
- Обръщам се към нашите следващи събеседници. Те са свързани с изказванията 

на Цветан Цветанов в Брюксел, които събудиха огромни коментари. Нека най-

напред да чуем евродепутатът от ДПС Метин Казак. Вашите впечатления за 

начина, по който вицепремиерът постави българската позиция, както за 

присъединяването на България, така и по ромската тема.  

Метин Казак:  Достатъчно широко бяха коментирани тези изявления на вицепремиера 

Цветанов. Мисля, че достатъчно ясно беше споменато и от колегите, че България не е 

била готова през 2007 година да се присъедини към Европейския съюз беше неуместно, 

според мен, защото то така да се каже зачерква усилията на няколко правителства 

досега, които активно работеха и участваха заедно с партньорите от ЕК в преговорния 

процес. Знаете, той беше един дълъг процес, който внимателно се следеше. Имаше 

доста мисии от страна на ЕК, на посланици на страните – членки и в крайна сметка той 

приключи с приемането на България и Румъния след като не само ЕК, но и всички 

политически сили се обединиха около становището, че България и Румъния в 

достатъчна степен изпълняват критериите на Копенхаген за членство в ЕС. Друг е 

въпросът, че не винаги, когато една страна се присъединява към ЕС, ние сме били 

свидетели и в предходните разширявания, всичко е било на 100% идеално. Разбира се, 

че все още има проблемни области и те са известни на обществеността и в България и 

на Европейския съюз, но така или иначе важното е, че по тях се работи и има 

механизъм за сътрудничество и мониторинг. Аз мисля, че това в никакъв случай не 

помогна за имиджа на България в Европа. 

Нека да присъединим и Андрей Ковачев към нашия разговор. Той е евродепутат 

от ГЕРБ. Разбира се, г-н Ковачев, слушаме ви. 

Андрей Ковачев: Какво да кажа – за съжаление в последните няколко дни се 

наслушахме на упражнения на тема преразказа по пресконференция на хора, които не 

са били в залата, не са били в публиката в Брюксел да чуят г-н Цветанов. Хората, които 

бяха там и моите колеги от другите страни евродепутати, тяхното мнение е, че 

пресконференцията и стикът на г-н Цветанов бяха много открити и много прозрачни, 

Имаше готовност за отговаряне на всички въпроси и тези, които бяха неудобни, 

основната тема беше, разбира се, Шенген и до колко България е готова за 

присъединяване на Шенген през 2012 година. Г-н Цветанов направи този преглед на 

това какво е свършило досега правителството, как са използвани средствата по 

инструмента Шенген, за това, че МВР е сключило с неправителствени организации 

договор за следене до колко добре се оценява използването на тези средства, което 

между впрочем днес „Отворено общество” ще връчи техният доклад на МВР. Така че 

думите, които бяха казани за това до колко България е била готова 2007 година за 

членство бяха в контекст на това как други страни, които в момента ще се присъединят, 

например Хърватска, смятат или оценяват това наше членство и разбира се, техните 

изисквания са към тях... Само ще кажа в Хърватска за последните няколко години 

постъпиха 550 км магистрала без европейска помощ, а ние за 20 години не можем да 

завършим АМ „Тракия”, нямаме втори мост над Дунава заедно с румънци. Сега всеки 

български гражданин може да пътува свободно по директивата от 2004 година за 

свободно движение на гражданите и може сам да си направи оценката кои страни са по-

подготвени и кои не са подготвени, а за формалната страна, разбира се, че България 

покри всички критерии- политическите и икономическите от Копенхагенските 

критерии и беше готова на хартия за членството, но дали тези постижения на 

европейското право се прилагат и се прилагаха достатъчно добре последните 3 години 



– това е друг въпрос, дали ние загубихме 2 години до средата на 2009 година, доколко 

усвоихме еврофондовете, доколко този прословут административен капацитет беше 

достатъчен и е все още достатъчен, разбира се, че има все още неща, които биха могли 

да се свършат. Важното е, че България върви в момента в правилна посока и разбира се, 

конкретиката за това, което говорим - посещението на г-н Цветанов беше във връзка с 

Шенген. Аз се надявам много, че до края на годината и последната оценка по Шенген 

за въвеждането на шенгенската информационна система ще бъде положително, за да 

може България в следващата година и то в началото да бъде готова за членство в 

Шенген. Разбира се, вие попитахте, мисля че и по ромския въпрос. Това не беше 

обсъждано на конференцията в Брюксел, но имаше и предишен коментар на г-н 

Цветанов, в който ставаше въпрос за статистика, за факти. Фактите са, че наистина в 

тази общност има битова престъпност. Фактите, те не са дискриминационни. Аз също 

не бих искал да знам, да ми се казва, че България е една от най-бедните страни в ЕС, да 

ми се ... както преди няколко дни излезе по медиите, че 2/3 от българите не са си миели 

зъбите, това също не ми е приятно, но стоматолозите казват, че това са факти, така 

както компетентните органи в МВР казват, че има факти, които показват каква 

престъпност има и къде. 

Г-н Ковачев, надявам се, че като човек, който е свързан с екологията да подемете 

вашите въпроси и вашата настоятелност към проектозакона за горите, тъй като в 

предизборния период вие се борихте за абсолютно същото – да има край на 

порочната практика със замените, а не да се създават непрестанно компромиси, 

които робуват на влиятелни български олигарси. Можете ли да се ангажирате с 

тази тема? 

Андрей Ковачев: Тук мисля, че вие ме бъркате с моя съименик Андрей Ковачев от 

Зелените, но разбира се, че аз съм също за това заменките да ...колкото се може повече 

да бъде възстановена справедливостта. Големият проблем на българското общество е, 

че липсва чувството на справедливост, че тези, които са така нар. олигарси и имат 

много пари могат да си купят така нар. справедливост за себе си, а обществото да 

остане с чувството, че в нашата държава нещата се случват по втория начин. В този ред 

на мисли аз винаги съм бил за възстановяването на тази справедливост, 

правораздаването. Правораздавателната система трябва да бъде реформирана, не искам 

да влизам в коментари, разбира се, на отделни съдебни процеси или за знаковите 

фигури на прехода. Надявам се, че това ще стане до една година да има санкции по 

всички тези дела. Това беше между другото тема на дебата в Брюксел и заменките са 

една част от този процес, който се случи в последните 20 години в България и който 

доведе до това българските граждани да нямат това чувство на несправедливост. 

Сега включвам Ивайло Калфин, бивш външен министър и също евродепутат за 

неговите впечатления от изявата на вицепремиера Цветанов - до каква степен 

заслужи подробното обяснение или пък коментарите неговата оценка, разбира се, 

възглед по ромската тема? 

Ивайло Калфин: Аз мисля, че посещението на г-н Цветанов беше полезно за него, за 

да се срещне с различни институции. От него не произтече някаква голяма новина, 

освен няколко изпуснати думи от г-н Цветанов. Странното за мен е, че това посещение 

на българския вицепремиер се организира не от правителството, а от фондация немска. 

Според мен вицепремиерът на една страна-членка на ЕС може сам или държавата да му 

уреди посещението, но това са дреболии. Важното е и това, което събуди доста дебат в 



страната, важното е, че в желанието си да се отрече всичко, което се е случило в 

България преди да дойде ГЕРБ на власт, включително се включи и ЕС. И г-н Цветанов 

каза едно към едно, че България е дала много лош пример за разширяването на ЕС. Ще 

го питам дали с тези думи той ще отида да убеждава страните-членки примерно да се 

съгласят да влезем в Шенген, защото това предполага ратификации от страните-членки. 

Този нихилизъм, отричане на всичко, самочувствието, че с идването на г-н Цветанов и 

на ГЕРБ всичко в държавата става много по-различно, забравяме 20-годишния период и 

едва ли не продължават от Тодор Живков нататък, е нещо, което ме е страх, че като 

принцип е доста вредно за българската политика. Все пак трябва да имаме някаква 

последователност и приемственост. 

Дали вие проследихте тази дискусия, нали фондацията е „Ханс Зайдел”? 

Ивайло Калфин: Да, фондацията е „Ханс Зайдел”. Това е фондацията, която още от 

преди създаването на ГЕРБ се грижи за тяхното създаване и укрепване. 

 Да, но тук има нещо кошмарно, ако се има предвид изказването на Юрген Рот, 

когото нашите слушатели познават като автор на тази книга „Българските 

демони” и на неговия възглед за олигархичните мрежи в България. Имам предвид 

кошмара, че г-н Рот е упрекнал българското правителство в недостатъчни 

действия за разбиване на тези мрежи. Как отговори вицепремиерът? 

Ивайло Калфин: Вицепремиерът разказа всичко, което са направили. Нали знаете, че 

има два начина да се подходи към един въпрос – или да се каже какво още не е 

направено и какво трябва да се направи или да се отчита това, което е направено и да се 

говори – всичко е направено. Това не е конструктивен диалог, за съжаление. Очевидно 

е, че България има още доста неща да прави по отношение на правосъдие и вътрешни 

работи. Аз лично не приемам, че всички атаки, когато е абсолютно тотална, масирана 

атака на правителството към съдебната система в момента е решение на проблема. 

Виждаме, че има много проблеми в полицията, виждаме, че има много проблеми в 

досъдебното разследване, така че е очевидно, че вървим по един път, който, според 

мен, е правилен. Но начините, по които вижда г-н Цветанов развитието нататък - да 

промени съдебната система и тя едва ли не по заявка да издава присъди – според мен не 

е добър. 

Смятате ли, че той се е изказал неподготвен и може би умишлено е бил тласнат 

към подобно злепоставяне? На кого е разчитал да го посъветва за тази оценка, че 

България незаслужено е била приета? 

Ивайло Калфин: Ако беше казал, изпуснал нещо неволно, неподготвен, да има грешка 

на езика, аз бих му простил, в края на краищата всеки един човек може да сбърка и да 

не си формулира правилно мисълта. Но в случая проблемът е много по-сериозен, 

защото същите думи, даже доста по-пряко, г-н Цветанов каза – говори се, че България 

не била готова – а премиерът г-н Борисов преди време каза на европейските лидери – 

България ви излъга. Очевидно, че това е част от концепцията на ГЕРБ, което включва 

това чувства на месианство, че с тяхното идване са се променили изключително много 

неща и те действително ще ни върнат 20 години назад. Така че това не е случайно. 



Тъкмо това съдържа заглавието на тази партия, че тя може да възстанови 

доверието към България, което беше прекъснато с тези непрестанни глоби по 

време на тристранната коалиция, която ни управляваше. 

Ивайло Калфин: Това е цел, която мисля, че надали ще има български гражданин, 

който да не подкрепи. Въпросът обаче е трябва ли да се отрича всичко, което е станало 

преди тях, включително членството в ЕС и дали това, което предлага ГЕРБ за 

възстановяването на доверието е една работеща практика. В крайна сметка ние ще 

имаме ли ефективна борба с, и това, което говори г-н Ковачев, справедливост в 

страната. Според мен с натиск и диктат над съдебната система няма да се случи това 

нещо. С полицейски акции няма да се случи това нещо. С една много неразумно, казвам 

мека дума, финансова политика няма да се случи това нещо. Виждаме, че в 

икономическата област от страна за пример ние започнахме да ставаме страна за 

пример с обратен знак. 

Има два възгледа, които се срещат по отношение на ромската тема и ромския 

въпрос. Едната е тази, която беше изповядана преди 10 дни от българския 

министър-председател и тя е, че няма такъв въпрос за България. А другата е, че 

трябва да действаме много по-активно в защита на човешките права и да се 

работи по възприетите ангажименти от ЕС. Вие как мислите като бивш външен 

министър, какво трябва да направи България като бивш външен министър?  
Ивайло Калфин: Тук въпросите са два. Първото е реакцията на това, което се случи 

във Франция. Франция допусна огромна грешка с посочването на една група, каквато 

са ромите, като цяло и с обвинението им. Тази грешка се видя в Европейската комисия, 

в Европейския парламент, в много страни-членки. Но не я видяха в българското 

правителство. За съжаление, става въпрос за български граждани и в продължение на 

доста седмици вече България е обект на изключително негативна кампания по 

световните медии. Ние седим и си мълчим, т.е. правителството, защото го е страх да не 

притесни г-н Саркози. Точно с тази политика правителството показва, че не може да си 

защитава интересите и утре, когато опрем до Шенген или до нещо друго ще ни кажат – 

ами вие ли бяхте тези, които си мълчат и които не знаете какъв ви е интересът и какво 

искате. Вторият въпрос обаче е свързан с решаването на проблема. Роми са български 

граждани. България не може да каже – нас не ни интересува. Дали е имало добра или 

лоша политика, имало е някаква политика до сега. Сега правителството разпусна на 

практика Съвета за демографски и етнически въпроси. Няма специализирана ромска 

политика. Не прави никакви усилия за интеграция на ромите. Нещо, което никога не се 

е случвало в тези отминали години. И това създава много по-голям проблем. Защото в 

крайна сметка проблемът с ромите е важен за всички нас, които живеем в България, до 

колко правителството прави така, че да има справедливост и еднакво отношение към 

всички и да няма хора в мизерия, които действително са изключени от обществото. Тук 

вече правителството нищо не казва. Рано или късно ще дойде моментът, в който ще 

поискат именно от ЕС, именно от Франция, което в момента се прави в доста френски 

медии – България да покаже какво прави, за да интегрира собствените си граждани, 

които не да отиват във Франция и да търсят помощи, а да живеят в България. И тук не 

знам вече как ще се измъкне правителството. 

Сега бихме искали да чуем вашето мнение по оставката на здравния министър, до 

колкото в момента ще изразите позиция, която вероятно витае в 

социалистическата партия, но нека да дадем възможност и на Искра Фидосова 

след малко да говори, като представител на тази управляваща партия и разбира 



се, като председател на правната комисия малко по-късно за законопроекти. 

Всъщност оценката, която притежава една много подтискаща сила, че се смениха 

трима министри за една и съща година. Вероятно става дума за нещо 

фундаментално в диалога между министър-председателя и неговите министри, 

как мислите г-н Калфин? 

Ивайло Калфин: Очевидно е, че има много голям проблем в здравеопазването и е 

очевидно, че този проблем се вижда и от министър-председателя. Ако той беше сменил 

министъра на здравеопазването след вота, вероятно се притесняваше, че ще кажат 

хората – вижте го, той се подава на политически натиск. Фактът, че тази тема стана 

основна политическа тема, включително и в парламента – стана тема за първия вот на 

недоверие, фактът, че правителството започна да взима и персонални мерки показва, че 

действително вотът има основание. Не е решен въпросът, тъй като вече да чакаме трети 

министър да получава поредните 100 дни или колкото там трябва период, за да каже 

какво ще стане и после да дойде четвъртият – просто не е допустимо в условията на 

финансов колапс на практик, в който са лечебните заведения. Така че аз мисля, че и 

управляващите не могат да отрекат, че проблемът е огромен. Те реагираха, за да 

изпреварят вота, някакви изпреварващи действия, които са в правилна посока, но пак 

казвам – те не решават въпроса. Това, че идва нов министър съвсем не значи, че са 

решени проблемите и че финансовият министър реши на новия си колега да отпусне 

някакви средства, които ги дължи от началото на годината. 

Това е по-скоро едно забавяне на фокуса на вниманието, малко се отмята 

страницата и като че ли леко се обезболява ситуацията. 

Ивайло Калфин: Мен ме е страх, че действително надали ще има обществена 

толерантност за новия министър. Всички разбираме, че е трудно един човек да влезе в 

една огромна система и да започне да работи веднага, но мисля, че е изчерпано, двама 

министри се смениха вече, единият за пет, другият за по-малко месеци. Няма време те 

да се упражняват върху тази система. 

Ковачев има реплика. 

Андрей Ковачев: Аз не мога да не коментирам това, което каза г-н Калфин за това, че 

България нямала стратегия за интегриране на ромската общност. Напротив, смятам, че 

тази тема не трябва да се използва за демагогски изказвания, независимо какво е 

правителството ляво, дясно или центристкото – проблемът остава. За това проблемът 

трябва да бъде решаван както в страните-членки, така и на европейско ниво. България 

само преди няколко месеца прие втората рамкова стратегия за интегриране на ромското 

малцинство в българското общество. Три са основните моменти. Това са трудовите 

медиатори, здравните медиатори, помощник-учителите, достъпът до трудовите пазари, 

образованието, здравеопазването, инфраструктурата. Темата е много тежка и аз мисля, 

че тука не трябва наистина да търсим никакъв политически дивидент и да говорим 

какво не е свършило правителството за една година управление. Ромският проблем е на 

нашия континент от стотици години, а да не говорим какво са свършили предишните 

правителства. Исках да допълня това нещо. А за г-н Рот, аз съжалявам, че г-н Калфин 

не е бил в залата сред публиката в Брюксел на конференцията на г-н Цветанов, за да 

чуе точно какво каза г-н Рот. Г-н Рот каза, че това управление в България няма 

алтернатива и то трябва да успее, защото неуспех на това управление би вкарало 

България в много тежка ситуация. 



Интересна интрига се образува от това, г-н Ковачев. Заради това, че определено г-

н Рот взима страната на вицепремиера Цветанов и по-скоро изказва резерви за 

антикорупционните действия на министър-председател. Това всява интересна 

интрига от страна на тази фондация или пък на самия Рот в българското 

правителство, как мислите г-н Ковачев?  

Андрей Ковачев: Не, аз не знам от къде мислите, че г-н Рот има някакви резерви към 

г-н министър-председателя, а хвали само г-н Цветанов. Той, според мен, си остава на 

неговите позиции. Той е изключително критичен към случващото се в България, както 

е бил критичен и преди. Остава критичен и сега. Но неговите думи бяха, че той вижда, 

както той го кара, фойерверк от акции, които вътрешното министерство прави и очаква 

тези акции да завършат със съдебна санкция. 

Значи казано прецизно, Рот има резерви към направеното от българското 

правителство, но пък от друга страна дава пълна и лична гаранция за Цветанов. 

Андрей Ковачев: Не, това е вашата интерпретация, не знам защо го казвате така точно. 

Други реплики, г-н Калфин? 

Ивайло Калфин: Бих искал да се върна по това, което каза г-н Ковачев за темата с 

ромите. Може 10 стратегии да е приело правителство, но факт е, че разпусна 

структурите, които се занимават с това нещо и с този въпрос, което достатъчно ясно 

говори какво е отношението на правителството по въпроса за интеграция на ромите. По 

отношение на готовността на страната и всичко онова, което е казал г-н Рот, аз 

действително не бях на лекцията на г-н Цветанов, но четох интервютата на Юрген Рот, 

които всички ние ги прочетоха, и предполагам, че той няма проблем с тях, в които той 

много ясно казва, че това, което се случва в България продължава да буди голямо 

притеснение у него. Да не говорим, че фойерверка от полицейски акции повече отива в 

сагата на вдигането на шум за него, отколкото решаването на някакъв въпрос. Има и 

още нещо, което показва обаче пълното неразбиране на г-н Цветанов на някои основни 

проблеми в желанието си да докаже тезата си. Той след това продължавайки по темата 

доста неразумно за това, че България не е била подготвена, започна да дава основно 

тезата защо България от началото на членството не е започнала да усвоява европейски 

фондове. Не е лошо някой да обясни на г-н Цветанов, че няма страна, която да го е 

направила, че има 2 години период, в който се изразходват още 

предприсъединителните фондове и постепенно започват да влизат структурните 

фондове, така е устроен ЕС, така са му направени финансовите правила. Така че този 

аргумент, който аз не знам от къде го извади, защо не започнахме от началото на 2007 

г. да харчим структурни фондове – ами защото нямахме право да ги харчим. И мисля, 

че един вицепремиер трябва да показва повече познания на това как работи ЕС.  

Водещ: Докато още сте в ефир, нека да завършим с една тема, която заслужи нарочно 

съобщение от страна на БСП, беше казано, че тази новопоявила се информация от 

Сергей Станишев, който е казал, че Стефан Данаилов и Ивайло Калфин са възможни 

кандидати на БСП, тази информация е била прибързана и не е била сондирана с кръгове 

на вашата партия, не е била подложена на гласуване. Това е един много дълъг текст, 

който не мога да възпроизведа веднага, но вие как се чувствате като човек, който е 

получил не номинация за Оскар или Златна палма и много добре знаете, че тези 

съобщения обикновено се изстрелват с някаква цел. Какво е вашето обяснение?  

Ивайло Калфин: Аз понеже също бях изненадан от това, което е казал г-н Станишев, 



после си направих труда да видя конкретно какво е казал. Точните му думи са, че дори 

и тези имена, които се спрягат в медиите и спомена проф. Данаилов и мен, не може да 

се каже нищо за тях, защото още е много рано. Така че на практика няма спомената 

номинацията и действително мисля, че нито има основания, нито има някакъв 

политически момент и въобще по принцип да се обявяват кандидати за президентския 

пост. 

Обикновено партиите го правят и се надпреварват, последва и друго съобщение от 

страна на ГЕРБ, но по-късно за това. Сега г-н Метин Казак има една реплика, за 

да приключим.  

Метин Казак: Аз също исках да кажа няколко думи по ромската тематика, понеже 

стана дума тук, че правителството на ГЕРБ едва ли не прави нов етап в политиката за 

интеграция на ромите. Аз бих искал да кажа, че все пак, когато има желание да 

работиш активно за интегрирането на една или друга малцинствена общност, първо не 

закриваш структурите, които са призвани да провеждат такава политика като 

Дирекцията по етнически и демографски въпроси. Чухме, че има също намерения да се 

намали състава на Комисията за защита от дискриминация. Това беше именно онзи 

независим орган, който Европейската комисия толкова години очакваше от нас да 

създадем, за да провежда политиката за превенция и за борба с дискриминацията, а сега 

наблюдаваме едно неглижиране на този орган. От друга страна не на последно място, 

самият факт, че тези изявления са подкрепени и от манифестации на крайно 

националистически организации и партии, които общо взето целят да насаждат климат 

на ксенофобия, на омраза, на нетърпимост, мисля че именно такъв вид изявления не 

спомагат за подобряване на климата на междуетническо разбирателство в страната. И 

не случайно партия ГЕРБ се подкрепя в тази своя кампания от крайно 

националистическата партия „Атака”. 


