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

членство в Европейския съюз?   

   

Много са...   

   

Някой, който се откроява?   

   

Ами.. като затворихме двадесет и четвърта глава – ПВР (правосъдие и вътрешни 

работи). Тя беше последната, която затворихме по време на ирландско председателство 

– 2004-та година... И всъщност, това ни отвори пътя, но това беше към края... Иначе имам 

и други спомени, но те са ... Много, много години бяха това.   

   

Ако искате, може да разкажете някой, в който има малко по-личен елемент?   

   

Не, не, лични елементи няма ... Имаше много работа и хубав екип. Бяхме 

всеотдайни хора, ентусиасти и много малко бяхме всъщност. И държавата, като цяло, така 

и не разбираше, че е в този процес и накъде е тръгнала. После, когато се разбра, че ще 

има фондове и пари, тогава започнаха повече хора да проявяват интерес към този процес.   

   

Един от въпросите, който искам да ви задам е точно това – Каква беше 

визията на България? Имаше ли ясна визия към момента на началото?   

   

Не. Имаше политическо решение да вървим натам, което се взе 97-98 година, 

въпреки че молба подадохме преди това. А този процес започна 90-те години – със 

Споразумение за асоцииране, първо, и после всичко останало.    

Това е – имаше политическо решение, имаше воля, политическа, да се върви в тази 

посока. А имаше и институционално спокойствие, от гледна точка на това, че всичките 

тези директиви и други норми, които трябваше да се транспонират в националното 

законодателство минаваха през парламента „на конвейер“ – бързо, без  

драми, (както сега има драми около много въпроси). Нямаше го това противопоставяне, 

защото всички политически сили подкрепяха присъединяването към ЕС.   
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А имаше ли ясно разбиране какво точно целим да постигнем чрез 

присъединяването?    

   

Членство в ЕС и приобщаване към Западна Европа. То е също както и  

членството в НАТО, което дойде преди това и, от една страна, може да се гледа като 

условие за членство в Европейския съюз. А от страна на европейците това беше 

геополитическо решение... Такива бяха времената, че те си затвориха очите за нашите 

недостатъци, (ако се върнем на двадесет и четвърта глава).    

И ние си страдаме още от тези недостатъци, а те продължават да ни обръщат 

внимание на тези недостатъци, но – вече като си член – те нямат много ходове какво да 

направят по въпроса.    

Въпросът беше да използваме момента, да се присъединим заедно с другите десет 

страни-кандидати, малко закъснели, по много причини бяхме извън първите десет...   

   

Според вас какво трябва да се знае за процеса, а все още не се знае?    

   

Според мене, механиката не се знае, но това и няма значение толкова.    

Важното е, че постигнахме целта.    

Иначе за процеса, това е просто, формално погледнато, приемане на европейското 

законодателство. Самите преговори са с Комисията, не със  

странитечленки и в преговорите ни помагаха много от страните от Източна Европа, 

централна Европа, по-специално Унгария, Полша. В смисъл, не бяхме сами. Използвахме 

техните прецеденти, това, което те се договорили и така стана... Специфичните глави 

бяха ето тази – двадесет и четвърта. Там имаше разлики с това, което другите бяха 

направили.   

   

А смятате ли, че по време на процеса обществото достатъчно разбираше 

какво се случва, или имаше нещо, което можеше по-добре да бъде комуникирано?   

   

Не.    

То не беше и обсъждано това по медии. Почти нямаше... нямаше светлина  

върху процеса. Водеше се като административен процес с политическа подкрепа.    
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Но това осигуряваше бързина и спокойствие. Всъщност в момента това беше 

основно удобство, че не се намесваха нито политици, нито обществото, което... не че е 

лошо, но се съмнявам, че би могло да е от полза... Трябва много да го образоваш, за да 

може да има мнение, да даде мнение по този въпрос, което както виждаме, трудно става. 

Не става с разни референдуми и такива неща, обществото се влияе от какво ли не...   

   

А имаше ли устойчиво разделение на труда в екипите, които работеха по 

подготовката?   

    

Да, имаше механизъм, (който още продължава да съществува, всъщност), който 

беше първоначално към Министерски съвет. По-късно имаше период, когато беше към 

МВнР, Владо Кисьов беше главен преговарящ… Имаше постановление на Министерски 

съвет – с работни групи по всичките преговорни глави... Всяко министерство, което е 

водещо по темата, по главата, правеше позициите, които се представяха в Брюксел на   

Комисията и се преговаряше по това как ще транспонираме законодателството.   

   

Тоест всяка работна група беше отговорна за изготвянето на българската 

позиция по точно тези теми?   

   

Да, да и минаваше по този координационен механизъм. Към Министерски съвет се 

създаде една дирекция, която още я има, КВЕС сега се казва, тогава  не си спомням как 

се казваше вече. И минаваха първо оттам и после през Министерски съвет. Ако трябва, 

минаваха и през по-високо ниво, ако е нещо по-чувствително, за да имат мандат за 

преговори…   

   

А спомняте ли си да е имало участие на структури на НПО сектора или 

браншови организации при изготвянето на позициите?   

   

Имаше, имаше, според мене.    

Министерствата по съответните секторни политики – примерно, транспорт, 

енергетика; те  консултираха позицията, но не беше много активен този процес.   

В смисъл, той вървеше основно административно, без много, много външна 

намеса. Но той нямаше друга възможност... Истината е, че нямаш поле за маневри, 
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защото това законодателство трябва да го приемеш и това ти е условието, за да влезнеш 

в ЕС. Ти не можеш да го променяш, ако не ти харесва. Можеш да го промениш след като 

станеш член. Но преди това, в процеса на преговорите, най-общо казано, ти обясняваш 

на Комисията как ще приемеш тяхното законодателство и когато имаш проблем в някой 

сектор – икономически, примерно – ти преговаряш за преходен период; да отложиш 

влизането в сила на това законодателство, за да има време бизнесът, икономиката да се 

напасне към него... Основно преговорите бяха по тези неща – преходните периоди. Ти 

трябва да видиш, да идентифицираш сектора, където имаш проблем, и да преговаряш с 

Комисията - максимално да отложиш въвеждането на законодателството, за да дадеш 

време на бизнеса да се адаптира.   

   

А защо, според Вас, по някои преговорни глави преговорите се проточват 

толкова дълго, както споменахте – двадесет и четвърта глава, а по други 

приключват много бързо?   

   

Двадесет и четвърта – тя е особена. Имаше проблеми и по икономическите глави 

–  също енергетика беше проблемна глава, заради АЕЦ-а. Просто като имаш проблеми, 

преговаряш по-дълго. Понякога по твое желание, понякога Комисията бави преговорите 

или изисква неща, които политически ти е трудно да ги приемеш. Имаше трудни въпроси.    

АЕЦ-а беше един от малкото, всъщност, които излизаха в публичното пространство и 

затова имаше и всякакви спекулации – как сме затворили главата, кой бил отстъпил на 

Брюксел, кой е затворил реакторите и така нататък.    

Но по „правосъдие и вътрешни работи” нямаше такъв дебат, нямаше информация 

в публичното пространство, нямаше активност.    

Държавите-членки и ЕК не ни вярваха, че ще направим нещо.... Там се пишеха едни 

стратегии и планове за реформи, които и сега се пишат (след годишните доклади на 

Комисията по Механизма за сътрудничество и проверка) и които не се изпълняват.  

Те не ни вярваха, че ще ги направим тези неща... Накрая решиха да въведат за нас и 

Румъния Механизма за сътрудничество и проверка, за да следят изпълнението на 

ангажиментите ни за борба с корупцията и организираната престъпност, съдебната 

реформа и след нашето присъединяване и беше взето политическо решение от ЕС – 

просто си затвориха очите, за да влезем, иначе щяхме още да стоим навън.    
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И всъщност, както показа историята след това, сега моментът не е подходящ за 

разширяване и ние можехме да си стоим до безкрай навън.   

   

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

членството на България в ЕС свой личен приоритет?   

   

Имаше специално министри, които се занимаваха с това през цялото време или 

зам.-министри, в различните години, на които им беше приоритет, да. Защото първо, това 

им беше работата, затова са сложени, и второ, те самите имаха интерес и чувство за 

мисия.   

   

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

водеха процеса?   

   

Да. То е чисто субективно. Просто зависи от човека, който е главен преговарящ. 

Всеки има стил. Въпреки че машината отдолу (административната) беше общо взето една 

и съща, на моменти се местеше центърът на тежестта – към Външно  

министерство или Министерски съвет, но общо взето механизмът беше един и същ. 

Имаше такива борби – донякъде личностни, но това винаги го има. Но пак не бяха толкова 

тежки и не пречеха на процеса, колкото сега има такива проблеми, които пречат буквално. 

Стопират неща. Имаше мнозинство в парламента – да не кажа послушно, което гласуваше 

бързо, без много дебат, – и нещата вървяха.   

   

А имаше ли подкрепа за България от някои от страните-членки, или обратното 

– да сме срещали съпротивата на някоя конкретна страна-членка в процеса?   

   

Ами... съпротива, не. Те оставят Комисията да преговаря. Така, по чувствителни 

въпроси, те страните-членки пак минават през Комисията. Някакъв бизнес, ако имат 

интерес или проблем, те го казват на Комисията и Комисията им защитава позицията.   

Някой да ни е подкрепял?    

Не. Ние нямаме, всъщност, много приятели. И това продължава. Може би – Гърция 

донякъде. Англичаните донякъде, защото те подкрепят процеса. Тези, които подкрепят 
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процеса като цяло, ни подкрепяха. Тях и сега ги има. Част от странитечленки са настроени 

позитивно към разширяването и те ни подкрепят – но само в такъв смисъл, а не с 

експертиза, не със съвет, с такива неща – не толкова.    

Понякога, да.    

Понякога, да – когато се сблъскаш с някакъв проблем, отиваш при приятел, както 

бяха ирландците, които помогнаха за това политическо решение – да затворим двадесет 

и четвърта глава. С, да не казвам … то не е приятелско отношение, но така – с позитивно 

отношение и с желание да помогнат. Ирландия е на другия край на  

Европа; няма логическо обяснение за това, че те са решили – просто са такива хора.   

   

А като казвате, че някой път е имало конкретни интереси на някои 

страничленки, които Комисията е защитавала, има ли случаи, в които това е ставало 

ясно?   

   

Е, да, общо взето, то може да се познае кой стои отзад – който има интерес в даден 

сектор, примерно икономически: то е ясно, че той стои зад спънките. Но тези неща не са 

преобладаващи, защото реално законодателството е общо...    

Те самото законодателство са го формирали по начин, който да им защитава 

интересите. И като го приемаш това законодателство, е ясно, че следваш техните 

интереси. Примерно, единствено може да си проличи, може би, когато преговаряш по 

някой преходен период – те да натискат Комисията да ти даде максимално кратък период,  

а ти искаш дълъг. Но  драстични, поне аз не се сещам – не е имало такива някакви 

драстични примери.   

   

Споменахте, че други страни от Централна и Източна Европа много са ни 

помагали, например, Чехия, че сме следвали техния пример…   

   

Не. Чехия не толкова. Никога не сме имали особено близки отношения с тях и 

продължава това нещо и сега.    

Унгарците и поляците, да. И словаците, също. За тях мога да кажа. Те помагаха. Те 

буквално ни даваха преговорните си позиции, които ние трябваше да преведем, да видим 

къде са. Защото икономиките са сходни.    
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Бяха тогава. Вече не толкова. И проблемите ни бяха сходни, и решението на 

проблема също е сходно. Имаше много сходства между страните в 90-те години, въпреки 

че ние изоставахме непрекъснато икономически.   

   

А защо изостанахме толкова много?   

   

Защото загубихме 90-те години – всичките почти, до 97-98-ма – имитация на преход 

и кражби.    

И странното е, че след членството пак правим подобни неща. В смисъл, тази  

надежда, че членството ще оправи нещата, не се сбъдна.    

Донякъде, да. Донякъде, да, но не е както си го представяхме. Всъщност се оказа, 

че проблемите са много дълбоки и, ако няма воля за промяна, не се решават проблемите.   

   

Доколко е вярно според вас, че Европейската комисия е била най-добрият 

приятел на България по време на тези преговори?   

   

Е, това е шаблон.    

Тя си върши работата.    

Не може да е най-добър приятел. Като преговаряш, преговаряш – не си приятел, 

не си враг. Те си защитават мандата. Съветът им дава мандата и те преговарят.   

Страните-членки дават мандата и те преговарят, но то е до голяма степен технически 

процес. Наистина.    

Сега, каквото и да говорят, това не е нещо извънредно. И добре, че беше така, 

защото това беше шанс. Беше взето решение да ни приемат всичките тези много страни, 

което сега, примерно, такова решение е невъзможно. Виждаме сега – с тази стратегия за 

Западните Балкани – какви са реакциите... Страните-членки са разделени, нападат 

Комисията, буквално обвиняват Комисията, че предлага  неща, които няма как да се 

случат. Просто съвсем друга е реалността сега.    

Тогава това беше шанс. Икономиката на Западна Европа вървеше. Имаше бум 

икономически. Те имаха интерес да се разширят, защото то това е икономически интерес 

– пазари нови, възможности за инвестиции. Основно немците, но не само. И беше шанс – 

добре, че успяхме „да хванем последния влак“.   



9    

А с експертиза беше ли полезна Комисията?   

   

Е, имаха експерти. Да, имаше и разни програми, обучаваха,...как да прилагаш 

законодателството. От тази гледна точка, да.    

 Особено по секторите,  със сигурност.  Просто с обяснения  на това  

законодателство. Включително те се опитваха да обясняват. Те имаха връзка също с 

НПО-та, с разни браншови организации и те организираха конференции и такива неща, 

на които да им обяснят какво ги чака.    

Но то пак това го правят от собствени интереси, в смисъл, да е ясно и да върви 

процесът максимално гладко.   

   

Споменахте за НАТО малко по-рано. Много често се среща в медиите изразът 

„Евро-атлантическа интеграция”. Според Вас това доколко изразява реална тясна 

обвързаност между двата процеса? Или е по-скоро просто журналистическо клише?   

   

Не, не е клише. Има връзка, със сигурност!    

При нас… определящо беше  решението ни по Косово – там беше кризисно. 

Кризата в Косово ни помогна за НАТО, защото там е политическо решение. Има връзка, 

която е важна…    

Тя не е формална, но я има. Реално политически я има и геополитически я има 

тази връзка. Но, примерно, сега Сърбия никой няма да ги накара да влязат в НАТО насила, 

за да влязат в Европейския съюз.    

Но ще видим колко време ще преговарят и дали ще влезнат, всъщност, накрая.  

Защото те самите имат проблем със себе си. Няма я тази обща подкрепа.   

Ние като водехме преговори, 90% от населението, когато Евростат правеше 

някакви статистика, бяха „за“ присъединяването, докато при сърбите са под 50 на сто, така 

че…    

Има и страни, които са неутрални, но които са влезли в Европейския съюз. В 

смисъл, няма пряка връзка, но в нашия случай това помогна.   
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Не е било задължително, но със сигурност е помогнало?   

   

Да. Чисто политически.   

   

А спомняте ли си геополитически обстоятелства да са влияели на процеса?   

Например, споменахте случая с Косово?   

   

То по-скоро за НАТО ни помогна.    

Да. Да.    

Идеята да приобщят Източна Европа е, за да не я оставят на руснаците, примерно. 

В нашия случай, например, имат и други страни интереси, не само руснаците. И това е 

геополитическото решение. В смисъл, те решават да приобщят тази част на Европа, най-

малкото, за да няма проблеми след това.    

Това е проблемът, който стои със Западните Балкани. Това е пример за това, че 

тези решения трябва да се взимат – иначе оставяш една територия, която не е стабилна. 

И това крие риск. Всъщност те го правят по егоистични причини. Едното е икономиката, 

другото е чисто политически – да не оставят тази част от Европа на влиянието на други.   

   

А в хода на самия процес някакви отделни фактори?   

   

Не, не си спомням.    

Имаше там – с Ирак, проблеми. Ширак ни обвини всички източноевропейци, че сме 

"американски мекерета", защото подкрепяхме американците – докато в Западна Европа 

имаше държави противници на тази намеса на САЩ в Ирак.    

Историята всъщност показа, че са имали право до голяма степен – да не ги 

разбутват тия държави там. Сега има много нестабилност там и страдаме всички от това.   

И то Европа страда, защото Щатите са далеч.    

Но – да, има. Има някаква връзка, да, със сигурност.    

Но решението беше взето, дотолкова, доколкото нямаше някакви драстични 

проблеми, и се вървеше в тая посока. Със сигурност западняците са си давали сметка, че 

голяма част от нас са привързани към американците и изпълняват техни указания и пр., и 
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че нашата политика е зависима. Но те са си преценили риска. Плюс това, те самите са с 

американците в съюз, така че не може да е проблем…   

Тогава не беше и Китай толкова силен. Примерно, щеше да е по-интересно, ако 

щеше да има още един играч, какъвто е Китай сега... В момента даже има този формат  

„шестнадесет плюс едно”.    

Китай сега вече се меси. Тогава не, защото още нямаше ресурс. Сега има финансов 

ресурс и се меси. Общо взето, който има ресурс, се меси.   

   

По-рано казахте, че от Европейската комисия са си затворили очите  за това, 

че не сме готови по правосъдие и вътрешни работи. Защо се случи това?  

Защо не ни изчакаха да се подготвим?   

   

Защото страните-членки затварят главата. То беше междуправителствена  

конференция – такъв формат. Комисията само преговаря.    

Защото имаше решение да ни приемат. Политическо решение. И Комисията 

всъщност изпълнява политически поръчки. Колкото и да твърдят, че е безпристрастна и 

независима и така нататък, това не е вярно. Реалността е друга.   

   

Въпросът ми е, по-скоро, - защо избързаха?   

   

Ами... те не избързаха. Ние последни влязохме; доста се забави приемането ни. 

Не са бързали. Чакаха ни – колкото може – да направим нещо. Натискаха ни много, 

включително и политически, включително и страните-членки. Не бяха доволни от  

това, което правим, но беше взето политическо решение и това ни спаси.    

Всъщност, те, ако бяха чакали да направим, каквото трябва да направим, ние най-

вероятно нямаше да го направим и щяхме да стоим отвън.    

Така че аз продължавам да считам, че имахме страхотен късмет просто – от 

моментното политическо състояние, и тук, и в Западна Европа. Ако беше след кризата 

2009-та, (като ги удари еврокризата), и ние, ако продължавахме с тези проблеми, просто 

щяхме да си останем отвън. И това, че влязохме в този момент, беше шанс.    

Проблемът е, че те мислеха, че ще могат да продължат да имат инструмент – този 

механизъм за сътрудничество и проверка, който се вижда вече, че не работи. В началото 
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имаше някакъв ефект, после се загуби и той - като видяхме, че всъщност нищо не могат 

да ни направят кой знае какво, (освен да ни заплашват със спиране на фондовете…).   

   

Следващият ми въпрос, Вие горе-долу отговорихте на него, но смятате ли, че 

България успя да се подготви за членството?   

   

Донякъде - да.    

Донякъде да, но не съвсем.    

Икономиката, не мисля. То и тогава чисто икономическото развитие беше предимно 

бум в строителството, а другите сектори на икономиката – не. Даже кризата ни помогна 

донякъде – тази 2009-та – да се напасне икономиката и да свикне с нова среда; да работи.    

Но общо взето, институционалната, законовата рамка я имаше. Който се е 

подготвил, подготвил се е. То в бизнеса по принцип е така – тях няма какво да ги готвиш. 

Те трябва сами да се готвят и да четат, и да намират ниши, и да се справят с живота. 

Бизнесът е така.    

Администрацията – да.    

Да, защото този процес на подготовка за евроинтеграция ти помага. Ти свикваш. 

Структурите се изграждат в министерства, в агенции и – малко по малко – хората свикват. 

Както и с европейския бюджет – в началото бавно, (не умееш да правиш проекти), но 

постепенно се научават и тръгва процесът.   

   

А бюджетът как точно се разпределяше? За първия програмен период на 

членството е имало предвиден бюджет от около 11 млрд. евро за оперативни 

програми, който би трябвало да съответства на политическите приоритети на 

страната.   

   

А, ми не.    

Бюджетът, първият, го приеха без нас. Ние не бяхме член още.    

Никой не ни е питал за нашите приоритети. Те си го приемат и гледат да ти  

дадат – колкото може по-малко пари, всъщност.    
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То е голям пазарлък за бюджета! Даже 2012-13-та беше ужасно. Аз съм присъствал. 

Бях в Брюксел и бях на Европейските съвети. Накрая се преговаря от премиерите, де 

факто – с държавните глави.    

А сега ще е още по-грозно. То е грозна картинка, буквално. Колко ще ни дадат, това 

зависи от GDP-то, от брутния продукт и като си беден, те ти дават повече (найгрубо казано 

е това) ….    

По кохезионната политика, основно, която целта ѝ е да те изравнява с тях; да се 

инвестира така, че да достигнеш тяхното ниво, (което някои страни го направиха).    

Ние – не, защото много се краде и парите не отиват там, където трябва да отидат… 

Дълга история е това за бюджета. Дадоха ни пари, но първия път не участвахме… В 

смисъл, тогава бяхме наблюдатели в края на процеса, но нямаш глас,  

така че не можеш да блокираш решението, примерно. Бюджетът се приема с единодушие. 

Така че не можеш да заплашиш с вето и да изкрънкаш повече пари. Буквално така става. 

Но нямахме въобще тази възможност. Но пък те ни дадоха достатъчно.   

   

А тези пари, които в крайна сметка предвидиха за нас – те как се разпределиха 

вътрешно между отделните сектори?   

   

Е, ми, не. То те са пера, които са заложени в бюджета.    

Значи, общата селскостопанска е грубо 50% от бюджета, кохезионната е около  

30% и останалите са иновации и др.    

Сега се променя този баланс. Всеки път повече започват да дават за иновации, 

примерно. Сега ще дават и за миграция пари, за да спрат трафика и ще дават пари повече 

за такива неща – повече за иновации, за образование.    

Променят се приоритетите. Но те са политически приоритети на, грубо казано, на 

ЕС, а реално – на големите платци, защото те дават парите, те определят и за какво ще 

се харчат.    

Но тези традиционните политики е много трудно да се променят. Сега нищо чудно 

и това да се промени, защото включително Франция, която държи, примерно, на общата 

селскостопанска политика… Франция е била винаги на позицията да не се пипа там 

въобще; да няма намаление и такива неща. Докато сега даже те са склонни,  

поне така вървят слуховете – че са склонни да я намалят, поне по един или друг начин.    
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Ще видим какво ще стане, но ще е грозна картинка със сигурност. Защото 

британците отварят дупка от 15 млрд. евро.   

   

Имаше ли нещо в целия процес, което можеше да стане “друго-яче” – дали от 

българска страна, дали от страна на ЕС?   

   

Не. От тяхна страна – не, защото той процесът е ясен.    

От наша страна можеше по-добре да се подготвим. Не мисля, че можеше да 

договорим нещо по-добро, защото те – общо взето – даваха еднакви неща на Източна 

Европа, като цяло; с малки разлики – тук-там 2-3 години в някой преходен период.    

Можеше да направим реформите, нашите. Да ги направим – въобще; да ги 

завършим. По-бързо да ги направим, по-добре да ги направим. Много неща можеха да се 

направят по-добре. Но това си зависи от нас, то не е от процеса. В смисъл, процесът ти 

помагаше, всъщност: тази инерция, това бързане до голяма степен помага за бързото 

случване на нещата. Но то е предимно законодателството.    

Прилагането ни е на нас големият проблем. Не само в съдебна система и реформа, 

ами – по принцип – прилагането на законодателството ни е проблем. Органите, които 

трябва да контролират, включително в икономическата сфера, трябва да си вършат 

работата качествено и да не подлежат на корупция. Когато има корупция в икономиката, 

продължаваш да стоиш на 40% от средното европейско ниво и да растеш много бавно. 

Защото това пречи на икономиката. Тя няма как да расте, ако не върви бизнесът, защото 

има сектори, които буквално са затворени за конкуренция и така нататък. Въпреки че 

имаше глава „Конкуренция”. Има законодателство, но органът е „Комисия за защита на 

конкуренцията”, а той е български.   

Ако мащабът на проблема е много голям, ще се намеси Брюксел. Но когато е на 

местно ниво, ти сам отговаряш да наблюдаваш за това как стоят нещата и, като не го 

правиш, страда твоят бизнес. Ако не настъпиш интереса на някоя германска фирма или 

френска, няма да ти обърнат внимание, защото то това е в твой интерес. Те приемат, че 

е в твой интерес ти да упражняваш контрол и да създаваш среда, която да е благоприятна 

за развитие на икономиката.   
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Последен въпрос: Кои са според Вас тримата най-важни експерти, които 

задължително трябва да интервюираме?   

   

От онова време, те са вече пенсионери част от тях. Със сигурност, Бойко Мирчев, 

който беше директор "ЕС", Станислав Даскалов, който беше посланик към ЕС дълги 

години, Бисерка Бенишева – тя също беше директор "ЕС" дълго време, включително и 

след членството. Бойко Мирчев и сега е генерален директор по европейските въпроси. 

Много хора, тук включително в ПИЕС (европейската дирекция) – Николай Трифонов все 

още е там. Руси Иванов, който е посланик в Копенхаген.  

Бойко Коцев, който в момента е Москва,    

Много хора…Марио Милушев – той стана един от малкото ни директори в 

Комисията. Имаше и колеги от министерствата – Силвана Любенова, примерно, в 

икономиката, тя още е там. Тя е от началото на преговорите и още е директор на 

европейската дирекция. Любов Панайотова – от тези, по-ранните години. Тя е сега в NGO-

та. Антоанета Приматарова, която също беше посланик преди Даскалов. Владо Кисьов, 

който тръгна от икономиката. Той беше директор там. После стана зам.министър тук при 

нас, главен преговарящ беше преди М. Кунева, след Ал.  

Божков,.   

   

Ами това е пре-достатъчно… много помогнахте! Благодаря!   

   

   

Дата: 19.02.2018   

Интервюто взе Любомира Попова   

   


