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към Съвета на Европа, в МВнР, София  

  

От 1992 г. до 1994 г. – Заместник-постоянен представител към Съвета на Европа,  

Страсбург  
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От 1998 г. до 2002 г.  – Съветник в Мисията на Република България към ЕО, Брюксел  

  

От 2002 г. до 2007 г.  – Началник на отдел, по-късно директор на дирекция  

"Европейска интеграция" в МВнР, София  

  

От 2007 г. до 2009 г.  – Заместник-постоянен представител на Република България към 

ЕС, представител в КОРЕПЕР I, Брюксел  

Настояща позиция:  

  

от 2009 г. - досега –    Директор в Генерална дирекция "Земеделие и развитие на 

селските райони" на Европейската комисия, Брюксел  
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Кой е най-яркият Ви личен спомен от процеса на подготовка на България за 

членство в ЕС?  

  

Честно казано, тъй като участвах в целия процес в течение на годините, имам 

няколко ярки спомена.   

Може би да започна с нещо, което не е свързано пряко с Европейския съюз, но 

беше един вид предусловие: присъединяването към Съвета на Европа. Като съвсем 

млад дипломат в МВнР работих много по този въпрос и после бях изпратен да открия 

Постоянното представителство в Страсбург. Бяха доста сериозни усилия – и в 

политически, и в административен план – и си спомням гордостта, с която гледах как 

българското знаме се издигаше пред сградата на Съвета на Европа в Страсбург на 7 

май 1992 г. Имам много жив спомен за тази дата и за този процес, може би защото 

започнах кариерата си с това.  

Вторият спомен е премахването на визовия режим, тъй като през 1998 година ме 

изпратиха от Външно министерство в Брюксел в Мисията към Европейските общности 

именно със задачата да работя по отмяната на визовия режим. Спомням си, че беше 

доста дълъг и труден процес. Сменихме тактиката в сравнение с това, което беше 

правено до момента. От това - да политизираме въпроса, решихме да направим, 

съвместно с Европейската комисия, план за действие. Съгласувахме го непрекъснато с 

различните представителства на държавите членки в Брюксел и, в крайна сметка, 

постигнахме успех. От нас се очакваше именно това - да свършим работата, свързана 

с техническите изисквания. Всъщност, въпросът не беше свързан толкова с 

политически аргументи. Когато се конкретизираха и изпълниха изискванията, визовият 

режим беше отменен. Това беше, за мен лично, един много голям празник. Мисля, че и 

досега това е нещо, което се възприема изключително добре в България.   

  

Да, определено. А как успяхте да го постигнете?  

  

До 98-ма година, есента, обикаляхме столиците, включително на равнище 

министри - убеждавахме колко е важно Източна Европа да може да има свободно 

движение; да могат хората да пътуват без визи; колко е важно това за нас; колко е 

политически значимо…   
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Но не ни обръщаха много голямо внимание, тъй като имаше конкретна работа 

да се свърши. Примерно, нашите паспорти можеха лесно да бъдат фалшифицирани; 

нямаше необходимото качество на граничния контрол...   

И всъщност – основната ми задача при отиването в Брюксел беше да направим 

план за действие. Кои са точките - чисто технически (технократски), какви са 

елементите, които България трябваше да изпълни. Започнахме да ги отмятаме един по 

един и се стигна до вдигането на режима. Това е също сред най-ярките ми спомени.   

Разбира се, трябва да спомена затварянето на глава „Правосъдие и вътрешни 

работи” (октомври-ноември 2003-та). Преговарях по нея глава от началото до края  - с 

всички големи перипетии: включително промените в Конституцията, решението на 

Конституционния съд за необходимостта от ВНС за промени в съдебната система, 

промените във връзка с несменяемост, мандатност и имунитет на съдиите. И всичко, 

което се знае около затварянето на тази глава…   

Според мен, това беше може би най-политическата глава в преговорите с 

Европейския съюз. Поради това беше голяма радост – спомням си ясно оживлението в 

залата на Съвета на ЕС, в която беше заседанието този ден, -  като успяхме да я 

затворим.   

Имам и още един ярък спомен, макар и свързан с нещо по-дребно - октомври 

месец 2004-та година участвах в един конвент за съдебна реформа. Беше организиран, 

мисля, от "Отворено общество" - голямо събитие с широко участие на медиите. По 

принцип трябваше министър Меглена Кунева да участва в това събитие, но нещо 

възпрепятства нейното участие. В последния момент трябваше аз да го покрия и да 

направя изказване. Спомням си, че тогава, като говорих, споменах за предпазната 

клауза в областта на правосъдието и вътрешните работи, която е включена в 

договорите на всички присъединяващи се страни.   

И тогава медиите "избухнаха":   

„Появи се нова клауза. Не влизаме. Не влизаме пълноценно!”   

Разбира се, трябваше веднага да направим разяснение от Министерство на 

външните работи. Докато преговаряхме, изглежда не си бяхме дали сметка, че този 

момент не беше добре покрит като информация в публичното пространство и дойде 

като изненада за медиите.   

Всъщност, хубаво е, че това беше клауза за 3 години. Разбира се, тя не се 

реализира в България, така че вече е въпрос на миналото. Но тази медийна атака, след 

моето изказване, е един от ярките ми спомени от процеса.   
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Да, много интересно наистина. А има ли други неща, които според Вас не се 

знаят за пътя на България към ЕС? Може би има и други такива  неща, които са 

останали неразбрани, не много добре комуникирани?  

  

Ами знаете ли, това са неща, които са известни, но ми се ще да ги подчертая 

още веднъж. Например, ролята на Великобритания в този процес. Иска ми се да го 

спомена, защото Великобритания по две причини беше изключително отворена към 

Източна Европа.   

Едната причина е чисто политическа и е свързана с тяхната политика по 

отношение на ЕС (която се вижда ясно и с Брекзит сега). Още тогава тази страна 

предпочиташе ЕС да бъде по-скоро зона за свободна търговия и да няма толкова 

дълбока политическа интеграция. А процесът на разширяване, до известна степен, 

възпираше този процес на задълбочаване на политическата интеграция в ЕС. Оттам 

идва и интересът на Великобритания от разширяването.   

И вторият елемент, който беше важен за Великобритания, е, че след края на 

Студената война тя виждаше Източна Европа като естествен съюзник на САЩ - като 

противовес на Съветския съюз, след това – Русия. Тя виждаше страните от Източна 

Европа като естествен съюзник за себе си и разчиташе много на тях.   

Ролята на британските дипломати, макар и на техническо ниво, беше от 

съществена полза - това бе държавата, от която научавахме най-много за процеса: 

когато имахме нужда от по-детайлна информация, можехме да я получим от 

Великобритания. Не, разбира се, за всичко, но отвореността там беше по-голяма. Това 

е нещо, което е добре да се знае – виждате, че процесите така се развиха, че се стигна 

и до Брекзит - още тогава имаше предпоставки за подобно развитие.   

Другото, което ми се струва, че е хубаво да се подчертае, макар че то се знае и 

предполагам, че и други колеги са Ви го казали, е, че имаше едно колебание в 

последния момент при присъединяването на България. И вътрешно в България имаше 

един голям спор - по Механизма за мониторинг и сътрудничество в областта на 

правосъдието и вътрешните работи. Аз смятам (и тогава смятахме), че ако не приемем 

този механизъм, просто присъединяването нямаше да се състои.   

  

Нямаше друг вариант?    
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Да. Нямаше как да влезем без този механизъм. Това трябва да се разбере много 

добре.   

Разбира се, тогава, в резултат на неформални разговори, очаквахме, че в 

рамките на три години този механизъм ще отпадне - това беше и неформалният 

ангажимент, в известен смисъл, и на ЕК. Но при условие, че продължим със същите 

усилия в областта на правосъдието и вътрешните работи, които правихме преди 

присъединяването.   

Обаче имаше два процеса – първо, след присъединяването усилията в България 

намаляха значително. Второ, обстановката в ЕС се промени до известна степен и това 

не благоприятства отмяната - за съжаление, и до момента този механизъм продължава 

да действа.   

И още нещо - не съм преговарял по глава „Енергетика“, не знам точно как всичко 

е станало около АЕЦ "Козлодуй". Знам само, че се опитвахме да лобираме - в полза на 

малките реактори на АЕЦ "Козлодуй" - сред другите държави, които имат ядрена 

енергетика. Важно е да се знае, че нито една от тях всъщност тогава не ни подкрепяше. 

Провеждахме разговори с тях и те ни казаха:   

„Да, ние имаме ядрена енергетика, ние искаме тя да се развива, трябва да има 

ядрени централи. Но се страхуваме, че ако се случи нещо с българските малки реактори 

- като в Чернобил, това ще се отрази на политиката към нас и на политиката въобще в 

ЕС по отношение на ядрената енергетика”.   

Много интензивни бяха, разбира се, опитите да се привлекат съюзници в това 

отношение – беше много трудно: държавите с ядрена енергетика в ЕС искаха  

България да продължи да има ядрена централа, но се страхуваха от малките блокове.   

  

Към момента на началото имаше ли някаква конкретна визия за целите на 

присъединяването на България?  

  

Мисля, че имаше визия…  

Разбира се, процесът започна много отдавна...  дипломатическите отношения с 

Европейските общности датират още от 88-ма година (тогава съм бил студент). След 

това се сключи спогодба за търговско и икономическо сътрудничество. През 1990-та 

година Великото Народно Събрание, не знам дали някой от колегите Ви е говорил за 

това, прие едно решение за желанието на България да стане член на ЕС – на базата на 

дебати в пленарна зала. Става дума за решение за подаване – още през 1990 г. (!) – на 



7  

  

молба за членство в тогавашните "Европейски общности". Това решение е от 22 

декември 1990 г. Смятам, че то е една много солидна политическа декларация: още от 

90-та година всички политически партии във ВНС декларираха своето желание за 

присъединяване към организацията.   

Споменавам го също така, защото аз току-що бях започнал работа във Външно 

министерство - тогава потърсиха моето експертно съдействие за текста на това 

решение (и аргументи защо България иска да се присъедини към ЕС). Господин 

Любомир Иванов от тогавашната "Зелена партия" внесе декларацията. Тоест, не може 

да се каже, че не е имало сериозно политическо обсъждане в самото начало. След това 

другото …   

  

А какви бяха аргументите, спомняте ли си?  

  

Мога да Ви изпратя решението, всъщност - ето линк към него (виж приложението 

в края на интервюто).  

  

Това е много интересно наистина.  

  

В общи линии, аргументите бяха два типа: политически и икономически. Тогава 

се стремяхме силно да изградим демокрация и пазарна икономика, стремяхме се към 

нова ценностна система. Смятахме, че членството в Европейския съюз ще бъде и 

допълнителна гаранция за националната ни сигурност. Това беше от една страна.   

От друга страна, мислехме, че естественото място на България – политически, 

културно, географски - е в Европа.   

От трета страна, бяхме убедени, че е много по-добре българската икономика да 

се интегрира в богатия пазар на Западна Европа и да функционира по неговите 

правила.  

Честно казано, не погледнах преди нашия разговор какво бяхме писали тогава, 

но мотивите бяха в тази посока. Бяха съвсем обективни аргументи, които се приеха от 

всички политически сили. Беше изключително важен момент.   

Освен дебатът и решението на ВНС, всички изследвания на общественото 

мнение тогава – а и досега - показваха, че българските граждани желаят много силно 

България да се присъедини към ЕС. Това е един много голям процес и не смятам, че е 
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трябвало да има някакъв постоянен специален форум, където това да се обсъжда и да 

се вземе решение.   

Разбира се, ВНС прие тази декларация с огромно мнозинство. Но и при целия 

последващ дебат – в годините чак до присъединяването, ако проследите тогава всички 

избори и програмите на политическите партии, ще видите, че практически нямаше 

политическа партия, която да върви срещу приемането на България в ЕС и срещу тази 

интеграция.   

Не говоря за НАТО. Това е отделен въпрос.  

Но при приемането на България в ЕС всички бяха много открити. Интересното е, 

че по това време и Русия, (защото сега наблюдаваме напрежение между ЕС и Русия), 

по това време Русия също не се противопоставяше на интеграцията на Източна Европа 

в Съюза. Което според мен, като виждам сега какво става, също е изиграло определена 

роля. Все пак, това е само моето лично мнение.   

Разбира се, отделните политически партии имаха различни аргументи за 

влизането в ЕС, но всички го подкрепяха. Мисля, че това е много важно, това ни 

помагаше много в процеса.  

  

Със сигурност това е нещо, което доста рядко се случва. Имаше ли някакво 

устойчиво разделение на труда в екипите, които работеха по подготовката?   

  

Това, което мога да кажа, е, че разделение имаше по две линии.   

Първо, имаше разделение на труда – имаше Министерски съвет и Външно 

министерство, където бях аз, които координирахме - и отделно другите министерства, 

които работеха по отделните преговорни глави: технически и политически, когато е 

необходимо.   

Но е нямало разделение на труда между Брюксел и София. Аз бях и в Мисията 

към ЕО в Брюксел, и в София - в различни периоди; бях и на мандат там, и тук в София. 

В смисъл, координиращата роля на Външно министерство беше и координиращата 

роля на Мисията. Не е имало нещо, което Мисията да казва, че трябва да стане, пък в 

София - друго… Това е едното разграничение – между координационните звена и 

министерствата.   

Второто разделение, разбира се, беше между нас като експертен и технократски 

екип, и политическите екипи, които преговаряха - които имаха за задача да убеждават 

политическия елит, Народното събрание, правителството, общественото мнение и т.н.  



9  

  

За такова разделение на труда бих могъл да говоря – по тези две линии, но иначе 

нещо специално … не бих казал.  

   

А защо, според Вас, по някои преговорни глави преговорите приключват 

по-бързо, при други траят много дълго? Споменахте, че един от най-ярките Ви 

спомени е затварянето на глава „Правосъдие и вътрешен ред“ например. Защо тя 

беше толкова трудна?  

  

Аз преговарях по пет глави. Тези глави са „Дружествено право“, „Конкуренция“, 

„Правосъдие и вътрешни работи“, „Свободно движение на хора“ и „Финансов контрол“.  

И мога да направя сравнение между тях.   

Макар че и „Енергетика“ беше "политическа" глава, но като погледнете, тя беше 

отворена 2001-ва година в края и беше затворена в края на 2002-ра година, тоест 

преговорите не са били кой знае колко дълги. Смятам, например, че „Дружествено 

право“ – отворено е ноември 2000-та година, затворено е юни 2001-ва година, беше 

изключително техническа глава. Спомням си как даже преговаряхме по имейла и то не 

толкова с Комисията, колкото в последния момент с Генералния секретариат на Съвета.   

Да отворя една скоба – имайте предвид, че това е процес не само с България; 

това е процес с дванадесет страни-кандидатки (преди нас бяха десетте, които вече бяха 

минали по този път.) Европейската комисия - това е една машина, в която в момента 

работя - в общи линии, много внимава да не дава различни условия на различните 

преговарящи страни. Тоест, по тези технически глави, когато е ясно какво е 

законодателството на ЕС и какво трябва да се направи, в общи линии, се предлагаха 

едни и същи условия.   

Ако погледнете „Дружествено право“, ще видите, че преговорните позиции на 

отделните дванадесет страни не се различават много. Казвам това, защото същото 

беше и за „Финансов контрол“. По „Свободно движение на хора“ беше малко 

поразлично, но - в общи линии - условията бяха същите за всички. Тоест, веднъж като 

се постигне нещо с първата страна, с която преговаря Комисията, това просто се 

пренасяше за останалите. И това помогна по много глави, така наречените технически 

глави, да се постигнат бързи резултати.   

Сега, по глава „Правосъдие и вътрешни работи“, отново погледнах, преговорите 

са продължили повече от две години. И тя се превърна в много "политическа". Тогава 

имаше решение на Конституционния съд, че не може да се правят промени в съдебната 
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система без ВНС [става дума за мястото на  следователите в тази система]. Тогава 

трябваше да се свърши много работа - например, промени в съдебната система, 

трябваше също да се променят и Наказателно-процесуалният кодекс и Наказателният 

кодекс и т.н., и т.н.   

Тоест, имаше много големи законодателни промени, по които не беше толкова 

лесно да се постигне съгласие вътре в страната. И затова преговорите по главата 

продължиха дълго. Освен това, тя беше изключително чувствителна, свързана и с 

борбата с корупцията, и с престъпността, и с чувствителни – "знакови" - съдебни дела, 

с тероризъм … Държавите членки не бяха толкова склонни бързо да приключат 

преговорите, а и обстоятелствата в отделните страни-кандидати бяха различни.  

С което отговарям на въпроса Ви, че по-техническите глави се преговаряха 

побързо. Може би са били по-дълги преговорите при първата страна кандидат, която ги 

е затворила. Но при нас се знаеше какво ще стане. По-"политическите" глави се 

преговаряха малко по-дълго.   

  

Казахте, че и за „Конкуренция“ сте отговарял. Тя, всъщност, е най-дългата 

глава, ако не се лъжа?   

  

Да, имаше един период, (аз накрая не отговарях вече за нея), но имаше един 

период, в който преговарях и си спомням там, че централният въпрос беше свързан с 

държавната помощ за "Кремиковци". Така че там също имаше доста политизирани 

въпроси.  

  

А как на практика се изработваше позицията на България по дадена 

преговорна глава? Кои бях преките участници?  

  

То е един дълъг процес, който започна с така наречения „скрийнинг“ (преглед) на 

законодателството на Европейския съюз. Скрийнингът е процес преди да започнат 

преговорите за присъединяване. Наши експерти отиваха в Брюксел и им се обясняваше 

в детайли какво е законодателството на ЕС. Тоест, опростено погледнато, това, което 

представляваха преговорите, е да обяснят на българската страна какви са нормите в 

европейското законодателство и как тези норми биха могли да се транспонират в 

българското законодателство -  и да се създадат структурите и предпоставките за 

тяхното изпълнение.   
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Отново - някои от въпросите бяха изключително технически, трябваше да ги 

разберат в техническите министерства и трябваше да предложат съответните промени 

в законодателството.   

Така се изработваше позицията: имаше експерти, които познаваха много добре 

законодателството на ЕС, сравняваха го (и познаваха, разбира се, българското 

законодателство), сравняваха го и пишеха позиция – вътрешна. Отначало – как и какви 

промени трябва да се направят в България по отношение на законодателство, 

администрация и, евентуално, във финансов аспект (в зависимост от това за какво 

става дума в конкретната преговорна глава). След това имаше една дискусия с нас като 

координиращо звено. Едно от нещата беше да сравним какво се прави в другите страни- 

кандидати. Спомням си, че във Външно министерство винаги правехме това – да 

проверим какво е станало в другите страни кандидати, за да имаме най-добрите 

условия, които са получени от някой. А след това - на базата на тази информация 

приемахме позиция в Координационния орган... (не си спомням тогава дали вече се 

казваше „Съвет по европейските въпроси"). Накрая тези позиции минаваха на 

одобрение в Министерски съвет. Това беше техниката.   

  

А имаше ли връзка с Националния план за развитие българската позиция?  

  

За Националния план за развитие, честно казано, не знам много. Предполагам, 

че такъв план би следвало да е бил съгласуван с ЕК. Ако е бил съгласуван с ЕК, 

вероятно и преговорите по някакъв начин са отразявали позицията. Главите, по които 

съм преговарял, не са имали тясна връзка с този Национален план, така че той по 

някакъв начин да влияе.   

  

А имаше ли участие на НПО сектора и на браншови организации в 

изготвянето на българските позиции?   

  

Да.   

Ако погледнете постановление на Министерски съвет № 85, което дойде, 

разбира се, след членството (беше прието 2007-ма година) - но то до голяма степен се 

водеше от предишния механизъм. Там се предвиждаше работните групи или 

министерствата да могат да консултират браншови организации, да могат да 

консултират НПО сектора.   
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Знам, че в областта на земеделието, например, браншовите организации са 

били консултирани редовно. В областта на енергетиката, разбира се, е имало такива 

консултации. В областта на „Правосъдие и вътрешни работи“ работихме тясно 

например със Съюза на съдиите в България, с „Прозрачност без граници“ и други. Вече 

са ми избледнели спомените, но си спомням много добре, особено като изработвахме 

различните стратегии за борба с корупцията, че много сериозно се обръщахме към 

неправителствения сектор за идеи и за помощ в това отношение.   

  

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

членството на България в ЕС свой личен политически приоритет.   

  

Знаете ли, във всички случаи е имало такива министри. Това, което е хубаво в 

случая е, че амбицията – личната амбиция и личния приоритет - на един министър 

съвпада с националния интерес. Тоест, ако стремежът в личен план да се постигне 

някаква добра политическа кариера или да се извлече политически дивидент и 

националният интерес съвпадат, не виждам в това някакъв проблем.   

  

Да. Тук въпросът е по-скоро някои министри, които  да се открояват с това, 

че наистина им е било много важно присъединяването на България към  

ЕС?  

  

Е, разбира се. Всички европейски министри и всички главни преговарящи, и 

външните министри, това им беше основен приоритет.   

Но аз мисля, че и премиерите - като погледнем назад, всички премиери, които са 

участвали, като започнем от Иван Костов, който до голяма степен практически промени 

линията на поведение на България по отношение на ЕС; като видим и другите 

премиери... Много високо беше в приоритетите на всички правителства.    

  

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

водеха процеса?  

  

Аз съм работил сравнително малко с г-н Божков, малко повече с г-н Кисьов и, 

разбира се, доста с Меглена Кунева. Имаше личен стил... различен личен стил, но целта 

на всички беше еднаква.   
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Имаше различен стил, примерно смятам, че г-н Кисьов работеше изключително 

технически и систематично при преговорите и при подготовката на позициите. Важното 

беше, че приоритетът стоеше високо пред всички.   

  

А имаше ли подкрепа за България от някоя страна членка на ЕС? Вие 

споменахте в началото, че позицията на Великобритания е била много полезна за 

нас. Имаше ли някоя страна, която се откроява, че ни подкрепя?   

  

В самото начало на процеса, говоря още за периода преди започването на 

преговорите, но и след това, ако проследите позициите на страните членки, ще видите 

позицията на Франция, която се открояваше. Защото страната, която държеше Румъния 

и България да бъдат заедно в един пакет с всички страни кандидатки, беше Франция в 

самото начало. После, за съжаление, не можаха да удържат тази позиция до края. Но 

като цяло, общо политически подкрепяха това, всички да се движат в пакет... Не казвам, 

че технически в преговорите Франция е била изключително близо до нас или ни е 

помагала и така нататък. Но в политически план, може би от гледна точка и на това да 

има и баланс във времето на разширяването, Франция се открояваше… Това е нещо, 

което трябва да се спомене. Оставям настрана причините за тази френска позиция.  

Отново казвам, това не значи, че – технократски -  в преговорите те са били 

изключително важни. Както споменах, получавахме съдействие и информация от 

Великобритания. Те бяха склонни да работят даже понякога по-подробно върху главите. 

Обясних вече по каква причина – не, че България е някакъв специален съюзник. Двете 

причини са ясни.   

Другите страни, които имаха интерес от разширяването, най-вече и защото 

можеха да развиват много бързо своя бизнес, бяха Германия и Австрия. Германия и 

Австрия бяха държави, с които, особено по техническите и икономическите глави, се 

работеше сравнително лесно. Това е, за което се сещам.   

Освен това – малките държави членки, например Ирландия, по време на чието 

председателство напреднахме доста – имаха симпатии към нас.  

Разбира се, Европейската комисия ни помагаше изключително много. За ЕК мога 

да кажа, тъй като и сега съм в Комисията, знам как работи машината по-добре, 

отколкото тогава знаех. На ЕК разширяването ѝ беше поставено като цел. И оттам 

нататък, тя е една голяма технократска машина, която има политическата цел и започва 

да работи. В този смисъл, най-добрите съвети, които сме получавали, са били винаги 
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от ЕК - защото тя знае чувствителността, в рамките на Междуправителствената 

конференция, на различните страни членки: и експертите на Комисията ни казваха къде 

може да има проблем и къде вероятно няма да има проблем. И тъй като преговаряха с 

други единадесет страни кандидатки, знаеха много добре тънките места, както и 

компромисите, които са намерили. Те можеха да ни ги посочат.   

Някои казват: „най-добрият съюзник при преговорите беше Комисията“. В този 

смисъл е била тя. Но това е просто нейната роля. Не че е имала специално отношение 

към България или нещо такова. Просто ролята на Комисията е да намира компромиси 

и да търси най-подходящото решение.   

Най-трудната държава членка, по моите спомени, включително и за глава 

„Правосъдие и вътрешни работи“, беше Холандия. Виждаме, че това е държава, която 

и до момента е с най-твърди позиции по отношение на механизма за сътрудничество и 

проверка.   

Но по отношение на глава „Правосъдие и вътрешни работи“ искам да отворя 

една скоба. Като казах, че Австрия и Германия ни помагат, споменах, че това е по 

икономическите глави. По „Правосъдие и вътрешни работи“ те бях изключително 

стриктни. И си спомням, че имахме дълги дискусии. Обикаляхме - една делегация от 

МВР, Министерство на правосъдието, МВнР - и главният преговарящ, обикаляхме 

всички столици на страните-членки, които бяха така наречените „трудни“ за нас и не ни 

позволяваха да приключим. Франция беше сред тях, Германия, Холандия, 

Великобритания - също. Тази глава беше изключително чувствителна и навсякъде 

ходехме, обяснявахме, давахме доводи и слушахме много внимателно какво те 

отговаряха, за да можем едновременно да подобрим положението у нас и да затворим 

главата. По тази глава споменах кои са и „трудните“ страни. Франция споменах два пъти 

– веднъж като страна, която държеше България и Румъния да бъдат в пакета, но 

същевременно по "трудните" глави тя беше също много труден партньор за 

преговаряне. Германия също.   

  

А от другите страни от Централна и Източна Европа имаше ли някоя, от 

която да черпим повече ноу-хау, отколкото от останалите?   

  

Аз нямам спомен да сме имали някого, когото да сме следвали като „пример“, 

както например Вишеградските страни, които се консултираха тясно през цялото време. 

Преговаряхме и се интересувахме от резултатите, които са постигнати навсякъде - 
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избирахме, знаехме при кой е било по-трудно, при кой е било по-лесно и винаги 

гледахме да постигнем това, което е постигнато като максимум от останалите. Може би 

греша, но аз самият не си спомням да сме имали някакъв много близък съюзник. 

Естествено, по стечение на обстоятелствата, когато разделиха десетте от България и 

Румъния, в един момент започнахме да вървим по-тясно с Румъния, просто защото 

обективно бяхме отделени. Но не бих казал, че е имало някакъв стратегически съюз 

между нас и тях. Напротив, имаше понякога съревнование.  

  

За първия програмен период от членството е имало предвиден бюджет от 

около 11 млрд. евро, който е трябвало да отговаря на българските приоритети. По 

какъв начин се разпределяше този бюджет и по какъв начин се определяха 

приоритетите?  

  

Въпросът е: веднъж, като е приет бюджетът, как сме го разпределяли вътре в 

страната?  

  

Вътре в страната, да.  

  

Не съм бил много сериозен участник в този процес на разпределяне на 

средствата вътре в страната. Това не беше и ролята на Министерството на външните 

работи. Но като цяло при това разпределение се следват приоритетите на 

правителството. Мога да Ви кажа това, което знам днес – как се изработва сегашната 

програма за развитие на селските райони. Примерно, сега как се програмира… Има 

публична консултация  за това какви са приоритетите, какви са нуждите на страната; 

прави се „SWOT“ анализ и на базата на този анализ се изработва една програма,  която 

също така широко се консултира с неправителствения сектор и се приема в крайна 

сметка от правителството. Предполагам, че тогава е било същото...   

Още веднъж казвам, моите отговорности не бяха толкова в тази част, но 

предполагам, че тогава пак е ставало на базата на обществени консултации.   

  

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

реална тясна обвързаност на процесите на присъединяване към НАТО и ЕС ли е, 

или е просто удобна езикова формулировка?   
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Не смятам, че е просто удобна езикова формулировка.   

Разбира се, в политическото говорене се е превърнало донякъде в клише. Но 

евро-атлантическата интеграция отразява това, че САЩ и ЕС са много близки по своите 

ценности. Отново –  ценностите на демокрацията, правата на човека, пазарната 

икономика. И са много близки, и вървят по един и същи път, и са близки съюзници, (или 

поне – тогава бяха).   

И ние, след промените…89-та, 90-та година, след като поехме по този път и се 

присъединихме към тези ценности, беше нормално да говорим не само за 

присъединяване към ЕС, а и за евро-атлантическа интеграция, тоест, за една поголяма 

близост със САЩ.   

Друг е въпросът за връзката между присъединяването към ЕС и 

присъединяването към НАТО. Такава – макар и непряка - връзка определено 

съществуваше. Доколкото наблюдавам, съществува и в момента, например със 

Западните Балкани - като цяло, виждате близостта.   

Погледнете страните – 95-та година е имало едно присъединяване на три 

държави – Австрия, Швеция и Финландия, които не са били членки на НАТО и досега 

не са. А и са декларирали, че биха искали да са извън всякакви военни съюзи. В това 

отношение има специфични примери и по-късно за други от новите страни членки – по 

една причина, това се отнася за Малта; по друга причина – за Кипър, там знаете 

„турския въпрос“. Това са държави, които не са членки на НАТО, а са членки на ЕС.   

Но като цяло, за всички останали, според мен, имаше обвързаност на двата 

процеса и тази обвързаност се вижда сега при Западните Балкани и е много интересно 

как ще бъде решена при Сърбия, разбира се, където централно място заема 

признаването на Косово.  

  

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

повлияли на процеса?  

  

Да, спомням си. Със сигурност!  

Операцията „Съюзна сила” беше нещо много важно за България. Поне моето 

мнение е такова – когато България сключи споразумението за транзитно преминаване 

на въздушното пространство от самолети на НАТО (това е споразумението с НАТО за 

операция „Съюзна сила“).   
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Ако погледнете и как в месеците се развиват събитията, след това преговорите 

се отвориха, малко след операцията „Съюзна сила”, тоест, това беше нещо 

изключително важно и геополитически изигра роля за нас.   

И друго по-голямо геополитическо събитие  има значение по-скоро за членството 

в НАТО – това е нашето участие във войната в Ирак; това, че се присъединихме към 

коалицията. Там, ако погледнете датите на нашето участие и присъединяването ни към 

НАТО, ще видите, че те са много близки.   

И разбира се, това даде тласък „отвъд океана“ да настояват за България; 

Великобритания още по-близо започна да работи с нас. Естествено, Франция и 

Германия тогава не одобряваха това участие, така че имаше донякъде и обратен ефект. 

Но го споменавам, тъй като в геополитически план войната в Ирак помогна за 

присъединяването към НАТО, а оттам – макар и индиректно - и за присъединяването 

към ЕС.   

  

Според вас имаше ли нещо, което можеше да стане „другояче” в 

подготовката на България или в подхода на ЕС?  

  

В подхода на ЕС определено смятам, че трябваше да ни приемат дванадесетте 

заедно.   

Мисля, че тогава имаше неравно отношение към различните страни кандидатки, 

макар че, все пак, надделяха най-вече финансови съображения. За Румъния повече, 

тъй като тя е по-голяма от България, искаха да отложат малко плащанията и в бюджетно 

отношение да отложат влизането на двете страни. А пък имаше и силен натиск да се 

присъединят десетте и затова стана това разделяне. И досега съжалявам.   

Считам, че както бяхме тръгнали в края на 90-те години, можеше да се стигне до 

влизане на дванадесетте. Но това вече са исторически факти. Няма какво да ги 

коментираме.   

Нещо по-малко, но много важно, което можеше България да преодолее – това 

беше текучеството на кадри; феномен, който изключително пречеше понякога. Ако 

погледнете министерствата, където имахме стабилни екипи и не се променяха много, 

там преговорите вървяха по-компетентно и по-бързо. Трябваше хората, които ходеха 

на този скрийнинг (преглед на законодателството) в началото, за който стана дума, да 

останат докрай, за да могат да водят преговорите.   
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Разбира се, съображенията отделните министерства са различни, но като цяло 

в Източна Европа - и особено в България и Румъния - имаше голямо текучество на 

кадри. Сега отговарям по друга линия за Западните Балкани, същото го наблюдавам и 

там и им казвам:   

„Недейте да повтаряте тази грешка, тъй като хората са изключително важни“ – 

да знаят, да има институционална памет и да има компетентност, когато преговарят.   

И нещо друго, което смятам определено, че трябваше да направим поразлично 

и ако сега можехме да се върнем. Бих дал такъв съвет – трябваше да създадем екипи, 

които да обясняват много по-добре на общественото мнение, на гражданите на 

България какво се прави. В един момент процесът стана доста затворен, тъй като  

трябваше бързо да се преговаря по доста техническа проблематика. В 

администрацията, разбира се, знаехме какво се прави. Не съм сигурен дали винаги в 

Парламента знаеха всички детайли… Ако е сега, бих посъветвал да има една постоянна 

линия и връзка между Комисията по европейска интеграция в парламента, и 

правителството. То и тогава имаше – и комисия, и връзка, но трябваше да се говори 

повече публично, да се обясняват повече техническите детайли, тъй като ние ги 

знаехме много добре; знаехме защо нещо е добре да стане, но не винаги това стигаше 

по разбираем начин до политиците и до общественото мнение. В резултат, понякога се 

провеждаха дебати, които изглеждаха безсмислени, защото нещата можеха да бъдат 

обяснени разбираемо предварително. Един вид се получаваше излишна политизация – 

поради неразбиране - на чисто технически проблеми, които бяха очевидни, но това не 

беше обяснено предварително, вероятно поради липса на време. Можеше да се 

избегнат излишни усилия и неконструктивни емоции…   

С всичко това искам да кажа още, че беше създадено впечатление у българските 

граждани, че с присъединяването към ЕС свършва един процес, след който ще настане 

едва ли не благоденствие. Не казвам, че някой нарочно го е създавал, далеч съм от 

тази мисъл. Но смятам, че трябваше повече да обясняваме какво следва, какво значи 

това – че това е един технократски процес; че това е един законодателен процес; че 

това са възможности, които ни се предоставят, а не толкова резултат, който се 

получава.   

Това е нещо, което бих променил - повече говорене и повече обяснение, за да е 

ясна същината на процеса и да не се получават след това недоразумения. След 

присъединяването имаше някои настроения, които можеше да се избегнат, ако хората 

знаеха добре за какво става дума.   
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И последно – от сегашна гледна точка изглежда, че е трябвало да има много по-

сериозен опит за въвличане на експертния потенциал и на общественото мнение по 

проблемите на бъдещето на Европейския съюз, насоката на развитие на Европа. За 

съжаление, тогава всички усилия бяха концентрирани върху процеса на преговорите и 

доста важни въпроси оставаха в сянка. Имам предвид най-вече дебатите около 

Конституцията на Европа, която така и не беше приета, а и свързаните с този процес на 

трансформация проблеми, които сега получават особена острота, включително и в 

България….   

  

Кои са тримата експерти, които задължително трябва да интервюираме?  

  

Тези, които 100% трябва да се интервюират – това са Станислав Даскалов,  който 

беше тогава посланик към ЕС; това е Бойко Мирчев, който беше мой директор, след 

това аз го замених в самия край на процеса, но след като преговорите завършиха. Той 

беше човекът, който беше в центъра на преговорите. И другата ключова фигура, която 

беше в Министерски съвет, е Зинаида Златанова, понеже казвате трима...  

  

Ами ако се сещате повече, давайте.  

  

Е, не, аз познавам целия екип. Предполагам, че от Европейския институт сте ги 

интервюирали... Юлияна Николова, Любов Панайотова…  

  

Да.  

  

Бих препоръчал всички, които са имали ключови позиции на министри, на 

заместник-министри или на директори, на посланици към ЕО/ЕС и на техни заместници 

преди, непосредствено преди или по време на преговорите, да кажат какво мислят по 

тези въпроси. Още повече, че някои от тях са в различни политически сили и ще 

получите различни гледни точки. Казахте ми, че г-н Кисьов сте го интервюирали. Той 

беше по-скоро политическа фигура в един момент, но имаше и много експертен подход. 

Владо Шопов, разбира се, аз работих с него.  

  

Интервюиран е вече, да.   

Благодаря Ви!  
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И аз благодаря за тази хубава инициатива.  

  

  

Дата: 14.04.2018  

Интервюто взе Любомира Попова  

  

 


