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

членство в ЕС?  

  

Мисля, че най-яркият ми личен спомен е около една седмица след 1-ви януари 

2007 г. (когато България стана член на Европейския Съюз), когато отивах на 

командировка в Брюксел. Тогава работех в Министерски Съвет на Република България 

и за пръв път на летище Брюксел пътниците от България използвахме входа за 

‘европейци’. Аз съм от поколението, което не е толкова старо, все още, но, когато бях 

студент в Германия, си спомням, че се ходеше в немското посолство през нощта в 4 

часа да си пазим места за опашката за входна виза за Германия. След това паднаха 

визите - по време на правителството на Иван Костов - за повечето европейски държави, 

но и през 2006 г. година още имаше визи за Ирландия и Великобритания. Буквално в 

седмицата, в която станахме член на Европейския съюз, първото ми пътуване беше 

през новия терминал на летище София (който беше чист, нов и модерен, построен с 

подкрепа на ЕС) и изведнъж в Брюксел минаваш през ‘европейския’ вход. Пише 

„Граждани на ЕС” и вместо да чакаш на опашката с всякакви хора от други континенти, 

минаваш бързо и то само с лична карта. Това за мене беше най-впечатляващият личен 

спомен – да преживея тази огромна промяна в отношението към българите в рамките 

само на няколко години.  

  

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?  

  

Може би нещото, което трябва да се знае, е, че пътят не беше с гарантиран 

успешен край. Това наистина беше дълъг път, а не стъпка, която се случва от днес за 

утре. Това е процес, който отне години труд на цялата държава и на много държави, 

които помагаха на родината ни, но не беше гарантирано успешен. Ако не си бяхме 

вършили „домашното“ в продължение на много години, България нямаше да стане член 

на ЕС. И аз вярвам, че България хвана „последния влак“, или един от „последните 

влакове“ за това членство. Ако през 2007 г. не бяхме станали членове на ЕС, нещата 

щяха да бъдат много по-различни.   

  

 

 

 



3  

Имаше ли момент, когато Ви се е струвало, че няма да успеем?  

  

На моето ниво - не, защото аз тогава бях младши експерт в администрацията, 

тоест, нямах виждане за по-голямата политическа картина. Ние имахме много обемна и 

сравнително сложна, но ясна работа. Ние отговаряхме за хармонизиране на 

българското законодателство с европейското. Примерно, тогава имаше около 1800 

европейски директиви и всички трябваше да бъдат въведени в българското 

законодателство. Имахме много ясно планиране. Имахме много ясно разпределение на 

отговорностите. Работата беше много, но беше ясно кой трябва да я свърши и кога 

трябва да я свърши. И тъй като имаше национално съгласие, всичко вървеше по план 

и администрацията имаше политическа подкрепа в трудните моменти. Aз в нито един 

момент не съм си мислил, че вървим в грешната посока (от „моята камбанария“, 

естествено).   

  

Разкажете малко повече за разделението на труда в екипите. Вие сте 

отговаряли за хармонизирането на законодателството, което всъщност е било 

огромната част от работата?  

  

На административно, бюрократично ниво имаше две координационни звена.  

Едното беше в Министерски съвет, тоест, администрацията на министър-председателя. 

Имаше една много силна дирекция, която координираше всичко, свързано с вътрешните 

политики на ЕС, тоест, цялото хармонизиране на българското с европейското 

законодателство беше „под шапката“ на министър-председателя. Това е решение още 

по времето на правителството на Иван Костов, когато започват преговорите за 

присъединяване; когато са решили, че понеже министър-председателят е най-силната 

фигура в едно правителство, логично е администрацията по европейски въпроси, която 

координира останалите администрации, да бъде под негово директно ръководство. Та 

разделението беше следното:   

Администрацията на Министерски съвет отговаряше за координацията на 

вътрешната работа по подготовката на членството - хармонизиране на 

законодателството, създаване на съответните административни структури, 

предоставяне на информация на ЕК, което се случваше редовно.  

Другото координиращо звено беше Външно министерство, което работи от 

гледна точка на външнополитическия аспект (защото преговорите имаха и много важен 

външнополитически елемент), използвайки не само администрацията на Външно 
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министерство в София, но всички посолства в чужбина, вкл. Мисията към ЕС в Брюксел 

(там имат информация, която никой в българската държавна администрация в София 

няма). Така че разделението беше: всичко, което е вътрешни политики се координира 

от Министерски съвет; всичко, което е свързано с външнополитическия аспект се 

координира от Министерство на външните работи.   

  

А по какъв начин се извършваше комуникацията с другите министерства?  

  

Първият елемент е, че много ясно бяхме определили какви са задачите, тоест, 

какво трябва да се направи и кои са отговорниците. Примерно, всички тези 1800 

европейски директиви (по мое време бяха 1851 директивите), бяхме разпределили кое 

министерство за коя отговаря. Примерно, Министерство на земеделието и горите 

отговаря за 600 от тези директиви, Министерство на икономиката отговаря за 500, 

Министерство на транспорта отговаря за 200 и т.н. Имаше един документ, който се 

приемаше от Министерски съвет, наречен „План за действие”, който е годишен 

документ, който казва през тази година кой какво трябва да направи, например 

Министерството на транспорта трябва да приеме Наредба 1, Наредба 2, Наредба 3, 

които транспонират Директива 1, Директива 2, Директива 3. И нашата роля в 

Министерски съвет (на моето експертно ниво) беше да следим, че ангажиментите на 

министерствата се изпълняват в срок и качествено. Така че ние бяхме в ежедневен 

контакт с ресорните министерства. Аз, примерно, отговарях за три министерства – 

отговарях за Министерство на труда и социалната политика, Министерство на 

образованието и науката, работих и с Министерство на здравеопазването - и следях, че 

те спазват съответните срокове и изпълняват съответните задачи. Примерно, че този 

проект на закон те вече са го подготвили и че следващия месец ще влезе в 

междуведомствено съгласуване или че еди-коя си наредба на министъра е одобрена 

този месец, или че еди-коя си информация е дадена на Европейската Комисията – 

например, че сме обещали да предоставим информация през април и наистина през 

април предоставяме въпросната информацията. Това беше въпрос на официални 

срещи и на ежедневен контакт на техническо ниво, на телефонни разговори, 

многочасови работни срещи и така нататък. Тоест, беше абсолютно ежедневен 

оперативен контакт.  
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Защо, според Вас, по някои преговорни глави преговорите приключват за 

по-малко от година, а по други се проточват над 3 години?   

  

Защото Европейския Съюз има много различна роля в различните области от 

живота. Например, в областта на науката и образованието европейско законодателство 

практически липсва. Науката и образованието са неща, които са национален приоритет, 

национална отговорност и всяка държава има собствена, различна система. 

Българската образователна система е една, немската е различна, датската е различна, 

шведската е различна – няма европейско законодателство, което да унифицира тези 

системи. Затова, примерно, няма европейски директиви в областта на науката. Няма 

много директиви в областта на образованието и, съответно, там е въпрос на 

синхронизиране на системите, не на тяхното уеднаквяване.   

Обратен пример са много технически сфери, където има редици директиви, които 

са задължителни във всички държави на ЕС. Примерно, едно от нещата, с които се 

занимавах, беше безопасност и защита  на труда: да речем, какво представляват опасни 

условия на труд - канцерогенни вещества или какви условия на труд трябва да имат 

хората, за да работят безопасно, и т. н. За това има европейски норми, които важат 

навсякъде с еднаква сила. За да въведеш всичките тези неща в българското 

законодателство, трябваше, примерно, да се променя българския Кодекс на Труда, 

въвеждайки голям брой директиви. Така че ти реално изменяш законовата среда в 

България - включително има неща, които имат финансови последствия за фирмите, за 

администрацията, за ежедневната работа на хората. Така че преговорните глави, които 

бяха бързо приключени успешно, бяха тези, по които няма много европейско 

законодателство. А тези, които бяха трудни – с много законодателство, с много 

финансови последствия, с много административни последствия – съответно, отнеха 

много повече години, докато приключат успешно.   

  

 

А там, където казвате, че има повече законодателство, там кое беше 

найтрудното – това, че е ново и досега не сме имали такива закони или това, че 

„се бие“ с тукашното законодателство?  

  

И двете. Има области, в които в България законодателството беше много 

неразвито. За съжаление, в някои от тях, въпреки че законите ги има на хартия,  все 

още прилагането им далеч не е перфектно. Да речем, защита на потребители - по 
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европейското законодателство потребителите имат сериозно права. Ако си купите от 

магазина телевизор и той се развали в рамките на две години, имате стандартен 

гаранционен срок. Тези права в Европа - в държавите като Дания, Германия, Швеция, 

Франция - са много по-защитени: хората знаят много повече за тях и има механизми за 

тяхното прилагане. Докато в България дори на законово ниво в началото изобщо 

нямаше такива разпоредби. Така че това беше пример за сфера, в която ЕС 

модернизира българската икономика. Естествено, не по-малко важен въпрос днес, 11 

години по-късно, е как това законодателство да се прилага по-ефективно в България и 

как хората да знаят по-добре правата, които имат по закон.   

Вторият аспект е, че в много области българското законодателство „се биеше“ с 

европейското законодателство. Да речем, един елементарен пример, който ни отне 

страшно много политическа и експертна енергия - в българското законодателство се 

използваше терминът „стоматолог” – за зъболекар в законите се използваше 

„стоматолог”. По европейското законодателство обаче „стоматолог” означава нещо 

различно, което не отговаряше на българския учебен хорариум. Трябваше да се 

промени името „стоматолог”, за да може дипломите на българските зъболекари да се 

признават автоматично и в чужбина. Което, естествено, е нещо важно за всеки 

специалист – като си завършил зъбна медицина, да може българската ти диплома да 

важи, ако искаш да специализираш и работиш в Орхус, примерно, или в Малмьо. Обаче 

с думата „стоматолог” не ставаше това нещо и затова трябваше да сменим думата - 

съсловието трябваше да си изберат ново име. Много от тях обаче казаха, че „зъболекар” 

те не са съгласни да приемат; че това принизява статута на професията. За 

администрацията нямаше значение кой ще бъде терминът, който те ще изберат. Ако 

изберат „зъболекар”, в закона ще пише „зъболекар”; ако изберат друг термин, ще пише 

друго. Но успешното решаване на този казус по начин, който да е в интерес на 

българските зъболекари и да отговаря на европейските правила, отне буквално две 

години.   

Този, наглед малък, пример беше една от последните пречки пред Договора за 

присъединяване към Европейския Съюз, защото самата гилдия, които са 

високопрофесионални, интелигентни хора, най-накрая се съгласиха с термина 

„дентална медицина”. Тоест, те са по закон „лекари по дентална медицина”. Това беше, 

на пръв поглед, елементарна смяна в законодателството, която отне страшно много 

политическа енергия и убеждаване на гилдията да намерят решение. Ходихме тогава в 

Брюксел с видни стоматолози, с шефовете на техните организации. Имаше тогава две 

организации – да ги обединим, да видят за какво става въпрос – че не е нещо, с което 
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ще променим тяхната диплома. И най-накрая се намери решение. Това беше пример за 

това, което Вие казахте в началото – за „биене“ между българското и европейското 

законодателство, на което беше намерено добро решение.  

  

Как се изработваше на практика позицията на страната ни по съответна 

преговорна глава?  

  

Аз се включих в процеса, когато повечето преговорни позиции вече бяха 

съгласувани. Аз помогнах частично за изпълнението на обещанията, които България 

вече беше дала. Защото позициите по преговорните глави е, всъщност, един документ, 

в който се казва:   

„България поема ангажимент, че следващата година ще направи това; 

последващата ще направи това, и ще го направи по следния начин...”  

Естествено, като си го подписал това нещо, държавите-членки на ЕС и  

Европейската Комисия следят дали ти изпълняваш своята част от обещанието, за да 

станеш готов за членство. Но в частта, в която съм виждал как се изготвят преговорни 

позиции, наистина беше прозрачен процес – не само администрацията, но включвахме, 

примерно, неправителствени организации, (Сдруженията на стоматолозите в горния 

пример), имаше стопански организации, синдикатите (когато беше свързано със защита 

на труда, примерно, или правата на работниците) и така нататък.   

Така че това беше процес, при който администрацията изготвя вариант на 

документ, в който пише, че приемаме еди-какво си еди-кога си по следния график и, 

съответно, се искаше мнението на социалните партньори, на неправителствения 

сектор, когато е релевантно. Така че бяха наистина национални позиции, доколкото е 

възможно. Основно говоря за технически неща, тоест - неща, които не бяха свързани с 

високо политически въпроси между политическите сили, каквито, слава Богу, по време 

на  преговорите за присъединяване почти нямаше (с изключение, примерно, на АЕЦ 

„Козлодуй“, около който имаше политически дебата на високо ниво). Но за 99% се 

успяваше да се намери решение на експертно разумно ниво - явно успешно.   

  

А имаше ли връзка с Националния план за развитие?  

  

Честно казано, нямам представа, на моето ниво не съм виждал пряката връзка.   
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Имаше ли министри, независимо от кой кабинет, които виждаха в 

членството на България в ЕС свой личен политически приоритет?  

  

Гледайки преговорите за присъединяване към ЕС като организационен и 

административен процес (не само като политически, който е ниво много различно от 

това ниво, на което аз бях, когато бях част от преговорите), аз съм работил директно 

основно с г-жа Меглена Кунева - като главен преговарящ с ЕС. За нея това беше личен 

приоритет и професионално предизвикателство, за което тя правеше всичко възможно 

и невъзможно да се случи. И успя, слава Богу. След това, когато г-жа Кунева стана член 

на Европейската Комисия, г-жа Гергана Грънчарова стана министър по европейските 

въпроси. Това вече беше след влизането в ЕС. От нейната работа също имам отлични 

впечатления. И това, което знам от хората, започнали преди мене, всъщност, първите 

главни преговарящи - Александър Божков и Владимир Кисьов - са били напълно 

всеотдайни: те са в основата на целия процес. Членството в ЕС не е дар, а резултат на 

техния труд и техните борби.   

Доколкото знам, Александър Божков е бил много интересен - не само 

административно да задвижи процеса, но като политическа визия, като идея защо го 

правим. Това не е самоцел, но е с идеята България да стане по-богата, по-свободна, 

по-нормална европейска държава.   

Така че всеки от тези хора, в моите очи и това, което аз съм видял, е помогнал с 

много - в съответния исторически момент.   

А може би първоначално трябва да започнем с най-високото политическо ниво.  

Преговорите за присъединяване към ЕС започват по времето на правителството на 

Иван Костов. Тогава наистина се открива пътят на България към Европа и страната 

изплува от блатото на 90-те години. После продължиха успешно по време на 

правителството на Симеон Сакскобургготски и процесът приключи по време на 

Тройната коалиция с премиер Сергей Станишев. Тоест имаме трима 

министърпредседатели, които са много различни един от друг - и политически, и като 

личности, и като социална възприемчивост (или как ги приема обществеността), и като 

историческо наследство. Но това беше период, в който и тримата успяха по различен 

начин да спомогнат България да влезе в Европа - да се случи нещо, което, пак казвам, 

не беше задължително да завърши успешно. Тоест, имаше приемственост в хубавия 

смисъл на думата.   
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А от ресорните министри можете ли да посочите някой, чието име да 

изпъква като човек, който е бил много ангажиран с евроинтеграцията?  

  

Честно казано не мога да се сетя за някой, който да ми е направил впечатление, 

че не е ангажиран. Сигурно е имало такива, просто на моето ниво това не беше видимо. 

Не мога да кажа „Еди-кой си си спомням, че саботираше дейността” или да Ви кажа 

„Този беше толкова некомпетентен, че работата не вървеше”. Просто машината по 

европейски въпроси беше добре направена, въпреки че българската държавна 

администрация никога не е била перфектна, няма и да бъде перфектна (същото важи 

за всяка администрация, не само българската). Просто имаше толкова силен 

политически натиск и обществени очаквания, че всички трудности се преодоляваха, 

защото зад нас винаги имаше политическа подкрепа. Аз тогава съм бил младши експерт 

на 25 г. Аз не съм движил тези министерства, за които отговарях в собствената си роля. 

Просто съм знаел, че ако имах проблем, например, с Министерство на труда и 

социалната политика, министърът по европейски въпроси (и ако се наложи – 

премиерът) ще е зад нашия гръб и ще срещне министъра и ще му каже - „Защо 

закъсняваш с това? Защо закъсняваш с онова?”. Тоест, зад нас имаше машина, която 

осъществяваше натиска (в положителния смисъл на думите).   

Така че, честно, не мога да Ви кажа лоши примери. А пък ще е нечестно да казвам 

добри примери, тъй като – наистина - повечето хора на министерско ниво, когато имаше 

проблем, който да стигне до министерско ниво, се опитваха да намерят съответното 

решение. Щом сме станали член на ЕС, явно повечето от тях са били успешни в тази 

задача.   

Сега, естествено, другият елемент е, че тогава имахме три правителства, които 

издържаха цял мандат. Въпреки известни промени в самото правителство, но Костов 

беше 4 години премиер, Сакскобургготски беше 4 години премиер, Станишев беше 4 

години премиер. Защото, когато си министър, ти можеш да си много добър 

професионалист или свестен като личност, но ти трябва известен период да влезеш в 

министерството, да разбереш как работи администрацията (с всичките и странни и 

помалко странни правила). Естествено е жалко, когато ти си отличен професионалист, 

но не разбираш как работи механизмът. Ако след две години те сменят, таман си научил, 

нещата се връщат назад. Но това беше период, в който правителствата бяха 

постабилни, отколкото последните примерно 10 години. Съответно, дори тези министри, 

които не са били най-блестящите интелектуално или с европейски познания, имаха 

време да натрупат знания и опит.   
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Имаше ли подкрепа за България от някоя от страните членки в хода на 

процеса?  

  

 Първо, за да стане която и да е кандидат-членка членка на ЕС, всяка от другите 

държавите членки трябва да я подкрепи. Тоест, ние по правило сме имали подкрепата 

на всичките тези държави. Преди голямото присъединяване (2004 г.), 15 държави 

членки и, естествено, след това никоя от 10-те (нови) не ни е блокирала. Самият факт, 

че сме станали част от ЕС, означава, че всяка от тези европейски държави е казала: 

„Да, България заслужава да стане член на ЕС и да, България е направила  

необходимото.’’  

Естествено, отношенията с някои от тях са били по-малко активни, отколкото с 

други, но няма някаква чисто географска логика… Ясно е, че, да речем, с Гърция имахме 

много активни отношения, защото имахме и много въпроси, които са от пряко 

двустранно значение. Но, например, Ирландия, която е на другия край на Европа… с 

нея също имахме много полезно сътрудничество. Ирландските председателства на ЕС 

бяха много успешни за България. Белгия е особен случай, защото там са пък 

европейските институции…   

Така че, от моята гледна точка (без да съм се  занимавал директно с външна 

политика), не съм виждал някоя държава членка да ни саботира или да ни блокира 

напълно. Винаги съм виждал или позитивно желание да ни помогнат - с експертиза, с 

пари, когато трябва, (в предприсъединителния период също имаше много сериозна 

финансова подкрепа). Така че абсолютно беше, според мене, положително 

настроението към присъединяването като процес и положително настроение към 

България като държава.   

Единственото основно условие беше - да си „напишем домашното“ и ние си го 

написахме сравнително навреме. Съответно, всички държави членки казаха: „ОК, 

приемаме ви от 1 януари 2007 г.”  - с механизъм за правосъдие и вътрешен ред, който 

е по-особен. Но стартираща точка е, че наистина всички тези 15 и после 25 държави са 

казали: „Да, ние подкрепяме България.” И те го правеха с пари, със съвет и с 

добронамереност.   
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А защо се стигна до този механизъм за сътрудничество и проверка?   

  

Аз самият не участвах в тази част от преговорите - с правосъдие и вътрешен ред 

не съм се занимавал и, честно казано, не съжалявам, тъй като това са сфери, които са 

много трудни не само в България (както виждаме и през 2018 г.). Но моето впечатление 

е, че това беше начин да се намери компромис между, от една страна, огромните 

обществени очаквания за членство в ЕС и страшно много работа, свършена в България 

за модернизиране на обществото до присъединяването, а, от друга страна, 

държавитечленки, които казваха: „Необходима е повече работа за борба с корупция, 

масова престъпност, по-добра съдебна система” – явно неща, които са далеч от 

перфектните в България (това всеки един българин го знае най-добре и без някой от 

чужбина да му го казва).   

Така че това беше, според мене, намерено като баланс между членство през 

2007 г. и положението в тези сфери, в които наистина са необходими сериозни промени 

(за съжаление 10 години по-късно този въпрос не е по-малко актуален). ЕК се опита да 

помогне още повече на българските граждани да се промени държавата към по-добро, 

така че тя да обслужва гражданите, а не да обслужва престъпниците или да не пречи 

достатъчно на „лошите хора“.   

Сега, дали е било най-добрият компромис аз, честно казано, не знам достатъчно, 

защото не съм бил включен в тази част на преговорите.   

  

А от останалите страни от ЦИЕ, които се присъединяват малко преди нас, 

имаше ли някоя, от която да сме черпили по-активно опит и ноу-хау за изготвянето 

на нашите позиции?  

  

В областите, с които аз се занимавах, не мога да кажа за някоя държава - тя ни 

е била „водеща светлина“. Мисля, че, като цяло, се опитвахме да виждаме те през какво 

са минали, защото ние минавахме през същото - няколко години по-късно. Не мога да 

изтъкна някоя страна или някоя група страни, които особено много да сме следвали. 

Може би, просто аз не съм знаел.   

Това беше процес, който наистина беше свързан с цялата държава - цялата 

картина имаха хората на политическо ниво: министър-председател, министри и т.н. В 

моята малка част от този процес нямам такъв спомен. Като цяло, следяхме те какво 

правят и през какви проблеми са минали, защото ние вървяхме по същите стъпки 

дветри години по-късно. Но това е универсално за всички като група нови държави-
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членки, не като отделна държава, примерно, Унгария или Литва, или Кипър, или нещо 

от сорта.   

  

А споделяте ли мнението, че ЕК е била „най-добрият приятел“ на България 

по време на подготовката?  

  

Абсолютно!  

Споделям мнението не само че ЕК е била най-добрият приятел на България.  

Споделям мнението, че ЕК все още е най-добрият приятел на България.   

Защото, работейки последните вече 10 г. в ЕК, наистина виждам, че ЕК е 

найдобрият приятел на малките и средни държави. Ако си държава с размера - и 

администрацията, и икономиката - на Германия, Франция, Великобритания и Испания, 

ти знаеш какво искаш и знаеш как да го постигнеш: имаш ресурса сам да го постигнеш 

или да създадеш коалиция от държави и т.н. Ако си държава, която дори да е много 

богата, но съпоставима по население с България, (да речем, Швеция или Австрия и т.н., 

които са малко по-големи като население, но естествено, икономически са примерно 10 

пъти по-големи), най-добрият ти приятел е ЕК. Защото ЕК наистина се стреми да намери 

европейско решение, което да е добро, както за малките, така и за големите; както за 

тези на север, така и за тези на юг; както за тези, които са в еврозоната, така и за тези, 

които не са в еврозоната.   

Примерно, доскоро се занимавах с европейско финансиране за наука и 

иновации. Можете да си представите, че в областта на иновациите държави като 

Холандия, Финландия, Швеция, Дания, Германия успяват да спечелят много повече 

европейско финансиране, защото имат много по-иновативна икономика, отколкото 

държави като България, Румъния и някои държави в южна Европа. ЕК е тази, която 

непрекъснато се опитва да намери баланс, така че примерно не всички европейски пари 

за иновации да се инвестират в холандските университети, шведските фирми и 

английски научни организации, а да се подпомогнат и, примерно, университети в 

България. На 2 км. оттук, където говорим, има една българска фирма, която произвежда 

наносателити.  Бяхме преди 2 месеца на командировка в София с един много важен 

европейски служител в областта на науката. Посетихме самата фирма. Там правят 

чудеса! Екип от млади и амбицирани хора правят наносателити, първият сателит ще 

изстрелят след един месец. И сега са получили финансиране от ЕС, което им помага да 

се изкачат на друго ниво.   
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Така че абсолютно - както по време на преговорите, така и по време на 

пълноправното членство - ЕК е най-добрият приятел на малките и средни държави, 

каквито са повечето държави в ЕС.  

  

Стана дума малко по-рано, че е имало участие на неправителствени 

организации и браншови организации в изготвянето на българските позиции.  

Можете ли да разкажете малко повече за това?  

  

Мога да Ви дам конкретни примери. Аз се занимавах с „Глава 2: Свободно 

движение на хора”. Тя включваше цялото европейско законодателство, свързано с това 

какво означава практически гражданин на една държава да отиде в друга държава да 

работи, да се лекува и така нататък. Примерно, Вие, с българската си здравна 

осигуровка, ако отидете в Берлин и, ако Ви се случи, не дай си, Боже, някаква 

неприятност или участвате в катастрофа, здравната Ви осигуровка (българската), важи, 

за да Ви покрият там съответната застраховка в Германия, Швеция, Дания или т. н. 

Всичко това трябва да се синхронизира между двете здравно-осигурителни системи – 

българската система, шведската система, датската система, немската система и т. н.   

Друг елемент на тази „Глава 2: Свободно движение на хора” беше признаването 

на дипломите. Тоест, българската диплома за така наречените регулирани професии – 

тези, които за да работиш, трябва да имаш съответна диплома (примерно, не може да 

си лекар, ако не си завършил медицина). Има европейски директиви относно 

признаването на дипломите, тоест, има минимални изисквания, на които отговарят 

всички образователни системи. Да речем, ако си лекар, трябва да учиш поне Х години, 

поне Х броя часове, поне съответните предмети. Когато изготвяхме българските закони, 

които въвеждат европейските изисквания, винаги го правехме в сътрудничество с 

браншовите организации и професионалните организации - в случая, организацията на 

лекарите, организацията на (тогава) стоматолозите, имаше организация на акушерките 

и медицинските сестри, имаше организация на архитектите и инженерите в 

инвестиционното планиране. В областта на социалната политика и заетостта имаше 

активно сътрудничество със социалните партньори - синдикати и работодатели бяха 

свързани в целия процес по присъединяването и те, съответно, даваха становища.  

Казваха:   

„Това, ако го разпишете по този начин в българския закон, ще означава еди-колко 

си милиона допълнителни инвестиции за българските фирми. Направете го по едикакъв 

си начин, за да се постигне необходимия ефект, но без да се застрашават работни 

места.”   
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И от наша страна ние трябваше пък да видим кой е начинът, който да отговаря 

на европейското законодателство;  да го направим по начин, който е добър за 

българските фирми или за българските синдикати, но без да нарушаваме европейското 

законодателство.   

Или примерно - за европейските избори. Знаете, догодина има европейски 

избори. Те са в различни дати в някои държави, но има един период, в който се 

провеждат изборите във всички държави. Всяка държава има национално изборно 

законодателство, но има някакви стандартни минимални изисквания, за да е 

хармонизирана системата, по която да се изберат членовете на Европейския 

парламент, които са разписани в една директива. Когато писахме закона за избори за 

Европейски парламент - преди първите избори за Европейски парламент 2007 г.  (значи 

това е било 2005 г. - 2006 г.), примерно, бяхме викнали експерти по изборно 

законодателство, защото в българската администрация хората не се занимават с 

изборно законодателство. Тогава викнахме хора, които разбират от организацията на 

избори - дали да бъде, например, един многомандатен район, или няколко 

едномандатни района. Тоест, има специфики, за които имаше нужда от експертиза от 

браншови организации и от експерти извън държавната администрация.   

Така че моето впечатление е, че, доколкото беше възможно, винаги се 

включваше експертиза от браншови, от професионални организации, от 

неправителствения сектор. Честно казано, в моите области не сме имали случаи, в 

които държавната администрация да крие някакви преговорни позиции или сама да си 

ги изготвя, без да ги съгласува. Точно обратното, имаше доста голяма прозрачност към 

външния свят, което не е типично за администрацията, още повече - за българската 

държавна администрация.   

  

За първия програмен период на нашето членство в ЕС е имало предвиден 

бюджет от около 11 млд. евро за оперативните програми, съответстващ на 

политическите ни приоритети. По какъв начин се определяха те?  

  

Честно казано, не мога да отговоря, защото не съм се занимавал с финансовата 

част – кой какви пари и какви бюджети. Това беше различно от координацията по 

законодателството. Това беше координация на фондове, което беше различна част от 

процеса.   
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Когато се говори за присъединяването на България към НАТО и към ЕС, 

много често се използва изразът „Евро-атлантическа интеграция”. Според Вас той 

отразява ли реална тясна обвързаност на двата процеса или е по-скоро удобна 

езикова формулировка?  

  

Ако ме бяхте питали тогава, щях да Ви кажа, че не съм напълно сигурен. Сега, 

на база на това, което съм чел и научил междувременно - анализи исторически и т. н., 

съм абсолютно убеден, че това е един и същи процес. Тоест, членство в НАТО в онзи 

период и за нашия регион (Централна и Източна Европа, като започнете от Естония, 

Латвия, Литва, Полша, после Чехия, Словакия, Унгария, бивша Югославия и България), 

членство в НАТО беше първо предусловие за влизане в ЕС. Няма такава игра „Аз ще 

вляза в НАТО, но няма да влизам в ЕС” или „Аз ще влизам в ЕС, но няма да влизам в 

НАТО”. Това - политически - това беше един процес. И колкото повече време минава, 

толкова повече разбирам колко са били свързани двата процеса.   

  

А спомняте ли си да е имало геополитически обстоятелства, които да са 

влияели на процеса?   

  

Геополитическите фактори… Ако гледаме по-общата картина в исторически 

план, а не просто отделни елементи от преговорния процес, първият геополитически 

фактор, естествено, е разпадът на съветската империя. Тоест, без края на Студената 

война и края на комунизма, разпада на Съветския съюз и т. н., изобщо разговори за 

разширяване на ЕС (и българските граждани да бъдат приемани като равни в ЕС)  

нямаше да има. Това е началната точка.   

Второто нещо, в което също започвам да се убеждавам сега, четейки мемоари и 

анализи и гледайки вече малко по-аналитично, е, че войната в Косово е изиграла 

определена роля, особено за българския и румънския случай. Всъщност, ролята, която 

тогава българското правителство е решило да поеме (в някаква степен, малко като 

клише звучи, но това не го прави по-малко истина - политическа смелост и готовност да 

поемеш политически риск), се изплаща. Освен това, слава Богу, войната в Косово 

приключи за няколко месеца, въпреки че последствията от такива конфликти траят 

десетилетия, както виждаме и сега. Но онзи момент е един момент, който е „Make it or 

break”, както се казва на английски, – когато България е взела някакво решение с много 

рискове. И това решение е било политически решението, което дава възможността за 

започване на преговорите за членство, вероятно, и в НАТО, и в ЕС.   
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Естествено, другата - по-глобална - гледна точка е, че периодът на 90-те години 

е бил много труден на нашата западна граница – всичките войни в бивша Югославия, 

като започнете от Словения, Хърватска, Босна, последно в Косово и после Македония  

2001 г. Някак си международната обстановка е била… това, да имаш война в Косово, а 

Косово е на 80 км. от София! Не знам дали си спомняте, но имаше ракети, които падаха 

в България. Една от тях в Княжево мисля, че падна, слава Богу, без жертви. Тоест, 

тогава сме имали война - не през една държава или на хиляди километри, имали сме 

война на няма и 100 км от мястото на което седим днес.  

Но от друга страна пък, големите държави около нас бяха в по-малко… как да 

кажа… военнолюбиво настроение. Русия беше съвсем различна. Турция е била съвсем 

различна. Ако погледнете и други държави наоколо, да речем, Гърция тогава беше в 

най-хубавите си икономически години. Така че, някак си, с огромното изключение на 

Югославия, (което за България е много важно, защото Югославия е между България и 

Европа); някак си международната обстановка беше по-малко конфликтна и по-малко 

антидемократична и анти-нормална, отколкото е сега, за съжаление.  

  

Според Вас България успя ли да се подготви за членство по време на 

преговорите?  

  

Смятам, че формално България успя да се подготви достатъчно за членството. 

Трябваше да изпълним условия – много условия, трудни условия, свързани с много 

работа. Успяхме да изпълним формалните условия.   

Някои неща изпълнихме много повече от други държави, с които ние дори вече 

не смеем да се сравняваме като Чехия, Унгария, Полша или Балтийските републики. В 

някои области бяхме по-добри от тях.   

Естествено, мисля, че много български граждани очаквахме, че 

присъединяването ще има още по-голям и бърз ефект на практика. Тоест, едно е да 

въведеш европейското законодателство в българското законодателство, но друго е да 

го прилагаш. Без да говорим за правосъдие и вътрешен ред, борба с корупция и тези 

неща, които са постоянно във вестниците - да речем, защита на потребителите. Сега в 

България има същите закони, както в Дания или в Германия, или във Финландия, или 

във Великобритания, но реално българските граждани знаят много по-малко за своите 

права; органите по прилагане на защита на потребителите са много по-слаби, 

неправителственият сектор в областта на защита на потребителите е много по-малък. 

Примерно, в скандинавските държави, в Бенелюкс, в Германия има много силни 
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потребителски организации. Ако имате проблеми с дефектна стока от магазин, отивате 

при потребителската организация и тя много често ви помага, насочва ви – „тези права 

имате, обърнете се към тази институция и т.н.”. Докато в България - на хартия - това го 

има: и ако си знаете правата имате голям шанс да се преборите с магазина. Но много 

хора не знаят своите права и не им се занимава да се борят за тях. Обаче на Запад това 

е практика, а в България е по-малко практика, отколкото би ми се искало.   

Същото важи за всяка една останала част от законодателството, но това е част 

от целия голям дебат за върховенството на закона и съдебата система. Тоест, целият 

този разговор за съдебната система не е просто измислен. Съдебната система - без нея 

цялото законодателство остава само „на хартия“. Затова ЕС непрекъснато ни критикува 

на тези теми, което е добре и дава надежда за българските граждани. Дали ще има 

корупция в КАТ, да речем, това е важно не толкова лично за президента на 

Европейската Комисия Юнкер, колкото за българина, който ежедневно вижда някакви 

безумни изпреварвания или някой не спира на пешеходна пътека, или е паркирал в 

средата на детската площадка между блоковете.   

Така че формалният отговор на въпроса е: Да, България се е подготвила, 

изпълни всички изисквания да стане членка. Но доколко успяваме да се възползваме от 

това, отговорът е, че може – и трябва - да се възползваме много повече, отколкото се 

възползваме сега.   

  

Дано да започнем да се възползваме повече!  

  

Ние реално се възползваме повече, отколкото осъзнаваме.   

Аз съм абсолютно убеден, че България е по-малко бедна, по-малко несвободна 

и по-модерна, отколкото, ако не беше член на ЕС.   

Разбира се винаги ми се иска да е повече. Винаги ми се иска да се сравняваме с 

държави като Естония, която сега е световен лидер в някои области, а само до преди 

която до преди 25 г. я нямаше на картата.   

Но това си зависи от нас. Никой от Брюксел няма да дойде да ни ‘оправи’. Няма 

да дойде Доналд Туск да глоби там онзи с БМВ-то, който изпреварва вдясно. Затова 

имаме българско правителство. Затова сме демократична държава. Избираме си кой да 

ни управлява. Това е вече по-дълъг разговор и в друга насока, но е свързано с 

очакванията на гражданите. Много хора очакваха много повече. Но трябва да ценим 

положителното и да се борим то да е повече, защото много лесно можем да го загубим.   
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Имаше ли нещо, което е можело да стане „другояче” в целия процес, било 

от българска страна, било от страна на ЕС?  

  

Първото нещо е, че процесът можеше да не завърши успешно.   

Често изобщо не се замисляме за това. Замисляме се кое можеше малко да се 

промени вляво или малко да се промени вдясно, но България в момента можеше да 

бъде… тоест, ние можеше пак да си минаваме през гишето за неевропейци. 

Българските студенти, като отидат в Германия или другаде в Европа, са приети като 

свои – при същите законови и финансови условия. Българските граждани станаха 

европейски граждани - в чужбина.  

Естествено, много ми се иска българските граждани да станат европейски 

граждани и в България; българската болница да изглежда както немската болница; 

българската магистрала да изглежда както немската магистрала или електронното 

управление да е като в Естония. Но, според мене, първият отговор на този въпрос е, че 

можеше изходът да е различен. Можеше България да не стане член на ЕС. Всички тези 

хубави проекти с помощ на ЕС нямаше изобщо да ги има. Всичките права, които ние 

имаме като българи в чужбина, нямаше да ги имаме.   

А, естествено, в другата посока, какво можеше да стане по-добре – по-добре 

можеше да ползваме възможностите, които Европа предоставя на българите. Примерно 

в областта на науката и иновациите (нещо, с което аз се занимавах доскоро) държава 

като Гърция взима от европейските фондове над 10 пъти повече, отколкото България. 

А това не е, защото гръцката икономика е десет пъти по-голяма. Така че има страшно 

много възможности - както за фирмите, както за студентите, за хората, които искат да 

си променят професията, за младите хора за развитие и така нататък. И ми се иска ние 

да използваме максимално тези възможности.   

  

А защо не успяваме да използваме оптимално възможностите?  

  

Първо, оптималното е много трудно. Тоест, никога няма да е идеално.   

Да речем, помислете си, Министерство на образованието и науката за 

последните 10 години е имало поне 10 министъра. Виждал съм повечето от тях и, честно 

казано, имам добро впечатление от повечето. Те бяха интелигентни, културни хора, 

които знаеха за какво говорят. Но ако мандатът ти като министър продължи 6 месеца, 

10 месеца, 1 година, ти точно си започнал да правиш нещо и си тръгваш; идва 
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следващият човек с нов екип, с нови приоритети; таман започне нещо да прави и си 

тръгне, идва следващият човек.   

И е въпрос на нагласа – искаме ли да сме проактивни и да използваме нещо за 

обществена полза или искаме да откраднем нещо (от някакви европейски пари), тоест, 

искаме ли да „усвояваме” или искаме да ги използваме за нещо смислено за благото на 

народа?   

И всичко това е свързано с политическата ситуация в страната. Ако си изберем 

правителство, което иска и може да прави смислени неща, то има възможности - има 

подкрепа от Европа, както финансова, така и експертна. Ако имаме правителство, което 

не иска да прави смислени неща, те няма да се случат насила заради Брюксел. Имаме 

уникалния исторически шанс да имаме за партньори най-развитите, богати и 

демократични страни в света, но успехът на България е наша, българска задача.  

  

Благодаря Ви!  

 Дата: 05.04.2018  

Интервюто взе Любомира Попова  


