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Бихте ли споделили с нас Ваш ярък спомен от процеса на нашата 

евроинтеграция? Какво е първото, което Ви минава през ума като кажете: „личен 

спомен за евроинтеграционния процес”?   

  

За мене евроинтеграцията, освен професионална тръпка, се оказа и личен път на 

развитие, споделен в много голяма степен с човека, с когото след това направихме 

семейство и, може би, като кажа „евроинтеграция”, първият много личен професионален 

спомен е вдигането на флага на България през 2004-та, когато България беше приета в 

НАТО. Ще обясня защо.   

Първо, защото това беше първото реално интеграционно вълнуващо 

преживяване. След него интеграционният хоризонт пред нас се разтвори напълно – 

НАТО, ЕС.. В Брюксел бяхме група от около 30-40 души - дипломати, журналисти, хора 

с принос към евроатлантическата интеграция. Но най-вече – от всички политически 

семейства. Спомням си ярко Анастасия Мозер, Асен Агов, Георги Пирински.. Всички 

сияеха.. И още усещам голямата буца в гърлото, когато българският флаг започна 

тържествено да се издига.... Наложих цялата си воля да се овладея, изпитвах даже 

някакво неудобство от сълзливата емоция, когато чух глас зад себе си:  „И ти ли 

плачеш?” – беше Таня Михайлова, тогавашен парламентарен секретар на външния 

министър, днешен директор на Дипломатическия институт към МВнР. До нея, видимо 

развълнуван, беше и Валери Запрянов – в качеството си на главен редактор на сп. Тема. 

По-късно в новините видяхме вълнуващия кадър на CNN и треперещата брадичка на 

Соломон Паси.   

Самият той, макар и зашеметен от емоцията, не загуби дяволското си пламъче в 

очите и всички бяхме убедени, че ще измисли нещо в разрез с протокола. Генералният 

секретар на НАТО Яп Де Хоф Схефер поведе всичките осем национални делегации към 

централната сграда на НАТО. Маршрутът на внушителната група от делегации 

минаваше анпасан през цялото множество. Когато се изравни с българската делегация,  

Соломон наруши целия протокол, мина напред, хвана под ръка  Схефер и го изтика пет 

метра встрани, право в центъра на българската група. Вече не си спомням какво 

говорихме с него, но впоследствие останалите колеги говореха за „българската 

конспирация в НАТО”.  

  

Действително това е било едно много силно преживяване! Завиждам Ви за 

възможността да сте част от това събитие.   



Има ли нещо в целия този десетгодишен процес, което е много важно и би 

трябвало българската общественост да го знае, а към днешна дата все още не е 

станало  публично достояние?   

  

  Нищо не е оставало умишлено скрито …  

  

 Не, не става дума са това - просто да е много важно, но някак си да сме го 

подминали.  

  

 Струва ми се, че не мога да откроя нещо, което - от дистанцията на времето - да 

реша, че е трябвало да бъде много по-широко артикулирано.  

  

 Имаше ли някаква цел, някаква конкретна задача, която искаме да решим с 

членство в Европейския съюз? Или понеже бившите пост-комунистически страни 

почти единодушно в един и същи момент решават, че това е техният 

стратегически, екзистенциален избор, някак си няма начин и ние да не го 

направим? По-инструментално ли беше или по-ценностно е мотивирано това 

решение?   

  

Този въпрос винаги е „висял” в политическото говорене.   

Политическият елит в отделните исторически периоди се луташе в този лабиринт 

… дали членството е, както казвате, крайната цел, в постигането на която сме впрегнали 

целия ресурс, или то може да бъде много SMART инструмент, за да си променим 

собственото общество и държава. Аз винаги съм смятала второто, но не мисля, че 

имаше обща позиция. Мисля, че доминиращото усещане тогава беше на голяма 

еуфория и пълна мобилизация на администрацията…  

Всъщност „теорията“ по самия преговорен процес беше в много голяма степен 

оперативно механизирана. Но имаше една много силна енергия. Разбира се, не мога да 

говоря със самочувствието на очевидец за годините преди 2001-ва, но съм сигурна, че 

и тогава тази енергия е била осезаема.  

  

 Но разбирам, че нямате спомен на някакъв публичен форум (защото 

казахте, че е имало дебати между политици), да са били събрани български 

политици от различни партии или пък дори да е вътрешно-партиен форум, на 



който да е било дискутирано - такава и такава стратегия имаме, такива и такива 

междинни задачи - нещо такова, такъв спомен?  

  

Нямам спомен за такъв форум.  

  

Евроинтеграцията е, все пак, доста голяма задача, тя не може да бъде 

износена само от малък клуб ентусиасти. Имаше ли някакво устойчиво разделение 

на вътрешни групи в екипа - да речем, тези в София работят едно, тези в Брюксел 

– друго; или тези във Външно министерство решават едни задачи, в  

Министерски съвет - друго, т.е. някаква форма на „разделение на труда“?   

  

 Имаше разделение, но чисто оперативно - на експертно и на политическо ниво. 

Експертите бяха една добре смазана машина и аз лично в годините, в които 

председателствах Съвета по европейските въпроси, изпитвах огромно удоволствие да 

работя с тях. Те си вършеха тихо своята работа, често напълно незабелязано, в нарочно 

сформираните работни групи, координирани в рамките на СЕВ. Най-често европейската 

тема ставаше видима, когато един или друг експертен въпрос беше политизиран и 

тогава вече се включваше политическото ниво. С течение на преговорите като че ли се 

увеличаваше броят на въпроси, които се качваха на политическо ниво.   

От друга страна, както и днес, и тогава имахме една централна машина в София 

с една поддържаща, но много ключова администрация в постоянното представителство 

на България в Брюксел. В годините ще видим, че все повече се увеличава (поне към 

днешна дата) тежестта на постоянното представителство. В началото на преговорите 

всъщност основната машина беше в София. Разбира се, отделните секторни глави се 

работеха в отделни работни групи, но много ключови играчи винаги бяха дирекцията в 

Министерски съвет и тази във Външно министерство. Едната, защото координираше 

всичките - целия координационен процес, а другата, защото комуникираше позициите 

навън..  

  

 Споменахте, че е имало и случаи, в които, титулярите на отговорност за 

съответните министерства имат напрежение по между си?  

  

О, разбира се! Част от тях бяха съвсем видими на повърхността - икономическите 

въпроси много често се сблъскваха с външнополитическия интерес. Спомнете си глава 

„Енергетика” и затварянето на първите четири реактора. Там традиционно министърът 



на енергетиката пазеше сектора, а Външно министерство и европейският министър го 

разглеждаха повече от геополитическата логика на целия преговорен процес …  

  

А Вие как поддържахте баланса? Защото това са все пак Ваши партньори в 

правителството.  

  

Целта на европейския министър беше да търси баланс в името на крайната цел. 

Нерядко той се явяваше арбитър. В ключови моменти се налагаше премиерът да се 

включва като последна инстанция . Процесът така беше структуриран, че крайната цел 

беше да не се стопира интеграционният процес. Всъщност, по пътя към крайната цел 

всички други секторни сегменти ставаха вторични.   

  

 Протичането на преговорите е неравномерно като време - някои глави се 

затварят за 2-3 месеца, някои глави са за над 30, даже за 49 месеца. Очевидно има 

някакви много съществени различия. Какво е Вашето обяснение за тях?  

  

 Това е различната усложненост на въпросите, които са част от отделните глави. 

Имаше глави, например, които се отваряха и затваряха в един ден. Те бяха толкова 

„business as usual”, че се отваряха, колкото България да заяви съгласието си с конкретна 

европейска политика.  По тях нямаше acquis communitaire и времето за „затваряне” на 

преговорната глава беше кратко.  

  

По-скоро въпросът е кои са причините за няколкото глави, които са особено 

бавни за придвижване.  

  

 Причините са две. Първата и основна причина по същество е цялото „acquis 

communautaire”, както го наричат - общностното законодателство, което трябва да го 

привнесеш в собствената си национална правна система.   

  

  Някъде е по-голямо, някъде е по-малко?  

  

 Някъде е гигантско, другаде е просто символично. На места даже отсъства. Напр. 

в главата „Обща външна политика” практически нямаше законодателни актове. По тази 

глава страната-кандидат поемаше ангажимент да се присъедини към Общата външна 

политика и политика на сигурност към датата на присъединяване към ЕС.  



Но имаше глави, в които толкова много стандарти трябваше да се превърнат в 

част от националните ни стандарти, че това отнемаше физически много време. Да 

вземем преговорна глава  „Екология”.  От една страна, много работа по чисто 

техническото въвеждане, от друга - политически консултации, когато определени 

ангажименти изискваха оценка на въздействието, което също отнемаше време. Накрая, 

„трудните” теми изискваха добре структурирана дейност по комуникация и информиране 

на общественото мнение.  

  

 Но така казано, не оставам с впечатление реалностите в България - като 

интереси или като изградена инфраструктура, или като  нормативна база, да са 

били пречка, която трябва да бъде преодолявана?  

  

  В какъв смисъл?  

  

Едно е да внесеш един огромен обем законодателство, който просто не 

съществува (в България нямаме традиции в търговско право), съвършено друго 

е, както казахте, сектор енергетиката, където вече има изградени неща и там е 

логично да има вече и съпротива срещу общата политика на Европейския съюз.  

  

  Безспорно в преговорите имаше и много политика.   

Например, глава  „Транспорт” беше много драматично блокирана в някакъв 

момент от Франция. Причината беше не просто нуждата от това да въвеждаме ново 

законодателство, а фактът, че  част от нашите товарни кораби бяха практически в „черен 

списък“ (несъответствие със стандартите за морска безопасност). От нас се очакваше 

намаляваме броя на онези кораби, които не съответстват на европейските стандарти.  

Това логично консумираше реално преговорно време.   

Преговорите бяха реалният живот - в тях се преплитаха човешки отношения, 

маниер на преговори, ако щете. Спомням си срещата на външния министър (Соломон 

Паси), в присъствието и на българския посланик (Станислав Даскалов) с френския 

външен министър (2004 г. външен министър на Франция беше дьо Вилпен). Българският 

външен министър връчва на френския си колега националната позицията по глава 

„Транспорт” с идеята, че с този персонален акт нещата ще получат динамика на 

найвисоко политическо ниво.   

Френският външен министър поглежда и казва:   

„Соломон, та ти ми връчваш non-paper на английски?!”.   



Конфуз.. Французите си държат на френския език и на протокола … и 

дипломацията добре знае това.   

В този случай, обаче, някой не е изчислил тази подробност. Ние със Станчо 

Даскалов застинахме. Но министърът запази самообладание и ведро каза: „Доминик, 

приеми го като моя грешка, заради която лично ще те компенсирам. Утре пътувам за 

Лондон за среща с моя колега Джак Стро. На него ще му връча същата позиция, но на 

френски.“  

Това разчупи ледовете и глава „транспорт” приключи успешно.   

Така че всичките тези, всъщност механични на пръв поглед, неща - отваряне и 

затваряне на глави, бяха процес, който беше съпътстван с много лични отношения; 

различни форми на създаване на доверие, изграждане на двустранни и тематични 

партньорства.   

  

 Това е чудесно, обаче има и един допълнителен аспект, защото - когато 

говорим за всичките тези преговорни глави, те касаят провеждане на секторни 

политики, а все пак секторните политики, поне хипотетично, биха могли да 

отвеждат към решаване на стратегически проблеми на нашия обществен живот. 

Би трябвало, поне ,„by the book”, това да е свързано с Национален план за 

развитие. Ставало ли е дума, когато се формират позициите на България, как това 

отвежда към някакви цели на националното развитие или просто си беше повече 

технологичен проблем - имаме такива и такива външни параметри и се 

съобразяваме?   

  

 Идеята за Националния план за развитие беше част от европейските изисквания 

още в самия старт на преговорите и секторните министерства си правиха референции 

към самия план за развитие.  

  

  Да разбираме, че това не е било предмет на дебат по Ваши спомени?  

  

  Не и в дебатите, в които аз съм участвала.   

  

Един малко деликатен въпрос. Дали е ставало дума при Вашите 

международни контакти (именно питането е за гледаната точка от другата страна), 

дали са виждали някакъв елемент на различие в начина, по който България е 

участвала в преговорния процес (примерно, при господин Божков по един начин, 



при Кисьов по друг начин, при госпожа Кунева по трети начин) - някой да е 

забелязвал отвън разлики?  

  

  И да са виждали, това не е било обект на коментари.  

  

А имаше ли страни, които бяха, така да се каже, по-приятелски настроени 

към България, за разлика от други, които са по-резервирани?  

  

България, за разлика от останалите 11 страни от петото разширяване, нямаше 

ясно дефиниран адвокат на собствената си кауза. С поемането на преговорния процес 

от правителството на Симеон Сакскобурготски  много силно, например, се видя 

подкрепата на държави като Испания. Те бяха много свързани с царското семейство.   

Спомням си, че по време на испанско председателство, ние откривахме и закривахме 

глави с висока скорост, защото Испания имаше силно политическо желание да 

съдейства за допълнително ускоряване на процеса.   

Но нямаше една държава, която от началото до края на преговорите да се 

превърне в „патрон“ или „да осинови“ българската кауза. При румънците, напр., Франция 

играеше тази роля.  Прибалтийските държави разполагаха със силната подкрепа на 

скандинавците. Те буквално им пишеха преговорните позиции. При нас това отсъстваше.   

Но понякога това даваше възможност за ситуационно позициониране и имаше 

теми, по които Германия заставаше зад нас; имаше теми, по които чувствахме силната 

подкрепа на страни като Италия, Франция.   

Такъв беше случаят, макар и на по-късен етап, с епичната битка на България за 

коректното изписване на европейската валута върху евро-банкнотите.  Дълго време ЕЦБ 

държеше непоклатимо за изписване „еуро”, което политически беше напълно 

неприемливо за нас. Спомням си Гимних срещата (неформалната среща на външните 

министри) в Португалия, на която за първи път трябваше да представим позицията си 

по този въпрос. Честта се падна на мен като министър по европейските въпроси. След 

дискусията френският външен министър (Бернар Кушнер) дойде и каза:   

„Франция ще Ви подкрепи. Аз ще Ви подкрепя. Няма да оставим България да 

влезе с чувство за неудовлетвореност по една толкова чувствителна тема; свързана с  

Вашата идентичност.“   

И Франция наистина ни подкрепи – в лицето на френският президент Никола 

Саркози и външният министър Бернард Кушнер. Така започнаха преговорите със 



Съвета, в които се стигна дори до временно блокиране на Споразумението за 

асоцииране между ЕС и Черна Гора. Резултатът е известен.    

  

Това, което казвате е много интересно. Това означава, че действително 

няма изначална фиксираност в отношението към страната ни, а позициите на 

страните варират в зависимост от това за какво става дума… Преди малко 

споменахте, че французите са имали резерви към транспорта, нали така?  

  

Имаше области, които предизвикваха изострена чувствителност от страна на 

отделни държави – говорихме вече за транспорт, екология, енергетика. Целият този 

процес, макар и предварително зададен като рамка, е жив организъм с много на брой и 

различни измерения – в общностен план, в двустранен, във вътрешен план. Това го 

правеше по особен начин интересен.   

Тема, която се открои като приоритетна спрямо България и Румъния, беше 

правосъдие и вътрешни работи.  Виждаме, че това и до днес е така.  

  

Имахте ли усещане, че някой ни спъва? Някак си, то не е нужно 

задължително да е официална позиция на страна, но усещане, в  практиката - 

всекидневно, да усещате, че отнякъде някой нещо работи спрямо нас?  

  

Работи, в смисъл да помага?  

  

  Или да помага, или обратното - просто някой в задкулисието нещо да прави  

„за“ или „против“ България?   

  

Задкулисно - не.   

България беше част от петото разширяване на ЕС.  Това разширяване беше 

много повече от технически преговори. Имаше усещане за каузалност – обединена 

Европа трябваше да възкръсне като символ на историческата справедливост. 

Например, при затваряне на всички преговорни глави през 2004 година получихме 

политическа подкрепа от Ирландия, която беше ротационен председател на Съвета на 

ЕС. Ирландия отчиташе значителната роля на членството в ЕС за икономическото 

развитие на страната и имаше разбирането за разширяване зоната на просперитет към 

страните от ЦИЕ. При ирландско председателство, на 1 май 2004, се присъединиха 10те 

от петото разширяване и беше приета декларация „One Europe“, в която ЕС-25 



заявяваше, че петото разширяване няма да се счита завършено, докато България и 

Румъния не се присъединят към ЕС. Заявяваше се също, че присъединяването на 

България и Румъния ще завърши при същите условия, приложени към 10-те нови 

държави членки. На 14 юни 2004, България затвори всички преговорни глави и се 

пристъпи към изготвяне на Договора за присъединяване за двете нови държави членки. 

По-късно, през второто полугодие на 2004 и Румъния затвори оставащите преговорни 

глави. През април 2005 година двете страни подписаха Договора за присъединяване.  

Проектът на Договор беше подготвен в 2 варианта, за присъединяване към 

Европейската конституция, по която се водеха преговорите в Конвента, 

председателстван от Валери Жискар Дестен; и във вариант, ако Европейската 

конституция не бъде ратифицирана от държавите членки. През юни 2005 проектът на 

Европейска конституция беше отхвърлен на референдумите във Франция и Холандия и 

ЕС влезе в конституционна криза.  

    

Бихте ли дали примери за трудни теми?   

  

По-горе вече споменахме няколко. Ядрената енергетика беше и си остана тема, 

която изключваше единодушието – и вътрешно у нас, и в Европа. Знаете, че има 

държави, чиято ядрена политика беше толкова консервативна, че такъв разговор беше 

табу.   

  

Понеже ние малко поизостанахме от другите наши централно-европейски 

приятели и партньори, имаше ли страна, от която да черпим ноу-хау  как стават 

нещата?  

  

Не мога да посоча една държава. Това, което мога да кажа, че разделянето на 

страните от  Петото разширяване на „десет плюс две“ беше много болезнено за всеки 

един от нас. Спомням си го буквално като физическа болка.    

Но както повечето неща в живота, то имаше и положителни страни. Например 

след 2004 България  автоматично се снабди с десет нови адвоката. Десет. И да, те бяха 

толкова солидарни с нас, че станаха истински поддръжници на българо-румънската 

двойка .  

  

Когато обаче казахте, че в крайна сметка между министрите има и 

напрежения, защото има и бюджетни въпроси, които трябва да се решават, общо 



взето, за първия програмен период е ясно, че България има възможност да усвои 

около 11 млрд., ако има готовност. Как се структурираше този общ бюджет? Той е 

външна рамка или ние в България взимаме решение, че в интерес на политиките, 

които ние провеждаме, ще изведем напред, да речем, за земеделие или ще 

изведем транспорт или ще изведем някакъв друг приоритет? По какъв начин се 

структурираше вътре в тази рамка разпределението на бюджета?  

  

Първо, бюджетната финансова рамка 2007-2013 се дискутираше в наше 

отсъствие. Нейната подготовка беше започнала още през 2004-2005г, когато България 

все още не беше страна член. Тоест, в някакъв момент с българската страна се сподели 

сумата, на която можем да разчитаме. Тя не беше никак малка и в много голяма степен 

беше ясно по какви пера ще се разпределя. На националните правителства беше 

оставена възможност да правят вътрешна приоритизация при разпределението на 

европейския ресурс..   

Към онзи момент България все още нямаше самочувствие, че може качествено 

да усвоява тези пари. Затова имаше един уклон да се върви към залагане на сигурното 

и видимото - субсидия на калпак и инвестиране в инфраструктура.  Това е и причината 

земеделските субсидии и изграждането на пътища да е предпочитано перо в 

оперативните програми. Уменията за усвояване на така нареченото „проектно 

финансиране“ се развиха постепенно, вече в условията на членството в ЕС.  

  

Като се работи все пак в този огромен екип,  както стана дума малко по-рано 

в разговора ни, (че обществеността е могла да бъде по-ангажирана), имате ли 

впечатление да са търсени експерти от така наречения неправителствен сектор 

при подготовката на преговорните позиции?  

  

Неправителственият сектор не беше формална част от процеса, но се търсеха 

поводи за по-тясно включване в него. Особено по теми, по които НПО имаха експертиза 

или интерес от по-широки обсъждания - енергийна политика, програмата НАТУРА….  

  

Бяха ли Ви полезни? Това е въпросът.  

  

Някои от тях бяха… Ние всички се учехме заедно. Българската администрация - 

се учеше от европейската администрация и от собствения си натрупан опит, 

неправителствените организации -  те тепърва влизаха в своите европейски семейства. 



Бяха ценни, защото разширяваха ветрилото от гледни точки и помагаха за максимално 

широк консенсус по темата. Отделните НПО имаха различна добавена стойност.   

Да вземем за пример ПанЕвропа,  в чието преучредяване аз участвах през 2002. 

Инициативата дойде от тогавашния премиер Симеон Сакскобурготски, който беше 

братовчед на забележителния Ото фон Хабсбург - по онова време президент на 

международното паневропейското движение. От самото си създаване ПанЕвропа беше 

много повече ориентирана към акумулиране на обществена подкрепа за българското 

членство, отколкото по същество в изготвянето на самите преговорни позиции. Напр. 

паневропейско движение имаше около 100 евродепутата, които автоматично станаха 

наше „изнесено тяло“ в парламента в Страсбург.   

Така че различно беше включването на различните неправителствени 

организации.  

  

Чувал съм от предходни наши респонденти, че в отсъствието на 

странапатрон, Европейската комисия е била най-големият приятел на България. 

Поскоро, по Ваши спомени,  ЕК това е „строгият възпитател“ или е „приятел“?  

 

 Европейската комисия по замисъл си е пазител на Договорите,  пазител на 

интеграционния процес. Така че ЕК безусловно беше поддръжник на българската кауза 

и компас за посоката, в която се движим.   

Съветът на ЕС беше също много ключов процеса, защото преговорите се водят 

между държавите членки (представени в Съвета) и страната-кандидат. За да се 

приключат преговорите, да се „затвори“ дадена преговорна глава е необходимо да се 

постигне съгласие между „общата позиция на държавите членки“ и позицията на 

страната-кандидат.  

  

 В България и до ден днешен се говори за „Евро-атлантическа 

ориентация/интеграция”  на България. За Вас е по-важно единството или 

различието на членството в НАТО и членството в Европейския съюз?   

  

 В онзи период, в който водихме преговорите, Европа и НАТО бяха вече 

осмислили идеята за разширяване. Това беше различна Европа и различна 

евроатлантическа общност.   

Ние имахме това историческо щастие - да работим в такъв контекст и тогава в 

много голяма степен членството в Европейския съюз следваше членството в НАТО. За 



нас беше ясно, че говорим за исторически свързани процеси и тази връзка можеше да 

се установи буквално с преместване на поглед.   

Напр. терористичният акт в Ню Йорк през 2001-ва създаде нов геополитически 

контекст. В този контекст България реагира много бързо и, по мое мнение, стратегически 

много правилно - като буквално на следващия ден анонсира, че става част от 

Коалицията на желаещите. Това беше високо оценено от САЩ, които от своя страна 

ускориха процесите на разширяване на НАТО. С приемането на България в НАТО, 

европейската интеграция стана практически необратима.  

Тези решения бяха част от геополитическия пъзел на собственото ни развитие.   

Друг момент, който имаше много силен резонанс, бе идването на Царя. Това много 

ускори европейските процеси и аз това мога да го твърдя като очевидец на начина, по 

който той се разполагаше във всякакъв европейски контекст. Той, разбира се, никога не 

афишира това и никога не го използва за пропаганда, но това беше факт и имаше 

период, когато ние приключвахме преговорите, Румъния - не.   

Всъщност може да сме забравили вече, че България приключи преговорите сама 

и тогава беше в много голяма степен въпрос на преценка на българското правителство 

дали да каже на Румъния „да се оправя сама“ и да иска изготвянето на собствен договор 

за присъединяване; на собствена „бърза писта“. Или да изчака Румъния и, според мене, 

беше не просто благородно, а много далновидно да кажем:  

 „Ние ще изчакаме Румъния. Ние искаме да приключим сега преговорите, но ще 

започнем да готвим общ договор с Румъния”.  

  

  Това е било решение на българското правителство?  

  

Не, това беше обща дискусия между България, Румъния, Европейската комисия 

и Съвета. Но дори и когато стана пределно ясно, че България ще приключи преговорите 

по-рано, нямаше силни гласове за напускане на тандема с Румъния.   

Имаше едно  неписано чувство за солидарност с румънците и това беше приносът 

на Царя. През 2017, по повод 10-години от членството ни в ЕС, присъствах на един 

интересен формат във Врана  - свободен разговор между Царя (в качеството му на 

министър-председател по онова време) и бившия румънски министър-председател 

Калин Търичану за спомените от присъединяването си към ЕС. Тогава Търичану каза:  

„Ние знаем, че Румъния влезе в Европейския съюз точно в онзи момент, 

благодарение на Вас персонално.”  

  



 Това което чувам, е удивително, защото в документалния филм „Държава 

се прави с хора” е запазена реплика на г-жа Кунева, която признава: „Моята 

амбиция винаги е била да влезем отделно от Румъния.“ Това, което Вие казвате, е 

твърде различно…  

  

Не, не, това беше едно непрекъснато благородно съревнование, в което и двете 

страни си даваха сметка, че динамиката е променлива и днес едната е по-напред, а утре 

- другата. Имаше едно такова… как да кажа… „подводно вълнение“.   

Но извън тази наша си емоционалност, според мене, всички ние, които бяхме в 

онзи процес, си давахме сметка, че трябва да подкрепяме Румъния, когато са зад нас, 

защото Румъния е добре да ни подкрепя, когато ние сме зад нея.   

И виждате, че по-късно, вече като членове на ЕС, ние още не можем да се 

откъснем - по Шенген, по Механизма за правосъдие и вътрешни работи…. - за добро или 

лошо – сме заедно.  

  

 Смятате ли, че като цяло България влезе в Европейския съюз 

подготвена? Можеше ли нещо да бъде направено по друг начин, било от нас, било 

от Европейския съюз - да проведат интеграцията по друга логика, с други 

приоритети, с други инструменти?  

 

  Пак зависи от гледната точка.   

Ако гледната точка е техническата гледна точка (приемането на общностното 

законодателство), България беше по-подготвена от всички преди нея. Но истината е, че 

в целия този преговорен процес имаше такова колосално количество техническа работа, 

че като нация, като общество, като правителства, ако щете, не се оказахме способни за 

истинското, автентично модернизиране на страната. Защото за мене винаги този 

инструментален поглед към европейското членство е бил по-ценен, отколкото 

схващането му просто като цел. Интеграцията ти дава уникална възможност да си 

модернизираш процесите, системите, институциите. Това се случва, но то се случва 

бавно, защото… истинската промяна е бавната промяна, онази, в която реално  

„сменяш  чипа“, както Царят го нарече.   

  

 Да, разбирам Ви, но Вие споменахте преди малко, че за България и 

Румъния въведоха Механизъм за сътрудничество и проверка, който е фиксиран 

върху върховенството на правото. Обаче виждаме, че „отличничката“ на времето 



- Полша, сега вече е обект на санкциониране от ЕС. Тоест, нещо, което изглеждаше, 

че е местен българо-румънски проблем, се оказа, че е много по-общ проблем на 

целия процес на подготовка за членство.   

  

То е изобщо проблем на съвременното ни общество. И често се случва там, 

където бавната промяна все още не се е случила.  

Конкретно Механизмът за сътрудничество и проверка в областта на вътрешните 

работи и правосъдието беше сътворен в периода между приключването на нашите 

преговори и влизането ни в ЕС. Европа се беше пробудила от еуфорията на своето 

историческо разширяване и все по-малко виждаше романтичната страна на този процес. 

Представете си, десет нови държави се вляха в Европа и тя имаше нужда от нови 

аргументи в защита на продължаващото разширяване. Беше ясно още по време на 

преговорите, че съдебната система у нас страда от видими дефекти. Прибавете и 

последвалите неуспешните референдуми в Холандия и Франция. Просто вече се 

зараждаше една умора от разширяването - начално загатваща се несигурност.   

Този механизъм беше в някаква степен отговор на този род обществени страхове. 

Както и, разбира се, някакъв експеримент - с оглед на това, че за всички беше ясно, че 

съдебната система на България и Румъния са „ever-moving targets”.  Те не са нещо, 

спряло във времето, и то тепърва ще трябва да се реформира. Това беше отговорът на 

Европейската комисия - не най-удачният, но към онзи момент единствено възможният.  

  

  А спомняте ли си как Ви го поднесоха изобщо като новина?  

  

  Спомням си, разбира се.   

Тогава съм била заместник-външен министър с ресор, включващ преговорите за 

членство в ЕС.  Българският посланик в Брюксел по онова време Станислав Даскалов 

поиска среща, на която сподели, че европейските ни партньори искат “гаранции”, че 

България и Румъния ще продължат реформите в съдебните си системи и след 

присъединяването си към ЕС. Търсеше се някаква форма на “застраховка” срещу загуба 

на мотивация, след като веднъж вече сме постигнали крайната си цел. Лично аз смятам, 

че този механизъм изигра много важна роля в първите ни години на членство, но със 

сигурност към днешна дата има нужда от някакво преформатиране.   

  

  

 



 

Не Ви ли притесни това, че за Румъния в механизма има четири  

„benchmarka”-а, а за България - шест?  

  

 Това е отново тази динамика, за която говорихме и която бележеше всеки 

отделен етап от преговорите и присъединяването ни към ЕС. При Румъния нямаше 

показател организирана престъпност, това беше ендемичен проблем за България и 

съответно нашият Механизъм отчиташе този проблем.   

Предложението на ЕК беше “take it or leave it”. А приемането на Механизма беше 

неписано условие за успешното ратифициране на Договора ни за присъединяване от 

парламентите на по-скептичните стари държави-членки на ЕС.  

  

  Тоест, никакъв елемент на диалог?  

  

 Диалогът винаги съществува с Европа в различните й формати (Комисия, Съвет 

и така нататък).   

Механизмът, обаче, беше предварително съгласуван инструмент между ЕК и 

Съвета (т.е. държавите членки). При изработването му, според мене, самата ЕК беше 

проявила огромно въображение, за да състави нещо, което преди не е съществувало. 

Това идваше като отговор на сериозен проблем… По онова време европейско експертно 

обществено мнение беше разделено на две - едната половина казваше, че България и 

Румъния трябва да бъдат приети, защото, ако станат членове, те по-ускорено ще се 

реформират, а другата половина казваше точно обратното - че трябва да се изчака.   

И затова беше истински важна тактиката за максимално ускорено придвижване 

към крайната цел - най-скорошно приключване на преговорите,  подписване на Договора 

и час по-скоро получаване на дата за членство. И по всичко това се работеше стъпка по 

стъпка. В момента, в който завършихме преговорите, започнахме да работим по текста 

на Договора, паралелно с това - по ратификационните процеси в държавите членки. 

Първоначално нямахме фиксирана дата - имахме само 2007-ма година; после имахме 

само януари 2007-ма; после получихме 1 януари. Всичко беше алпийско изкачване 

стъпка по стъпка - пълноправното членство беше бленувания връх в далечината..  

  

 

 

 



 

 Стигнахме до края на интервюто. Едното е да ни препоръчате трима 

ключови според Вас участника, които задължително трябва да интервюираме.   

  

 Едва ли ще ви кажа нещо ново: целият ред от външни , европейски министри и 

главни преговарящи.  Директорите и постоянните ни представители в Брюксел.  

  

  Добре, обаче, има ли други министри (точно за министри говорим), за които 

бихме могли да кажем, че са разпознавали евроинтеграцията като лична кауза?  

  

От времето, когато аз бях част от правителството: министрите Ники Василев, 

Даниел Вълчев, Меглена Плугчиева.    

Като депутат в 39-то Народно събрание си спомням активния принос на Ирина 

Бокова, Младен Червеняков, Димитър Абаджиев, Николай Младенов, Четин Казак, 

Евгени Кирилов. С всички тях работихме като депутати в Съвместния парламентарен 

комитет България - ЕС. Нямам никакво съмнение, че всеки един от тях сърцато и искрено 

работеше, за да види страната си част от европейското семейство.  

  

  Много благодаря за това интервю, госпожо Паси!  

  

  

  

Дата:15.12.2017 

Интервюто взе проф. Георги Димитров  


