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

членство в ЕС?  

  
Целият процес е много ярък спомен за мен. Аз не бих го разделил на отделни 

части, макар че той беше дълъг. В самото начало работех по програмите ФАР, които 

бяха предприсъединителeните инструменти, ръководех една от програмите по ядрена 

безопасност от 1994 година.  

В областта на енергетиката – винаги съм се занимавал и с преговорния  процес.  

Разбира се, подписването първо на заявлението за членство през 1995 година, беше 

съществен  тласък  напред.  Тогава бях  в Комитета  по  енергетика,  така  се наричаше 

тогава, и се занимавах с  тези  въпроси.  През  1998  година  станах  член  на основния 

преговорен екип, като началник отдел Европейска интеграция. Тогава главен 

преговарящ беше Александър Божков, но в самото начало беше Ирина Бокова, като 

заместник-министър на външните работи, - заявлението за членство беше подписано 

по нейно време.  

Работил съм с всички главни преговарящи и най-ярко, може би, беше 

затварянето на глава „Енергетика”. Това беше време на смесени чувства – 

удовлетворение от това, че напредваме и че в крайна сметка целта може да бъде 

постигната, и неудовлетворение от това, че не всичко можеше да бъде постигнато.  

Беше много емоционално!  

Но общата цел беше постигната, ние се придвижихме към цялостно приключване 

на преговорите и към членство на България в ЕС.  

  
Разкажете малко повече за това. Защо се получи така? Защо не успяхме да 

постигнем максимума в глава „Енергетика”?  

  
Докато бях в администрацията на Министерски съвет, работех с Юлиана 

Николова, която ръководеше дирекцията, се занимавах с много от инфраструктурните 

глави – с околна среда, с транспорт, и с енергетика, в частност. Това беше много 

обогатяващо, за да мога да имам по-широк поглед върху общия преговорен процес. 

Практически главите не са отделни, те са взаимосвързани – много от елементите се 

припокриват или изискват много тясна  координация.  Моят  спомен  е,  че  ние  имахме 

идеална координация, в която всеки се опитваше да представи по най-добър начин 

областта, в която работи, да постигне максимума, да постави приоритетите в 

конкретната област.  
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Примерно, изключително влияние върху сектор „Енергетика” имаше затварянето 

на глава „Околна среда” – тъй като в една от най-тежките преговорни части в глава 

„Околна среда” беше така наречената Директива за големи горивни инсталации, която 

поставя критериите за въздействие върху околната среда на енергетиката на емисии на 

азотни окиси, серни окиси, частици и други замърсители на околната среда. тя беше 

тежка с това, че трябваше да бъдат договорени преходни периоди за прилагането на 

тази директива. Работата по нея започна много рано, но самото приключване завърши 

някак си прибързано – без особена координация между двете министерства. Говоря за 

Министерство на околната среда и Министерство на енергетиката, защото главата беше 

водена от Министерство на околната среда, а въздействието основно трябваше да бъде 

реализирано в сектор „Енергетика”.  

Ние винаги можем да искаме повече, но те бяха в рамките на разумното и 

постижимото. Както Александър Божков казваше, преговорите са изкуство на 

възможното, както и политиката по принцип. Не винаги можеш да постигнеш това, което 

много ти се иска. То е въпрос на компромиси, на обща координация, на “малко повече 

тук, малко по-малко там”.  

Разбира се, ключова част от глава „Енергетика” беше също преговарянето и 

постигането на договореност по запасите на петрол и петролни продукти, също една 

много тежка директива, изискваща много сложна координация с организации като 

Държавен резерв, Военните резерви, Гражданските резерви. Увеличаването им – с 

течение на времето – беше свързано с много тежки финансови задължения.  

Това са, две части от глава „Енергетика”, които някак си останаха не много 

познати на обществото.  

Казвам „Не много познати на обществото“, защото глава „Енергетика” се свързва 

с нещо, което не е типично за нея, а именно – затварянето на първи до четвърти блок 

на АЕЦ Козлодуй. То не е и много типично, защото това е сфера, в която Комисията 

нямаше „acquis” и въобще не Комисията, а Европейският съюз, преди това – 

Европейската общност, тогава все още нямаха писани правила. Нямаше мандат от 

парламента и от Договорите. Договорът за Евратом е една от основните части, но той е 

насочен много повече към осигуряването на доставки, осигуряването на безопасност на 

работещите и околната среда. Но самите въпроси за безопасността на инсталации, в 

частност – на ядрени инсталации, беше и до ден днешен остава национална 

отговорност, тоест не е част от общностното право. Поради това и самата  

Комисия имаше проблеми да адресира този въпрос.  



  4  

  
Защо беше емоционално?  

  

Защото, специално частта по Козлодуй – блокове от едно до четири, беше 

предварително договорена. имаше подписан меморандум между България и  

Европейската комисия от предходния кабинет, от който съвсем ясно беше, че са поети 

ангажименти: за затваряне на първи и втори блок (през 2002 г.) и имаше една 

оставена… имагинерна врата за трети и четвърти блок, където имаше различия в 

позициите - българската страна беше заявила позиция, че затварянето им трябва да 

стане след 2006 г., а Европейската комисия твърдо беше заявила, че те трябва да бъдат 

затворени през 2006 г. Именно тази „имагинерна врата“ след това се превърна в един 

доста емоционален спор – вътре в страната, който бе много тежко възприет широко от 

населението и остава неразбран, бих казал, до ден днешен.  

  
Всъщност нямаше как да не бъдат затворени трети и четвърти блок?  

  

  

Не. Този въпрос с малките реактори практически е въпрос далеч преди България 

да заяви своето желание за членство в Европейския съюз. След аварията в Чернобил 

през 1986 г. бяха написвани множество конвенции от страна на Международната 

агенция по атомна енергия, целящи да подобрят международната среда, в която може 

да бъде регулирана ядрената енергетика. Защото днес е известна фразата: – че ядрена 

авария, където и да било, е ядрена авария навсякъде… Поне от репутационна гледна 

точка за тази технология. И това се доказа с течение на времето, включително с 

аварията във Фукушима, която се случи през 2011 г. Като минимум, въздействието е 

репутационно – репутационно върху страните, репутационно върху технологиите, 

репутационни върху операторите, които носят отговорността.  

Тоест 90-те години, когато започнаха процесите на демократизация – в нашата 

страна и в много от страните от Централна и Източна Европа, този въпрос беше вече 

обсъждан – на ниво Г20, на ниво Г7., за да може да бъде успокоено общественото 

мнение, бяха набелязани няколко страни и няколко реактора.  

Мога да кажа на изкупително жертви: и това бяха два реактора в Литва, два 

реактора в Словакия и четири реактора в България.  

Явно са водени множество разговори. Аз не съм участвал във всички от тях, но 

България беше подписала още през 1993 г., споразумение с Европейската банка за 
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възстановяване на развитие. С него беше поела ангажимент вече за затваряне и то 

доста по-рано (през 1997-1998 г.) - на блокове едно до четири.  

Впоследствие бяха положени усилия за по-реалистичен график.  

Меморандумът, подписан от министър Михайлова за затварянето през 2002 г.  

година на блоковете – първи и втори, а с различните виждания на двете страни за 2006 

г. – трети и четвърти, беше всъщност резултат от тези преговори. Когато поех глава 

„Енергетика”, това вече беше предрешено. Разбира се, усилията, които положихме, бяха 

да се промени специално датата за трети и четвърти блок, за която беше оставено 

различие в мненията между Комисията и България.  

  
Следващият ми въпрос, Вие отговорихте вече горе-долу на него, но кое е 

това, което не се знае, а трябва да се знае за преговорния процес? Нещо, което е 

останало неразбрано от обществото?  

  
Усилията бяха несъмнено към достатъчно широка дискусия, достатъчна 

информираност за процеса. Винаги, обаче, ще има неудовлетворени.  

Не смятам, че това са справедливи критики - като цяло към преговорния процес. 

Защото той е ясно структуриран процес. Той се води по определени механизми и 

несъмнено в него участват много експерти.  

Много по-късно се коментираше и това дали не е трябвало България да поиска 

да бъде гласувано членството на референдум. Някои страни го направиха…, но те са 

изключение.  

Днес се вижда, че това е бил един правилен процес, защото България 

днес е съвсем друга държава – съвсем друго е нейното присъствие, нейното 

значение в Европа и света.  

Това, което е неудовлетворение за мене, лично, от целия процес е, че ключови 

реформи и ключови глави – като глава „Правосъдие и вътрешни работи”, останаха 

замъглени в съзнанието на обществеността – заради други дебати, включително и 

дебата покрай първи до четвърти блок. Днес виждаме, че глава „Правосъдие и 

вътрешни работи”, която беше затворена последна, продължава да играе изключителна 

роля за бъдещето на страната, за виждането на страната. Включително, виждаме днес 

– ние искаме да бъдем членове на Шенген, но все още не сме и критиките са към към 

глава „Правосъдие и вътрешни работи”.  
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Ние днес искаме да растем по-бързо като икономика, а виждаме, че всъщност 

икономическата среда в голяма степен се влияе от фактори, които са част от 

правосъдие и вътрешни работи.  

С други думи, за обществото остана недоразбрана значимостта на тази глава и 

в известна степен останаха недокрай реформирани редица системи, които до ден 

днешен са обект на наблюдения и усилия - и от българска страна, и от страна на ЕК - 

тези въпроси да бъдат решени и окончателно затворени.  

  
А към момента на началото имаше ли някаква конкретна визия за целите на 

присъединяването на България към ЕС?  

  
В България имаше лутане до 95 г., бих казал до 97 г. (до финансовата криза) – 

кои искаме да бъдем и къде искаме да бъдем.  

Може би именно затова ние започнахме късно преговорите, макар че 

започването на преговорите не е плод само на желанието на една страна. То е взаимно 

желание. Аз мисля, че нямаше готовност и в рамките на ЕС да бъдат отворени 

преговорите с България.  

И това може би е разбираемо от тяхна гледна точка, защото абсорбционният 

капацитет да приемеш страни, да преговаряш с тях, да можеш да завършиш тези 

преговори, те да могат да се настроят към „правилата на клуба“ е тежък процес за всяка 

една страна. Самият преговорен процес е израз на доброволен частичен отказ от 

суверенитет. Влизането в този клуб ограничава до известна степен твоя суверенитет и 

това трябва да е осъзнато движение към членство.  

Но като че ли широко в обществеността това беше възприето като по-скоро едно 

неясно виждане:  

„Да, там има едни богати страни, в които ние искаме да пътуваме, искаме да 

получаваме техните заплати, нека да се движим към тях…”  

Но без да се осъзнават изцяло отговорностите, които са свързани с членството 

и съответно, включително и частичният трансфер на суверенитет към органите на съюза 

– към Комисия, към Парламент, към Съвет. Това може би не беше докрай широко 

оповестено, широко обсъждано и широко възприето.  

И до ден днешен се чуват гласове в тази посока, за съжаление, не само у нас, но 

в цяла Европа, че „кои са тези чиновници в Брюксел, които ще ни казват какво да 

правим…“  
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Имаше ли устойчиво „разделение на труда” в екипите, работещи по 

подготовката за членство – примерно, тези в София, за разлика от тези в  

Брюксел; или работещи на политическо и на експертно равнище, или друго?  

  
По отделните глави имаше чести експертни срещи, имаше водещи експерти в 

отделните части, изработваха се позициите на експертно ниво, впоследствие те се 

обсъждаха на политическо ниво, координацията с Брюксел беше по мое мнение, добра. 

Тя се водеше от Външно министерство.  

Имаше понякога липсваща обратна връзка за някои от нещата, които би трябвало 

да бъдат по-детайлно… почувствани, бих казал дори. И не става въпрос за практическа 

информация, а за усещането за преговорите, за партньорството в тези преговори, за 

езика на тялото в преговорите, на жестовете… Това понякога отсъства, защото четенето 

на директиви или на регламенти, или трансформирането им в българското 

законодателство е доста суха материя. А тя има много тънкости, които… в самия 

преговорен процес се проявяват.  

Тоест, имаше добра структура като цяло – и на експертно, и на политическо ниво.  

Но имаше колеги от политическия екип, които не познаваха преговорния процес; 

не познаваха експертната основа на преговорния процес; не познаваха дълбоката 

дискусия, която води до определени решения. И за тях може би беше по- трудно да 

разберат защо на експертно ниво има едно мнение и защо на политическо ниво то може 

да се разминава.  

Защото това са политически лица, избрани в определената страна. Те имат 

своята изборна база вътре в страната. Те са избрани на основата на програма вътре в 

страната и много често това, което идва през преговорния процес, задълженията, които 

се поемат в преговорния процес, те не винаги бяха готови да ги разяснят на своята 

изборна маса; да могат да ги транслират от експертно във външнополитическо и 

вътрешнополитическо послание.  

Според мене обаче имаше много добър, структуриран механизъм, много ясна 

подготовка и на екипите тук, и в Брюксел, а след това транслирането в политически 

решения и политически позиции.  

  
Защо, според Вас, по някои преговорни глави преговорите приключват за 

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

беше най-тежкото в преговорния процес?  
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Главите са с различна тежест. Самият обем на европейското законодателство в 

различни страни е различно голям. Но всъщност те са най-тежки, когато имат сериозни 

финансови последици, защото това означава поемане на финансови задължения – и от 

нас, и от ЕС. Примерите, които дадох, с големите горивни инсталации, с 90-дневните 

запаси на петрол, петролните продукти и енергийната сигурност... Другите, които 

изискват много тежки преговори, са вътрешните реформи, които трябва да се случат и 

много често страните са по-чувствителни към неикономически сектори, когато става 

въпрос за основни функции на държавата – като вътрешен ред и сигурност, правосъдие, 

включително ролята на държавата в осигуряване на сигурността. Това са много често 

възприемани от държавите като изконно национални въпроси и там самият преговорен 

процес и самите реформи, които трябва да се случат, са много по-чувствителни и 

траещи по-дълго. Понякога не са възприемани от държавите или не са желани, по една 

или друга причина.  

  
Как на практика се изработваше българската позиция по дадена преговорна 

глава?  

  
Преговорните глави се водеха от специализирани преговорни екипи, които 

подготвяха позициите на експертно ниво. После преминаваха през координационен 

механизъм, включително в администрацията на Министерски съвет където се 

координираха отделни министерства и регулатори. След това, одобрена от основния 

преговорен екип, позицията преминаваше към политическо утвърждаване, което се 

изразяваше в решение на Министерски съвет по съдържанието на определена 

преговорна позиция. Тя се изпращаше в Брюксел, но това беше само началото на 

преговорите, защото ти заявяваш своята позиция. Оттам нататък преговорите 

преминаваха в ръцете на МВнР; на хората, отговарящи за преговорния процес в 

Брюксел. В този процес имаше именно тънкостта до каква степен усещаш – не само 

технически владееш тази сфера, но усещаш позицията на страните. Така се постигаха 

определени предварително съгласувани позиции, които се утвърждаваха и бяха 

основата за затваряне на определена глава и за приключване на преговорите по дадена 

тема.   

А имаше ли участие на структури на НПО сектора или браншови 

организации в подготовката на българските позиции?  

  



  9  

Да, несъмнено, те първо представляват определени икономически интереси или 

граждански интереси, които несъмнено трябва и са вземани предвид. Множество 

организации са участвали. Мисля, че в самия ход на преговорния процес също така се 

появяваха различни центрове на влияние, центрове на интереси, центрове, които в 

някои случаи се изразяваха като неправителствени организации. И гласът на 

обществено, можеше да бъде чут и чрез взаимодействито с неправителствени 

организации.  

Вие сте участвал в целия процес от самото начало. Имаше ли разлика в 

начина, по който различните главни преговарящи водеха процеса?  

  
Винаги има винаги личен отпечатък върху процеса. Но мога да кажа, че и 

четиримата водещи лица на това взаимодействие, а по-късно и преговорен процес, бяха 

отдадени на работата си. Но най-важното е, че имаше приемственост – макар 

структурите да еволюираха с течение на времето, те винаги стъпваха на постигнатото 

от предходните екипи и в този смисъл, процесът беше добре структуриран. Личната 

роля беше важна, личната харизма или личните качества бяха важни, но като цяло това 

беше един национален процес с добре структуриран подход и с много приемственост 

между отделните преговарящи.  

  
А имаше ли министри, независимо от кой кабинет, за които 

евроинтеграцията е била личен политически приоритет?  

  
Аз бих поставил въпроса „имаше ли изключения от това”, защото беше правило…  

Да, имаше по-ангажирани хора несъмнено.  

Аз мога да кажа, че за мене беше ключова задача и личен приоритет, когато бях 

вече на политическо ниво като министър. За мене не е имало вариант „Козлодуй или 

европейска интеграция”, макар че аз съм ядрен инженер и добре разбирам, цялата 

чувствителност и на моите колеги, и на обществото по този въпрос. Аз съм работил там 

и знам, че много беше постигнато. Но също така за мене никога главната цел не е била 

различна от членството на България в ЕС.  

Аз мисля, че за целия кабинет, в който аз бях, това беше приоритет и не съм 

усетил някакво специфично отклонение от този приоритет.  

Несъмнено ролята на правителството на Иван Костов в започването на 

преговорите е много важна, защото беше дадено начало с ясни цели, ясна посока на 

движение.  
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И това помогна много на България да отговори сама на въпроса къде искаме да 

бъде.  

Появи се ясна посока – мисля, че тя беше много отчетливо следвана и от 

следващите две правителства, които практически подписаха договора. В политическите 

среди беше много широк консенсусът за това. Тогава нямаше отклонения от този 

политически консенсус и всъщност всички допринасяха за осъществяването на тази 

цел.  

И аз мисля, че това е обща постигната цел на България.  

Разбира се, ние имаме още много неща да постигаме в това пълноправно 

членство, защото и Шенген е пред нас, и еврозоната стои пред нас, и задълбочаващата 

се интеграция, която днес е отворена като възможност: има „клуб на желаещите“, защо 

България да не бъде част от този „клуб на желаещите“? Тоест това са цели, които трябва 

да се изяснят за да може активно да се мобилизира обществото за постигането им.   

По време на преговорите имаше ли някоя страна, която повече да подкрепя 

България, или друга, чиято съпротива да се е налагало да преодоляваме по време 

на процеса?  

  
Бяхме на обучение в Дания - още докато бях част от основния преговарящ екип 

и администрацията на Министерски съвет, където ни обучаваха по преговорен процес. 

Научиха ни, колко важно е създаването на критични маси от поддръжници по 

определени въпроси, защото между 27-те членки никога няма единно мнение по всички 

въпроси. Някой предлага определена политика или посока на движение. Сам не може 

да постигне нищо, търси съюзници, търси съмишленици, и така постига определена 

критична маса, за да предложи нещо на общностно ниво и да  го  постигне.  

В този смисъл, всяка една от страните имаше страна, която беше най-близко – членка 

на ЕС. Несъмнено Гърция играеше важна роля в опита да бъде разбрана България в 

рамките на ЕС и нейните послания - транслирани вътре в ЕС.  

Великобритания играеше много интересна роля в подкрепа на България. Аз бих 

казал, че Великобритания играеше такава роля в частност, преследвайки свои цели. 

Защото Великобритания също се опитваше чрез включването на повече страни, в 

известна степен, да разводни централизираната роля на Брюксел, на създателките на 

ЕС. Тя искаше да се включи малко отстрани на този водещ съюз между Франция и 

Германия.  

В крайна сметка тези страни имат определена и икономическа, и политическа 

тежест и тя несъмнено играе роля. Тоест по-малките страни правят повече усилие, за 
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да могат да постигнат определени цели, за да постигнат критична маса за постигане на 

определени цели.  

Великобритания ни подкрепяше. В частност, Великобритания много ни 

подкрепяше и в областта на усилията, които правехме за затваряне на трети и четвърти 

блок по-късно, тоест през 2007 и 2008 г., вместо 2006 г. Изглежда несъществено, но 

икономическият ефект от това беше съществен и моралният ефект можеше да бъде 

съществен. Не беше постигнато, но те ни подкрепяха в това усилие… Спомням си 

разговори с докладчика за България, Джефри ван Орден, в Брюксел по този въпрос. Той 

ме дръпна настрани и каза: „Какво искате да постигнем… да постигнете?” А аз казах:  

„Нищо повече от това, което вече е постигнато в рамките на подписания 

меморандум, а именно – искам да постигна приемане на българската позиция за 2007- 

2008 година”. И той ми каза:  

„O, Dear, you want to extend their lifetime”.  

Уви, това не беше прието. И все пак, заради постигнатата голямата цел, аз днес 

съм изключително удовлетворен от всичко, в което съм участвал, за което съм 

допринесъл и което сме постигнали като държава.   

А имате ли усещане кои страни повече са ни спирали?  

  
  

На Балканите има трайни исторически съюзи. В рамките на ЕС и преговорите с 

ЕС, поначало, страни като Румъния и Сърбия са много по-близки в историческите си 

политически връзки с Франция. Ние сме много по-близки в историческите си връзки с 

Германия. Тоест това са различия, които в определени моменти са се чувствали, но не 

мога да кажа, че някоя страна специално се е опитвала да ни пречи, защото, когато бяха 

започнати преговорите с България и Румъния, имаше вътрешен консенсус в ЕС, че – да, 

на тези страни трябва да бъде даден шанс да проведат преговори и евентуално да 

станат пълноправни членове.  

Новите страни членки, тези от 2004 година, живееха в самодоволството, че са 

постигнали нещо; че са вече членове. Те нямаха особено желание да се вслушват какво 

искат новите преговарящи. Това беше моето усещане, че те бяха далеч от нашите 

проблеми.  

Много конструктивна и балансираща роля играeха по-малките страни, които от 

собствен опит знаеха, какво може да бъде постигнато, и искаха да помогнат. Говоря за  

Дания, Холандия, Швеция, Финландия..  
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А от другите страни от Централна и Източна Европа имаше ли някоя, от 

която по-активно да черпим опит?  

  
Още в началото на преговорите имаше посещения и консултации по отношение 

на структурирането на процеса – в Полша; специално – как са провели преговорите си, 

каква е структурата им. По-нататък имаше обсъждания също и с други страни – как се 

структурират, какви са трудностите в определени сектори.  

  

За първия програмен период на членството на България е имало 

предвиден бюджет от около 11 млд. евро, който е трябвало да отговаря на 

българските политически приоритети? Те по какъв начин се определяха и по 

какъв начин се разпределяше този бюджет между отделните сектори?  

  
По отделните преговорни глави, примерно преговорните глави, в които аз съм 

участвал, имаше договорена значима „проява на солидарност” от страна на ЕС за 

преодоляването на последиците от ранното затваряне на блоковете от 1 до 4, която по-

нататък беше увеличена и днес вече е близо милиард евро. Не помня точната сума, но 

беше 600, близо 700, след това допълнително около 300 млн. Сума, която  все още се 

използва.  

Така се акумулираше и общата помощ, която би могла да бъде осигурена. Тя, 

разбира се, е на базата и на население, на базата и на брутен вътрешен продукт, на 

базата на икономически показатели – къде си в момента като икономическо ниво спрямо 

средното и докъде можеш да стигнеш. Тоест това са агломерирани суми, на базата на 

опита и на конкретната ситуация в страната. Мога да кажа, че специално в областта на 

енергетиката, ресурсите, които бяха осигурени за подпомагане на страната, за проява 

на солидарност за последствията от първи до четвърти блок бяха разделени на два 

големи потока – енергийна ефективност и подпомагането на извеждане от експлоатация 

на блокове.  

Прозорецът „енергийна ефективност” всъщност набеляза и постигна значими 

резултати. Например, днес има значими такива проекти, европейски финансирани, за 

обновяване на сгради. Но всъщност ние го започнахме с прозореца по енергийна 

ефективност – от фонда „Козлодуй”. Те бяха по цяла България, по общините – започна 

се с болници, с общински сгради. В областта на ядрената безопасност до ден днешен 

се изразходват средства, свързани с напредъка в извеждането от експлоатация на 

първи до четвърти блок. Има реален, измерим ефект и по отношение на енергийната 
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ефективност в страната, и по отношение на мисиите на въглеродни окиси, и по 

отношение на намаляването на зависимостта от внос – множество реално измерими 

ефекти от прилагането на тези програми, които бяха допълнени, разбра се, от други 

програми на Европейския съюз, които са част от тези 11 млрд.  

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

приятел на България по време на преговорния процес?  

Това именно е задачата на Европейската комисия.  

Европейската комисия е администрация, която обслужва страните членки и в 

частност, страните кандидатки.  

Разбира се, тя може да бъде по-голям приятел, по-малък приятел, но винаги тя 

трябва да играе ролята на приятел – в това няма нищо учудващо.  

Но несъмнено в един такъв комплексен процес, ако те не те подпомагат да 

разбереш европейското законодателство и не ти дават примери, ако не те коригират в 

посоката, в която  се  движиш,  когато  си  подготвяш  позициите;  ако  не  са  открити  и 

добронамерени с тебе в процеса на преговори, тогава този процес е обречен.  

Самият факт, че ние го постигнахме, е едно косвено доказателство, че Комисията 

е приятел. Страните членки не са пряко въвлечени в преговорите… Те са ангажирани в 

даден, по-късен етап, защото те трябва да изразят своето мнение за това, че дадена 

глава може да бъде затворена – че страната е постигнала минимума, необходим за 

затваряне на главата като ангажименти. В този смисъл, те играят ключова роля, но 

медиаторът е Комисията и, ако медиаторът не ти е приятел, ти си в много тежко 

положение. Аз имам прекрасни спомени от редица хора, с които съм работил – и на 

експертно ниво, и на политическо ниво. И мога да кажа само, че това са хора с 

изключително високи професионални, морални качества, които съм чувствал винаги по-

скоро са приятели, отколкото като хора „от другата страна на масата“.  

  
Когато се говори за присъединяване към НАТО и ЕС, много често се 

използва изразът „Евро-атлантическа интеграция”. Смятате ли, че това е 

отражение на реална тясна обвързаност на процесите или е по-скоро удобна 

езикова формулировка?  

  
Това са два отделни процеса. И между другото, те са очевидни и, ако погледнем 

членството на отделните страни на ЕС, повечето от тях - членки на НАТО.  

Но не всички!  
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Това са процеси, които си влияят, защото имаше влияние в българското членство 

и от страна на САЩ – много съществено, много положително като цяло. Те винаги са 

окуражавали ЕС да бъдат отворени, да приемат повече членове. Дори са подтиквали ЕС 

към токова поведение и към такава политика. Но двата процеса са отделни един от друг.   

Спомняте ли си да е имало геополитически фактори, които да са влияели 

на предприсъединителния процес?  

Несъмнено!  

То е даденост, то е част от нещата.  

Но какво конкретно бих могъл да дам като подкрепа на такава теза?  

Аз мисля, че го казах – ролята на САЩ като практически глобален лидер по това 

време, неоспорван никъде, единствен към този исторически период и несъмнено 

тяхната роля в окуражаването на ЕС към разширяване и съответно, поддръжка и на 

страни, които бяха страни кандидатки, имаше сериозна помощ от страна на САЩ при 

подготовката. В частност, в моята сфера ние много тясно работихме с Американската 

агенция за международно развитие USAID в областта на енергийното 

законодателство…  

И много други неща… Изграждането на енергийния регулатор, имаше много 

помощ в тази посока. Тоест тяхната роля несъмнено беше геополитическа, макар и не 

пряко свързана с преговорния процес.  

  
Последен въпрос. Смятате ли, че имаше нещо в целия процес, което 

можеше да стане по друг начин, било то от българска страна, било то от страна на 

ЕС?  

  
Би било глупаво да кажа, че не имало.  

Всеки процес е хубаво да бъде анализиран, да бъдат научени уроците и те да 

бъдат… включително, обществено обсъждани. Защото си струва да извлечеш поуки от 

всичко, което си постигнал, и от всичко, което не си постигнал.  

Най-важен е винаги е крайният резултат. Ние сме членове. Това е съществено 

постижение за България!  

Бих се радвал, ако това по-широко се изразява в България, но също така 

разбирам защо някои хора са критични. Разнообразието в мненията е нещо важно. Но, 

за себе си, съм убеден, че съм направил всичко, та моите деца да живеят в един по- 

добър свят, а това, че България е член на ЕС, е постижение именно в тази посока.  
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Страхотен завършек! Кои са тримата души, които задължително трябва да 

интервюираме според Вас?  

  
Юлиана Никонова, Владимир Кисьов. Кой друг...? Вероятно, Ирина Бокова и 

Поли Попова, защото те са също ключови хора от ранния период на преговорите и по- 

късно също.   

Много благодаря още веднъж!  


