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

членство в Европейския съюз?    

    

Не мога да кажа само един спомен. Просто ще спомена моменти на голямо 

вълнение и моменти на голямо разочарование.    

Моментите на голяма вълнение, за мене лично, са от декември 1992-ра година, 

когато парафирахме Споразумението за асоцииранe на България, Европейското 

споразумение. Тогава почти се почувствах като че ли току що са признали България. 

Другият сходен вълнуващ момент за мене - пак беше през декември, но през 1999-та 

година в Хелзинки, когато получихме покана за започване на преговорите за членство.    

Що се касае до моментите на разочарование, те бяха през 1997-ма година, когато 

Комисията публикува становищата по молбите за членство на страните от  Централна и 

Източна Европа и препоръча започване на преговори с шест страни, а с другите шест 

страни, между които и България, не препоръча откриване на преговори.    

Това беше много разочароващо. За всички, които сме работили по въпросника на 

Комисията, по всички структури на Споразумението за асоциирана - комитет, 

подкомитети, Съвет за асоцииране и т.н., за нас в този екип това беше много тъжен  

ден. И вторият момент на разочарование беше през 2002-ра година, когато 

Европейският съвет в Лаакен взе решение да приключи преговорите с десет от 

преговарящите страни и да продължи преговорния процес с България и Румъния.    

Тоест, това са ми ярките спомени, където съм изпитала лично вълнение.     

    

А някоя интересна случка да Ви идва наум?     

    

Конкретна случка... От 1992-ра година: помня в Брюксел шампанското, което 

водещият преговорите от страна на Европейската комисия предложи на българската 

делегация. Бяхме 15-тина души от българска страна за парафирането и края на 

преговорите, когато той вдигна тост и каза - „Вие заслужихте Вашата чаша шампанско!”.     

След 7 кръга преговори бяхме постигнали асиметрично (в полза на България) 

отваряне на пазара за промишлени стоки в рамките на 10-годишен период, договорили 

бяхме разширен пазарен достъп за така наречените „чувствителни“ сектори – 
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търговията с текстил, стомана и селскостопански стоки. Да не забравяме, че към този 

период Европейската общност беше, в общи линии, митнически съюз и обща 

селскостопанска политика с доста протекционистична търговска политика – мита, квоти, 

количествени ограничения. По-нататъшното задълбочаване на интеграцията – 

Договорът от Маастрихт за създаването на Европейския съюз - предстоеше да се случи.    

Също така, пак с шампанско, 1999-та в Хелзинки, след като през нощта - някъде 

към един-два часа - приключи заседанието на Европейския съвет и излязоха 

заключенията, когато българската делегация имаше каса шампанско, за да отбележи 

този така тържествен момент. Усещането, че си част от екип… (те бяха различни екипите 

през 1992-ра и 1999-та година… аз просто имах привилегията да бъда в целия процес 

на България). Усещането, че се постига нещо, което е важно за България, което е 

национална цел на твоята държава, е много вълнуващо!    

И заслужава шампанското!    

    

Според Вас какво трябва да се знае за пътя на България към  

Европейския съюз, а все още не се знае?    

    

Връщайки лентата назад, ние се връщаме в периода преди мобилните телефони 

и интернетът да ни бъдат основно средство за общуване. Връщаме се в края на 90-те 

години на миналия век и мисля, че това десетилетие, последното десетилетие на 20-ти, 

век бе белязано от този дух в Европа, който беше на обединение и, в същото време,  с 

войните в Югославия. То бе отбелязано със задълбочаване на интеграцията вътре в 

Европейския съюз, защото 1992-ра година е Договорът от Маастрихт, после е Договорът 

от Амстердам. Тоест това са едни десет години, наситени с много събития - вътре в 

Европейския съюз; мирните конференции за бивша Югославия; донорските 

конференции; стартирането на трите етапа за изграждане на еврозоната; Шенгенското 

споразумение… Всичко това се е случило през последното десетилетие на миналия век, 

започнало 1990-та година с обединението на Германия, с решенията през1994-та от 

Европейския съвет в Есен да стартира процесът на разширяване към страните от 

Централна и Източна Европа, подписали Споразумение за асоцииране. Едно 

десетилетие на важни събития: четвъртото разширяване с Австрия, Швеция и   

Финландия, но и референдумите - референдумът в Дания, който отхвърля Договора от   
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Маастрихт, референдумите в Швейцария, която подава молба за членство, и в  

Норвегия, която завършва преговори за членство и не влиза след референдум.     

Тоест, когато говорим за членството на България в Европейския съюз, трябва да 

си дадем сметка най-вече колко много енергия - политическа, физическа, човешка, 

интелектуална е инвестирана в този процес. Някак си не бих казала, че не се знае, но 

по-скоро се приема за даденост:    

„Да, 2007-ма влязохме, участваме, сега ще бъдем председатели...”    

Въобще, изглежда като че ли „винаги сме си били там“. Това е много добре, но 

всъщност исторически не беше така. Много усилия бяха необходими. Много! И то от 

страна на България... Всички правителства работиха по членството на България, всички 

политически сили. Аз не знам в други страни такъв политически консенсус за постигане 

на национална цел, както беше в България през целия този период.    

    

Към момента на началото на преговорите имаше ли ясна визия за целите на 

присъединяването на България към ЕС или по-скоро идеята беше да на 

изоставаме от останалите бивши соц-страни?    

    

Целта „членство” България формулира още 1990-та година, с решение на    

Великото народно събрание. Тоест, тази цел, че България ще стане член на 

Европейския съюз, е определена от българската политическа класа, независимо от това 

другите наши партньори как са решавали и как са напредвали.     

Беше ни трудно, много дълго преговаряхме още там, в Европейското 

споразумение за асоцииране, да се запише, че крайната цел на асоциирането е членство 

в Европейския съюз. И по това време Европейската общност не беше готова още. 

Разбира се, започва подготовката за еврото, за Маастрихтския договор... Тоест, съюзът 

беше насочен към себе си и още не мислеше за  

разширяването. И все пак в нашето Споразумение постигнахме, че крайната цел на 

България (макар че искахме да е споделена, да е двупосочна целта), ще бъде членство, 

което беше така важно. И през 1994-та година, вече с решенията на Европейския съвет 

в Есен, който формулира  и критериите (икономически,  

политически и за приемане на законодателството) се взе решението, че тези страни  
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от Централна и Източна Европа, които желаят това, ще станат членки на Европейския 

съюз. Подаването на молбата за членство, на 14 декември 1995 е съпроводено с един 

меморандум, в който България заявява защо иска да стане член на ЕС (прилагам за 

сведение копие от молбата и меморандума). Заявяваме, че членството в ЕС е 

стратегическа цел от национален интерес, изразяваме своята привързаност към 

ценностите на ЕС, дефинирани в Договора, стремежа си да развиваме добросъседски 

отношения, да участваме активно в регионалното сътрудничество, за да дадем своя 

принос към мира и стабилността в Европа    

Когато вече откривахме преговорите за членство - през февруари 2000-та година 

(може би в архива на Външно министерство се пази „Opening Statement” на тогавашния 

министър Надежда Михайлова и, ако го намерите за целите на това изследване, ще 

бъде добре - какво е заявила България още 2000-та година за стартовата си позиция, с 

която влиза в преговорите за членство). Тогава във Външно министерство и не само, и 

в Министерски съвет, се работеше много… работили сме много, много… много часове 

работа, бих казала, за това да се формулира още на този етап с каква стартова позиция 

ние влизаме в тези преговори.     

Спомням си, че още тогава ние заявихме, че споделяме целите на Икономическия 

валутен съюз, че приемаме законодателството по вътрешния пазар, защото  

законодателството по вътрешния пазар е sine qua non, то не подлежи на дерогации, 

преговори и преходни периоди; че желаем да се присъединим към Шенгенското 

пространство. И ако намерите в архива на Министерството „Opening Statement”, ще бъде 

добре, за да се отговори точно на въпроса „Как тръгна България към тези преговори?”.    

Защото сме стартирали с официално заявена позиция.    

    

Имаше ли някакво устойчива разделение на труда в екипите, работещи по 

подготовката за членство - например, тези в София, за разлика от тези в    

Брюксел или разделение на експертно равнище, или по някакъв друг начин?    

    

Не смятам, че е имало нещо като „разделение на труда“. По-скоро имаше нива на 

формулиране на позиция или вземане на решения по позицията на България. Към 

Министерски съвет се създаде Съвет по европейски въпроси, който имаше експертно 

ниво, което формулираше [конкретното съдържание на позициите], и  политическо ниво 
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- министрите, за да може, след експертите, на политическо равнище да се взимат 

решения, когато България поема ангажименти. Така че поскоро бих казала - не 

разделение на труда, а стриктно се спазваше йерархията на вземане на решения.     

По отношение на разделението между София и Брюксел - по това време нашето 

представителство в Брюксел не беше много голямо. Министерствата започваха да 

изпращат своите представители в Мисията  към Европейския съюз (след членството ни 

тя стана представителство). Мой спомен (личен) е, че всъщност като дипломат 

български в Брюксел аз заминах 1993-та година - след подписване на Европейското 

споразумение - и тогава за пръв път се създаде отделно дипломатическа мисия към 

Европейската общност. Преди това българският посланик към Белгия представляваше 

България към Европейската общност и към НАТО. Така че в първата мисия бяхме шест 

души дипломати заедно с посланика - основатели на първата дипломатическа мисия на 

България към Европейската общност. И постепенно съставът започна да се увеличава. 

Ето сега, за председателството [на Съвета на ЕС], разбирам, че са аташирани в Брюксел 

почти 100 души. Вече то е едно цяло министерство в Брюксел. Но тогава не беше така. 

И основният фокус на работата беше сътрудничество на екипите в София с дипломатите 

в Брюксел, които бяха и пряката връзка с Европейската комисия. Все пак говорим за 

един период, когато България и Брюксел все още се опознаваха. Не знаеха, заради 

Студената война и Желязната завеса, не знаехме достатъчно един за друг и Мисията в 

Брюксел имаше тази огромна задача да съдейства при формирането на позиция по 

политиките - селскостопанската, търговската, преговорите, които странитечленки 

водеха; България да бъде „в темпо“, да бъде своевременно информирана и да може да 

реагира.     

От този период пак имаше един момент, в който бяхме разочаровани. Това беше 

през 1995-та година, когато Европейската общност прие този списък на трети страни, 

чиито граждани трябва да притежават виза за влизане на територията на Европейския 

съюз. Този списък много ни огорчи по това време.     

Аз си спомням как имахме разговори в Комисията и един началник-отдел във  

„Вътрешен пазар”, който беше по „Свободното движение на хора“, на нашия въпрос: 

„Защо България е в този списък? България е страна, асоциирана към Европейския съюз; 
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влязло е в сила споразумението…” и този началник-отдел ни гледаше много изненадано. 

Той за първи път чу, че България е асоциирана към Европейския съюз.    

    

Сериозно ли?    

    

Абсолютно сериозно!     

Почти бяхме като попарени...     

Но аз искам само да илюстрирам, че това е периодът, когато се опознавахме.  

И когато аз направо го попитах в прав текст: „А защо ни включихте [в този списък]?”, той 

каза:    

„Не знам. Никой не се обади за вас.”    

Защото в списъка на страните, чиито граждани не трябва да притежават виза, 

влизаха много задморски територии на големите страни-членки, които нямат статута на 

асоциирана страна, какъвто има България по силата на Европейските  

споразумения, (водещи към членство). Но гражданите на тези задморски територии 

попадаха в списъка   

[на страни] без визи, а България беше в този списък - за необходимост от виза. Много 

ми беше...      

    

Просто за нас никой не се е сетил?    

    

Да, той беше много откровен… ужасно откровен в разговора си с нас! Да!    

    

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

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

    

Това зависи от обема европейско законодателство, разпределен в тези 

преговорни глави. Несъмнено тези законодателни области, които изискват значителен 

финансов ресурс - не, за да се приеме законодателството, а за да се приложи, - изискват 

по-дълъг период на преговори, за да може да се уточни дерогация или преходен период.    

Примерно, околна среда, във всичките й аспекти - въздух, вода, отпадъци, 

опазване на природата - беше много тежка глава. Не по-малко тежка беше главата 
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транспорт, също с различните видове транспорт. Ангажиментът - да се транспонира 

европейското законодателство в националното - трябваше да бъде разположен във 

времето. Всъщност всичко онова, което можеше, трябваше да се направи до датата на 

членство (индикативната дата за членство). А когато се преценяваше, че периодът 

трябва да е по-дълъг, вече преминавахме във фазата преговори за преходния период, 

защото той е период за прилагане на европейското  

законодателство след датата на членство. И там, където са такива тежки области и 

изискващи много допълнително финансиране, се напредваше трудно…     

Давам примера с околна среда в преговорите, защото европейските екологични 

стандарти са много високи. Европейският бизнес трябва да спазва тези екологични 

стандарти и европейският бизнес по никакъв начин не искаше да се съгласи на дълги 

преходни периоди за новите страни-членки, които ще дадат сравнително преимущество 

на техните индустрии спрямо тогавашните страничленки. След това се направи едно 

изследване… Доколкото си спомням, Световна банка направи едно изследване върху 

Полша, че, ако трябва да се въведе екологичното законодателство на Европейския съюз 

без преходни периоди по околна среда, беше необходима някаква сума, която се 

равняваше на три пъти брутния вътрешен продукт на Полша. И възникна въпросът:  „Кой 

ще го финансира?”. Естествено, трябваше да се намери някакъв баланс, който всъщност 

беше компромисът по отделните законодателни актове - преходни периоди между седем 

и десет години, за да може да се позволи едно прогресивно въвеждане, което да не 

налага финансов шок нито върху Европейската общност, нито върху странатакандидат.    

По подобен начин дълги бяха преговорите по свободното движение на работници 

и отварянето на пазарите за свободно движение на капитали. Като от страна на 

страните-кандидати, главно от Централна и Източна Европа, искането беше за до десет 

години преходен период за свободното движение на капитали във връзка с 

придобиването на земя от чужденци. Тоест, отварянето на пазара за работници, 

отварянето на пазара за капитали между общността и между странитекандидати, беше 

обект на дълги преговори. В крайна сметка, компромисът беше седемгодишен преходен 

период за отваряне на пазара за работници и седемгодишен за отваряне за свободно 

движение на капитали, в частност - покупката на земя. Просто исках да илюстрирам защо 

някъде е по-кратко, а някъде е по-дълго.    
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Да, да, точно това беше и въпросът. А как се изработваше на практика 

позицията на България по дадена преговорна глава? Кои бяха преките участници 

в изготвянето на позицията?    

    

Позицията на България се изработваше в работните групи от секторните 

министерства, като броят на работните групи съответстваше на броя на преговорните 

глави. И всяко министерство знаеше по кои преговорни глави председателства 

работната група и кои други министерства са членове на тази работна група, за да стане 

национална позиция, а не ведомствена позиция. Така че изработването на позиции 

тръгваше на експертно ниво в работните групи, след това минаваше през Съвета по 

европейски въпроси и Министерски съвет и, когато се изработи позицията, чак тогава се 

изпращаше в Брюксел. Вече в Брюксел, Мисията я връчваше на Комисията, 

Европейската комисия от своя страна представяше насрещна позиция на Европейския 

съюз, т.е. на страните-членки. Тоест ставаше една размяна на позиции, писмени, от 

страна на ЕС и от страна на странатакандидат.    

    

А изготвянето на българската позиция имаше ли връзка с Националния 

план за развитие на страната?     

    

Опитвам се да се върна към този период….     

В цялата Централна и Източна Европа, току-що започнала да въвежда пазарната 

икономика, имаше едно голямо подозрение към думата  „план”. Когато от Брюксел,   

Европейската комисия се обърна към страните-кандидати и всъщност поиска от нас  

(всичките страни-кандидати) да си направим Национален план за развитие, защото ние 

вече сме една свързваща се икономическа единица и икономическото развитие на целия 

континент трябва да върви равномерно. Та, въпреки съпротивата срещу думата  „план”, 

се подготви Национален план за развитие, подготви се Национална програма за 

хармонизация на законодателството. Даже имаше едно… много беше смешно, защото 

това беше  „National Programme for the Adoption of the Acquis”, абревиатурата NPAA. 

Чиновниците, които работиха по отделните сектори на тази програма, кодово си 
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говореха:  „Какво стана с NPAA-а” (енпиейей-а). Това беше много смешно и никой не 

разбираше какво е това  „NPAA-а”… Но Националният план за развитие, Националната 

програма за приемане на законодателството бяха основните структурни документи, 

рамкови документи, на основата на които се изработваха позициите.    

    

Ясно. А имаше ли министри, независимо от кой кабинет, които виждаха в 

членството на България в Европейския съюз свой личен политически приоритет?     

    

Интеграцията на България е един процес, продължил 15 години – започнал 

1992ра и приключил 2007-ма. Сигурно можем да изброим колко кабинета са се сменили 

по пътя. Както споделих, екипът, който е работил по европейското направление, 

независимо от това кой е оглавявал екипа, винаги се е радвал на политическа подкрепа. 

Тоест, не може в един човек да се фокусира такъв приоритет, защото това е членство 

на цялата държава. То е национално усилие. Няма как да е усилие на един човек.     

Но аз бих искала да отбележа динамиката, която получи процесът, по време на 

министър-председателя Симеон Сакскобургготски - известен в Европа. Била съм с него 

на заседания на Европейския съвет, където българският министърпредседател 

свободно преминаваше от един език на друг, познаваше се с всички  държавни 

правителствени глави. Все пак преговорите са и дипломация - в тях има и този елемент 

на взаимно доверие… взаимно познание… И мисля, че този период даде голямо 

ускорение на процеса на присъединяване на България.     

Аз си спомням испанско председателство, когато в рамките на шест месеца 

България затвори преговорите по седем глави, защото темпото на отваряне и на 

затваряне на преговорните глави не се задаваше толкова от нас, колкото се основаваше 

на преценката на нашата степен на готовност, която преценка се правеше отвън. И на 

тази преценка вече влияят различни фактори. И аз мисля, че факторът    

Симеон Сакскобургготски оказа положително влияние върху темпото.    
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А имаше ли разлика в начина, по който главните преговарящи Александър  Божков, 

Владимир Кисьов и Меглена Кунева водеха преговорния процес?    

    

Господин Божков… господин Божков беше в началото на преговорния процес. 

След него главен преговарящ беше господин Владимир Кисьов, заместник-министър на 

външните работи и… главен преговарящ до 2001-ва година, когато Симеон 

Сакскобургготски спечели изборите. Тоест върху господин Божков и върху господин 

Кисьов - като главни преговарящи - падна основната натовареност по откриването и 

стартирането на преговорите за членство.     

Аз си спомням, с господин Кисьов сме пътували от столица на столица, за да 

представим какво е направила България, за да паднат визите, което беше едно голямо 

усилие. След това вече, когато госпожа Кунева пое като главен преговарящ, беше 

периодът на завършване на преговорите. Да, по пътя имаше пак трудни моменти за 

решаване, най-трудният - затварянето на глава  „енергетика”.     

Така че не мога да… [правя преки сравнения]. Просто всеки един от тях е дал 

сърцето си в преговорния процес, но не като личен актив, а като част от един голям екип, 

работещ за членството на България.    

    

Имаше ли някоя конкретна страна-членка, на чиято подкрепа да сме 

разчитали?     

    

Знаете ли, в този период страните-кандидати много си помагаха един на друг. 

Значи, аз съм била при колегите във Варшава, при колегите в Будапеща, които, 

затворили вече някои преговорни глави, споделяха с България някои особености и 

трудности. Просто мога да кажа, че в този период имаше една солидарност. Въпреки на 

пръв поглед да е изглеждало като едва ли не съревнование кой по-напред, ние просто 

споделяхме много по между си.     

От страна на страните-членки също сме имали подкрепа… Тогава се учреди този 

инструмент  „twinning”, който даваше възможност администрации на  

страничленки да се свържат към  администрации в страните-кандидати, за да могат да 

пренесат своя опит, който новата страна-кандидат да използва в подготовката си и това 

беше хоризонтално упражнение. Гърция много ни подкрепяше в преговорите. 
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Прибалтика имаше своите адвокати в лицето на Северния фланг, Централна Европа 

имаше своите адвокати в лицето на Германия и Австрия, а Югоизточна Европа (тогава 

само България и Румъния) се радвахме пък на подкрепата на южния фланг - Гърция, 

Италия... Франция традиционно си е адвокат на Румъния, Испания… Испания много ни 

подкрепяше!   

Испания страшно много ни подкрепи, така да се каже, на финалната права, когато вече 

напредвахме към края на преговорите.    

    

А по какъв начин? С позицията си или по-скоро с някакви конкретни съвети, 

които получихме?    

    

Ами… най-вече със своето председателство, тъй като в ръцете на 

председателството на Съвета е Конференцията по разширяването и всяко 

председателство правеше график колко глави ще се отворят с всяка една от 

странитекандидати на основата на докладите на Комисията за напредъка. Прибалтика 

дръпна много при шведско председателство, ние направихме голяма крачка със седем 

глави затворени при испанско председателство. Тоест, по-скоро е политическа воля.   

Поскоро политическа воля.    

    

Казахте, че много сме си помагали по между си страните-кандидатки.    

Можете ли да откроите някоя, от която активно сме черпили ноу-хау?    

    

Тази страна-кандидат, която беше най-добрият преговарящ, беше Унгария и 

всъщност унгарците договаряха и преходни периоди. Те бяха, така да се каже,  

„frontrunners”. И вече веднъж като е създаден прецедентът, се пренася и към останалите. 

Полша е една голяма страна и малко по-бавничко напредваше - въвеждането на 

законодателството отнемаше повече време. Така че Полша, като найголямата от 

източноевропейските, зададе ритъма на разширяването (то не можеше да стане 

побързо, докато Полша не е готова), а Унгария зададе дизайна на преговорните позиции.     
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А чия съпротива се налагаше да преодоляваме по време на преговорния 

процес?    

    

Мисля, че този дух на обединение на Европа доминираше процеса. Едва ли не 

между страните, поемащи ротационното председателство, имаше съревнование кой ще 

тласне процеса на разширяване по-напред.     

Но има и обективни обстоятелства. Обективно обстоятелство е финансирането 

на процеса… Защото, с влизането, общата селскостопанска политика се разпростира 

върху новите страни-членки. Това става от бюджета на Европейския съюз - кохезионната 

политика, структурната, регионалните фондове… Тоест, финансирането е обективна 

рамка, в която може да се случи разширяването. И ако има някой, който е имал някаква 

съпротива, тя е била от тази гледна точка - колко да абсорбира ЕС. И затова 2002-ра, 

когато се реши десет страни (Big Bang) да  

бъдат присъединени, а България и Румъния да се приемат малко по-късно, (всъщност 

това „малко по-късно“ е следващата финансова рамка). Защото десетте страни влязоха 

във финансовата рамка   

2000-та - 2007-ма; ние влязохме във финансовата рамка 2007-ма - 2014-та. Така че този 

критерий, който е свързан с абсорбционния капацитет (absorption capacity) на 

Европейския съюз не е политически. Той е абсолютно икономически - доколко може да 

абсорбира, като разпростре върху тях своите общи политики.     

    

Като споменахте финансиране, за първия програмен период на нашето 

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

програми, който е трябвало да съответства на нашите политически приоритети. 

По какъв начин се определяха тези приоритети и по какъв начин се 

разпределяше бюджетът?    

    

Първият програмен период - това е финансовата рамка 2007 - 2014-та, в чието 

договаряне България  не е пряко участвала. Ние бяхме наблюдател, подписали сме 

договора 2005-та година, чакаме да приключи ратификацията с оглед членство от 1  

януари 2007-ма. И всъщност, ние влизаме в този програмен период по условията, в 

чието договаряне ние не сме участвали. Тези 11 млрд. са всъщност политиките на 
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Европейския съюз - общата селскостопанска, кохезионната политика... И тогава 

трябваше да се прецени кой модел да се избере. Към този момент за кохезионната 

политика имаше няколко модела - единият беше Испания и Португалия, като кохезионни 

страни, които бяха насочили финансирането изцяло към инфраструктура - транспортна 

инфраструктура. Имаше модела на Ирландия, която беше насочила финансирането към 

образователната система - изграждането на технически тригодишни университети, 

които да могат да предоставят квалифицирана работна ръка за ИТ сектора на Ирландия. 

Имахме и гръцкия модел, който беше смесен.     

В крайна сметка, тогава се е взело решение от правителството финансирането  

да се насочи по испано-португалския модел и, всъщност, продължава и досега този 

модел - насочване на финансирането към  

инфраструктурното строителство.     

    

Но това решение се е взело от правителството?    

    

Правителството. Правителството.     

Всъщност, и при всички следващи правителства и досега финансирането е 

насочено предимно към инфраструктурната свързаност на България.    

    

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

браншови организации в подготовката на българските позиции?    

    

Да, много неправителствени организации бяха включени… Европейският 

институт, също Търговската палата, Стопанската камара…     

Позициите се изпращаха и до тях и в тези работни групи, за които споменах -  

към Съвета по европейски въпроси. Винаги се канеха и представители на браншовите 

организации, тоест, те също имаха своя глас в изработването на националната позиция.    
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А доколко е вярно, според Вас, че ЕК е била най-големият приятел на    

България по пътя към членство в ЕС?    

    

Преговорите за членство са между страната-кандидат и страните-членки, но  

опосредствено от Европейската комисия. Тоест, ние комуникираме пряко с 

Европейската комисия по подготовката на позиции, тя от наше име (от името на 

страната-кандидат) представя тази позиция пред страните-членки. В този смисъл ние 

винаги сме гледали на Европейската комисия като на нашия адвокат, защото 

странитечленки могат да имат чувствителности, резерви, а Комисията - тя слуша нашите 

аргументи и е нашият адвокат пред страните-членки. Затова я смятаме за наш приятел.     

    

Когато се говори за присъединяването на България към НАТО и към 

Европейския съюз, много често се употребява изразът „Евро-атлантическа 

интеграция”. Вие смятате ли, че това е отражение на реална тясна реална тясна 

обвързаност на процесите или просто е удобна езикова формулировка?    

    

Те са обвързани дотолкова, доколкото след края на Студената война и падането 

на Желязната завеса обединението на Европа тръгва на основата на споделени 

ценности - ценности, които са формулирани от евро-атлантическата общност. Като 

казваме „евро-атлантическата общност”, имаме предвид от двете страни на Атлантика. 

Организацията, която е от двете страни на Атлантика, е НАТО, а на територията на 

Европа е Европейската общност. Така че, когато говорим за ценност, ние говорим за 

евро-атлантически ценности. Те са на НАТО и на Европейския съюз.     

Сега, членството в НАТО предшестваше членството в Европейския съюз, но 

просто членството в Европейския съюз е всеобхватно. То е всички области. Не е само 

военно-политическата област. То е всички области на икономическия живот. Вълнуващо 

е, че мечтата на група български политици, събрали около себе си дипломати, експерти 

от 90-та година, е станала реалност на една цяла държава.    

Просто е много...много вълнуващо...    
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Спомняте ли си да е имало геополитически обстоятелства, които да са 

повлияли по някакъв начин на предприсъединителния процес?     

    

Пак да се върнем към  последно десетилетие на 20-ти век - епохата преди 

мобилните телефони...     

Ако се върнем там, това, което най-силно тревожи Европа, е войната в    

Югославия. Защото за първи път с „гореща война“ се поставя под заплаха мирът в  

Европа. Също - конфликтът в Чечня. Това всичко са събития, които са като „камбанен 

звън“, че трябва да се ускори обединението на Европа, за да се гарантира мирът и 

стабилността.     

В този период са Конференцията за сигурност и сътрудничество... В този период 

е Пактът за стабилност за Централна и Източна Европа - 95-та година в Париж… 

Всичките тези международни събития влияят върху процеса на обединяване чрез 

членство в Европейския съюз.     

    

А смятате ли, че България успя да се подготви по време на преговорния 

процес?     

    

Опитвам се да погледна от страни и да се дистанцирам малко от онази еуфория… 

еуфорията на членството.     

Мисля, че България можеше на по-широк фронт… Като казвам по-широк фронт, 

имам предвид по-големи части от обществото да бъдат запознати с това какво 

приемаме. Тоест не само политическата класа, която беше наясно,  

целеустремено напред  към членството, а повече граждани - гражданското общество да 

бъде понаясно какви ангажименти поема страната, защото това щеше да улесни 

изпълнението на тези ангажименти, щеше да скъси дистанцията.     

Мисля си, че тази дистанция... През първите няколко години след членството се 

мислеше като „нас и тях”. Това означава, че в предприсъединителния период широките 

слоеве на българските граждани не са били достатъчно приобщени в процеса, за да се 

промени мисленето на „нас и тях”. Защото ние сме Европейският съюз от 1 януари 

2007ма. Това е, което си мисля, че не беше достатъчно добре подготвено.     



17    

    

    

А от страна на Европейския съюз имаше ли нещо, което можеше да стане    

„друго-яче”?     

    

От страна на Европейския съюз това е пето разширяване. Тоест, формулата на 

присъединяване на нови страни-членки е отработена. Тя няма как да бъде по друг начин. 

Особеното в случая на Петото разширяване, където сме ние, е това, че 

странитекандидати за десет години трябваше да посрещнат двойно предизвикателство. 

От едната страна, е трансформацията (пазарната) и приемането на законодателството.   

Това нещо в предишни разширявания не го е имало.     

И възниква вече въпросът - може би това улеснява разширяването към тези 

страни, които, ако са имали пазарна регулация, по-трудно ще я променят, за да я 

хармонизират с другите, отколкото, ако са нямали пазарна регулация и направо 

въвеждат законодателството на Европейския съюз. Но като менталност, за кратък 

период (десет години) е труден процес.     

Може би това е нещото, за което Европейският съюз, прилагайки формулат а  

на предишното разширяване (на присъединяването на Австрия, Швеция и Финландия), 

не бе достатъчно подготвен... Преговорната рамка (това, което наричаме „negotiating 

framework”), тя не се различава съществено от това, което е предложено от четвъртото 

към петото разширяване. Не мисля, че би могло да бъде по друг начин. Но трябваше да 

се отчете, че е необходима и специална комуникация, насочена към  общественото 

мнение. Просто двете части на Европа – източната и западната бяха разделение почти 

половин век и сега си давам сметка, че има процеси в обществото, които просто трябва 

да узреят. Все още отчитаме разделения на „стари“ и „нови“ държави членки.    

    

  

  

Със сигурност! Можете ли да ми кажете кои са според Вас тримата 

найголеми експерти, които задължително трябва да интервюираме?    

    

Трябва да интервюирате задължително господин Станислав Даскалов… господин 

Станислав Даскалов, който водеше преговорите по Европейското споразумение, беше 
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първият постоянен представител на България в Брюксел и всъщност посланик на 

България, ръководител на мисията в този финален период  преди членството.. Неговия 

принос е много значителен. Също така, господин Владимир Кисьов, който беше главен 

преговарящ. Сашо Божков си отиде, светла му памет, но господин Кисьов на всяка цена 

трябва да го интервюирате, защото изнесе много на гърба си.     

    

Може и политици. Трите имена, които са най-важни за този процес.    

    

Сред политиците трябва да отбележим г-н Илко Ескенази – през 1992 година той 

ръководеше процеса на асоцииране, доверяваше се на нашите експертни оценки и 

много ни подкрепяше. Също така, г-жа Ирина Бокова, като зам.-министър на външните 

работи и секретар на Съвета по европейски въпроси – през 1995 година направи много, 

за да се даде тласък на процеса: да се организира институционално хармонизацията на 

законодателството (по Бялата книга за вътрешния пазар, приета през 1995), да подадем 

молбата за членство, да подготвим отговорите на въпросника на Европейската комисия. 

Що се касае до експертите, аз бях директор във Външно министерство, другият 

директор, в Министерски съвет - госпожа Зинаида Златанова. Дирекцията в Министерски 

съвет, заедно с дирекцията във Външно министерство много работиха… А, ето, сетих се 

- Бойко Мирчев, който в момента е генерален директор във Външно. Той беше директор 

на същия този заключителен етап и много ясно със Станислав Даскалов “Брюксел - 

София” комуникираше.     

Аз по това време бях посланик в Ирландия от 2003-та до 2007-ма, защото 2004та 

Ирландия пое председателството. Бях в Мисията в Брюксел (2001-2003) и ме 

прехвърлиха в Дъблин като посланик, за да работим на място с ирландско 

председателство и за голяма изненада на всички: “Какви са тези българо-ирландски 

здрави връзки!”, в края на ирландското председателство юни месец 2004-та година, ние 

затворихме всички преговорни глави.     

Но тогава… тогавашното ръководство на Външно министерство -  министър 

Соломон Паси (още един български политик с кауза за присъединяването на България, 

за предприемането на решителни действия това да се случи) взеха решение да изпратят 
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за председателството български дипломат, който е в течение на процеса и… така…  

Мога да кажа:    

„Mission accomplished”!    

    

Страхотно!    

    

Завършихме преговорите… Бяхме нещо като „ice-breaker” по това време. Защото 

през 2005-та предстоеше ратификацията на Конституцията на Европа, а референдумите 

във Франция и Холандия отхвърлиха договореностите за Конституцията за Европа. 

Тоест, преценявахме, че ЕС се приближава към една институционална криза и трябва 

да приключим преговорите, за да не ни засегне институционалната криза, (която 

действително продължи до 2007-ма - до Лисабонския договор…). Румъния имаше още 

пет глави и то тежки - „Околна среда”, „Транспорт”, така че нашата аргументация пред 

ирландското председателство беше да завърши преговорите с България, която е най-

напред – към май 2004 имахме само две глави останали за затваряне - „Конкуренция” и 

главата „Разни“ – („Miscellaneous”). Което, всъщност, точно ще изтегли и другата страна, 

така че  целият процес на разширяване към Централна и Източна Европа действително 

да бъде завършен.     

И това се случи… Ние затворихме тези глави. Договорът за присъединяване за 

двете страни започна да се пише. През този период, докато се пишеше Договорът, който 

е юридически много голям документ, Румъния успя да затвори оставащите глави, така 

че през 2005-та, на 25 април, двете страни подписаха Договора си за присъединяване. 

А Европейският съюз влезе в институционална криза след отхвърлената Европейска 

конституция във Франция и Холандия.     

Така че, мисля, че в този период решенията на София бяха много смели и 

прозорливи. България просто прояви прозорливост… Тогава много се говореше:    

„Decoupling с Румъния! Да се разделим! Те ни бавят!”.     

А всъщност формулата, която България предложи, въобще не беше за разделяне, 

а обратно - едната страна да приключи, за да издърпа и другата.     

Това се оказа успешната формула!     
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Приключихме с въпросника, но ако има още нещо, което се сещате, че 

искате да разкажете...    

    

Може би… бих искала да разкажа за нашата първа година на членство от януари 

2007-ма, когато от първия ден влязохме в преговорите по новия Лисабонски договор.    

Влизайки в тези преговори, с инерцията на подготвяне на национални позиции, 

която имаме още от преговорния период, започна тази настоятелност на България за 

изписването на „евро” на кирилица. Което - предвид многото отворени въпроси по 

Лисабонския договор -  някак си оставаше настрани от вниманието на партньорите ни. 

Освен България, проблеми имаха Литва, Латвия, Словения, които използват 

латиницата, но в национална употреба е „evro”, а не „euro”.     

И… започна една голяма кореспонденция… Председателят на Европейската 

централна банка Жан-Клод Трише аргументирано обясняваше на тогавашния български 

министър на администрацията Николай Василев, че „евро” е термин, а термин, не се 

превежда, не се транслитерира и така нататък… Тежка работа! Вече наближаваме края 

и тогава си спомням, че ние във Външно министерство с Дипломатическия институт 

направихме един анализ за това, че изписването на „еюро” на кирилица е „евро” и 

кирилицата е една от трите азбуки на Европейския съюз. Смяташе се, че Договорът ни 

за присъединяване, който е „treaty”… с висок ранг, защитава националната ни позиция. 

Но изведнъж получихме копието от Договора за асоцииране на Черна гора… Stabilisation   

Association Agreement за Черна гора, където в българската версия си беше написано с 

кирилица „еуро”, а не „евро”...     

Тогава направихме един  „non-paper”, който разпространихме. Посочихме два 

аргумента - единият, 95-та година, решението на Европейския съвет в Мадрид, който 

въвежда наименованието „euro” за валутната единица на еврозоната и отбелязва, че 

това е термин, който се изписва по друг начин, ако е  на друга азбука (към този момент 

това гръцката азбука). Това обяснява защо на банкнотите пише на гръцки. Тоест, нашият 

аргумент беше това решение, а вторият аргумент, че нашата азбука е трета азбука, 

тоест изписването на кирилица е „евро”, а не „еуро”. С този „nonpaper” и това обяснение 

блокирахме подписването на Споразумението с Черна гора.  
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В Подгорица много се разтревожиха. Госпожа Гергана Паси - европейски министър… по 

два-три пъти на ден разговаряше с техния европейски министър. Ние  

непрекъснато ги уверявахме, че ще решим въпроса, че не е срещу тях, няма да ги 

ощетим, въобще да не си представят, че България ще спре асоциирането на Черна 

гора...     

И заминахме за Брюксел. Португалското председателство… техният постоянен 

представител ни гледаше много строго и казва:    

 „Вие какво?! Току що сте влезли в Европейския съюз, тук сте се увили с 

националното си знаме ...“     

Въобще, смъмри ни.     

Ние обаче казахме нашите аргументи. Това беше, всъщност, заявяване на 

позиция...    Защо сме блокирали?     

Защото там трябва консенсус, тоест, те трябва да ни чуят. Иначе може и да ни 

прескочат. Беше важно да ни чуят, че ние имаме сериозни аргументи. Ние не искаме да 

блокираме. Ние не искаме да блокираме Лисабонския договор, не е политически 

издържано. Ние искаме просто да бъдем отчетени като национални аргументи.     

И започнаха едни преговори по една декларация… Ивайло Калфин беше външен 

министър, Гергана Паси - европейски. Ние с Гергана сме в Брюксел, и по телефона с 

външния министър Калфин съгласуваме декларацията. Те дават текст, аз на телефона 

- „Господин министър,...” Чувам: „Махни тая дума, махни...” Аз се връщам обратно:   

„Министърът не е съгласен, така… дай това...тъй-тъй”.     

Накрая успяхме да направим текст на декларация, с която България вдига 

резервата си по подписване на Споразумението с Черна гора, а португалското 

председателство приема аргументите на България за изписването на „евро” на 

кирилица. С тази декларация в един и същи ден беше IGC конференцията 

(Intergovernmental Conference) по Лисабонския договор и, след като свърши 

конференцията, (то е в рамките на Съвет на външни министри), беше и подписването с 

Черна гора.     

Това, което съм запомнила от това заседание… отворените въпроси по 

Лисабонския договор. Всяка страна… всяка делегация си казва резервите… Ние си 

казваме своите. Словения изтъква… Словения пише на латиница, но в страната 
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употребата е „evro” и това е част от Закона за Националната банка на Словения. Тоест, 

ако се отиде на „euro” с „u” а не с „v”, тя трябва да си промени закона. Литва и Латвия… 

вече не си спомням техните аргументи, но при тях също беше на латиница, но „evro”, а 

не „euro”. Всичките страни си казват  по различни части на договора аргументацията и 

накрая председателството сумира кои от аргументите се приемат и кои не се приемат. 

Като стигнахме до изписването, каза се, че се приемат единствено на България и беше 

много така…    

    

Това е било много голяма победа!    

    

Ами, да, ние току-що сме влезли!    

Гледат ни и не чуват какво говорим. Не са свикнали с нас.     

Не са свикнали, че сме вътре, както онзи началник отдел в ЕК през 95-а, който не 

беше разбрал, че сме асоциирани. Просто не са свикнали да ни слушат…     

Излизаме от заседанието и си спомням Димитрий Рупел (външният министър на 

Словения) идва при Ивайло Калфин и казва:     

„Как успя?! Аз сега, като се върна в Любляна, председателят на словенската  

Национална банка просто ще ме направи на нищо. Българите успяха, ти не успя!”     

Калфин го погледна и му каза “Димитрий, какъв ти е проблемът?! Мини на 

кирилица!”    

Беше страхотно! Беше страхотно!    

    

Това наистина беше страхотна история! Страхотен завършек на интервюто!     

    

Дата: 21.11.2017    

Интервюто взе Любомира Попова    

    


