
Публична лекция на Н.Пр. Джонатан Алън, посланик на Великобритания в 
Българиа, на тема “Външна политика в нестабилна среда” – гр. Варна 2014 г. 

Дискусия [Пълен запис] 

Въпрос от публиката: Запознат ли сте с определението “Splendid politic” ? 

Н.Пр. Алън: Не, не познавам този термин. 

Въпрос от публиката: През Втората световна война, използван от Чърчил, Кисинджър 
и Дзержински. Показва външната политика на Великобритания спрямо останалите 
държави.  

Н.Пр. Алън: Трябва да призная, че не съм запознат с това твърдение. И без ясна 
дефиниция, не мога да подкрепя или защитя Британската външна политика, без да 
знам дали я критикувате или не.  

Предтсвител на Българската асоциация на журналистите: Последните Ви думи 
бяха, че изолацията не е решение на проблемите и трябва да имаме интегриран 
отговор. Когато говорим за това, отчитате ли, че България се чувства доста 
изолирана и изоставена от Европейските държави по отношение на проблемите 
които имаме с бежанците тук? Първо, защото сме граница и сме най-бедната 
държава в Европа. А Европа, богатата, оставя на нас да решаваме заплахите, които 
идват от Ислиамска Държава. Вече във България има такива клетки и Вие го знаете 
прекрасно. По тази причина считам, че когато говорим за интегриран подход, той 
трябва да става и по отношение на финансирането, т.е. трябва да интегрирате 
финансирането в нашата битка с това, което се случва. 
 
Н.Пр. Алън: Позволете ми да отговоря на този въпрос на няколко различни нива. 
Както отбелязох по-рано, вълната от бежанци и последвалата вълна от 
икономически имигранти, беше неочаквана за България. Беше неочаквана, защото 
не се беше случвало преди. Това е нов феномен за България. Страната не е 
свикнала да бъде дестинация за имигранти. До скоро България беше източник на 
емиграция, не дестинация за имиграция. И поради това, този нов феномен дойде 
като шок. Въпреки това, мисля, че българското правителство свърши добра работа. 
Аз напълно подкрепях техните действия. Включени бяха редица организации и 
институции, които не бяха подготвени да се справят с такъв голям брой хора. 
Мисля че те се справиха по начин, които можеше да се очаква. Броят на търсещите 
убежище беше значителен, точно защото беше неочакван и безпрецедентен. 
Ралните цифри, обяче, поставени в преспектива, не са толкова значителни. Броят на 
бежанците в България е далеч по-малък от този, с който се справят Великобритания 
и други западноевропейски страни всяка година.  
 
Относно финансовия аспект, моята страна направи скормен принос към работата на 
бългасркото министерство на вътрешните работи за проект, за който беше 
поискана помощ. Други европейски страни дариха по-значителни суми. 
Европейската агенция за управление на границите също направи своя принус. Но 
трябва да отбележа, че общоприетата практика очаква отделните държави да бъдат 
в състояние да се справят с тези проблеми сами, с малко помощ, ако това се налага.  



Броят на бежанците в България не е непосилен, като се има предвид факта, че вече 
има изградени системи, които да се справят по-добре с това явление. Мисля, че 
броят им е 10, 000 в страна от 7 милиона. Това не би трябвало да е голям проблем. 
За да го поставим в контекст: Ливан, страна значително по-бедна от Българиа, 
трябва да се справя с 1.2 милиона сирийски бежанци.  
 
По отношение на сигурността, един много важен въпрос, искам да изразя моята 
благодарност към усилията на българските служби за сигурност в намирането и 
справянето с общите заплахи за мира и сигурността в общността. Аз вярвам, че 
атентата на летището в Бургас е един много важен момент. Това се случи, не 
защото Хизбула има нещо против България, а защото погрешно сметна, че 
България ще бъде лесно място да оперира. Това се оказа грешка, тъй като 
българските служби свършиха отлична работа и аз ги поздравявам за това. Ние 
продължаваме да работим с българските власти в сферата на сигурността. Това е 
един от нашите приоритети. Благодаря Ви за този въпрос.  
 
На въпрос от публиката относно “безпардонното политическо налагане на 
Великобритания” върху Южен поток, г-н Алън отговори: Позицията на 
британското правителство за Южен поток се базира на няколко принципа. Първо, 
след анексацията на Крим и навлизането на Руските сили в Украйна, всички 
държави членки подписаха общо споразумение, декларация на Европейския съвет, 
с която се изключват всякакви действия, които биха накърнили правителството на 
Украйна или украинския народ. Трудно е да се види как Южен поток би помогнал 
на Украйна. Крайната цел на проекта е да заобиколи Украйна. Южен поток няма да 
доставя нови молекули природен газ на територията на Европа. Той просто ще 
доставя газ по различен път. Южен поток не е стратегически проект, тъй като не 
подобрява диверсификацията на газ за ЕС, и така не подобрява енергийната ни 
сигурност. Така че, ние не сме големи фенове.  
 
Трябва да отбележа, че ако въпреки това, този проект бъде продължен, то той 
трябва да отговаря на правилата и законите на ЕС. Без изключения! В момента има 
хора, които настояват за преференции. Сега не е моментът да се търси от Брюксел 
специално отношение за г-н Путин. Не мисля, че са възможни каквито и да било 
изключения от правилата и законите на ЕС. Това включва също и тръжните 
процедури и договаряния, които вече текат. Ако мога да говоря откровено, тези 
процеси бяха доста мъгляви. Европейската комисия отбеляза извънредния характер 
на тези тръжни процедури. Ето защо, както вече настоях, има нужда  от  повече 
светлина; за да може всички да видим, особено българският данъкоплатец, какво се 
случва точно в тези процедури за обществени поръчка; и каква ще е цената и 
ползите от този проект.  
 
Г-н Апостолов от Карин Дом: Посланик Алън, сърдечни поздрави от целият екип 
на Карин Дом и г-н Иван Станчов. Имам следния въпрос: Вие говорихте за това, че 
не трябва да правим избор между Русия и Запада, като обвързахте това с изборът на 
ценности – ценностите на Русия и Запада. Разбира се, че в ситуацията в която се 
намира България, член на ЕС и отдавна присъединена към евроатлантическите 



ценности, няма как да говорим повече за избор между ценности. Ние вече сме 
направили своя избор. Но, ако се съгласите с това, си задавам въпроса, дали това не 
е избор между ценностите на евроатлантическия съюз и ценостите на диктатурата 
на г-н Путин. Говорихте за диктатурата на президента Путин – поне аз така Ви 
разбрах. Защото става въпрос за режим, който определя как се развиват нещата в 
Европа. Всички знаем какво е било отношението в близкото минало на силните 
държави към диктатурите в света. Говорим за Либия, за Ирак и тн. Подходът който 
се предприема е един доста смел и силен подход, който в крайна сметка води до 
края на тази диктатура. Така че, наистина ли е въпрос на ценностти, или въпрос на 
справяне с режима?  
 
Х.Пр. Алън: Мисля, че разбрах въпроса и ще се опитам да отговоря. Ако не, моля 
да ме прекъснете. Първо, аз не казах това. Не става въпрос за избор между Изтока и 
Запада, а за избор между демократичните институции, като тези на ЕС, и методите 
на президента Путин. Целя да бъда ясен в това, защото аз не вярвам в така 
наречения сблъсък на цености между Изтока и Запада. Още повече, не вярвам, че 
България трябва да прави какъвто и да било избор. Всъщност, през август миналата 
година, в реч в Атлантическия клуб в София, аз твърдях точно обратното: 
"Поставете България в центъра на вашите карти, търгувайте със всеки и 
подържаите добри взаимоотношения със всички.” България няма нужда да гледа на 
себе си само като на западна държава. Тогава говорих за отношенията на България 
с Турция. Беше ми зададен въпрос за политическата партия ДПС. В действителност 
аз се срещах с тях. Много е интересен фактът, че България няма подходяща 
стратегия за извличане на ползите от нейната съседка Турция.  
 
Така, опитвайки се да се върна към темата, искам да кажа, че не става въпрос за 
избор между народи, и не смятам, че г-н Путин и тези около него представляват 
Русия. Това е много опростено твърдение. Русия е комплексно място и не се свежда 
до един единсвен човек. Независимо от това, след тази лекция миналата година, 
много неща се промениха. Нужен е по-ясен избор. А именно, колко сила ще 
позволим на г-н Путин да упражнява върху нас? В Русия търговската политика и 
външната политика вървят ръка за ръка. Фирми са готови да загубят пари, ако това 
е в интерес на руската държава. Това не е либерална пазарна икономика и 
демокрация, като е в България. Поради тази причина, аз вярвам, че трябва да 
направим всичко възможно да не сме така уязвими срещу подобен вид атаки в 
бъдеще.  
 
Срещу държавите, които споменахте, имаше военен отговор. Аз не виждам при 
какви обстоятелства някой от Запада или в Европа би желал да влезе във военна 
конфронтация с Русия. Това би било лудост и катастрофа, дипломатическа 
катастрофа. Но има други мерки, които ние можем да предприемем в полза на 
нашата сигурност. Точно за това говорих по-рано.  
 
На въпрос за случващото се с Транслантическото търговско споразумение, 
Н.Пр. Алън отговори: В общи линии, това е част от по-широк пакет от 
икономически мерки, които са в дневния ред на новата Европейска комисия, 



където българският комисар Кристалина Георгиева е подпредседател. От тези 
мерки зависи икономическия растеж на нашите две страни, и на Европейския съюз 
като цяло. Мисля, че трансатлантическото партньорство има потенциала да 
увеличи БВП с до 2% годишно, което е огромна сума. В това има огромен 
потенциал.  
 
Чух някой в публиката да казава думата "риск" и думата "таен." Защо е тайна? 
Мисля, че сме достатъчно отворени относно целите, които искаме да постигнем. 
Рабира се, заради естеството на самите преговори, не можем открито да споделяме 
стратегията и позицията си. Това би улеснило отсрещната страна. Като играете 
карти, лицевата страна на картите са обърнати към вас, не към съперника ви, нали? 
 
Но, мисля, че ще има огромна полза за страни като България и Великобритания. 
Великобритания вярва в свободната търговия и в конкуренцията, и е против 
протекционизма над собствените си фирми и индустрии. България е страна с много 
предимства, и също отхвърля протекционизма. Качеството на работната Ви сила е 
добро, а в момента нивата на заплатите в България за ниски. Това е може би жалко 
за вас, но е много привлекателено за чуждестранни компании, което е потенциал за 
инвестиции и растеж. Мисля, че България ще спечели от тази свободна търговия. 
Трябва да работим повече за изграждането на Цифровия единен пазар. Истинската 
полза на трансатлантическото партньорство е създаването на общ стандарт за 
търговията между ЕС и САЩ, който да бъде валиден за останалия свят. В момента 
наблюдаваме ускорен растеж в икономиките на развиващите се страни, като 
Бразилия, Индия и Китай.  
 
През последните години, Световната търговска организация не успя да стигне до 
общо-прието споразумение, и няма изгледи това да се случи скоро. Но, ако 
убедимин пазарите на ЕС и САЩ, заедно с техният огромен дял на световния 
пазар, можем да установим стандарти за търговия между двата блока, които ще се 
превърнат ефективно в стандарти за търговия за целия свят. Това би било голям 
напредък, с огромно стратегическо значение за следващите петдесет години. Ако 
не направим това споразумение със САЩ, рискуваме Америка да го направи с 
Китай или тихоокеанските държави. Ако това се случи, ЕС ще бъде заставен да 
приеме чужди стандартите, ако иска да оцелее.	   
	  
И накрая, ние трябва да завършим изграждането на единния пазар в Европа и да 
сложим край на нелепият закон, който забранява на българските ски инструктори 
да работят в Алпите. Според френските власти снега там е специален и единствено 
хора, лицензирани от френските ски власти, могат да бъдат ски учители. Това е 
лудост. Може да продавате ски в целия ЕС без никакъв проблем, но не и да учиш 
хората да карат ски. Това е един малък пример, но той се повтаря отново и отново 
навсякъде в защитените професии, от които България няма много. Така че, искам 
да кажа още веднъж, България ще спечели от отварянето на чуждите икономики и 
професии за българи. Това ще увеличи икономическия ни растеж. 
 



Асоциация на журналистите в България: Изразявам искреното си притеснение 
от тази агитация, за това споразумение. Ще цитирам бившият евродепутат Ивайло 
Калфин, който говори за това на предизборните срещи. Този въпрос съм го 
задавала на апсолютно всички кандидати за народни представители и Ивайло 
Калфин, който е един от най-информираните евродепутати (бългасрки имам 
предвид), изрази голямото си притеснение за това което ще последва за България. 
Нещо повече, той каза, че искрено се надява, че когато България използва ветото 
си, ще може да защити повече интересите си. Така че, съжалявам, аз дори не 
задавам въпрос в момента.  Аз просто казвам, че нещата не са толкова розови, вие 
ги знаете, че не са розови. И в България в момента не е най-големият плюс 
евтината работна ръка, защото това е унизително. Най-големият плюс на България 
е ПРИРОДАТА.  
 
Н.Пр. Алън: Благодаря за коментара. Г-н Калфин представи АБВ и те имат своето 
мнение, аз имам моето.  
 
Представител на Института по пазарна икономика: Искам да се върна към една 
от първите теми: имиграцията. В България това се случва за първи път, предвид 
ситуацията във Сирия, а вашата държава има богат опит със имигрантите. Бихте ли 
споделили добра практика или съвет. Като цяло българите малко се чувстват 
застрашени от тази вълна на имигранти. Споделете добра практика, която да 
позволи на българите и на сирийците да намерят синхрон, както икономически, 
така и душевен.  
 
Н.Пр. Алън: Това е един наистина интересен въпрос. Великобритания има богат 
опит в справянето с огромни вълни от имигранти. В последното преброяване на 
населението, бяха отчетени един милион души, чийто първи език е полски. И това е 
при население от 60 млн. В същото време, виждам из София надписи “България за 
Българите,” докато наскоро бях силно критикуван във връзка с коментари в 
британските медии по отношение на българските имигранти във Великобритания. 
Така че, мога да заключя, че за всички хора по света е нужно време да свикнат с 
едно такова ново явление. И дори в нашия глобализиран свят, приемането на хора 
идващи от различни общности отнема време. Това не е икономически или 
юридически отговор. Това е много човешки отговор. Става въпрос за чувствата на 
хората.  
 
И аз мисля, че тези от нас, които работим в услуга на обществото, проявяваме 
прекалено много икономически или правен подход. Правилата са такива и знаем, 
че миграцията е добра за обществото. Младите хора идват и плащайки данъци, 
гарантират пенсиите на старите хора. Като икономисти, често рискуваме да 
пренебрегнем чисто човешката страна на този въпрос. Хората имат нужда от време 
да свикнат с тези нови явления и идеи. Аз не бих посмял да давам съвети или добри 
практики. Вече предложих на българските власти да работя с тях по интеграцията 
на бежанците, ако те считат тази помощ за нужна. Всичко, което мога да кажа е, че 
ако нямате програма за интеграция, тези бежанци ще останат завинаги аутсайдери. 
Ако не им предложите възможност да работят, или на децата им да учат български 



и да бъдат полезни на обществото, то тогава бъдещето им ще бъде доста мрачно, и 
този проблем ще продължи. Няма лесни отговори, и Обединеното кралство не е 
модел. 
 
На въпрос относно британско законодателство, което може да попречи на 
българските студенти във Великобритания в намирането на работа, Г-н Алън 
отговори: Не, това не е възможно. Българските студенти имат същите права като 
британските студенти. Те са граждани на ЕС. Ние всички сме граждани на ЕС. През 
последните 7 години имаше практики за защита на нашите пазари, като например 
забрана за придобиване на недживими имоти от чужденци в България. Сега няма 
такива ограничения. Има много българи в Обединеното кралство, и те имат същите 
права като британските студенти. Освен това, налице е ново явление: в последните 
години нараства броят на британски студенти в българските университети. Това е 
бъдещето, нали? Студентите ще учат в различни страни, с помощта на програмите за 
обмен и т.н. Аз лично се надявам (не защото съм против българските студенти да 
останат във Великобритания), че българските студенти ще се завърнат в България и ще 
помогнат за развитието на страната. Тайното оръжие на България е "доматите на баба" 
– най-добрите в света. 
 
В заключение: Причината да говоря на английски език днес са темите по които избрах 
да говоря. Реших да засегна някои чувствителни и трудни въпроси. Не претендирам, че 
във външната политика, миграцията, сирийски бежанци, или в споразумението за 
търговия има лесни или опростени отговори. Ето защо избрах да говоря днес на 
английски език. Има лесни теми, като например моята вяра в бъдещето на България. 
Но днес, аз избрах трудни теми, които засягат дълбоко-вкоренени чувства. Не бих 
желал да допусна грешка, да бъда неточен, или повърхностен в изказа си. Това, което 
ми направи най-силно впечатление през последните ми три години като посланик 
(някои от вас може би знаят, че времето ми като посланик е към края си), е силната 
връзка между нашите две правителства и между нашите два народа. Има много 
британски граждани тук, които обичат България и са искрено изненадани, че бих 
посмял да си тръгна. Благодаря ви много! 


