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Kой е Вашият най-ярък личен спомен от процеса на подготовка на  

България за членство в ЕС?  

  
Всъщност, специално в областта на енергетиката, нещата в тази връзка бяха 

изведени на едно, неочаквано за мене, ниво. Това се дължеше на факта, че в много 

голяма степен съществуваше една голяма поляризация по енергийната тема – при това 

не само в рамките на администрацията, а въобще в обществото. Тя обаче не засягаше 

принципния въпрос дали България да стане член на Европейския съюз или не – 

членството винаги е имало много голяма обществена подкрепа. В рамките на 

преговорите въпросите за енергетиката, които излязоха на преден план, бяха свързани 

основно с темата за ядрената енергетика. Може би знаете, че в България има една 

поговорка, че в страната всички разбират от футбол и от медицина. Тогава всички 

разбираха от футбол, медицина и ядрена енергетика. Това беше  голямата тема и, в 

интерес на истината, до голяма степен появата на този специфичен акцент беше 

свързана с много сериозни причини - поради искането за предсрочно извеждане от 

експлоатация на блокове 3 и 4 на АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“. Така че, ако мога да говоря за 

някакъв по-общ спомен, това е, бих казал, напрежението около темата „енергетика” - 

специално в контекста на ядрената енергетика.  

Ако говорим за нещо по-конкретно, по-лично, имам интересни спомени от 

преговорния процес, особено в Брюксел, когато имаше срещи с работните групи. Ще Ви 

разкажа нещо много лично, без да споменавам имена. Аз, по стечение на 

обстоятелствата, се занимавам с темата „европейска интеграция” 1992 г., т.е. още от 

времето, когато тя беше, както се казва „мръсна дума“, ( все още неприемлив израз в 

България). Така че имах много сериозна представа какво значи да комуникираш с 

Брюксел. Но това не беше така за не малка част от колегите, вкл. и такива, които бяха 

включени в Работна група „Енергетика”. Една част от тях, откровено казано, се 

притесняваха от този процес и един от ярките ми лични спомени е свързан именно с 

един такъв преговорен момент.  

Бяхме в Брюксел, поне 15 човека от българска страна, и предварително ги 

предупредих изрично:  

„Няма да четете по време на срещата с представителите на Европейската 

комисия! Просто няма да четете! Сядаме и говорим. Тази комуникация (личната) е много 

важна. Не сме на конференция!“  
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Имаше с нас една колежка (няма да казвам от кое ведомство), която видях, че е 

много притеснена. Затова минута преди началото на срещата отидох да я успокоя и й 

казах:  

- „Няма да четеш. Ще си кажеш свободно нещата. ОК? Готова ли си?”  

- „Да“ - отвърна тя.  

След което като седнахме и започна срещата, тя извади три страници и половина 

и ги изчете. Както се казва, идваше ми просто да я убия!  

Имаше и една друга интересна ситуация, която няма да забравя, в която беше 

намесена служителка на Европейската комисия (пак няма да казвам имена, защото 

служителката още е на работа там). В този случай темата беше свързана не с ядрена 

енергетика, а с „Булгаргаз“. Аз извадих директивата, цитирам текста от нея и казвам:  

„Защо ни карате да правим това, след като директивата казва, че има възможност 

за друго”.  

Тя помисли малко и каза:  

„Slavtho, does Bulgaria want to become a member of the European Union or not?”...  

Това беше, как да кажа, малко странен аргумент, но такава беше ситуацията.  

  
А спомняте ли си каква е била директивата?  

  

  

Ставаше дума за директивата за газовия пазар. Без да влизам в детайли, да 

припомня, че тогава „Булгаргаз“ беше единствената газова компания, тоест, обхващаше 

всички дейности в сектора, които сега са разделени в отделни компании, но тогава 

всичко беше в едно. А директивата даваше възможност в определени ситуации - при 

наличие на една компания (и определена концентрация на пазара, които съответстваха 

на реалностите в България), „Булгаргаз“ да не спазва определени изисквания. С други 

думи – имаше възможност за изключения от основното правило, които бяха валидни за 

нас. Така че самата директива даваше опции, но по някакви „брюкселски съображения“ 

се опитаха да ни наложат друг подход.  

Това, между другото, беше всъщност и големият проблем с подхода за ядрената 

енергетика, но за това може би ще поговорим по-нататък.  

  
Какво според Вас трябва да се знае за преговорния процес, а все още не се 

знае?   
Според мене това, което винаги трябва да се помни и да се знае, е, че Брюксел 

беше изключително добронамерен тогава, въпреки че нещата изглеждаха по друг 

начин. Европейската комисия беше добронамерена, защото явно е имало принципното 
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политическо решение да се върви към разширяване на Европейския съюз със страни 

като България и Румъния, които, според доста преценки, не бяха реално готови за този 

процес. Но Брюксел беше определено много добронамерен. И тази добронамереност 

се изразяваше по различен начин и се отнасяше - не само в търсенето на всякакви 

възможности за подпомагане процеса на реформи, но и в контекста на оперативната 

комуникация (с такива като мене), която наистина беше много положителна. Това е от 

страна на Брюксел.  

А това, което според мене трябва да се знае от българска страна, е, че в годините 

специално от 1998 до 2000, бяха направени (говоря специално за енергетиката) 

изключително сериозни реформи, независимо от последващи политически оценки. Това 

беше, наистина, едно много интензивно време, което се отнасяше не само до кадрови 

реформи. Визирам, например, че тогава беше създадена една нова институция, която 

днес възприемаме, както се казва, като „Добър ден” - това е енергийният регулатор. 

Неговото съществуване и ефективно функциониране е същностна предпоставка за 

енергийния пазар, защото енергийният регулатор е диригентът на пазара. Втората 

същностна реформа беше свързана с приемането на нов тип енергийна стратегия, която 

обръщаше много по-голямо внимание на регионалното и на европейското развитие. И 

не на последно място, беше започната много съществена законодателна реформа. 

Тоест приключването на преговорния процес (специално в областта на енергетиката), 

беше обусловено от една много същностна дейност няколко години назад. Не на 

последно място (отново говоря специално за енергийния сектор) беше наблегнато 

много на кадровия потенциал.  

Аз Ви споменах, че през 92-ра година, когато аз започнах да се занимавам с това, 

терминът „европейска интеграция” беше все още, условно казано, „мръсна дума“. Нека 

сега да Ви дам един конкретен пример за възприятията в това  отношение.  

Знаете, че нашето Споразумение за асоцииране беше подписано през 1993 

година, но още през 1992 година много активно се работеше по него. Аз имах 

привилегията да бъда част от екипа, който работеше по споразумението на експертно 

ниво. Спомням си, че ни бяха събрали в тогавашното Министерство на промишлеността 

(мисля, че така се казваше, т.е. това, което сега е Министерство на икономиката). Там 

директор на дирекция (няма да казвам име, но си спомням и физиономията на човека) 

каза:  

„Какви са тези Европейски общности? Какви са тези експерти, които идват тук?  

Това е официален начин за събиране на шпионска информация!”  
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Припомням – става дума за 92-ра година. И като сравним това с подхода само 

пет години по-късно, когато започнаха всичките тези интензивни реформи - 

институционални, законодателни, стратегически - разликата е от „земята до небето“! Но 

така или иначе, това е факт и аз нарочно го споменавам, защото си мисля, че е 

интересен точно в контекста на тази промяна на мисленето на хората.  

Друго нещо, което - отново във вътрешен план - бих искал да подчертая, е, че 

имаше ситуации, в които експертите, които работехме по темата, (тоест, условно казано, 

администрацията, която работеше по темата), беше поставена по някой път „между чука 

и наковалнята“ в рамките на политическата класа. Защото тогава, условно казано, 

половината политическа класа мисли едно, другата половина мисли друго.  При нас има 

един-два фактически парадокса в това отношение: - и Споразумението за асоцииране, 

и приключването на преговорите за членството в ЕС беше в рамките на управлението 

на една политическа сила, а влизането в сила на Споразумението и присъединяването 

на България (юридическото присъединяване) е при друга политическа сила. Тези 

политически сили имаха много съществени противоречия в рамките на преговорния 

процес. Така че на експертите въобще не им беше лесно, защото те трябва да 

маневрират и да си отстояват позициите.  

Аз нямам впечатления за другите сектори, но това, което беше важно при нас, е, 

че в целия този процес експертите бяха запазени, тоест промяната на правителството 

не водеше автоматически до подмяна на експертите (поне не ключовите) и това беше 

важен елемент, за да я има тази приемственост.  

  
А имаше ли я всъщност?  

  
  

В енергийния сектор, като цяло - да. Естествено, имало е тук-таме подмяна на 

хора, но не беше болезнена, не беше по същество, което беше много важно за 

енергетиката.  

Но иначе времената тогава бяха доста по-обострени от политическа гледна 

точка. В общи линии всеки нов министър се чувстваше едва ли не длъжен да уволни 

половината администрация и да започне работа с негови хора, независимо от това, че 

някои от тях нямаха „хал хабер“ от или идея за това какво представлява процесът на 

европейска интеграция.  

Аз мога да Ви дам един пример в това отношение. Аз съм от 92-ра година в 

енергетиката.  В  този  период  бях  почти  година  в  Ирландия,  където специализирах 

„Европейска интеграция“. След това бях в Брюксел на работа в една международна 
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енергийна организация. Като се върнах оттам, след две години и половина отсъствие, 

оглавих звеното за европейска интеграция. Оказа се, че има една жена, назначена като 

експерт по европейска интеграция, която аз не познавам. Извиках я и първото нещо, 

което исках да видя, е на какво ниво ѝ е английският. Взех една книга на английски и ѝ 

казах: „Кажете ми една страница”; отворих на тази страница и я помолих да ми прочете 

произволно избран пасаж. Оказа се, че тя не знае английски, а това – особено  тогава  

–  беше  ключово.  Защото  в  онзи  период  комуникацията  и бързата реакция беше 

особено важна, а без познания по английски това нямаше как да стане.  

Жената си тръгна много бързо.   
Това е било задължително!  

  
  

Абсолютно! Така че, не всичко е било идеално, но - като цяло - екипът беше много 

добър.  

Това са няколко лични спомена. Надявам се, че са в контекста на това, за което 

питате.   
Абсолютно са в контекста и са много интересни! Всъщност следващият ми 

въпрос е донякъде свързан с нещо, за което започнахте да говорите. Към момента 

на началото на преговорите имаше ли ясна визия какво точно България цели да 

постигне с членството в Европейския съюз.  

  
Ами аз имам известни затруднения да отговоря на въпроса в неговата цялост.  

Мога да каже за енергийния сектор.  

  
  

Кажете за енергетиката, да.  

  
  

Основното нещо, което трябваше да се постигне в стратегически контекст, беше 

да се реорганизират пазарните взаимоотношения в сектора, още като тогава (особено 

към 2000-та година) вече започна да се говори за приватизация - а това на мнозина им 

се струваше някакъв ужас от типа:  

„Тук ще дойдат някои; ще ни изкупят; ще ни изнесат и т.н.”.  

Отварям само една скоба, че когато през 2004-та година бяха приватизирани 

електроразпределителните дружества, това беше процес, който беше много активно 

наблюдаван от Европейската комисия; много активно беше наблюдаван от 

международни финансови институции и оценката беше, че нашата приватизация е една 

от най-добрите - поради няколко причини:  
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Първото нещо, което е естествено един от водещите критерии, е цена - като 

цената (сравненията бяха с подобни приватизационни процеси в региона на Югоизточна 

Европа) беше, да не кажа най-високата, но една от най-високите.  

Второто нещо, което трябва да се подчертае, е, че независимо от доста 

приличната конкуренция, процедурата премина без нито един скандал, без нито едно 

обжалване по съдебен ред. Никой не каза: „Сбъркахте!“ или „Тук има корупция” или 

каквото е да е. Нищо! Просто беше проведен един невероятно интелигентен процес на 

приватизация. Аз лично не съм бил ангажиран в него на експертно ниво, но като главен 

секретар на Министерство на енергетиката тогава бях пряк свидетел.  

И третото нещо е - това беше един от критериите за това как държавата се справя 

с важни аспекти в нейната дейност вече в пазарни условия и то, когато привличаш големи 

чуждестранни инвеститори - защото всички участници не бяха случайни играчи на 

пазара, а ставаше дума за големи реномирани европейски енергийни компании. Така че 

това беше един много сериозен тест, но този тест има своята предистория. Аз отново се 

връщам към въпроса за законодателната рамка, за създаването на регулатора, за 

създаването на стратегията. Защото инвеститорът това търси - той търси стабилност, 

търси предвидимост и правила, които са му познати. А на него са му познати 

европейските правила. И всъщност, едно от големите очаквания - и от страна на 

Европейския съюз, и от страна на международните финансови институции, и от страна 

на българската държава, беше именно това - да се види до каква степен ние, преди да 

сме членове на Европейския съюз, можем „да играем по европейските правила“. 

Процесът на приватизация доказа, че можем. Той беше много реален тест, преди да 

станем членове, че действително нещата вървят като реформи в правилна посока.   

А прехвърлянето на законодателството трудно ли беше?  

  
  

За законодателството (аз тук ще си позволя да спекулирам малко и като юрист), 

има два проблема.  

Проблемът за транспонирането на законодателството е по-лесният.  

Проблемът с прилагането на законодателството след това е по-трудният… много 

по-трудният. За транспонирането, като цяло, не бих казал, че беше лесно, но нямаше и 

някакви особени драми. Всъщност, проблемът беше най-вече в това да се промени 

мисленето - първо в администрацията и в политическата класа: да е ясно, че това е 

необходимо; да е ясно, че след като искаш да станеш член на този клуб  
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„Европейски съюз“, трябва да спазваш правилата. Това беше много трудно. То беше 

трудно като разбиране за мнозина. В интерес на истината, ядрената енергетика малко 

допринесе за това.  

Аз ще Ви кажа и защо, ако Ви е интересно.  

  
  

Да, да. Разбира се.  

Постепенно обществото започна да узрява за това ново разбиране - не само за 

необходимостта от този процес на евроинтеграция, а и за неговата продължителност 

т.е. че оттук нататък става дума за нещо константно.  

Първо, разбира се, този процес се отнася до администрацията и политиците. 

Може би е имало… не бих казал грешка … но може би е имало нужда от повече 

обяснение в публичното пространство за това какво точно става и как става. Знаете, че 

човек често си казва:  

„Ако се върна назад, това ще го направя еди как си…“  

Едно от нещата, което аз лично щях да направя, би било да търся начин много 

повече да обясняваме кое защо се прави, каква е логиката. Разбира се, от обективна 

гледна точка трябва да признаем, че и на политиците, и на администрацията много от 

нещата им бяха чужди. Тоест, ти, за да обясняваш нещо, трябва първо сам да си малко 

по-навътре. Сега, след толкова години опит, всичко е много по-лесно, но към онзи 

момент имаше и такъв тип обективни причини.  

А въпросът с обяснението на действията, включително от гледна точка на 

ядрената енергетика, беше сложен… да напомня, че в енергийната област тя беше 

горещият картоф. Аз не разбирам техническите аспекти, но тогава по принуда започнах 

да чета повече и за реактори, и за технически параметри на ядрена централа, за 

застраховки на ядрени централи и така нататък - просто, както се казва, от зор...  

Какво стана с ядрената енергетика и защо това беше горещият картоф?  

България беше подписала още 93-та година едно споразумение за заем, което 

беше свързано с предсрочното извеждане на първи и втори блок на АЕЦ „Козлодуй” и 

хората, които са експерти, от техническа гледна точка, също казваха, че за тези два 

реактора има технически проблем, свързан с безопасността им. Темата беше 

безопасността.  

Не така обаче стояха нещата с трети и четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй” и тогава 

в общественото мнение, в общественото пространство се налагаше впечатлението, че 

едва ли не България е принудена да си затвори ядрената централа - нещо, което 

формално не беше вярно. И това беше до голяма степен спекула, защото никога не е 
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ставало дума за затваряне на АЕЦ „Козлодуй”. Винаги е ставало дума за предсрочно 

извеждане на блокове от едно до четири на АЕЦ „Козлодуй” от експлоатация, но тези 

четири блока (от шестте общо) имат по-малко от половината мощност на цялата 

централа. Тоест, ставаше дума за предсрочно извеждане от експлоатация на 47% от 

мощността на съоръжението. Същевременно, в общественото съзнание нещата 

изглеждаха по друг начин - от типа:  

„Край! Тези от Брюксел ни принуждават да си затваряме централата!”  

Както виждате, има нюанс на различие и той е много същностен. Аз лично – 

доколкото ми стигаха силите на държавен служител – поставях въпроса за 

необходимост от яснота какво точно става. Разбира се, имаше и други колеги със 

същите разбирания, с които работехме заедно, под ръководството на министър Милко 

Ковачев – великолепен човек и невероятен професионал, с огромна експертиза както в 

областта на ядрената енергетика, така и в областта на взаимоотношенията с 

Европейския Съюз.  

И тогава това, което стана е, че държавата се обърна към европейските 

институции и, условно казано, заяви:  

„Добре, за първи и втори блок е ясно, има проблем. За трети и четвърти блок вие 

определете ваши експерти, които да дойдат в България, те да проверят централата и 

те да кажат трети и четвърти блок могат ли да работят, или не.“  

Това беше така нареченото „peer review”. Дойдоха определени от Брюксел хора, 

под ръководството на един много симпатичен господин, Антонио Мадона се казваше 

(Естествено, в медиите се появиха веднага каламбури от типа: „В легло с Мадона”, но 

това не беше важно). Важното беше, че дойдоха експерти, определени от европейска 

страна, които, след обстоен преглед на блоковете, казаха, че трети и четвърти блок от 

техническа гледна точка нямат никакви проблеми.  

Само че това стана след като преговорната глава „Енергетика“ беше затворена 

и след като беше поет ангажиментът за затваряне на тези блокове – говоря за 

политическия ангажимент. Така европейските експерти казаха, че технически проблеми 

няма, но политическото решение за съдбата на тези блокове вече беше взето.   

А не беше ли възможно да се дискутира отново?  

  
  

Беше възможно на теория, но да се отвори отново преговорен процес по 

затворена глава, това означаваше не само административно размотаване, но и нещо 

много по-важно. Това означаваше съвсем друга политическа атмосфера на недоверие 

и забавяне на целия процес. И както каза премиерът тогава:  
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„Ако искаме да станем членове на ЕС през 2032 година, да се борим за такова 

развитие”.  

И беше абсолютно прав.  

Но искам да кажа, че технически нямаше никаква причина за предсрочното 

извеждане на 3 и 4 блокове на АЕЦ „Козлодуй“. Просто ръцете ни бяха извити като на 

страна-кандидат. Аз лично имах доста спорове с министерство на външните работи в 

това отношение (доста спорове като ръководител на работна група, не като експерт в 

технически план). Нямам нито намерение, нито основание да си приписвам каквито и да 

са заслуги, но се получиха някои интересни развития по темата. Мога например да ви 

покажа статия от вестник „Стандарт“ от онова време, озаглавена: „Юрист скара Кунева 

и Ковачев”. Юристът в случая бях аз, защото казах на една пресконференция, че от 

Европейския съюз бавят тази партньорска проверка, която ние искаме, и целта е да 

минава повече време. Разбира се, това беше веднага отразено в медиите, и си спомням, 

че от Брюксел ми звънна Бетина Жотева, която беше кореспондент на БНТ там и ме 

попита:  

„Ама, вярно ли го каза?”  

Същевременно тук, в България, при мене дойдоха хора на изключително високи 

нива да ме поздравяват, че съм набрал смелостта да кажа това нещо.  

Разбрах, че г-жа Меглена Кунева е била много рязка в оценката си за изказването 

ми. Аз бях веднага след това в Брюксел и не бях гледал телевизия, но баща ми и майка 

ми ми казаха, че много ме е ругала по телевизията за изказването ми. В интерес на 

истината, тя формално е била права от гледна точка на това, че един държавен 

служител, (въпреки че аз бях главен секретар на министерство, но все пак бях с такъв 

статут) е направил коментар, оценен като политически.  

Без да навлизам в повече детайли, исках само да илюстрирам, че имаше и такива 

емоционални нюанси.  

  
Тъй като казвате, че тогава „ръцете ни са били извити“, можете ли да се 

сетите конкретно някои страни-членки, които са оказвали влияние върху 

преговорния процес?  

  
Не съм запознат с преговорния процес на други страни, но на този етап ние бяхме 

само с Румъния, така че…  

  
Имам предвид да се е усещало позитивно или негативно отношение към  
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България от някоя конкретна страна?  

  
Ами… аз не мога да цитирам конкретно, но определено си спомням, че тогава 

имаше доста коментари на темата „България готова ли е?”. С други думи, въпросът дали 

България и Румъния са готови да стават членове на Европейския съюз определено 

беше дискусионен. Важното в крайна сметка беше друго - дори формално да не сме 

отговаряли на някой от критериите и да е имало пропуски тук-там, всички страни 

гласуваха след това за приемането ни в ЕС. Така че, ако е имало съмнения, то е било 

между другото, моментно.  

Аз започнах разговора ни с това, че от Брюксел бяха много добронамерено 

настроени и ще Ви дам пак конкретен пример с един човек, който също все още работи 

в Комисията и когото познавам от началото на деветдесетте години. С него на дълго и 

на широко говорихме по темата за ядрените блокове - така, на кафе, т.е. неформално. 

И той ми каза нещо, което аз помня и до ден днешен, защото той се оказа абсолютно 

прав. Каза:  

„Най-важното е да влезете в ЕС. Станете страна-член и се борете след това”.  

И фактически ние затворихме два блока предсрочно, без да има (според 

техническите експерти) нужда от това. Но фондовете, които получихме като страна- 

член след това компенсират много пъти загубите от евентуалната им работа още някоя 

и друга година. С други думи, ползите от членството е многократно несъизмерима с 

това, което евентуално сме загубили предсрочното затваряне на два блока от АЕЦ 

„Козлодуй”. Многократно!  

При това тук визирам само ядрената тема, а не включвам изключително важни 

други аспекти, които спечелихме – свободните пътувания, възможностите за работа, 

засиления стокооборот и т.н.  

Така че това е нещото, което според мене хората не трябва да забравят – 

мащаба на ползите! Защото ние от днешна гледна точка сме свикнали с това, че сега с 

Вас, ако решим, отиваме, качваме се на първия самолет и можем да пристигнем в 

Лисабон, в Стокхолм или където искаме. А аз лично като държавен служител съм чакал 

часове на опашка пред белгийското посолство рано сутрин за виза - нещо, което моите 

деца, слава Богу, не знаят. Така че ползите от членството са многократно повече от 

това, че сме претърпели някоя загуба - тук или там.  
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Имаше ли някакво устойчиво разделение на труда между екипите, които 

работеха по подготовката - тези в София, за разлика от тези в Брюксел или на 

експертно равнище?  

  
Да, в известна степен имаше такова разделение, но - като цяло - координацията 

на оперативно ниво беше съществена. Разбира се, аз говоря за енергийната част, но 

предполагам, че това, което ставаше за енергийния сектор се е отнасяло като схема и 

за всички останали работни групи. И в Брюксел имаше хора, които отговаряха за това, 

но основната работа беше в София.  

Между другото, чудесно се работеше с Мисията в Брюксел. В това отношение 

нямахме никакви проблеми и това е заслуга най-вече на г-жа Меглена Кунева. Тя не 

само имаше властовата позиция - като министър без портфейл, но и създаваше нужната 

оперативна атмосфера, а и колегите в Брюксел бяха на висота в това отношение.  

Естествено, това беше процес и на усъвършенстване на работата - в това 

отношение при нас (говоря за енергийния сектор) първоначално беше сложно 

сработването на екипа, защото това бяха хора от различни институции. Тук включвам и 

представители от търговски дружества, които на този етап бяха все още държавни, т.е. 

дружествата бяха подчинени на министъра, който можеше да изиска съответните 

експерти. Паралелно с това не трябва да забравяме и факта, че има огромна разлика 

между това да си служител в едно търговско дружество и да си служител в 

администрация. Потокът на информация е различен, мисленето е различно. И 

фактически този процес беше и процес на напасване, на структуриране на екипа и на 

принципа на ефективно разпределение на задачите. Реално, в организационен план, 

това беше по-сложният елемент, но това беше в началото, защото енергийната глава 

беше една от първите затворени. Така че ние, грубо казано, много дълго не сме се 

мъчили. Енергетиката е един много затворен сектор или поне беше такъв. Това е сектор, 

в който експертизата винаги се е тачела. Така аз имах привилегията да работя с хора, 

които се познаваха по между си независимо от рокадите в позициите им – това бяха 

хора от системата и с опит в нея, което се оказа особено важно. Казвам го, защото аз 

знам други сектори, където движението на кадри създаваше реални проблеми.  

  
Всъщност това е следващият ми въпрос - защо, според Вас, по някои глави 

преговорите приключват много бързо (ето, Вие казвате енергетиката - една 

година), а по други преговорите се проточват повече от три години?  
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Не си спомням дали беше точно една година, но беше относително бързо. При 

преговорите по глава „Енергетика“ имаше много силен политически момент - пак 

подчертавам, че едно от условията, за да продължат активно преговорите,  беше да  се 

приключи въпросът с АЕЦ. Просто трябваше да се изчисти тази тема, така че този 

политически момент беше много важен. Но другата причина за тази скорост, извън 

политическия момент относно енергийния сектор, е, че и на политическо ниво нещата 

бях подготвени много сериозно години преди това. По времето на правителството, 

начело с г-н Иван Костов, беше свършена много грандиозна работа. Аз Ви казах за тези 

реорганизации, за новия закон, за смяната на стратегическата рамка и всичко това беше 

насочено с мисъл напред за създаване на много стабилна основа.  

Другото важно разбиране, което беше наложено и което въобще промени 

подхода към преговорния процес по енергийната тема, е, че енергийният сектор  

трябва да се развива на пазарна основа, а не като социален сектор. За съжаление, към 

днешна дата време често се наблюдават прояви на политическо ниво, които подменят 

това разбиране. Сега има много повече залитане в популизъм и в търсенето на 

социалния елемент, защото въпросът за така наречената енергийна бедност, когато е 

свързана със социалната бедност, се изостря и става все по-чувствителен.  

Тогава на политическо ниво беше абсолютно ясно, че секторът трябва да се 

развива на пазарен принцип. Защото иначе няма да дойдат инвеститори, а ние имахме 

отчайваща нужда от инвестиции. Инвеститорите няма да дойдат, ако няма пазарни 

отношения – западните инвеститори, които в крайна сметка дойдоха, търсят пазара и 

стабилността. Така че промяната в това разбиране много облекчи ускоряването на 

инвестиционния процес.  

И другият фактор, който въобще не е маловажен, е човешкият фактор, свързан с 

една добре структурирана схема за водене на преговори. Процесът беше много 

интензивен - освен тези формални срещи, които имахме като работна група, ние имахме 

и непрекъснат оперативен контакт. Ръководството на енергийния сектор също имаше 

много важна роля - както с разбирането за необходимостта от реформи, така и с 

подкрепата на преговорните процеси. Г-н Иван Шиляшки беше председател на 

Комитета по енергетика (по-късно агенция) до 2001 година, след това институцията 

беше трансформирана в министерство, като министър стана г-н Милко Ковачев. И 

двамата имаха много ясно разбиране, че секторът е пазарен. Г-н Милко Ковачев беше 

работил и много дълго време в сферата както на енергетиката, така и конкретно по 

международни проекти и в областта на международните отношения. Разбира се, на 

политическо ниво трябва да подчертаем и ролята на г-н Симеон Сакскобургготски  като 
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премиер, защото неговите контакти със западния свят бяха на непознато преди това 

ниво, (което създаде допълнителни условия за положително развитие на процеса от 

държавна гледна точка - аз съм имал и лична възможност да се уверя в това).  

  
Как се изработваше позицията на България по дадена преговорна глава?  

Кои бяха преките участници, които взимаха решенията?  

  

  

Имаше едно постановление на Министерски съвет в това отношение, посветено 

на преговорния процес, където детайлно беше описан механизмът от формална гледна 

точка. Като цяло всичко минаваше през работна група, след което се одобряваше от 

Министерски съвет и се отиваше на преговори. В общи линии това беше подходът, но 

на оперативно ниво, без да звучи нескромно, аз бях така като диригент, който води 

работата, за да се подготви позицията на работната група. Искам обаче да подчертая, 

че през цялото време – пак на оперативно ниво - съм бил и във връзка с министерство 

на външните работи, откъдето получавах съдействие. Там имаше двама души, които 

искам специално да спомена с благодарност.  

  
Разбира се.  

  
  

Единият е Владимир Мишев, който вече е пенсионер. Това е човекът, който ме е 

учил в много голяма степен и на дипломация. И другият беше Бойко Мирчев, който сега 

е заместник-министър на външните работи. Той тогава беше директор на дирекция 

„Европейска интеграция”. Това са хора, с които съм бил през годините в непрекъснат 

контакт, независимо че не винаги мислехме еднакво. Имало е питания, имало е 

търкания, имало е неразбиране… Но в крайна сметка, важното беше да стиковаме 

позиция, която да звучи защитимо от гледна точка на енергийния сектор и да бъде 

приемлива и от гледна точка на дипломацията, от гледна точка на политическото 

измерение на това, което искаш да кажеш.  

Така че аз не мога да кажа, че това е бил един константно гладък процес на 

единомислие, но в крайна сметка резултатът беше постигнат и това беше най- важното.   

А имаше ли връзка между конкретната ни позиция по дадена преговорна 

глава и Националния план за развитие?  

  
Какво разбирате под Национален план за развитие в случая, защото те са много?  
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Ами, Вие конкретно кой се спомняте?  

  
  

В енергийния сектор имаше национална енергийна стратегия. Мисля, че имаше 

и Национален план за развитие на икономиката. Към 1998 г. имаше дори решение на 

Министерски съвет, което беше свързано с т.нар. Реалистичен план за извеждане на 

блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“ от експлоатация. С други думи, съществуваха няколко 

документа с по-принципно значение, но подготовката им не беше свързана с дейността 

на работните групи. Работните групи следяха безспорно какви са политическите 

решения, които се вземат, и съобразяваше позициите си, но не са имали преки 

отговорности за подготовката им.  

  
Имаше ли някоя страна-членка, от която активно да черпим опит и знания?  

  

В интерес на истината, аз лично съм имал срещи основно с експерти от 

Комисията, не толкова с национални експерти от страните-членки. Все пак имаше и 

такива, само че те бяха по-скоро в рамките на определени проекти. Напр. през периода 

1999-2001, когато аз бях член на Държавната комисия за енергийно регулиране, имаше 

проекти за нейното развитие. Там даже се стигаше и до парадокси. Напр. в един момент 

се опитаха да ни натрапят консултанти за това как да си развиваме регулаторния орган, 

които идваха от страни, които нямат развит регулаторен орган. Така че по-скоро чрез 

такъв тип проекти ни се обясняваше какво става в страна Х или Y, но не в контекста на 

преговорния процес.  

За преговорния процес като цяло комуникацията беше основно с Брюксел 

(основно с Европейската комисия). Аз имах привилегията да познавам много голяма 

част от експертите в Брюксел, които отговаряха за България още преди да се върна в 

България, защото в периода 1996-1998 г. работех в една международна организация – 

Енергийната Харта, която е със седалище в Брюксел. Така че за мене тази комуникация 

беше много лесна. И другото нещо, което ми помагаше много е, че аз, както вече 

споменах, още от 1992 година се занимавам с темата „европейска интеграция” в 

областта на енергетиката, а по-късно специализирах в тази област в университета 

Лимерик в Ирландия. Мога и да Ви покажа нещо за илюстрация… [Г-н Нейков показва 

книга със събрани статии на тема „Европейска интеграция”].  

Вижте годината!  

  

  

94-та. „Енергийна политика на Европейската общност”, Славчо Нейков. -  
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Доста впечатляващо! 94-та година!  

  
Да, имам статии и от 1993 г. по темата.  

  
  

Вашият опит със сигурност е бил доста ценен!  

  
  

Просто исках да илюстрирам, че за мене това бяха доста познати неща. Към това 

ще добавя и един друг важен факт – имах възможността и относително бързо да свикна 

с „брюкселския език“, който е съвсем… „дивна история“, ако мога така да се изразя.   

Защо?  

Защото трябва да разбираш какво ти казват. В началото си в тотален шок, защото 

не можеш нищо да разбереш - човек разбира думите, но не можеш да разбереш какво 

точно имат предвид с тях. И след това свикваш с всичко това. Така че за мене това беше 

до много голяма степен по-лесно в сравнение с други мои колеги, защото аз познавах и 

хората, а и бях свикнал на брюкселския начин на комуникация.  

  
За първия програмен период от нашето членство е имало предвиден 

бюджет от 11 млрд. евро, които трябва да отговарят на политическите приоритети 

на България. Как се определяха тези приоритети? Как се разпределяше 

бюджетът?  

  
В това отношение аз имам много лесен отговор в две думи - не знам. Аз от януари 

2006-та година (тоест, една година преди да България да стане член на ЕС) до края на 

2012-та година бях директор на Енергийната общност във Виена. Така че не бях тук в 

България и не съм участвал в този процес – за това и нямам отговор на въпроса Ви.   

Добре. Продължаваме нататък. Спомняте ли си да е имало участие на НПО-

сектора или браншови организации в преговорния процес, в изготвянето на 

позициите?  

  
Не. Не си спомням да е имало.  

Сигурно е имало ангажименти под някаква форма, но със сигурност  нищо, което 

да направи впечатление. Искам да Ви кажа, че в края на деветдесетте години и веднага 

след 2000 година работата по европейско направление беше доста „тънка работа“, ако 

мога така да се изразя. Защото, за да участваш в този процес, трябва да имаш какво да 

кажеш. Въпросът не е само да се появиш някъде, а и да имаш какво да кажеш – за целта 
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обаче трябва да си наясно с аргументацията отзад, което е база за целия този процес. 

Така че аз не мисля, че тогава е имало повече от една-две неправителствени 

организации, които са били наясно за какво точно става дума. И затова, пак казвам, 

сигурно е имало, но нищо, което да се отличава, нищо, което да се запомни. 

Единственото ярко открояващо се изключение беше Центърът за европейски 

изследвания.   

Вие вече споменахте, че от Брюксел са били много добронамерени. 

Споделяте ли мнението, че Европейската комисия е била най-добрият приятел на 

България в този процес?  

  

Абсолютно! Абсолютно до последно го споделям това мнение и колкото повече 

години минават, толкова повече съм уверен в това.  

Фактически ролята на Европейската комисия, от гледна точка на това измерение 

- тази комуникации с България в преговорния процес, може да бъде разглеждана на 

няколко нива.  

Едното е пояснение на това за какво става дума, което беше наистина много 

важно. Защото аз вече споменах, че само пет години преди началото на формалния 

преговорен процес за членство в ЕС имаше хора, които смятаха, че това е шпионска 

дейност от страна на европейските институции. Така че това беше първият важен 

момент - да ти обяснят технологията; да ти обяснят процеса; да ти обяснят в какво 

влизаш и какво се очаква от тебе.  

Второто нещо, което беше много важно от страна на Европейската комисия, беше 

финансирането - под най-различни форми - за усъвършенстване на законодателството, 

на административната рамка (по най-различни предприсъединителни програми, което 

е свързано с много пари). В интерес на истината, ако трябва да бъдем абсолютно 

откровени, през призмата на изминалите години, схемата беше така направена, че тези 

пари ( не всичките, но по-голямата част от тях) се връщаха в Западна Европа. Бяха 

наемани западни консултанти, трябваше да се купува западна техника и т.н., което е 

нормално. Аз не го оспорвам, но просто съм длъжен да спомена този факт. Длъжен съм 

да спомена, че даже по някой път - като държавен служител - съм бил и в ситуации, 

които сега изглеждат смешни. Например, идва при мене западният експерт, който няма 

понятие от българския енергиен сектор; започва да те разпитва в рамките на проекта; 

пише една купчина глупости; праща ти ги след това, ти му ги редактираш и му ги връщаш 

обратно и той ги публикува като негови. Тези случаи не бяха много, но определено ги 

имаше.  
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Имаше и друг случай. Идва съответната група - екип от експерти, които правят 

едно голямо нищо по някакъв нормативен акт. Проектът изтича като време. На тях им 

свършват парите и те са зависими от твоя подпис. И аз лично съм бил в ситуация, в 

която предпочиташ да подпишеш, за да ти се махнат от главата - в буквалния смисъл 

на думата, да ти те се махнат от главата. Това са техни пари, техни експерти и така 

нататък. Но, ако не подпишеш и кажеш, че това, което са написали, е пълна глупост и 

въобще не ни устройва, кой знае какъв скандал може да стане, (защото излиза директно 

от тебе и можеш да изгубиш и работата си).  

Така че не всичко е било така... „по мед и масло и покрито с рози“, но важен е 

крайният резултат. От такава гледна точка, това целево финансиране беше много 

важно, защото, като изключим малкото странни или непрофесионални моменти,  

имаше нужда от много бързи и сериозни достижения - нещо, което ние не можехме да 

направим сами. Защото, за да подготвиш един нормативен акт, особено, който е в духа 

на европейското законодателство, ти трябва да познаваш серия от стратегически и 

нормативни документи на Европейския съюз, Така че определено без тази помощ 

нямаше да можем да се оправим.  

Мисля, че Ви посочих две основни направления, по които ролята на 

Европейската комисия, беше изключително положителна и много приятелски настроена 

- в това отношение съдействието беше невероятно, особено като свикнеш  с езика на 

брюкселската бюрокрация, което се оказа особено важен момент.  

  
Когато се говори за присъединяването ни към НАТО и към Европейския 

съюз, много често се използва изразът „евро-атлантическа интеграция”.  

  
Точно така беше при нас.  

  

  

Така беше? Според Вас това е…  

  

  

Не е „според мене“.  

Аз имах привилегията да бъда, според акт на правителството (мисля, че беше от 

2003 г.) единственият държавен служител, който беше член на Междуведомствения 

съвет за интегриране на България в НАТО. Всички останали членове на този съвет бяха 

политически фигури. В този акт на правителството бяха записани длъжностите на 

членовете - зам.-министър-председател, министри, зам.-министри и главния секретар 

на Министерство на енергетиката (това бях аз).  
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Членството ни в НАТО беше много важно, може би е било и conditio sine qua non 

за членството ни в Европейския съюз. Не знам дали сте гледали момента, в който 

България се присъедини към НАТО, - министърът на външните работи Соломон Паси 

беше в Брюксел и се разплака - това беше дори в новините по CNN. Може да го 

намерите в интернет. Той въобще се оказа човек с много голяма визия по отношение на 

евро-атлантическото ни бъдеще, която изрази още през 1990 г., когато някои политици 

му се изсмяха.  

Така че безусловно двете теми НАТО и ЕС бяха абсолютно обвързани в 

контекста на евроинтеграционния процес на страната ни. Питали са ме:  

„Какво правиш ти в Междуведомствения съвет за интегриране в НАТО? Ти си 

представител на енергийния сектор”.  

В тази връзка да спомена, че в НАТО има няколко Комитета, които се занимават 

с енергийни теми.  

  

А спомняте ли си да е имало някакви конкретни геополитически 

обстоятелства, които да са повлияли по един или друг начин на преговорите?  

  
Сигурно е имало, но аз не съм се докосвал до това. Това е въпрос, на който 

Соломон Паси сигурно може да Ви напише трактат. Той е изключително професионален 

в това отношение. Но безспорно връзката - дори за лаик в политиката като мене (аз 

винаги съм бягал от политиката) за сфери на влияние Изток-Запад веднага личи.  

Още повече, не забравяйте, че България беше страна, считана за един от най- 

верните сателити на Съветския съюз. България е стратегически много важна граница и 

за Европейския съюз, и за Източна Европа. Така че със сигурност има и много 

геополитика, но аз не съм компетентен да коментирам тази тема.  

  
Смятате ли, че България успя да се подготви за членството по време на 

преговорния процес?  

  
България направи „чудеса от храброст“, за да се стигне до този резултат. Г-н 

Симеон Сакскобургготски като премиер направи едно изявление по повод дискусиите 

по време на преговорите за ядрената енергетика. Той каза, че ако бяхме изтървали 

момента, сигурно ще станем член на ЕС, но към 2032 г. Това беше хипербола, но по 

същество беше вярно - може би щяхме да влезем в ЕС с голямо закъснение - 

евентуално с Хърватска. Но междувременно щяхме да изпуснем няколко милиарда 
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еврофондове, няколко милиарда чуждестранни инвестиции, щяхме да се колебаем в 

политически план за кой съюз точно искаме да членуваме.  

Да не забравяме, че и в ЕС настъпиха проблеми. Аз в това отношение имам един 

любим цитат, който го споделям със студентите или с младите дипломати, когато имам 

лекции по енергийна дипломация. Това е цитат на думи на господин Шойбле (той беше 

доскоро министър на финансите на Германия), произнесени на 3 юли 2016 г. Есенцията 

на изказването му, включващо няколко много силни изречения, е, че Европейският съюз 

не може повече да продължава да се развива с тази демагогия, защото това води до 

увеличаващ се евроскептицизъм.  

През 2016 г. цитирах тези изречения по време на форум в Европейския 

парламент и, условно казано, не предизвиках особени симпатии към себе си – особено 

в представителя на ЕК, който участваше в дискусиите.  

Да обобщя - ако бяхме закъснели с присъединителния процес и бяхме изпуснали 

момента, в който Европейският съюз беше в много силна възходяща позиция,  нещата  

щяха  да  бъдат  много  по-сложни  и  от външнополитическа, и от вътрешна гледна 

точка.  

Така че аз смятам, че за много кратко време държавата ни успя да се подготви и 

успя да докаже, че можем да бъдем членове на Европейския съюз.  

Да припомня, между другото, че ние го доказахме няколко пъти. За енергетиката, 

например, процесът на приватизация на голяма част от енергийните дружества през 

2003-2004 г. беше много голям тест за готовността ни за членство. но за политическата 

ни готовност за членството имаше друг тип изпитания отпреди това - ако си спомняте, в 

един момент България даде коридор на натовски самолети да бъде бомбандирана 

Сърбия. Това беше много сериозен политически тест и нашите братя сърби и до ден 

днешен не са го забравили. Аз не знам дали сте ходила в Белград…  

  
Ходила съм, да.  

  
  

Виждала ли сте сградата, която са я оставили от бомбардировките? Всичко са 

друго са ремонтирали, но това там са го оставили. Така че има и много деликатни 

моменти, свързани с целия политически преход, най-важната част от който за нас, 

безспорно, е членството ни в ЕС.  

  
А смятате ли, че това е повлияло на скоростта, с която се развива 

преговорният процес?  
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Да! Абсолютно!  

В случая България доказа (като страна), че е готова политически да поема и 

рискове и действия, които са в унисон с с политиката на клуба, към който се стремиш!  

Пак казвам, аз съм лаик в политическата сфера, но така виждам нещата.  

  
Имаше ли нещо, което можеше да стане „друго-яче” в процеса на 

подготовка – било то от българска страна или от страна на Европейския съюз?  

  
Ще Ви отговоря само от гледна точка на преговорите по глава „Енергетика“. В 

това отношение, първото, което можеше да стане по-добре, беше от страна на Брюксел 

да не ни „извиват ръцете“ - без основание за трети и четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй”. 

Защото това си понамирисваше на борба за пазари - нека да си го кажем едно към едно.  

А от вътрешна страна, мисля, че всички, които се занимаваха с процеса на 

присъединяване – и политици, и експерти - може би не дообясниха някои неща 

достатъчно добре. Аз също бях непрекъснато по медиите, но ще си позволя да кажа, че 

основната роля за тези пояснения беше на политическата класа – тя обаче имаше едно 

огромно преимущество, което не зависеше от политиците (те не го бяха създали, а 

просто се възползваха). Това е, че българският народ беше емоционално готов 

страната ни да стане член на Европейския съюз. Общественият устрем беше налице. 

Имаше хъс, имаше желание, имаше нужда от реформи. Всичко това беше „облечено“ в 

една голяма емоция за целия този процес. Така че това беше като „дюшеш“ за 

политическата класа и дори такива неща, които не са дообяснени достатъчно добре, 

вървяха поради тази причина.  

Пак подчертавам – от гледна точка на времето - преговорният процес изглежда 

многопластов и е приятно човек да си спомня. Но най-важното е резултатът –  

България стана страна-член на ЕС и това я промени изцяло. Щастлив съм, че бях  част 

от този процес!  

  
  

  
  
  
  
  

Дата: 21.11.2017 Интервюто взе 

Любомира Попова  


