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

членство в ЕС?    

    

Най-яркият ми спомен е подписването в Брюксел на 8 март 1993г. на Европейското 

споразумение за асоцииране  на България към ЕО и Временното  

споразумение за търговия и свързаните с нея въпроси,  защото това е периодът, в който 

бях на мандат в Белгия   като пълномощен министър, заместник ръководител на Мисията 

на България към ЕО. Заминах за Брюксел  през лятото на 1991 г. по предложение на 

Президента д-р Желю Желев, на когото бях юридически съветник, тъй като теоретично 

бях  добре подготвена по въпросите на европейската интеграция, владеех френски и 

английски,  а той като убеден европеец и радетел на бъдещото ни присъединяване, 

искаше Мисията ни там да заработи активно и пълноценно още от самото начало.  

Мисията към ЕО , с новоназначения посланик  Леа Коен, която беше едновременно  

двустранен посланик, ръководител на Мисията към НАТО и  на тази към Европейските 

общности, се състоеше от 1 дипломат  и 1 една секретарка. Това разбира се означаваше, 

че трябваше да покривам въпроси, по които нямах специални познания ( търговия, 

селско стопанство и др. подобни) и беше нужно да  се уча непрекъснато и да ходя на 

всякакви заседания по найразлични въпроси, на които   бившите  страни от Източния 

блок бяхме канени да присъстваме .    

Казвам това просто за сравнение с  днешното  Постоянно представителство , за 

да се добие представа какво беше началото, преди 27 години.   Преговорният екип за   

ЕСА включваше дипломати от МВнР и колеги от    

Министерството на външната търговия( впоследствие закрито). Не мога да не спомена 

някои от тях,  като блестящия дипломат посланик Васил Байчев, ръководител на екипа 

на МВнР, включващ компетентни и отговорни млади дипломати като Красимир Костов, 

Димитър Ганчев и др., както и прекрасните колеги от МВТ, повечето от които 

впоследствие станаха служители на МВнР, като Атанас Папаризов, Станислав Даскалов, 

Бисерка Бенишева, Николай Трифонов и др..    

И така, покойният  проф. Беров, тогава Министър-председател,  подписа 

Европейското  споразумение за асоцииране, което de facto сложи началото на 

националния присъединителен процес. Това действително беше голямо събитие, 

независимо че към онзи момент все още нямаше никаква яснота дали изобщо ще има 

присъединяване и  кога ....И по-скоро, поне по време на престоя ми в Брюксел до   1995г. 

впечатленията ми от контактите ми с представителите на  тогавашните държави членки 



(12) са, че те изобщо нямаха идея да ни приемат в ЕО, а търсеха някакви форми за 

сътрудничество. ЕСА беше такава форма. Това продължи и до покъсно …    

Естествено за мен най-вълнуващия период  са годините от 1992 до 1997 , в които 

лично активно съм участвала в процесите, както в качеството ми на дипломат в Мисията 

в Брюксел и в столицата - МВнР – експерт и впоследствие  „началник на отдел“ 

Европейска интеграция“( тогава още нямаше дирекция  по ЕИ) , така и като Секретар  на 

МС по европейска интеграция . Тогава създадох първите си контакти с представителите 

на Комисията, с някои от които продължихме да работим и след отпътуването ми от  

Брюксел – Даниел Гюгенбюл, отговарящият за преговорите от страна на Комисията, Анет 

Матияс – нашият desk officer , истински приятел на България, Катрин Дей ( тогава член 

на Кабинета на Комисаря Сър Лиън Бритън , а впоследствие Генерален секретар на  

Комисията), Димитри Куркулас и Васили Марагос( впоследствие посланици на ЕО в 

София)  и др.Това е периодът, в който се проведоха първите заседания на Съвета по 

асоцииране България-ЕО,  Парламентарния комитет по асоцииране и Комитета по 

асоцииране, които предхождаха официалната ни молба за членство през декември 

1995г. Това е периодът,  в който правителството прие   първата Национална  програма 

за  приемане на достиженията на правото на ЕО ( март 1997 ) Въобще в спомена ми 1997 

е свързана с  многобройни посещения на представители на Комисията, интензивни 

контакти с посланик Том О’ Съливан и  подготовката по дейността ни по   

Бялата книга, попълването на огромните въпросници на Комисията, работата по т.нар. 

screening и пр.  Отделът ни в министерството  включваше  млади , ентусиазирани и 

компетентни колеги,  страхотен екип,  огромна част от който остана верен на 

европейската идея – сега  посланици, директори, служители в европейските институции!     

В тези първи години всички, в общи линии, в известна степен се учехме. Може би  

в началото аз съм била в малко по-привилегировано положение откъм „background”, 

защото през 1972-73г. във Франция бях изучвала и защитила магистърска степен по 

Право на Европейските общности.  Естествено в онези далечни години  тази 

проблематика беше тотално неизвестна и изобщо никъде у нас не се преподаваше.  

Когато се върнах в България защитих докторска дисертация по   

Правото на СИВ, станах научен сътрудник в Единния център по науките за държавата и 

правото ( който обединяваше Правния институт на БАН и Юридическия факултет на  

СУ), участвах в заседанията на Правното съвещание на СИВ и започнах да преподавам 

тази дисциплина в   Университета.  Между другото има доста допирни точки между ЕО и 



СИВ. Тъй като и двете са международни икономически организации  към онзи 

исторически момент  институционалните им структури съвпадаха в значителна степен. 

Също и , колкото и странно да звучи, регулирането международния търговски обмен на 

стоки . Разбира се, едната е наднационална организация, а  другата не е , но така или 

иначе имаше известни сходства.     

    

Към момента на началото имаше ли някаква конкретна визия?    

    

Към момента на началото  мисля, че  визията беше да станем част от  „Европа“ 

, от „западния  свят“ – като средството  за осъществяването на  тотална промяна, да 

скъсаме с миналото като се присъединим към  общността на европейските 

демократични държави..    

    

Нямаше ли някакви цели конкретни?    

        

Ами  тази визия  не е абстрактна цел  според мен. Някои сега твърдят, че 

конкретната цел била „да не изоставаме“. Поне в началото аз мисля, че това не е била 

цел, защото някак си беше очевидно, че  се движим  и ще се движим заедно с останалите 

бивши соц.страни. Всъщност най-отговорно мога да Ви заявя, че в годините 91-95 този 

въпрос изобщо не се поставяше. Когато открихме Мисията към   

ЕО в Брюксел имаше мисии на още 4 държави от Източния блок – Полша,   

Чехословакия, Унгария и Румъния.  Да не забравяме кога бяха създадени   Балтийските 

държави, кога  се разпадна Югославия и се създаде  Словения и  т.н. И нямаше никакво 

различно третиране по отношение на нас и никакво разделение. Непрекъснато съм си 

контактувала със  съответните „втори“, т.е. зам.-посланиците  на  тези държави,  винаги   

бяхме заедно , на всякакви форуми, помагахме си взаимно, ежедневно се чувахме или 

виждахме. Колегите ми от Полша, Унгария и Чехословакия, които вече имаха по-дълъг 

опит , споделяха с мен всички трудности, подводни камъни и пр., за да не повтаряме 

техните грешки. Благодарна съм им за колегиалното отношение и приятелството и се 

радвам , че останах близка с много от тях и до сега ; някои от тях станаха министри, 

евродепутати , комисари и т.н. Говоря за  колеги като Павел Теличка, Яцек Сариюш – 

Волски и др.       



Никога  представителите на тези държави не са проявявали по отношение на мен 

или  на колегите ми никакво чувство за превъзходство - никаква идея, че да речем, те ще 

са преди нас, пък ние ще сме след това.  Да не забравяме, че петте  сключихме горе долу  

по едно и също време  Европейските споразумения за асоцииране. И  вече бяхме 

сключили тези споразумения, когато „новите“ държави се появиха на хоризонта. 

Разделението между нашите държави  го направиха западните  страни. Не го направиха 

източните. Източните страни не са искали да се разделят, поне по  моите лични 

впечатления. Според мен е логично, защото никой нямаше интерес от това.    

Ясно  беше, че не било въпрос  за  средства, защото пари винаги е имало за всички. През  

1998г. аз заминах за Швеция и шест години бях  там посланик  на страна кандидатка.  

Посланиците на  страните кандидатки бяхме един клуб , консултирахме се взаимно , 

коментирахме , понякога правехме общи срещи с шведски министри или депутати, и  

никога не е имало никакво разделение между нас. Не знам дали така е било и в  

останалите държави членки , но в Швеция беше така.  Истината е, обаче,  че ни 

разделиха именно  северните страни – Финландия и Швеция, те го наложиха, но без 

съпротива от другите. Страните от така наречения „първи кръг“ на преговорите, първата 

група, не са тези, които  причиниха  разделението.    

Известно е, че то стана по време на Европейския Съвет в Гьотеборг ( 15-16 юни 

2001г.), независимо, че няма да го  прочетете в неговите Заключения, за жалост по време 

на моя мандат в Швеция .   Така че  всякакви внушения или твърдения, че в началото 

нашата идея  е била „да не изоставаме“ са несъстоятелни.  Нашата идея е била да 

станем  част от  Европа, а не да не изоставаме от бившите соц. страни., които между 

впрочем през онези първи години по никакви показатели не бяха преди нас. Унгария 

единствено беше по-развита икономически, имаше много повече елементи на пазарна  

икономика,  отколкото  сме  имали  ние,  но  в  останалите  аспекти  на  

общественополитическото развитие нямаше сериозни различия между  страните.     

    

Тук по-скоро идеята е до каква степен е било обмислено какво точно ще ни 

донесе членството или по-скоро сме се понесли по течението?    

    

Вижте, не може така да се принизява процеса на българската евроинтеграция - и 

ако щете -  българския народ и неговите политици, че те не знаят какво е било това ЕО 

и „хайде, да се юрнем, да отидем там“, „да вземем едни пари“ или нещо от сорта. 



Изкушавам се да кажа, колкото и да е политически некоректно, че все пак ние не сме като 

не-малка част от гражданите  на Обединеното Кралство, които 40 години след членството 

си в Съюза не знаеха що е това  . Ние сме интелигентен народ и ми се струва, че е обидно 

да се каже така - че ние сме се понесли по течението ( какво течение?!), защото сме 

видели, че Полша или Чехословакия  или Унгария са го направили. Нека не забравяме, 

че ние  бяхме от първите, които заявихме преориентацията си. Декларацията на 

Великото Народното събрание  от 22 декември 1990г., приета с акламации, е едно от 

първите решения, в които бивша държава от Източния блок заявява желанието си за 

членство. Това е политическо решение. Съответстващо на целта за „промяна на 

системата“ – политическа и икономическа. Не е сметка „какво  точно ще ни донесе“ , 

както е въпросът ви. Един от президентите ни го нарече „цивилизационен избор“    

    

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

ЕС, а все още не се знае?    

        

За пътя - не знам, но действително много неща все още не се знаят за ЕС.    

Струва ми се, че за пътя няма какво толкова много да се знае. Не виждам 

защо трябва да правим някаква голяма историческа епопея за това как сме се 

присъединили. Може би сме се присъединили  с повече емоции, отколкото би  

трябвало, но ние сме такива хора .    

Според мен нямаше значими  спънки от вътрешнополитически или  като цяло 

национален план, независимо от смяната на правителства и политически ориентации.  

Спънките идваха отвън,  от чуждите държави.    

Защото и досега не са малко  държавите членки, които  съжаляват, че ние сме 

приети в Съюза. Нека да не се заблуждаваме за отношението към България и Румъния.     

Даже няма да коментирам неприсъединяването ни  към  Шенгенското 

споразумение и към Еврозоната,  за което няма никакви легални основания и е чисто 

дискриминационно.    

Заслушайте се в изказвания на водещи политици от някои държави членки или 

даже на комисари, например зам.председателя на Комисията  Ханс  Тимерманс, а и 

редица други – пълно е с негативизъм и дискриминационни елементи. Т.нар.    



Механизъм за сътрудничество и оценка ( МСО) , създаден по инициатива на  Комисията  

през декември 2006г. и визиращ съдебната реформа, е според мен  чисто 

дискриминационен механизъм, защото не се прави за  всички останали държави.  

Тепърва започва да се обсъжда една белгийска инициатива за мониторинг  на всички 

държави, но не е ясно кога и дали ще се задейства.    

Не е мястото тук да  влизам в такива подробности и да обсъждам инцидентно  един 

толкова изключително важен проблем , но вижте какво става със задействаната 

процедура за нарушение на правото на ЕС по отношение на  Полша и как реагира на 

това самата Полша!  А и как останалите държави членки   реагират по отношение на нея! 

И тази спекулация със задействането на член 7 от ДЕС, защото мисля, че на всички е 

ясно, че  процедурата по тази разпоредба  няма да може да се реализира , най-малкото 

защото  в крайна сметка изисква единодушие , което  в конкретния казус е невъзможно 

да се постигне.     

В същото това време за България и Румъния вече повече от десетилетие тече 

някакъв абсолютно безсмислен според мен мониторинг. Не бих искала да съм цинична, 

но в един момент започвам да мисля, че чиновниците от Комисията (  а  защо не и някои 

НПО от различни страни) са заинтересувани той да трае вечно . Категорично считам, че 

това е дискриминационно и даже мисля, че  е време  да заведем иск за неравно 

третиране.  Разбира се, това е в сферата на wishful thinking , ако не и  „Science fiction”.    

    

А защо се стигна до този механизъм? Имаше ли някакъв друг начин?    

Имаше ли как да го избегнем?    

    

Разбира се, че има начин.  Оставям на страна процедурата по член 7 ДЕС, която 

практически е нереализируема , поне в обозримото бъдеще.    

Но от самото си създаване ЕС има механизми, с които да санкционира една 

държава, която нарушава правото на Съюза. Този механизъм са съдебните 

производства пред юрисдикцията на Съюза. Щом дадена държава е в  нарушение на 

правото на Съюза Комисията завежда срещу нея  иска за нарушение по член 258 ДФЕС.  

Сега , в началото на м.юли т.г.,  Комисията инициира такава процедура по отношение на 

Полша. Между впрочем от самото начало Полша пледираше  към нея да се приложи тази 

процедура. Изпитвам огромно съмнение относно резултата от процедурата, мисля, че 

няма да се стигне до осъдително съдебно решение. В отговора си полската страна 



категорично отхвърля твърденията на Комисията  и от своя страна  в началото на м. 

август сезира Съда на ЕС с преюдициални въпроси, отнасящи се до тълкуване на 

принципите за независимост на съдилищата и на съдебната система. Решението на 

Съда ще има голямо значение и за нас ,и за Румъния  защото основанията за МСО, за 

който вече  споменах, са свързани с преюдициалното запитване на Полския Върховен 

съд.    

    

Аз по-скоро имах предвид, от гледна точка на България, дали имаше някакъв 

вариант да се преборим да се присъединим без този механизъм?    

    

Този механизъм, той не беше условие за членство в юридическия смисъл, защото  

правото на Съюза не предвижда такава възможност, а Съюзът е основан на правото.  

Както е всеизвестно, той беше политически компромис , за да задоволи онези държави, 

които искаха да се отложи присъединяването  ни с една година. В Договорите няма 

правна фигура „членство под условие“  или „изпитателен срок“   или нещо подобно. Има 

дерогации ,  преходни периоди и предпазни клаузи,  но те са съвсем друго нещо. От 

предвидената дата за влизане в сила Договорите се прилагат по отношение на всички 

държави членки по един и същ начин. Какво щеше да стане ако България, респ.Румъния, 

не изпълни поставените препоръки на Комисията , нямаше да влезе в сила Договора ли 

, щеше да се прекрати членството ли ни ?    

Естествено, че не .      

Знаете, че в текста  относно МСО  няма никаква клауза  за санкциониране на 

неизпълнение и юридически не е възможно да има. Единствената относима разпоредба 

в такава хипотеза би била процедурата по член 7 ДЕС, която, както виждаме  с казуса с  

Полша, е трудно приложима , или иска по член 258 ДФЕС.    

    

Имаше ли някакво устойчиво „разделение на труда” в екипите, работещи по 

подготовката за членство?    

    

Разделението на труда, както го наричате, вероятно се отнася за покриването на 

отделните отрасли, и  по начало беше направено с преговорите по глави ( 31 или 32 

вече не помня) , които обхващаха въпросите на цялото  „acquis communautaire”,   



т.е. съвкупността от правни норми, която трябваше да се приеме, транспонира и т.н.     

Защото нали питате какво не знаят хората за пътя на България. Това, което не се 

знае по начало е, че всъщност пътят на България към членството е сложния и дълъг 

процес на  хармонизиране на  националното законодателство ,  в резултат на което то 

да съответства,  да стане съвместимо с това на ЕС. Това е казано по найелементарен 

начин.  Защото ЕС – ако трябва да го дефинираме с две думи – той  е най-близо до 

определението на правова  държава. Тоест, основава се на правото, регулира се с 

правни норми, има  собствена съдебна система и съд, чиито решения са задължителни 

за всички държави членки, за техните съдилища, граждани, организации, фирми и т.н.  

Това мисля, че всички хора не го знаят. Eто и сега  за нашето Председателство,  за което 

между впрочем имаше добра информационна и образователна кампания,  като цяло не 

се  знаеше какво представлява  Съветът на ЕС, хората мислеха, че е  някакъв 

политически форум и че Председателството ще се изразява в представителни функции.  

Съветът е, разбира се, и политическа институция, но основното му правомощие е да 

законодателства. Защото като всяка правова държава Съюзът законодателства, създава 

право , а всички ние – институции, органи и частни юридически и физически лица - трябва 

да го прилагаме. Мисля си, че даже и ако само това българските граждани са научили за 

председателството, са си стрували всички усилия.    

Така че  най-основното разделение на труда беше по отделните глави по  приемането на  

правото на ЕС, - правни актове ( директиви и регламенти)  които регулират отделните 

политики на Съюза.    

    

Това е на експертно ниво. А иначе разделение София – Брюксел?    

    

Дали има разделение на труда , това ли имате предвид? Не бих го определила 

така. Това са отношения на йерархия.    

Всъщност и  при преговорите и сега  „Брюксел” - това сме пак ние: част от нас,  

които  се  ротират  и  работят  в  администрацията  в  столицата  или  в  

представителството . Но в края на краищата, политиката – в най-широкия смисъл на 

думата,  във всички сектори,  както по време на преговорите, така и по време на 

членството, вкл. и по време на Председателство на държавата, не  се прави нито в 

дадено посолство в държава членка, нито в ПП-Брюксел.Тя се прави  само и единствено 

в столицата. Знаете, че има специален механизъм с ПМС №85, който определя 

функциите на отделните институции при участието на България в нормотворческия 



процес в ЕС.  Така че във всички случаи  столицата е началник и националната 

администрация е водещата. Дипломатите и другите служители в ППБрюксел изпълняват 

указанията, но естествено предоставят информация, дават предложения, правят 

анализи, осъществяват контакти и т.н.    

    

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

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

    

Защото зависи от материята. Зависи от конкретната политика, както и от 

значимостта й за дадена държава.     

Сега, да речем, в една материя като околната среда  или селскостопанската 

политика  е много сложно,  трудно за преговаряне, а пък в материя като общата външна 

политика,  или отбраната, не че това не са особено важни сфери, но  като политики на 

Съюза те са много ясни и   маржът за  преговори е нищожен, ако изобщо съществува. 

Относно политиките, които спадат в изключителната компетентност на Съюза естествено 

няма какво да преговаряш, тъй като държавата е предоставила тази компетентност на 

Съюза.     

А при една селскостопанска политика имаш какво да преговаряш. Разликата, тя е 

очевидна, заради естеството на политиките, по които се преговаря, защото се преговаря 

по отделни глави, а тези глави са политика. Дали ще е селскостопанска, дали ще е  

вътрешен пазар, екология и др.  това са нещата, които изискват дълги преговори…    

Освен това процесът на преговори зависи много и от интересите на конкретната 

държава в даден сектор, от  желанието й да запази и подобри позициите си, от нейната 

тежест в даден отрасъл най-общо казано.     

    

А за нас кое беше най-тежкото?    

    

Мисля, че за пътя на България към членство в ЕС е нужно да се знае, че 

преговорите  бяха доста трудни. Аз лично знам в подробности какви непредвидени 

трудности срещнахме в преговорите за Европейското споразумение за асоцииране . 

Няма да навлизам в подробности, нито за  количеството домати или краставици, нито за 

благоденствието на пресичащите пътя мечки  и т.н. Понякога си мислиш, че е някакъв 

абсурд, но не е . И това, което всички знаем и може би е   логично, е че тези, с които 

преговаряш най-трудно, са тези, които са най-близко до тебе,  - страните, с които 



граничиш или пък тези, с които се конкурираш в дадена област ( при нас това беше 

например металургичния сектор  с Испания).     

Сега обаче аз констатирам  в момента, че България, напротив, се отнася с 

изключително  доброжелателно отношение към всичките си съседи-кандидатки за  

членство.  Поне към момента не  прави нищо срещу тях.  Вярно е, че  преговорите не са 

започнали по същество, искам да кажа, не са стигнали до икономически въпроси и сфери, 

в които сме конкуренти, , не се знае как ще реагираме . Лично аз мисля, че няма да е зле 

да реагираме ,  ако има нужда.   Не е  лошо да си защитаваш интересите. Напротив!  Сега  

напълно разбирам държавите, които навремето се бориха за 1 тон краставици или 1 тон 

домати повече или по-малко и които си уредиха всички висящи двустранни въпроси с нас 

, защото бяхме зависими от техния вот.     

Аз не съм участвала в преговорите за присъединяване, тогава  бях на мандат в 

чужбина. Но сигурно преговорите са били по-трудни, за Съюза това беше за пръв път . 

Виждаме, че с годините той натрупа доста опит, вкл. негативен .  Едва ли на бъдещите 

присъединяващи се ( ако има такива) ще им бъде по-лесно.    

За нас по дефиниция най-трудните преговори са били за вътрешния пазар и 

селското стопанство. Да не забравяме , че нямахме изцяло развита пазарна икономика. 

Когато се присъединявахме държавите членки  отчетоха, че е налице „functioning market 

economy”, но  като че ли това беше до голяма степен фикция или… добро пожелание.  

После се видя, че не е.     

Също и сега, когато според Комисията и някои държави  сме най-уязвими в  

областите борба с корупция, борба с организирана престъпност и т.н., но по време на 

преговорите тези политики  не са били особен проблем, те всъщност станаха проблем 

по време на членството ни.  И сега заради това представители на доста държави, като 

Нидерландия или Германия например  считат, че не сме били готови за членство . Не 

заради икономическите критерии, за които  първоначално се смяташе, че ще ни бъдат 

проблем..    

     

А как се изработваше на практика позицията на България по съответна 

преговорна глава?    

    

Аз съм участвала само  в началото в един кратък период, преди да замина за 

Швеция. Позицията  се изработва по една доста сходна  схема  във всички преговарящи 



държави  и в значителна степен съответства на схемата на нормотворческия процес в 

самия ЕС.   Както вече споменах бе създаден специален национален механизъм.   

Започва се от отрасловата  работна група, която е в съответното ведомство, след това в  

Съвета по европейски въпроси, (който сега е малко преработен, но тогава  имаше  СЕВ 

на ниво директори, след това имаше на нивото зам.-министри, както има сега.)  Имаше   

три нива, където се изработваше нашата позиция.Позицията на страната по 

преговорната глава се формираше по доста сходен начин, по който сега се формира, да 

речем, позицията на страната ни по някакъв регламент или директива -  пак по  тази 

схема.  Т.е.  йерархичните нива  не са се променили – има работни групи  на ниво 

експерти, началници на отдели ( директори),  след това СЕВ – ресорните зам.-министри 

и накрая - Министерският съвет.     

Сигурно всички интервюирани са ви ги разказвали вече тези неща.  Разбира се, по време 

на преговорите може да се наложи  да искаш промяна на позицията.   По досието имаш 

т.нар.„червени линии“ и  искаш промяна. Министерският съвет е този, който има 

последната дума.     

    

Не са разказали много от респондентите, така че, разкажете повече.     

    

Не са ли?  Може би не е толкова интересно, това е по-скоро преговорна техника.     

Действително понякога  има  доста трудни преговори и  е съвсем естествено, че и 

насрещната страна ( в случая Комисията, представляваща Съвета ) също има своите     

„червени линии“, Вие знаете, че Комисията води преговорите, но  от името на Съвета, 

т.е.  министрите на държавите членки . Така  че Съветът е  този, който определя мандата 

й  и тя също има своите „червени линии. ”. И като се стигне до задънена улица от  двете 

страни  тогава започват преговорите. Преговорите са нужни когато  и двете страни са 

стигнали до червените си линии и трябва или едната да отстъпи, или да намерят 

приемлив компромис. Спомням си например как посланик Васил Байчев, по време на 

договарянето на ЕСА непрекъснато  ни напомняше за „ bargaining position“  , която за 

жалост в преговорите за присъединяване е трудно приложим, да не кажа невъзможен 

похват  За разлика от  нормативния процес в рамките на Съюза, когато всички държави 

членки правят повече или по-малко компромиси за изготвянето на даден законодателен 

акт на Съюза, то при преговорите за присъединяване  по-често е присъединяващата се 

страна да отстъпи. Като в живота, по начало отстъпва  послабата страна.  Тя в голям 



брой случаи просто няма избор. Много малък, ако изобщо съществуващ е шансът 

присъединяващата се страна ( говоря за Източното разширяване и за България в 

частност)  да се наложи.  Така или иначе тя е , която иска да се присъедини. В това 

отношение аз мисля, че нашите преговори не са различаваха много от другите.  Винаги 

съм изпитвала  неприятно чувство при неотговорни коментари на хора, които изобщо 

нямат  понятие от тези процеси , като например  „Ама знаете ли как добре са си водели 

преговорите чехите... „ Междувременно, както може би си спомняте, Чехословакия се 

разпадна и това никак не улесни преговорните им позиции .   Във всеки случай аз мисля, 

че  преговорите се водеха по подобен начин и  не може да се каже, че ние сме ги  водили 

по-лошо или пък някой ги е водил по-хубаво, или пък ние сме ги водили по-хубаво. Те са 

доста идентични.    

Разбира се, че държавите кандидатки  от Петото разширяване се  различаваха 

значително , но това е предмет на друг разговор и няма отношение към преговорния 

процес.    

    

  А в изготвянето   на българската   позиция имаше ли участие   на   

НПОсектора, браншови организации?    

    

Не бих могла да ви кажа.  Представителство на браншови организации  винаги е 

имало – синдикати, работодатели. Това със сигурност знам, защото, когато аз съм 

председателствала (но това беше преди много години) СЕВ, имаше винаги 

представители на синдикатите, винаги на работодателите, но на НПО-та  просто нямам 

спомен. Но сигурно са участвали, защото  те не само, че участват, а понякога и задават 

дневния ред, което не е винаги лошо…    

    

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

на България в ЕС свой личен политически приоритет?     

    

За ресорните министри, поне тези, които бяха въвлечени в процеса , да… Аз мога 

да свидетелствам  за тези външни министри, с които съм работила  – като започнем –  

Стоян Ганев, Ирина Бокова , Надежда Михайлова, Станислав Даскалов,  Соломон Паси, 

Меглена  Кунева -  всички бяха лично дълбоко ангажирани. Ако не си лично въвлечен, не 



можеш да постигнеш нещо значимо, не можеш да си убедителен, няма да ти вярват и да 

те следват!     

В това отношения аз специално не знам някой,  участвал активно в  процеса, който 

да не е бил лично въвлечен и то не само въвлечен, ами ентусиазиран, всеотдаен, борещ 

се, надхвърлящ се ! В това отношение съм абсолютно категорична за всички, защото ги 

познавам лично, работила съм с тях и  знам, че  това наистина беше  тяхна лична кауза.    

Същото се отнася и до  нашите преговарящи -  и като започна с покойния   Илко  

Ескенази, който беше първият преговарящ за Европейското споразумение, и след това 

Владимир Кисьов ,  Меглена Кунева, те бяха толкова много отдадени на каузата ! Също 

и покойния Александър Божков, истински европеец , дълбоко лично ангажиран с 

процеса.    

    

А имаше ли разлика в начина, по който водеха процеса различните главни 

преговарящи?    

    

Аз съм  пряк свидетел само на действията на двама  от тях, така че не бих могла 

да правя сравнения.    

    

Споменахте по-рано, че най-трудно се преговаря със съседи. А имаше ли 

някои страни, които подкрепяха повече България, или други страни, от които сме 

срещали съпротива?    

    

Не бих могла да отговоря на въпроса ви , защото – от една страна, нито 

съпротивата, нито подкрепата са видими  или декларирани, те са задкулисни. Естествено 

най-лесно вървят нещата, когато дадена държава няма никакви претенции към друга, 

когато няма особени взаимоотношения  с нея, когато е тотално индиферентна. Но тогава 

не можеш да разчиташ  и на подкрепа и обикновено индиферентните страни влизат в 

коалиции и подкрепят  други. Аз ви казах вече, че  за мен  най-тъжния ден и момент от 

целия присъединителен процес беше този  Европейски съвет в  Гьотеборг през 2001г., 

на който присъстваше Президента Петър Стоянов , по време на който  ни разделиха на  

двете групи, благодарение на политиката на северните страни.  За тях абсолютен 

приоритет  беше присъединяването на  балтийските държави и  Полша. Така гарантираха 



и границите си и намаляваха страховете  от Русия, които – поради исторически причини 

– като че ли не успяват все още да преодолеят.... Всички други  държави въобще не ги 

интересуваха и, ако не се присъединят – за тях нямаше кой знае какво значение, а може 

би даже би било  и по-добре. Лошото за България е, че  в рамките на процеса на 

присъединяване , не говоря по принцип исторически,   никога не е имало някоя държава, 

която да я подкрепя видимо, активно. Една Румъния си имаше своята   Франция , която 

стоеше зад нея.  Германия стоеше твърдо зад Вишеградската група.  Да не говорим за 

Полша, която е  специален случай, всички знаем това . Ако само  една държава трябваше 

да бъде приета в ЕС и  можеше да бъде приета, това безсъмнено щеше да бъде Полша. 

Може би не само заради  гузната съвест на останалите държави от Западния блок в 

исторически план, но в значителна степен заради това. И заради големината й , 

безспорно. И пак заради това  според мен сега виждаме безпомощността на Съюза по 

отношение на нарушенията на правото на Съюза от страна на Полша.     

Ясно е, че  такива историко-политически  съображения, които в известна степен 

бяха валидни  и по отношение на тогавашна Чехословакия или Унгария, не важаха за 

нас.     

Така че според мен за България не е имало специална подкрепа от която и да е 

държава. Дано да се лъжа, но не мисля. Разбира се, сигурно има и други мнения.    

Видима съпротива не, но скептицизъм  и желание за отсрочване на членството – да.      

 Да  си  припомним  специалната  защитна  клауза  на  член  39  от  Присъединителния 

договор ( дотогава не използвана по отношение на никоя друга държава)  за отлагане на 

членството с една година, както и впоследствие създаването на МСО.    

    

А от останалите страни от Централна и Източна Европа, те все пак започват 

малко по-рано преговорите, имаше ли…    

    

Времевата разлика в началото на преговорите бе незначителна и вие знаете, че 

държави, които започнаха преговорите по-късно от нас, се присъединиха към ЕС  преди 

нас през 2004г. За мен, а сигурно и за всички, въвлечени в процеса,   от самото начало 

беше ясно, че присъединяването е  политическо решение, а не обективна оценка на 

изпълнение на критерии.     

    



Но черпихме ли от тях опит за самите преговори, ноу-хау? Има ли от тях 

някоя конкретна страна, от която повече да сме черпили опит?    

    

Не бих могла да се произнеса по този въпрос, но сигурно е имало държави, от които   сме 

черпили опит.  За себе си лично мога да кажа, че съм черпила опит за договарянето на   

Европейското Споразумение за асоцииране от  колегите си от    

Полша, ,Чехословакия и  Унгария. След всеки кръг или заседание те ме брифираха и   ми 

даваха идеи и примери от личния си опит  как да реагираме на  конкретни разпоредби и 

позиции на Комисията.     

Дали са ни помагали вече при  преговорите за присъединяване  това не знам. Но,  

както е известно,  това става предимно  на лична основа, с конкретни колеги, работещи 

в конкретен ресор. Ползването на чуждия опит става предимно на ниското , експертно 

ниво на преговори. Разбира се, ако става дума за важен политически въпрос, това е друга 

история . В ежедневната работа по преговорите много важни са контактите. Много е 

важно хората, които се занимават с преговори, да са хора контактни, да познават добре  

материята и да могат да комуникират с колегите си, да вземат доброто и да игнорират 

лошото. Така ми се струва. Вие трябва непременно  да разпитате по този въпрос преките 

участници,  по-активно ангажирани с преговорите, като Бисерка Бенишева и Владимир  

Кисьов например.  С Меглена Кунева водили ли сте разговор?    

    

Да.    

    

Ирина Бокова беше силно ангажирана в началото на процеса, а Миглена 

Кунева  - в средата и до края. Техните впечатления със сигурност са 

найкредибилни, това са хората,  които бяха наистина ежедневно свързани с 

преговорите.     

    

Според Вас доколко е вярно, че ЕК е била най-големият приятел на    

България по пътя към членство в ЕС?    

    

Никога не бих твърдяла такова нещо. Мисля, че  би могло  евентуално да се 

каже,  че е била най-малкият враг, но и това едва ли е точно. Защо да е била 

найголемият приятел на България?    



    

Някои респонденти казват, че тя през по-голямата част от времето е играела 

наистина ролята на приятел с експертиза, със съвети…    

    

Тя не може да  е играела ролята на приятел. На никоя държава членка. В 

предоставената й компетентност спадат  редица  правомощия, но сред тях не попада  

помощ за  държавите членки в преговорния процес, естествено изключвам техническата.  

И сега, като отидете на заседанията на Съвета, на Корепер, на работна група – 

Комисията винаги  е там. Тя е институцията, която, както  всички знаем естествено, има 

законодателната инициатива. Следователно тя трябва да действа така, че  

законодателното предложение, което е направила, да се приеме с възможно най-малки 

изменения.      

Но да е най-добрият приятел на България, направо е изключително учудващо да 

се твърди. Тя е съдействала както на  България, така и на всички станали държави 

логистично.  В нейната компетентност спада да води преговорите за сключване на 

международни споразумения. Тя е преговарящият от страна на ЕС, но тя в никакъв 

случай не е най-добрият приятел нито на Чехия, нито на България, нито на Словения. 

Защото тя изразява интересите на Съюза. Когато води  преговори, тя  е обвързана от 

мандата, който й е дал Съветът. Така че тя прави това, което  е решил Съветът, т.е. 

министрите на държавите членки  и  тя не може да бъде приятел на насрещната 

договаряща  страна, нали?  Тя води преговорите от страната на ЕС, а от България  те се 

водят от нейният главен преговарящ. Това не може да е приятел.   

Това е абсурд!     

Не знам какво  точно са имали предвид колегите, които са го казали. Ако 

представителите на Комисията са им  помагали по време на преговорите, то е било  в 

интерес на държавите членки, а  не в интерес на България!  Разбира се, че по време на 

преговорите се установяват тесни , даже и наистина приятелски контакти, но това са 

просто само лични неща, несвързани с работата по същество.     

Тези илюзии, че някой колега от институциите, като те види и те разцелува  и 

лъчезарно ти заявява : „How nice to see you” и че наистина в личен план може да ти е 

приятел,  означава, че ще предпочете националния пред институционалния интерес , 

трябваше отдавна да ги забравим..    



Европейската  Комисия  си вършеше перфектно работата в преговорния процес. 

Естествено, всеки можеше да поиска  и получаваше техническо съдействие , търсене на 

материали, справки, изследвания и т.н., всякаква логистична и експертна помощ.  Но  

„най-добрият приятел на България“  в нейните преговори си беше самата    

България. Просто нямаше  нито най-добър, нито най-лош.     

    

Както Вие сама казахте, ние не сме имали държава, която да ни подкрепя, да 

застава зад нас. Дали до някаква степен Комисията не е поела тази роля?     

    

Но тя по принцип, а и  според Договорите не  може да поеме тази роля, защото 

това би било противно на интересите на държавите членки. Тя не може да взима страна.  

Нали разбирате? Това е невъзможно!     

Всеки човек, който е водил преговори, каквито и да са били,  знае, че това не е 

възможно. Не може този, който стои срещу мен на масата  на преговорите, да ми казва 

неща, които са в мой интерес. Нали? То е логично - ако  неговият интерес  ще съвпадне 

с моя, то тогава няма проблем. Но тогава няма какво да се помага.    

Този въпрос е много интересен - какво се има предвид под „най-големият приятел”. 

А, между другото защо не говорите с посланик  Станислав Даскалов?    

    

Говорили сме вече.    

    

А, говорили ли сте? Добре.    

    

Много често, когато се говори за присъединяването на България към  

НАТО и към ЕС се използва  изразът „Евро-атлантическа интеграция”. Смятате 

ли, че той изразява реална тясна обвързаност на двата процеса, или по-скоро е 

просто удобна езикова формулировка?    

    

Е, не бих казала, че това е удобна езикова формулировка, защото  това е  

политическата реалност.  Изразът е  едно политическо понятие, макар да се отнася за 

два политически института. И много добре знаете, че има държави, които са членки на 

ЕС, но не на НАТО и обратното.  Аз мисля, че при нас се случи така, че преговорите за 

членство в двете организации  горе-долу се водеха паралелно и затова се използваше 



този израз. Просто защото не сме били приети в НАТО преди 10 години и след  това да 

преговаряме с ЕС или обратното, за да е възможно  да бъдат разделени… Освен това 

така или иначе имаше някакъв паралелизъм в преговорите, паралелизъм в желанието, 

защото това бяха двете организации, които илюстрираха принадлежността към „Европа“, 

да цитирам Президента Стоянов - „цивилизационен избор” и т.н. И затова, според мен, 

се използва общата фраза, не че е било за удобство, а просто защото те съвпаднаха по 

време и бяха насочени към постигането на една  и съща цел.     

    

Спомняте ли си да е имало геополитически обстоятелства, които да са 

влияели силно на предприсъединителния процес?    

    

Сигурно е имало, но във всеки случай не за били от глобален характер и от такова 

голямо значение, както големите кризи през последното десетилетие – финансовата 

криза, бежанската криза и пр.   Не мисля, че е имало кризи от естество да повлияят на  

хода на присъединителния процес.  Защото, ако  е имало такива , този процес или  щеше 

да се ускори, или щеше да се забави, , а нищо подобно не се случи.  Според мен процесът 

се движеше според предварително изготвения план и график.     

Всъщност не знам дали визирате присъединяването на всички страни  кандидатки от 

ЦИЕ или само на България.  Разбира се, че войната  в Югославия,  беше голям 

политически , а и хуманитарен катаклизъм, но не мисля, че е повлиял директно  на 

предприсъединителния процес като цяло. Повлия обаче на други неща. Повлия на 

нашето членство в НАТО. Няма да коментирам всеизвестни неща, но  е ноторно 

известно, че ако не бяхме разрешили прелитането на американските самолети над 

територията ни нямаше да влезем в  този момент в НАТО, ерго – и в ЕС. Следователно, 

единственият, според мене, геополитически момент, който повлия на присъединяването 

ни , беше този. Не знам дали тази теза е приемлива, за мен е достоверна, но това е лично 

мнение.  Този момент за България беше изключително тежък и управляващите взеха 

решение, което никак не беше леко или безпроблемно, но то спомогна за членството ни 

в  НАТО.  И в известна степен, като говорим за евроатлантическо членство, на новите 

държави ( от ЦИЕ),  членството в двете организации е обвързано. Едното е  предпоставка 

за другото. НАТО е предпоставка за ЕС, а не обратното ,  поне в известна степен.     

    



Смятате ли, че има нещо в процеса на подготовката, а след това и на самото 

присъединяване към ЕС, което е можело да стане “другояче”?    

    

Не знам, не бих могла да кажа, но според мен  въобще връщането в миналото е 

абсолютно безсмислено.     

Няма да се присъединяваме втори път, за да  ни служи  като  „урок“ , да  се поучим 

от това,  което  сме сгрешили.  Изобщо  това биха били единствено  спекулации, защото 

просто са недоказуеми.  Как би могъл човек да знае, кое би било  по-добре, ако е 

направено „другояче“ ? Във всеки случай , това което мога да кажа е, че е можело да 

стане „другояче“, ако имахме друг манталитет, друго образование,  друга религия, 

политически опит и култура и т.н., но всичко това е  абсолютно неотносимо.     

Нашите действия съответстват на нашата същностна природа. Може би въпросът 

е дали  присъединяването би било различно при различна организация на процеса. Но 

последната бе в значителна степен  предопределена от Съюза и помалко  свързана с 

организацията на държавата.  И пак стигаме до спекулации. Така че не мога да отговоря 

на въпроса.    

    

Добре. Вие вече препоръчахте повече от три имена. Ако се сетите още 

някой…    

    

Мисля, че вие сте ги интервюирали всичките… Не се сещам , със сигурност някои 

са пропуснати , но  всъщност като цяло   няма чак толкова много имена. Има естествено 

хора, които присъстваха по приеми и тържествени  мероприятия,  обаче ние говорим за 

някой, който ще Ви каже нещо по същество и който действително е участвал в 

процеса.Като например колегите от Министерството на промишлеността ( тогава)  

Юлияна Николова и Любов Панайотова, или от министерството на труда и социалната 

политика, Ася Чолашка,  или от енергетиката – Славчо Нейков . Като си помисли човек, 

една шепа хора, изключително добри експерти, с чувство за национално достойнство , 

отдадени на каузата. Съжалявам, че не съм в състояние да изброя поименно всеки един 

от тях, но всички им дължим благодарност.    

    

Благодаря Ви!    

    



Дата: 28.03.2018    

Интервюто взе Любомира Попова    

    

    

    

    

    

    


