вземаше всички решения.  

 Ние нямахме право, в смисъл на закони и нормативна база, и поради това, че България 

е една сравнително млада държава, на 140 години през тази година, а и през по-

голямата част от тези 140 години тя не е била държава с демократична политическа и 

правна система.  

 Затова след 1989 г., включително през целия период на подготовка за присъединяване 

и членство в ЕС трябваше да се прави и този дебел слой национално право. Това е 

необходимо и днес и ще продължи още много дълго време да бъде необходимо на 

България, ако иска да бъде модерна развита държава, защото без развито право и 

работеща правна система няма развитие.  

 Затова една от основните форми на помощ, които България започна да получава след 

1989 г., бе за изготвянето на закони и нормативна база за новата демократична 

държава, която бе заявила, че ще развива пазарна икономика. Тази помощ идваше 

главно от САЩ и държави-членки на ЕС и бе под формата на семинари, обучения у нас 

и в чужбина, съвместна работа на юристи и законодатели, изготвяне на проекти на 

закони и подзаконови нормативни актове и даването на становища по такива документи. 

Тук не става дума за европейско право. То бе превеждано, приемано и въвеждано 

отделно и конкретно след 1995 г. Тук става дума въобще за право, което е необходимо 

за изграждането и функционирането на една модерна европейска държава.  

 За съжаление, в това отношение нещата не изглеждат добре. Няма да цитирам наши 

юристи, които неведнъж са изразявали изключително критични мнения за начина, по 
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който се правят законите в България, да не говорим за подзаконовите актове, и за 

тяхното качество. Достатъчно е да погледнете по колко пъти се променят основни 

закони с пряко и голямо значение за живота на хората или пък да погледнете 

статистиката на Административния съд, колко десетки хиляди административни актове 

отменя на година.  

 Поради неразбиране, поради съпротивата срещу изграждането на нормална законова 

база и функционираща съдебна система, просто от некадърност и корупция именно в 

тази част на националния живот, България не се считаше и не се счита и днес за 

правова държава и това го знаят най-добре българските граждани. Затова бяха 

създадени специални механизми за наблюдение и контрол. Тяхното действие 

продължава вече почти 20 години, откакто сме станали член на Съвета на Европа, и 

повече от 10 години, откакто сме се присъединили към ЕС. Но само българските 

граждани могат да сложат край на тази ситуация, защото те плащат, в крайна сметка, 

цената.  

По отношение на европейското право България влезе в преговорите за 

присъединяване с много ясна картина от гледна точка на сближаване на правото, 

защото през същата 1995 г. беше направена първата Бяла книга за сближаване на 

законодателствата (на Българското право с това на ЕС). Беше много ясно, къде има 

несъвпадения, пропуски и какво трябва да се прави. Получавахме постоянна и огромна 

помощ и съдействие от правните служби на Европейската комисия и Съвета чрез 

създадения по наше искане офис на TAIEX. (Комисарят, който отговаряше за 

разширяването на ЕС - Ханс Ван ден Брук, беше удивен, когато на неговата публична 

лекция в Софийския университет през 1995 г. го попитах, не възнамеряват ли да 

създадат звено, което да ни помага за сближаване на законодателствата. После го 

създадоха, дори ръководителката му – Бриджит Чарнота по-късно стана главен 

преговарящ с България). И нещата тръгнаха много добре.   

След това, обаче, през 1998 г., стана голямото препъване. Това са подробности, 

за които, ако желаете, мога да говоря, тъй като по това време все още бях пряк  

свидетел. Подменени бяха хората. Новоназначените или не разбираха, какво се иска и 

какво очаква от нас Комисията (и ЕС като цяло), или изпълняваха поставени им от 

назначилите ги задачи, насочени срещу европейската интеграция на България. Някои 

от тях излагаха пред европейските институции и преговарящия екип на ЕК български 

политически тези, нямащи място в отношенията с ЕС и европейските институции, които 

и преди, и сега са много наясно със ситуацията у нас, по-наясно, отколкото самите 

български граждани. Това, заедно с отсъствието на икономически реформи и 
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престъплението, станало известно като „зърнена криза“ и предизвиканата от нея 

хиперинфлация, забавиха нашата интеграция.  

Започнаха едни колосални проблеми, които тогава министър-председателят 

Иван Костов разбираше, защото, все пак, той е икономист, но никой друг от него надолу 

в Министерския съвет и администрацията, никой не го разбираше… И се стигна до една 

стратегия от 500 страници... Когато се обсъждаше тази стратегия, имаше драматични 

моменти по време на самото заседание на Министерския съвет (МС), където тогава все 

още можеха да присъстват експертите, работили по обсъжданите въпроси в дневния 

ред на МС. (От много години това не е така. Заседанията на Министерския съвет, макар 

да има камери в началото, а след това да се публикуват някакви „стенограми“, на 

практика са напълно закрити. Самите „стенограми“ са забележителни във всяко едно 

отношение – те трябва да се четат, за да се види, как работи ръководният колективен 

орган на изпълнителната власт на Република България – член на НАТО и на ЕС… 

Затварям тази скоба.).   

Започнаха големи проблеми. Те не бяха решени и към момента на започване на 

преговорите с нас, решението за което бе политическо.  

България влезе в преговорите неподготвена. Тя нямаше яснота, какво я очаква, 

макар че отново подчертавам – юристите и тези, които участваха в сближаването на 

законодателствата, знаеха много добре, какво е необходимо да правим, защото ЕС ни 

беше дал цялата информация. Това, което тотално липсваше, бе знания за ЕС и 

управленческо разбиране, какво трябва да прави България. … Тези две неща после 

емпирически се усвояваха от някакви, неизвестно как и откъде назначени, хора, които 

трябваше да вземат решения и да определят политики, позиции на държавата, а хабер 

си нямаха от ЕС и въобще от демократично държавно управление… Няма да кажа нищо 

повече, защото за мене е болка. Аз съм го преживял всичко това и не съм го приел и 

няма да го приема никога, защото всичко можеше да бъде по друг начин!  

Никаква подготовка. Ако не беше Полша, например (давам Ви конкретен пример), 

ние въобще нямаше да можем да имаме позиция по глава „Селско стопанство”, а и по 

много други финансови въпроси. България взе чисто наготово от  

Полша позицията по глава „Селско стопанство”, която там беше изготвена с участието 

не само на всички ключови министерства с отношение към икономиката и селското 

стопанство, но и с участието на 140 университета и научни института. България я взе 

наготово. Ако не беше това, България щеше да проспи, например, „topping up” – 

възможността държавата да добавя към субсидиите за селското стопанство над това, 

което идва от ЕС. Не искам да споменавам грешки и пропуски и по други глави на 
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преговорите, имена на ведомства и на хора, защото всичко това вече, слава Богу, е 

история.   

Представяха се формално, капсулирано кабинетно изготвени позиции. Реално 

нямаше подготвени позиции, които да отразяват интересите на обществото и 

конкретните негови сектори, които конкретните глави на преговорите касаят. Затова 

българските преговори бяха малко „папагалски“! Така „преговаряха“ присъединяването 

ни към ЕС.  

И, разбира се, Европейската комисията имаше много проблеми в преговорите с 

България. Хората от Комисията са изключителни експерти. Ненапразно пуснах в оборот 

фразата, която други после повтаряха, че „най-големият приятел на България в ЕС е 

Европейската комисия“. Това беше така.   

Ние нямахме ясно изразена държава, която да бъде „ракета-носител“ на 

България в ЕС. Испания, макар да оказваше помощ и подкрепа, не беше ракета-носител 

в никакъв случай. ЕК през целия период до присъединяването носеше България към 

ЕС. С помощ, с каквото бе необходимо… Хората бяха отворени, отговаряха на всякакви 

въпроси, споделяха всичко, най-ценното - своя опит.  

Проблемът е, че от един момент нататък българската страна не можеше вече да 

задава смислени въпроси. Разбирате ли за каква драма става дума?! Не съм сигурен, 

че това е преодоляно. Ние сме държава-член на ЕС, но сме известни като 

„мълчащите”… По-лошото е, че българските „екипи“, преговарящи присъединяването 

към ЕС, мълчаха и пред своя народ и общество… А после, след като ни приеха в ЕС,  

направиха филм за тях… Именно по време на преговорите за присъединяване на 

България към ЕС бе установен пълен монопол на политици и висши чиновници върху 

информацията от и за ЕС, като на българската общественост се предоставя само 

обработена от тях и силно съкратена версия. Ето така става реалното, целенасочено  

отчуждение от европейската тематика с всички негативни последствия за страната и 

народа.  

  

  Всъщност един от въпросите, който задаваме на всичко респонденти е 

точно това – дали споделят мнението, че ЕК е била най-големият приятел на  

България.  

  

  Абсолютно!   

Това не се казва в България, а лоши политици се опитват да имитират други 

политици в старите страни-членки на ЕС. Вие знаете прословутата фраза „Blame it on 
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Brussels” – когато някое правителство има проблеми вкъщи, започва да се оправдава с 

Брюксел. Всъщност, в Брюксел, в ЕК работят изключителни професионалисти и ЕК по 

определение, по договори, по цялата си история не само е пазител на договорите, но 

тя изразява общностния интерес.  

Никой в ЕК или в целия ЕС няма интерес България (конкретно или, въобще, която 

и да било държава-членка) да е зле, да не може да се развива, да обеднява или да 

тъпче на едно място. Никой няма интерес от това и никой не прави това. Всъщност, 

всички проблеми, които имаме, са наши, генерирани в България от български граждани. 

Например, когато решихме, че ще присъединяваме България към НАТО и към ЕС, ние 

имахме (и аз имах много) голяма тревога, дали българският бизнес, който започна да 

прохожда, ще може да се справи с икономическия критерий – да устои на конкурентния 

натиск на Вътрешния пазар на Съюза. Днес съм спокоен, че, всъщност, българският 

бизнес не само че устоя, но и може успешно да се конкурира. Защото, ако човек 

погледне статистиката на външната търговия на България, ще види, че няма един срок, 

в който се събира такава статистика, в който търговията с ЕС да не е на първо място и 

да няма ръст, тоест, българският бизнес може да се справи и се справя успешно с 

предизвикателствата на членството в Съюза и Вътрешния пазар.   

Проблемът е, че българският бизнес все още е много ограничен и няма 

необходимата свобода. Българските граждани нямат необходимата свобода да 

развиват бизнес. Те се отказват да правят това тук и отиват да го правят в чужбина.  

Това е трагедия - през XXI в. - на държава-член на НАТО и на ЕС!   

  

Добре, следващият ми въпрос, Вие донякъде отговорихте, но как на 

практика се изработваше позицията на България по дадена преговорна глава?  

  

Формално!  

  

Формално? Имаше ли връзка с Националния план за развитие?  

  

Това е история, която трябва да се разкаже и изследва отделно. Защото и до ден 

днешен България няма истински план за развитие!   

Имаше хартия със заглавие „Национален план за развитие на България“ и 

оперативни програми.   

Сега има хартии със заглавия „Национална програма за реформи“ и „“Годишна 

програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС“, 
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но изготвянето и одобрението им са много далече от „национални“. Може би това е 

причината България да не изпълнява препоръките, които й се дават в рамките на 

Европейския семестър – основната рамка за координиране на икономическите политики 

в рамките на Европейския съюз. Според едно изследване от юни т.г. през периода 

20132017 г. нашата страна е изпълнявала само 30% от препоръките, които й са 

давани… Дали това също не е причина да сме най-бедната държава в ЕС?  

Първият Национален план за развитие бе направен от физик. (Уважавам човека, 

затова няма да споменавам името му). Той беше назначен за ръководител на Агенцията 

за икономически анализи и прогнози, която, за съжаление, един министър на финансите 

закри и днес България е единствената държава, със сигурност в ЕС,  (не знам дали не 

и в света), която няма звено, което да се занимава с икономически анализи и прогнози. 

Има държави, стари държави-членки на ЕС, икономически изключително развити 

държави, като Франция, например, в които има не един, а два такива органа и то на ниво 

министър-председател. В България Симеон Дянков закри тази агенция. Тя отначало 

беше към Министерството на икономиката. След това я прехвърлиха към 

Министерството на финансите и той я закри.  

Първият Национален план и оперативните програми ги прави физик. Той 

отговаряше за изготвянето му и човекът имаше много хубави намерения. Беше 

специализирал в една много развита, най-развитата икономически държава, обаче, 

нямаше никакъв опит с ЕС. Колосални усилия, много му костваше, но нямаше никакъв 

отговор от страна на администрацията.   

Горе-долу по това време и самата администрация започна да се променя. Не че 

проблеми в българската администрация не е имало; много е имало и те са описани в 

българската литература. Администрацията… Липсата на реална административна 

реформа е голям проблем на България. Независимо от заглавията на законите, 

псевдозаконите, които се приемаха, в България реална административна реформа не е 

имало. А с приемането ни в ЕС ние декларирахме, че ще участваме не само в Единния 

(Вътрешния) пазар, но и в Единното европейско административно пространство! За 

съжаление не виждам дори на хоризонта някой да има намерение да реформира и 

изгради модерна, професионална, политически неутрална и неподкупна  

администрация в България. За това просто у нас не се говори. Вероятно неслучайно.  

Администрацията по принцип се плашеше от европейската интеграция, защото 

това беше допълнителна работа, както те считаха. Страхотна съпротива на много нива 

на администрацията, когато започнаха да разбират за какво става дума, (вече когато 

имахме механизъм). А механизма ние го бяхме направили много демократичен, тъй като 
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те трябва всички… цялата администрация, цялото общество трябва да бъде 

ангажирано в процеса на присъединяване, европейската интеграция и днес, в хода на 

членството в ЕС.   

Страхотна резистентност!   

А после „се изкриви“ администрацията. Започна да иска пари.   

Още в самото начало, деветдесетте години, когато започна работата по 

европейската интеграция на България, имаше предложение от ЕК да се плаща отделно 

и повече на хората, които работят по европейската интеграция. Ние отказахме. Освен 

всичко друго, имаше едно правило в Министерството на финансите, че никой не може 

да получава друг доход освен заплатата, която получава като служител на 

Министерството на финансите. Ние, в Министерството на външните работи, считахме, 

че това е много правилен принцип, защото така трябва да бъде и то е така на много 

места – в развитите страни, със сигурност. И отказахме.   

Допълнителните добавки към заплатите на държавните служители, работещи по 

европейска интеграция, започнаха през 1997 година. Те стигаха колосални, спрямо 

останалите заплати, размери. Това хората не го знаят.   

По-късно това развали (или да кажем така – предотврати) възможността да 

имаме нормална администрация и да накара тези, които са на работа, работят по 

Европейския съюз, да работят независимо от това, дали ще получават отнякъде други 

пари, или не. Не съм сигурен, че това не продължава и днес. Не съм сигурен, просто 

защото не зная. Отдавна съзнателно съм се оттеглил от пряка работа по ЕС и само 

наблюдавам. За да работиш пълноценно и ефективно по ЕС, трябват съмишленици. 

Това е интересно и може би трябва да го кажа – никой от тези, първите, които работехме 

по присъединяването на България към ЕС, не работи по ЕС след това и до днес. Пряко 

- нито един! Ние си знаем защо.   

Макар пряко не, но работим. Работим с обществото, с вас – младите хора, с 

европейските институции, но не и „в“ и „с“ българската държава пряко. Може би и защото 

самата държава не ни иска…дори ни отритна… Това са си нейни решения, но е въпрос 

и на обществото – то да реши, кого иска, какво да прави. Още един проблем на 

българското общество...   

  

За Националния план за развитие. Дали беше във връзка с българските 

преговорни позиции…?   

  

Не, не, просто не. И до ден днешен.   
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Те са няколко приети такива - програми за реформи, които са изкуствени. 

Абсолютно изкуствени, формални документи. Никое правителство не ги има предвид и 

въобще не представляват интерес. Те са забравени в момента, в който са приети.   

  

Истината е, че повечето от хората, с които водя интервютата, въобще не се 

сещат за какво става въпрос.  

  

Ами – да!   

Виждате ли, може би... неприятно е. Не искам да звуча толкова негативно, но го 

помня, защото и това съм преживял. Исках с колеги и съмишленици от други 

министерства и от университети, (някои от тях вече споменах), искахме да бъде друго. 

Години наред водихме битка системата за работа по ЕС да се промени, да се отвори 

към обществото.  

Например, България има най-зверската централизирана система - и то на ниво 

Министерски съвет - за използване на средствата от европейските фондове. Такова 

нещо няма никъде другаде в ЕС. Години наред ние казвахме, че тези проблеми, които 

и до ден днешен съществуват, макар вече от съвършено друг характер - това не може 

да продължава така. Ние сме малка страна, малка икономика, която има нужда да 

догонва. Нуждаем се от икономически растеж, догонващ икономически растеж! А кой 

отговаря за това и как се вземат икономическите решения в държавата?!  

Много от основните принципи на ЕС и до ден днешен не се прилагат в България. 

В ЕС базисни принципи – например, вземане на решения на възможно най-ниско ниво 

(това е валидно за администрацията), децентрализация (това е валидно за 

фондовете)... Това го няма у нас. Нито едното, нито другото. Да видим, дали някоя 

партия, политици, ще приеме тези принципи за цел и ще ги приложи у нас...    

  

Да се надяваме.  

  

Но то и от Вас зависи.    

  

  

  

Така е! Имаше ли участие на структурите на НПО сектора или на браншовите 

организации?  
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Страшно много!  

Неправителственият сектор – всъщност, това е гражданското общество в 

неговите различни форми – участваше изключително активно и има колосален принос 

за успеха на присъединяването на България към ЕС. Неправителствените организации 

било на бизнеса, било на други сектори на гражданското общество – участваха страшно 

много и бяха различни. Те компенсираха до голяма степен недостатъците на 

държавата. Затова картината, която се представяше пред Европейската комисия, ЕС и 

държавите-членки, беше по-положителна, отколкото би била, и щеше да бъде, ако беше 

само държавата.   

Работил съм много с тях. Дори в един момент разбрах, че не си струва толкова 

много усилия да се хвърлят в битка с администрация и държава, която не разбира или 

не желае, и започнах да работя повече с неправителствени организации. Колежът на 

Европа в Брюж също помогна. Ако не друго, поне чрез тях „запалихме пламъка“ и той 

гори и до ден днешен. Радвам се, че България и днес е сред страните, в които 

гражданите най-силно подкрепят членството в ЕС, (а тогава беше подкрепа за 

присъединяването към ЕС). Ние бяхме на второ място тогава по подкрепа. Това не беше 

нещо неочаквано. Ние си познаваме народа. Българските граждани стоят с „двата крака 

на земята“ и си разбират много добре интересите. Те разбират, че членството в ЕС и в 

НАТО са добри  за България и положителни; че всъщност, чрез това членство ние 

компенсираме … и получаваме неща, които никога не можем да постигнем сами или с 

който и да било друг външен фактор.    

  

А може ли да дадете пример за някои неправителствени организации, които 

са били особено активни?   

  

Най-активен бе Центърът за развитие на медиите с ръководител Огнян Златев, 

който днес е ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. 

Той работеше не само в България с тази организация, но и работеше на Балканите, в 

други страни от Централна и Източна Европа. Изключително активна организация. Не 

мога да не спомена и „Отворено общество“. „Отворено общество“ с организациите, 

които финансираше, участваха много. За съжаление вече съм забравил имена, а по 

една или друга причина те вече не се чуват и у нас…  

И разбира се, имаше една изключителна организация, финансирана от  

правителството чрез Министерството на външните работи, защото беше към 

Министерство на външните работи. Това беше Центърът за европейски изследвания. 
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Всъщност, това бе първата организация, която имаше нещо „европейско“ в заглавието 

си. С ръководител Ингрид Шикова, днес – професор Ингрид Шикова. Изключителна 

организация! Изключителен принос във всяко отношение! Невероятна работа! Неща, 

които те правеха, които днес, уви, не съществуват. Те направиха първия бюлетин 

„Европа“, специализиран на такава тематика – днес не съществува. Те направиха 

първата магистърска програма по Европеистика, която днес се намира в Нов български 

университет.1 Те правеха страшно много семинари и обучения. За съжаление, вместо 

да продължи да се развива, Центърът беше закрит. И другото, което направи за пръв 

път Ингрид, благодарение на нейните лични контакти, тя осигури млади българи да 

могат да учат в Колежа на Европа в Брюж.   

В историята на ЕС има две учебни заведения – Колежът на Европа в Брюж и 

Европейският университетски институт във Флоренция, които са създадени с решение 

на Първия паневропейски конгрес, проведен в Хага през 1948 г. Имах удоволствието да 

участвам в честването, което продължи два дена, на 70-годишнината на този конгрес 

пак в Хага, пак в Рицарската зала, в центъра на Хага, в двореца Биненхоф. Тези две 

учебни заведения са създадени преди да бъде подписан Парижкият договор, за да 

готвят кадри за бъдещата европейска интеграция. Брюж подготвя магистри, Флоренция 

подготвя докторанти.   

Ингрид направи така, че българи да учат в Брюж. Аз се опитах да добавя 

Флоренция. В различни години бяха изготвени три доклада. По време на 

правителството на НДСВ докладът бе одобрен от всички – от вицепремиера, от 

премиера, от Министерския съвет… Но изпълнението на решението България да се 

присъедини към Европейския университетски институт във Флоренция и да могат 

български докторанти да се подготвят там, бе провалено от лицето, което отговаряше 

пряко за ЕС като „главен преговарящ“... България се присъедини към Европейския 

университетски институт във Флоренция реално едва миналата година, но и сега не 

зная, дали има български граждани, които учат във Флоренция. (Само преди дни ми 

казаха, че няма, но не искам и не мога да повярвам, че е така. След толкова усилия!). 

Има докторанти, доктори на науките от там, но те са си покривали разходите с лични 

средства или каквито са намирали сами. За Брюж години наред българската държава 

                                                 
1 Първата магистърска програма „Европейски изследвания“ е създадена с усилията  на И. 

Шикова, Центъра за европейски изследвания и с подкрепата на Колежа на Европа по ТЕМПУС 

проект 1994-1996 г. в Софийския университет. Със съдействието на Центъра за европейски 

изследвания, ръководен от И. Шикова е създадена и втората магистърска програма 

„Европейски изследвания“   в Нов български университет (бел. ред.).  
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не финансираше никакво обучение там. Това, което правят българските граждани, е 

самите те да си намират средства. Това е тъжно.   

Тук има и друг аспект. Сега ще навляза във води, които не са съвсем мои, но 

донякъде ги познавам и ще го кажа в прав текст – имаме проблем поради това, че, 

всъщност, в България „Европеистика“ и всякакви европейски науки, включително  

„Европейско право” се преподаваха, извинявайте, и се преподават от хора, които нямат 

подготовка за това, нямат квалификации за това. За съжаление, в България не е прието 

професорите и преподавателите да публикуват биографични данни със списъци на 

публикациите си и къде са те. И ако човек тръгне да гледа, ще установи интересни неща. 

Например, професори, които обучават студенти, и се водят за специалисти по ЕС, имат 

по две-три публикации в украински издания… Нали разбирате за какво става дума? Друг 

проблем в академичната сфера, включително по „Европеистика” – години наред нямаше 

аспиранти. Дори съм питал преподаватели, изявени хора, с които сме работили заедно 

и сме се разбирали, защо нямат аспиранти. Всички казват: „Парите, часовете и т.н.” 

Дано това да се е променило и да се промени.   

  

Имаше ли министри, независимо от кой кабинет, за които членството в ЕС 

да е било приоритет? Личен политически приоритет?  

  

Н.В. Симеон Сакскобургготски.   

Пламен Панайотов.   

Станислав Даскалов.   

Георги Пирински имаше интерес, но си позволявам да изкажа мнение, че той се 

ограничаваше или биваше ограничаван от политическата си партия. А и неговата 

заместничка, която бе назначена за пръв ръководител на Европейския секретариат в 

Министерския съвет, правеше каквото си иска през главата му.  

Другите имена, които бяха упорито налагани и сигурно сте чували, са основно 

легенди и фалшификации! Затова не ги споменавам.  

   

За първия програмен период от членството ни в ЕС е имало предвиден 

бюджет от около 11 млрд. евро, който е трябвало да отговаря на политическите 

ни приоритети. Как се определяха тези приоритети?   

  

Изкуствено! Напълно изкуствено! Формално!   
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Къде се взимаше решението? От българското правителство...  

  

И до ден днешен решенията, всички решения по отношение на ЕС, се взимат в 

Министерския съвет. И нямам предвид само органа на изпълнителната власт!… Това е 

именно проблемът. А е много добре известно, как се прави това в другите 

държавичленки на ЕС – открито, прозрачно, демократично, децентрализирано. 

Европейската комисия, Великобритания, Франция и Германия дадоха най-добрите си 

специалисти, включително висши администратори, някои от които днес са министри. И 

милиони евро - за поне пет проекта, за да може и България да има модерна и наистина 

европейска система за работа и вземане на решения по въпроси на ЕС. Всичко беше 

загробено от самата „висша администрация“. Дори не съм сигурен, че успяха да отчетат 

някои от тези проекти.  

  

Имаше ли подкрепа за България от някоя от страните-членки, или 

обратното – да сме срещали нечия съпротива?   

  

Този въпрос е хубав, защото ще ми даде възможност да кажа нещо, което не съм 

чувал някой да е произнасял на глас.   

Отношенията вътре в ЕС не са както отношенията между България и Съветския 

съюз при Тодор Живков и Леонид Брежнев.   

Както в човешкото общество, отношенията между държавите в ЕС са като 

„отношения между пълнолетни“.   

Значи, ние сме пълнолетни и вземаме решения за самите себе си сами. Оттам 

нататък нас ни преценяват така, както всеки човек преценява другите около себе си. 

Когато Вие „не сте в крак“ (образно казано, да не употребявам по-груби изрази), 

шикалкавите, мошеничествате, лъжете – откровено и открито, не изпълнявате 

обещания, ангажименти, какво можете да очаквате, ако го правите това ?! Ако го 

правите в обикновения живот?...  

Същото е и в ЕС.   

В ЕС има исторически установили се отношения между държавите, но по една 

или друга причина България в продължение на много години е била отделена от тези 

исторически съюзи. Може да се каже, че България до голяма степен днес – защото това 
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го виждаме през последните години повече – е по-близка на Германия, включително и 

по въпроси на ЕС.   

Не може да се каже, че по време на подготовката и присъединяването ни към ЕС 

е имало една или две, или три страни, които да са „бутали“ или „дърпали“ България. За 

да бъде честен, ще кажа, че имаше страни, които оказваха по-голяма подкрепа - чрез 

проекти и финансиране за обучение. На първо място това бе Германия. Не мога да не 

я спомена, защото Германия в продължение на десетилетия и до днес, финансира 

проекти по ЕС било от правителството директно или чрез своите политически фондации 

„Конрад Аденауер“, „Ханс Зайдел“ (тя започна първа дейност у нас), „Фридрих Еберт“ и  

„Фридрих Науман“ – 4 фондации, които са на политически партии в Германия. Фондация 

„Бертелсман“ също имаше дейност, макар и не на място у нас. Германия, Франция и 

Австрия ни помагаха много за обучението на магистрати и, като цяло, за сближаване на 

законодателствата. Такива проекти имаше и Великобритания. Испания, Франция, 

Германия, Италия оказаха безценно съдействие и помощ чрез т.нар. туининг проекти. 

Холандия с програмата МАТРА и Гърция, която също имаше подобна програма, 

финансираха дейности по ЕС у нас.   

  

А подкрепа от гледна точка на това по-бързо да…  

  

Не. Ние бяхме щастливи, когато държавите-членки на ЕС своевременно 

ратифицираха Договора за присъединяване. Ако това се счита за подкрепа… Това е 

един обикновен, нормален процес на ратификация. Реално Европейската комисия ни  

„извлече“ и „ни вкара“ в ЕС. Това от страна на ЕС.  

  

Според Вас изразът „Евро-атлантическа интеграция” отражение на реална 

тясна обвързаност на процесите на присъединяване към НАТО и ЕС e?  

  

Разбира се!   

„Евро-атлантическа интеграция” е ново понятие. То се появи във връзка с нашите 

страни от Централна и Източна Европа, които започнаха да правят преход от един вид 

общество и организация на държавата към друг. Преди това имаше една много 

известна, исторически успешна атлантическа солидарност – отношенията между 

Европа и САЩ и Канада през Атлантика.   

В нашия случай се появи понятието „евро-атлантическа интеграция”, защото има 

връзка между присъединяването към двата съюза. Макар да не е пряка, тя е много тясна 
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и обвързана. Не можете да имате един военно-политически съюз, какъвто е НАТО, 

където има чл. 5 – клаузата за солидарност, тоест, готовност да воювате за защитата 

на свободата и независимостта на другите държави от Алианса, и да нямате и обща 

икономическа база. Отделно от това, не можете да бъдете член на единия или на другия 

съюз, ако не споделяте ценностите, на които се базират тези съюзи, а те са едни и същи.   

  

Спомняте ли си геополитически обстоятелства или сили да са влияели 

силно на предприсъединителния процес?  

  

Да, имаше. Имаше, но по-скоро, те бяха свързани с НАТО.   

От онези щастливци съм, които имаха възможност да работят и по 

присъединяването на България към НАТО - не само като един от създателите на 

Атлантическия клуб в София (и съм сигурен, че д-р Паси ще го потвърди, включително 

заради съвместна ни работа във Вашингтон, която доведе до създаването на 

Атлантическия клуб), но и по-късно, когато работех в Кабинета на вицепремиера 

Пламен Панайотов в правителството на НДСВ, и бях секретар на Комитета за 

подготовка на България за присъединяване към НАТО.   

Имаше такива обстоятелства, но те не са били налагани на България. Просто  

България вземаше адекватни решения и това помагаше на интеграцията.  

  

Можете ли да дадете пример?  

  

Пряко участие при решаване на различни конфликтни ситуации - като започнете 

от даване на коридор за прелитане на самолети още през 1990 г. до участие с 

контингенти, някои от които са на място и до днес. Военни контингенти. Трябва 

непременно да кажа и да го подчертая, че става дума за присъединяването към НАТО.   

По отношение на ЕС може да се каже, че имаше такива моменти също дотолкова, 

доколкото от България се очакваше да бъде пример за това, как една страна, бивша 

социалистическа, може да стане активен, пълноправен, пълноценен член на НАТО и на 

ЕС, (в случая - на ЕС) и по този начин да бъде пример и да помага на други балкански 

държави да се присъединят към Съюза.   

До голяма степен това го правехме още тогава с организации и хора, които 

споменах по-рано. Имам преки впечатления от участие в проекти на Колежа в Брюж за 

обучение на колеги от МВнР на Словения и Хърватия за това, как се подготвя и 

осъществява присъединяване към ЕС, в създаването на Центъра за европейски 
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изследвания в Скопие, в обучения на колеги от МВнР от Република Македония, 

Албания, Косово, много от които бяха организирани от Дипломатическия институт.  

Но България до голяма степен изгуби тази функция, когато настъпиха едни 

обърквания в самата българска държава по наши, вътрешни причини.   

Много се говори за България на Балканите и балканската политика на България, 

дори, ако не ми изневерява паметта, това беше и обявен приоритет на първото 

българско председателство на ЕС.  

Дали сме фактор на Балканите – отговорът е в това, дали ни търсят…   

Националистическата реторика, патриотарстването, така известно от нашата 

история и литература, рязко намаляват възможностите за влияние и не водят до нищо 

хубаво преди всичко за нашата страна.     

  

Смятате ли, че България успя да се подготви за членството? Има ли нещо 

в процеса на подготовката, а след това и на самото присъединяване към ЕС, което 

е можело да стане „другояче”?  

  

Преговорите за присъединяване можеха да станат по друг начин. Националния 

план, Програмата за реформи. Всичко това можеше да стане по друг начин.   

Системата за работа по ЕС днес можеше да е друга и трябва да е друга.   

Категорично друга трябва да бъде системата за планиране и усвояване на 

средствата от ЕС.   

Грубо казано, всичко отначало.   

Много грешки… Страшно много грешки и то точно, когато е най-неочаквано. 

Настъпи някакъв завой, започнаха някакви изкривявания, някакви други неща, които се 

покриват с различните аспекти на понятието „корупция”. Това трябва да бъде 

прекратено. България може повече!  

  

Вие споменахте доста имена, но все пак, ако трябва да откроите тримата 

души, които задължително трябва да интервюираме?  

  

Станислав Даскалов, Евгений Иванов, Маргарита Шивергева.   

Добре би било да интервюирате тези хора, които имат реален личен принос и 

участие, но не са известни у нас, макар да са достатъчно известни в средите на ЕС, 

защото по някакви неясни причини не са били търсени от българските държавни медии.  
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За съжаление, някои от хората с изключителен принос за европейската 

интеграция на България вече не са между живите. Надявам се, че рано или късно ще се 

появят публикации и за тях, за истинските авторитети на европейската интеграция на 

България, за нашите про-европейски учители и вдъхновители!  

  

Благодаря Ви!  

  

Дата: 10.08.2018  

Интервюто взе Любомира Попова  

  

  


