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Моля споделете малко биографична информация за Вас1?   

  

Още на първата си работа след следването в университета започнах в 

Министерство на финансите, в дирекция „Външни финанси“, отдел „Европейски 

въпроси”, който се занимаваше тогава с евроинтеграцията в областта на финансовите 

услуги. Все още не бяхме започнали преговорите за членство в ЕС. Но вече в ход беше 

подготовката за евентуално взимане на подобно решение за България. Решението за 

започване на преговори за членство в ЕС беше взето през декември 1999 г. на 

Европейския съвет в Хелзинки. На практика, февруари 2000 г. бе дадено началото на 

тези преговори. Точно две години преди това вече бях назначен на работа, така че 

всъщност моят професионален път започва от момента на първите реални стъпки към 

преговорен процес за членство в ЕС.   

След това, през 2002 г. се преместих в администрацията на Министерски съвет, 

където работих близо 9 години. Това е второто координационно звено в механизма по 

европейски въпроси в България, заедно с ресорната дирекция в Министерство на 

външните работи. Министерството на външните работи се занимава повече с 

дипломацията, с външната координация. А това звено - дирекцията по Европейски 

въпроси в Министерски съвет - беше създадена около 2000 г., когато започнаха 

преговорите за членство в ЕС и де факто се занимава с координацията вътре в страната 

между отделните министерства. Разбира се, тези две координиращи звена много тясно 

си взаимодействат.   

След като напуснах администрацията на Министерски съвет, за кратко - 5 

месеца, работих в дирекцията по европейски въпроси и международно сътрудничество 

в Комисията по финансов надзор и после така се случиха нещата, че от 2012 г. отново 

съм в Министерство на финансите. Получи се един затворен кръг и се върнах там, 

откъдето започнах административната си кариера.   

От 2002 г. преподавам по европейски въпроси в различни университети и 

институти. Отначало беше по-спорадично, но от 2007 година малко по-интензивно се 

занимавам с преподавателска дейност. От 2011 година работя в Софийски университет 

в катедра „Европеистика”, като преди две години ме избраха и за ръководител катедра.  

Това е съвсем накратко.   

                                                 
1 Доц. дпн Калоян Симеонов, освен преподавател и ръководител на Катедра „Европеистика“ към 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, е също експерт по европейски въпроси в 

българската администрация и е участвал по проекти в Западните Балкани и други страни, които 

са финансирани от бюджета на ЕС. Изказаните мнения в интервюто са лични и не ангажират 

никоя от институциите, в която интервюираният е работил или работи в настоящия момент.   
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Освен това имах и трето амплоа, близо седем години (сега преустанових тази 

дейност заради работата ми по Българското председателство на Съвета на ЕС) работих 

като консултант по европейски въпроси за Западните Балкани, основно в Македония, 

Черна гора, Косово, Босна и Херцеговина, както и в северната част на остров Кипър и 

на други места. Този опит като консултант беше много интересен, защото в крайна 

сметка те връща поне едно десетилетие назад и имаш възможност да работиш в страни, 

които са горе-долу там, където ние сме били в началото, преди да започнем 

преговорите за присъединяване към ЕС.    

  

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

членство в ЕС?   

  

Ще спомена два от тях, които са свързани с едни от най-важните дати в процеса 

на европейска интеграция на България. Единият е от 25 април 2005 година, когато 

подписахме Договора за присъединяване към ЕС. Спомням си, че имаше много 

празнично настроение. Тогава работех в администрацията на Министерски съвет в един 

много млад и изпълнен с желание за работа екип. На този ден имаше тържествено 

заседание на Народното събрание, както и много други събития. Имаше много 

приповдигнато настроение и този ден си го спомням определено с много топли чувства.   

За съжаление, след подписването на Договора за присъединяване към ЕС 

нямаше референдум в България за членство в Европейския съюз.  Това според мене и 

на този етап си има своите негативи, най-малкото защото не се проведе дебат по 

присъединяването ни към ЕС. Защо не се проведе референдум, е съвсем друга тема.    

Вторият момент беше свързан с посрещането на деня на присъединяването към ЕС. 

Обикновено хората, когато цяла година прекарват с колегите си, Нова година не я 

празнуват с тях. Празнуват с приятели, със семейство. Екипът, с който работихме 

заедно по това време, направихме изключение през тази година. Бяхме решили още от 

самото начало, че ще празнуваме заедно посрещането на новата 2007 година. 

Отидохме в Сандански, може би, защото е по-топло, може би, защото е близо до Гърция 

- член на Европейския съюз, където се вдигна границата.   

Но преди да кажа няколко думи за посрещането на датата на членство в ЕС, 

искам да спомена един друг любопитен момент няколко дена по-рано. На 28 декември 

2006 г., това бе последния работен ден преди края на 2006 г., преди да се присъединим 

към Съюза. Тогава ни се обади една колежка от Агенция „Митници” и ни попита:   

„Ние кога всъщност се присъединяваме към Европейския съюз?”  

Първоначално си помислихме, че тя си прави шега. И съответно отговорихме:  
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„Моля ти се, не си прави шега! Има още половин работен ден! Толкова неща 

трябва да отхвърлим!”  Отговорът бе:   

„Аз сериозно Ви питам кога се присъединяваме, защото шофьорите на тировете 

на границата, както и митничарите, трябва да знаят. В 12 часа в полунощ българско 

време ли, в 01.00 часа през нощта ли (когато настъпва полунощ по  

централноевропейското време), в колко часа точно?”   

И тогава изпратихме електронно съобщение до Европейската комисия. 

Намерихме случайно дежурен експерт в офисите на ЕК, който отговаря за България. 

Той се разтича и всъщност малко преди края на работния ден ни изпрати обратно 

съобщение, че в Договора ни за присъединяване няма такъв текст (по отношение на 

това в колко точно часа се присъединяваме), а само на коя дата. Затова тълкуването 

бе, че се присъединяваме в един часа през нощта българско време – тоест полунощ по 

централноевропейското време. По този начин празнувахме два пъти, както в 12 часа – 

в полунощ, така и след това в 01.00 часа отново отваряхме шампанско.   

Хората около нас, които бяха други гости на хотела в Сандански, много странно 

ни гледаха и не разбраха защо така се радваме точно един час след полунощ. 

Празнувахме два пъти в рамките на един час, като виковете към един след полунощ 

бяха много по-силни и възторжени. Което е нормално – всяка година посрещаме Новата 

година по едно и също време, но веднъж се става член на Европейския съюз!  

  

А защо все пак в България не се е провел референдум за членството ни в  

ЕС?  

  

Може би, колкото експерти попитате, ще получите толкова различни отговори. 

Това е интересен въпрос. Може би е необходимо да се зададе този въпрос на още 

респонденти. Аз ще Ви кажа моето лично впечатление.   

Една от причините според мене беше датата, на която беше подписан Договорът 

за присъединяване към ЕС - 25 април 2005 година. Малко след това предстояха 

парламентарни избори. Насрочването на конкретната дата за подписване на договора 

нямаше нищо общо с българските избори, но тя съвпадна с края на мандата на 

тогавашното Народно събрание.   

Моето лично впечатление беше, че България бързаше да ратифицира Договора 

за присъединяване, а в крайна сметка, е необходимо време, за да се организира един 

референдум. България бързаше да ратифицира Договора и това бързане имаше две 

страни. Едната, бих казал, че е положителна, а другата - не. Положителната е, че след 

като искаме всички държави да го ратифицират максимално бързо, някак си е странно 
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България да го ратифицира на по-късен етап, т.е. най-рано през есента на същата 

година, когато минат изборите и се сформира новото Народно събрание. От тази гледна 

точка имаше, поне според мене, абсолютно логична причина да се ратифицира 

Договорът максимално бързо от действащото в момента Народно събрание. Това беше, 

според мене, едната причина.   

Имаше и втора причина, а именно, че налице бе желание Договорът да се 

ратифицира от същия парламент, от същите политически сили, които са провели и 

приключили преговорите за присъединяване към ЕС. В което също има някаква логика.   

Понастоящем може още много да се спекулира за това. Както Ви казах, колкото 

експерти попитате, може би толкова различни отговори ще получите. Моето лично 

мнение е, че щеше да е хубаво да има референдум. При един референдум винаги е 

налице обществен дебат. По този начин ние пропуснахме да проведем подходяща 

дискусия в страната преди членството в ЕС относно това какви са ползите и 

недостатъците от него. На практика този дебат не се състоя и след датата на членство 

в Съюза.    

Имаше още един официален мотив за непровеждането на референдум преди 

изтичането на мандата на съответното Народно събрание. А той беше, че тогава всички 

парламентарно представени сили бяха за европейската интеграция на страната, за 

присъединяването към ЕС.   

„Защо трябва да губим време, сили и средства за референдум, като има много 

друга работа?“ – поне такива бяха настроенията сред някои от българските политици 

тогава. (При ратифицирането на Договора за присъединяване към ЕС в Народното 

събрание имаше само един глас против.)  

И все пак, това не може да е сериозен аргумент за непровеждането на 

референдум, който би направил членството в ЕС много по-легитимно.   

  

А какво не се знае за подготовката на Договора за присъединяване към ЕС?   

  

Много малко се знае за подготовката на този Договор. На практика, в 

продължение на около шест месеца – от есента на 2004 г., когато приключиха 

присъединителните преговори, до пролетта на 2005 г., бе извършена много техническа 

работа. Преговорните позиции на България и на Европейския съюз трябваше да бъдат 

трансформирани в правен текст, какъвто безсъмнено е един Договор за 

присъединяване.   

В Договора за присъединяване трябваше да се отразят всички съществени 

договорености, преходни периоди, дерогации, квоти и други ангажименти на страните 
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по него. Освен това, след финализирането на текста на английски език, договорът 

трябваше да бъде преведен на български език и на всички официални езици на ЕС. 

Всичко това изискваше един много добър синхрон между различните служби в България 

и Европейската комисия.   

В България все пак немалко се е говорило за присъединяването към ЕС, но почти 

никъде не се споменава нищо за подготовката на самия присъединителен договор, 

може би защото работата по изготвянето му протече сравнително гладко.   

  

Какво друго трябва да се знае, а още не се знае достатъчно за членството в 

Европейския съюз и подготовката за него?  

  

Много неща не са известни на широката публика. И това донякъде е 

разбираемо, защото става въпрос за преговорен процес. А когато има преговори 

между две и повече страни, не всичко се публикува, за да не се попречи на гладкото 

им протичане.   

Ще Ви разкажа за нещо друго, което за мене беше много показателно. Имаше 

голям дебат в България в периода 2002 - 2004 година, а именно за това защо 

информацията за преговорите не е достатъчно публична, защо всички документи не се 

публикуват. Тогава вече имаше интернет. Вече беше модерно всичко да се публикува. 

Всички институции вече имаха интернет страници. „Защо не публикувате позициите ни 

за преговорите с ЕС?“ – бе един от най-често задаваните въпроси на българските 

политици по това време.   

Както споменах, принципно във всякакви преговори (търговски, междудържавни 

и други), при такива сериозни разговори като тези за присъединяване към Европейския 

съюз, обикновено преговарящите страни не публикуват всичко на техните страници. Ако 

се видят документите, които все пак бяха публични преди 2004, ще се забележи, че 

първоначалните преговорни позиции бяха публични, но на практика тези документи не 

казваха много. Те бяха в повечето случаи документи от по няколко страници, в които се 

изреждаха секторите на европейското законодателство в съответната преговорна 

глава, както и се поемаше ангажимент, че България към 1 януари 2007 ще въведе това 

законодателство. Ако искахме някакви преходни периоди, обикновено ги обосновавахме 

накратко в тези първоначални позиции, но без кой знае колко подробна аргументация. 

Тези документи бяха публични. След това, другите документи, а именно 

допълнителните информации към нашите преговорни позиции и  общите позиции на 

Европейския съюз не се публикуваха. А те бяха много по-подробни  и в тях се 

съдържаше много по-ценна информация за конкретните договорености.   
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Всъщност общите позиции на Европейския съюз, това са общите позиции на 

петнадесетте тогавашни държави членки на ЕС. Европейската комисия изготвяше 

проект на обща позиция  („draft common position”) и след това петнадесетте я приемаха 

с единодушие, за да се финализира обща позиция на ЕС. Необходимо бе всяка една 

обща позиция на ЕС да се приеме с единодушие от държавите членки на ЕС, защото 

след това и Договора за присъединяване към ЕС следваше също да бъде ратифициран 

от всички държави членки на ЕС.    

В същото време, имаше обществен интерес към позициите, които изразява 

България в процеса на преговори за членство към ЕС, за това какви ангажименти 

поемаме като страна-кандидатка.   

Затова и на политическо ниво бе взето решение след приключването на 

преговорите да бъдат публикувани всички преговорни документи. В един момент, обаче, 

се замислихме:   

„Добре, ние ще публикуваме всички позиции, но общите позиции на Европейския 

съюз не са наши документи. Можем ли да ги публикуваме?”  

Затова изпратихме писмо до представителството на Европейската комисия в 

България. Получихме много бърз отговор, в който посланието беше:   

„Вашите документи може да си публикувате, но за нашите документи (общите 

позиции на ЕС) не можем да ви предоставим разрешение да ги публикувате.”  

Една от причините затова, може би бе краткият срок, в който нямаше как да се 

съгласува това наше искане с всички петнайсет европейски столици.   

Ние решихме да публикуваме нашите позиции и допълнителни информации към 

тях, както в интернет, така и на дискове, които бяха раздадени на журналистите в деня 

на официалното приключване на преговорите.   

Спомням си, че на пресконференцията по приключването на преговорите за 

присъединяване журналистите задаваха много въпроси. Но след като бяха 

предоставени и самите дискове, въпросите почти изчезнаха през следващите дни. 

Преговорната документация бе толкова техническа и безинтересна за широката 

аудитория, а в нея нямаше и скандали, така че интересът към тези преговорни 

документи приключи буквално за по-малко от два дни. Дори и поговорката „Всяко чудо 

за три дни“ не можеше да бъде приложима в случая.   

Пресконференцията пред журналистите по случай края на преговорния процес 

за членство в ЕС беше един от най-запомнящите се, за мен, моменти от  

предприсъединителна подготовката за Европейския съюз. Преди този ден, трябваше за 

едно денонощие да принтираме всичките позиции по едно хартиено копие, за да може 
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да се видят като мащаб, а не само на дискове. И тогава имахме задача от „висшето 

ръководство”, нека така да се изразя: „Принтирайте ги!”   

А се оказа, че печатната база там, където работехме, не може да поеме 

отпечатването на толкова документи за толкова кратко време. За едно денонощие те 

трябваше да бъдат не само принтирани, но и подредени в отделни томове, надписани 

и т.н.   

С помощта на външна печатница съумяхме да ги принтираме. Успяхме също да 

ги наредим на една малка кръгла масичка в залата за пресконференцията с 

журналистите, малко преди нейното начало.  А това бяха няколко хиляди страници. 

Получи се една висока купчина от томове с позиции, която стигна почти един човешки 

бой.   

Малко преди да започне пресконференцията журналистите разбраха какво е 

подредено на масата и започнаха да го снимат. Чувствах се много странно, защото 

стоях на два метра и те ги снимаха точно като някакъв модел - все едно бе Клаудия 

Шифър или Наоми Кембъл. Беше интересно и забавно, но и някак странно. Дори 

политиците в този ден не бяха токова снимани, колкото тези грижливо подредени една 

върху друга позиции. А това беше една голяма купчина хартии. Но хартии, зад които 

стоеше толкова много труд и няколко години тежки преговори, както  и немалко история.   

  

Доколко е вярно, че Европейската комисия е най-добрият партньор на  

България по време на преговорите?  

  

Европейската комисия бе най-добрият партньор на България по време на 

преговорния процес за членство в ЕС. Има много хора, които дори си мислят, че 

България е преговаряла с Европейската комисия за членство в Съюза. Това бе така, 

защото Европейската комисия бе най-видимият ни и активен партньор. Българската 

администрация най-често с нея контактуваше, като преките контакти с отделните 

държави членки бяха сравнително по-ограничени. Тя беше и най-добрият „адвокат“ в 

тези преговори за присъединяване към ЕС, както на България, така и за останалите 

страни-кандидатки, но също и за държавите членки на ЕС.    

  

Защо, какъв бе нейният интерес от това?   

  

Европейската комисия имаше интерес от добро сътрудничество с България и 

другите страни-кандидатки по няколко причини.   
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От една страна, тогава я нямаше тази умора от разширяването на ЕС и самата 

Европейска комисия имаше интерес от процеса на присъединяване. Всяко едно 

присъединяване се считаше за успех в посредничеството и на самата Европейска 

комисия. Това посредничество бе между страната кандидат и всички държави-членки 

на ЕС.   

От друга страна, Европейската комисия притежаваше много добра и подробна 

информация за това къде са основните проблеми и най-важните притеснения на 

държавите-членки. В допълнение, много по-лесно е „да преговаряш“ с Европейската 

комисия, въпреки че тя не е формалният преговарящ, а само подготвя преговорните 

документи на държавите членки. Много по-лесно е да имаш един основен партньор 

срещу себе си, отколкото всеки път да обикаляш петнадесет столици. По 

найчувствителните глави и проблеми българските политици и експерти обикаляха 

отделните столици, за да могат да убеждават, че сме достатъчно готови. Разбира се, не 

по всички въпроси е било така, но по някои беше. По останалите - голяма част от 

предварителните разговори се водеха именно с Европейската комисия.   

Европейската комисия помагаше също с нейната експертиза. Тази експертиза се 

отнасяше най-вече до отличното познаване на правната рамка на ЕС и подпомагане на 

България и другите страни-кандидатки да се подготвят за нейното въвеждане и 

изпълнение.   

  

Имаше ли някоя страна, която да подкрепя България повече или която да 

оказва съпротива срещу нейното членство по време на преговорния процес? Кои 

бяха най-трудните преговорни въпроси?   

  

Не е лесно да предоставя изчерпателен отговор на тези въпроси, поради 

обстоятелството, че моят принос беше основно на експертно ниво. Според мене, 

България е нямала държава членка на ЕС, която да е била „адвокат“ на 

присъединяването на страната в ЕС. В момента, като че ли имаме по-близки отношения 

с някои водещи държави-членки, поне тогава е усещането. Но по време на преговорите 

за членство в ЕС не беше такъв случаят.   

В същото време имаше две-три държави членки на Съюза, които по време на 

преговорния процес бяха много взискателни в някои области. Това се дължеше 

включително на обществените настроения в тези страни по отношение на 

присъединяването на нови държави към Съюза. Такава област, където определи 

държави-членки бяха по-взискателни, бе например сферата на правосъдието и 
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вътрешните работи. Но не мисля, че е имало държава членка, която е искала да ни 

попречи на присъединяването към Съюза. Нямам такова впечатление.   

Една от сферите, където България имаше проблеми, бе въпросът за  ядрената 

безопасност и АЕЦ „Козлодуй”. Въпросът за АЕЦ „Козлодуй” е много показателен, 

защото по времето, когато ние се присъединявахме към ЕС, нямаше европейски 

стандарт и изисквания за ядрена безопасност. Преговорите по всички други въпроси 

бяха свързани с изисквания, които са разписани в правото на ЕС. Като това бяха близо   

100 хиляди страници право на ЕС във формат „Официален вестник“, които се равняват 

на около 200 - 300 хиляди стандартни страници.   

За разлика от преговорите по останалите въпроси, разговорите по отношение на 

АЕЦ „Козлодуй“ (и то най-вече за затварянето на третия и четвъртия блок), бяха  

политически преговори. Някои от държавите членки на ЕС бяха поставили този въпрос 

по следния начин:   

„Или споразумение за затваряне на двата реактора, или няма да има членство в  

ЕС (“take it or leave it”).“   

За АЕЦ „Козлодуй” има експерти, които много повече могат да говорят. Аз бих 

могъл да споделя само мнение като експерт по европейски въпроси, но не и по ядрена 

безопасност. На практика по време на преговорите за членство в ЕС, този въпрос бе 

най-обсъжданият по медиите и накрая всеки се изживяваше като експерт по ядрена 

безопасност. Но истината беше, че това не е експертен, а политически въпрос за 

България. Той не беше релевантен само за България. Имаше още две-три други страни 

кандидатки от Централна и Източна Европа, които имаха стари ядрени електроцентрали 

или строяха нови, за които това беше важен политически въпрос.    

В България въпросът за АЕЦ „Козлодуй” много се преекспонираше. Като че ли 

всичките медии и обществото се умориха през 2004-2005 г. от тази тема. Тя „се 

поизтърка“  и последните години преди членството на преден план излязоха други теми. 

Преди това, случаят с двата реактора на АЕЦ „Козлодуй” бе и въпросът, който най-често 

се изтъкваше от евроскептиците в българското общество. Не трябва да забравяме, че 

в крайна сметка и евроскептиците са граждани на България. Те имат своите 

притеснения, страхове и несъгласия. Не всички подкрепят Европейския съюз  и 

членството в него, което е съвсем нормално. Има хора, които не одобряваха, а и към 

момента не одобряват присъединяването към Съюза.   

След 2005 - 2006 година евроскептиците се хванаха за един друг мотив и си 

намериха друг основен аргумент против присъединяването на страната към ЕС. Това 

беше виждането, че като се присъединим към Европейския съюз 80% от българските 

фирми ще фалират. Опасението бе, че на 1 януари 2007 г. или месец-два преди или 
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след това, нашият бизнес няма да може до устои на конкурентния натиск в ЕС и ще 

трябва да се оттегли за сметка на чуждестранния бизнес. Страховете бяха, че след като 

ставаме част от вътрешния пазар на ЕС, вече няма да можем да използваме 

национални протекции, както и че българският бизнес е неконкурентоспособен. Но това 

не се оказа вярно и по-голямата част от българския бизнес не само продължи да 

съществува, но и се възползва от предимствата, които му предостави достъпа до пазар 

от около 500 млн. потребители.   

Ако имаше проблеми в България след членството в ЕС, те бяха основно заради 

световната финансова криза, която нямаше общо с присъединяването ни в  

Европейския съюз. Виждаме и в момента, че нашият износ расте. Накъде расте нашият 

износ? Нашият износ расте основно към държавите членки от Европейския съюз - към 

същия този вътрешен пазар, от чиято конкуренция едва ли не трябва да се 

притесняваме. След като около половината от износа ни е към държави членки от  

Европейския съюз, това означава, че като цяло сме конкурентни на европейския пазар.    

  

А от другите страни кандидати имаше ли някоя, от която повече да се учим 

и да черпим опит?  

  

Много трудно според мене можеше да черпим опит от някоя определена страна 

кандидат. Факт е, че тогава Полша, Чехия и Унгария бяха доста по-напред. Словения и 

Естония също бяха значително по-напреднали от нас. В същото време е любопитно, че 

държави като Полша, Чехия и Унгария в момента не са членове в еврозоната и дори не 

искат да се присъединят на този етап към нея, а някои от тях създават и сериозни 

проблеми на Съюза.    

Все пак, по време на преговорния процес за членство в ЕС, това което ни 

помагаше е, че някои по-напреднали страни вече бяха приключили преговорите по 

определени въпроси. Това беше особено важно в случаите, където се договаряха 

преходни периоди. Обстоятелството, че повечето държави бяха договорили преходни 

периоди от седем години за земеделска и горска земя, например, ни помогна и на нас 

по-лесно да договорим този преходен период.    

За мене по-интересно беше друго, когато говорим за сравнения с други страни 

кандидатки, а именно за отношенията България - Румъния. С Румъния постоянно се 

сравнявахме коя от двете страни е по-изостанала или по-напред в преговорите и 

подготовката за членство в ЕС.   

  

В момента също продължават тези сравнения между България и Румъния?   
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И сега продължават тези сравнения. Почти не сме успели да ги надскочим и още 

не сме се научили да си сътрудничим пълноценно двете държави. Но според мене 

сравненията, които се правят в момента, са в много по-малка степен от тези, които се 

правеха няколко години преди членството и една-две години след присъединяването 

към ЕС. Сега като че ли се опитваме повече да си помагаме и да си сътрудничим. Като 

например в случая с общата и твърда позиция на двете страни, че ако ще има 

споразумение за търговия между ЕС и  Канада, то трябва да паднат и визите за 

български и румънски граждани. Все повече има такива случаи, в които, участвайки в 

Европейския съюз, двете страни имат общи интереси. Друг пример е кандидатстването 

и подготовката за участие в Шенгенското пространство.   

От друга страна си мисля, че конкуренцията с Румъния беше по-скоро 

положителна, отколкото отрицателна. Не мисля, че тя е дърпала едната страна или 

другата в някакъв период надолу. По-скоро имаше благоприятен ефект, защото караше 

политиците в по-изостаналата (по определен въпрос) страна да предприемат 

порешителни стъпки. Но ако говорим за сравнение с други страни-кандидатки, примерът 

с Румъния е този, който най-силно ми изпъква в съзнанието. България и Румъния има с 

какво да се сравняват. Дори и двете председателства на Съвета на ЕС са много близо 

едно до друго. Буквално една година след началото на нашето председателство на 1 

януари 2018 г. е началото на румънското председателство на Съвета на ЕС.   

  

Към началото на преговорите за членство в ЕС имаше ли някаква конкретна 

визия за целите на присъединяването?     

  

Според мене, да, имаше визия за целите на присъединяването към Съюза.  

Трудно ми е да говоря в детайли точно по тази тема, защото, когато започнах 

работа през 1998 година, нямах толкова поглед към визията на присъединяването. За 

мене, по отношение на визията има една много проста и неоспорима истина. Не трябва 

да забравяме, че, когато започнахме преговорите за присъединяване, ние си 

поставихме за цел да станем член на Европейския съюз на 1 януари 2007 година.  

Реално погледнато, ние точно това и направихме. Ние станахме членове на 1 

януари 2007 година, т.е. на датата, която от самото начало беше наша основна цел. 

Факт е, че за това ни помогнаха много политически, геостратегически и други интереси 

на някои държави, (като това не бе само и единствено наша заслуга). Но все пак е 

безспорен фактът, че ние си поставихме приоритетна цел и успяхме да я постигнем. 



13  

Няма как да твърдим към днешна дата, че не е имало никаква визия, че това е било 

случайно, че всички е станало от само себе си. Това не е вярно.   

Има и друг факт, който малко се коментира и който е валиден и за другите страни-

кандидатки. Реално за около десет години всички тези страни, включително и България, 

трябваше да въведат законодателството на ЕС и да започнат да го прилагат. 

Законодателство, което Европейските общности и след това Европейския съюз са го 

въвеждали в продължение на 50-60 години. Наистина, това не означава, че не сме 

имали и преди законодателство - за защита на потребителите, например. Имали сме 

такова законодателство, но то е било различно. В същото време, преди промените към 

развиването на пазарна икономика не сме имали законодателство за защита на 

конкуренцията. Защото преди 1989 година нямаше законодателство за защита на 

конкуренцията и контрол върху държавните помощи. Всичко беше държавно и нямаше 

нужда от подобно законодателство тогава.   

За въвеждането на това законодателство за толкова кратък период, разбира се, 

ни помогнаха и насоките на Европейската комисия. Включително за изработването и 

изпълнението на такива документи като националните програми за въвеждане на 

достиженията на правото на ЕС. Европейският съюз осигуряваше също така известно 

финансиране, което също бе в подкрепа на законовите и институционални реформи за 

приобщаване към него.    

  

Казвате, че целта е била много ясна - че на 1 януари 2007 искаме да се 

присъединим към ЕС. А бихте ли споделили за някои конкретни неща, които сме 

очаквали да постигнем с това присъединяване и имало ли е някакво ясно 

осъзнаване какво точно ще ни донесе то?  

  

В България по мои наблюдения нямаше детайлни анализи преди членството в 

ЕС относно това какви са ползите и недостатъците от присъединяването на страната 

към Съюза.   

През 2005 г. Институтът по публична администрация и европейска интеграция 

(след членството този институт бе преименуват и от наименованието му бе премахнато 

словосъчетанието „европейска интеграция“) издаде една моя монография на тази тема, 

за написването на която ме мотивираха много хора, включително тогавашния 

ръководител на този институт – доц. Георги Манлиев, както и проф. Шикова. Но това бе 

една малка книжка, от едва около 170 страници, в която бяха маркирани някои от 

основните ползи и разходи от предстоящото членство на страната в Европейския съюз. 

Точно тогава, като правим сравнения за Румъния, докато провеждах своето изследване, 
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мои колеги ми споделиха, че в Румъния имало много подробно изследване, което е 12 

тома и което анализира ползите и разходите от предстоящото членство на тази страна 

в ЕС. Не съм виждал този анализ, който би трябвало да е на румънски език, но фактът 

бе, че в България подобни детайлни публикувани анализи, поне по моя информация, 

нямаше.   

Толкова бързо се случи всичко с подготовката и провеждането на преговорите за 

членство в ЕС, толкова малко време имаше за писане на научни или административни 

анализи, че много малко внимание бе отделено на това какви са ползите и разходите 

от присъединяването към ЕС. Може би и хората, които реално разбираха от процесите 

и последиците от членството в ЕС бяха толкова заети със самата подготовка за 

членство в Съюза, че нямаха време за писане и публикуване на подобни анализи.   

Спомням се, че, докато изготвях изследването за ползите и разходите от 

членството в ЕС, търсих информация за резултатите от въвеждането на най-скъпата 

политика на ЕС – тази за опазване на околната среда. Това е най-скъпо струващата 

политика, която трябваше всяка една страна кандидат да въведе в своето 

законодателство и да приложи на практика. Докато търсих анализи в България, намерих 

откъслечни изследвания в страната, както и малко информация на страницата на 

Министерството на околната среда и водите. В същото време открих един детайлен 

документ на неправителствена организация от Западна Европа, в който много 

задълбочено и системно беше изследван именно този въпрос. В този анализ от 2004 г. 

бяха предоставени много факти и цифри колко би ни струвало, ако до 2015 въведем и 

приложим законодателството на ЕС в областта на околната среда. Защо до 2015?  

Защото България беше договорила много преходни периоди в областта на 

околната среда  и те обхващаха отложено прилагане на най-скъпите за въвеждане 

разпоредби на ЕС в тази сфера. От тази неправителствена организация бяха 

изчислили, че между 9 и 11 млрд. евро ще са необходими в България, за да можем да 

приложим правото на ЕС в областта на околната среда, което е било прието към 2004 

г. Това финансиране не трябваше да се осигури само от националния бюджет, но също 

така посредством  европейско финансиране, от двустранна помощ, от преки 

чуждестранни инвестиции, както и от частния сектор в България.   

Положителното бе, че през 2017 г., във връзка с десетата годишнина от членство 

в ЕС, бяха публикувани няколко много задълбочени изследвания по отношение на 

ефектите от членството на страната в Съюза. Тези публикации бяха съпътствани 

включително и от няколко интересни дебата по темата.    

Ако трябва да обобщя, непосредствено преди датата на членство в ЕС, както 

преди и след подписването на Договора за присъединяване към ЕС, имаше много малко 
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анализи за това какво точно ще ни струва то - какви са ползите, какви са негативите от 

него. Не че нямаше отделни изследвания. Нямаше систематизирани и задълбочени 

анализи. В администрацията се правеха отделни анализи, но повечето от тях не бяха 

публични.   

  

А имаше ли някакво ясно разделение на труда в екипите, работещи по 

подготовката за членство в ЕС? Казвате, че е имало много работа в рамките на 

тази подготовка.  

  

Според мене, по-скоро да, имаше ясно разделение на отговорностите по 

подготовката за членство в ЕС. Експертите си вършеха експертната работа, политиците 

– политическата дейност и самите преговори.   

Имаше също така един координационен механизъм по европейските въпроси, 

който беше много добре структуриран. Имаше също така централизация на 

информацията, което е добре, когато се водят преговори за членство в ЕС и когато 

цялата информация трябва да бъде събрана на едно място. Имаше добра координация 

по европейските въпроси в този период, както и в периода след членството в ЕС, но аз 

съм субективен, защото съм участвал в тези процеси, макар и само на експертно ниво.  

Спомням си, че тогава наричаха в медиите министъра по европейски въпроси „госпожа 

Yes”. Това показва незнание какво точно представляват преговорите за членство в ЕС. 

Ако искаш да станеш член на някакъв клуб, общо взето трудно можеш да преговаряш 

за това как да се променят правилата в този клуб. Или трябва да ги приемеш тези 

правила или няма да бъдеш допуснат до клуба. Бих припомнил отново, че за ЕС това 

са около 100 хиляди страници законодателство. Не можеш да преговаряш срещу тези 

правила; срещу какво да кажеш: „не!“? Единствените изключения, които можеха да 

бъдат договорени, това бяха временните изключения под формата на преходни 

периоди и някои отделни дерогации.   

   Ние не сме били в позицията на Обединеното кралство, които по това време 

казваха:   

„Искаме си част от парите обратно, не искаме да прилагаме единната валута, не 

искаме да прилагаме Шенген и т.н.”.   

Видяхме, че в един момент дори и за втората по големина икономика в Европа, 

преговаряйки по този начин, се стигна да един момент, в който се задава въпроса:   

„Ние искаме ли да бъдем част от този клуб?”   

И знаете какъв отговор бе предоставен по време на референдума за оттеглянето 

на Обединеното кралство от ЕС.    
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Затова, когато преговаряхме за членство в Европейския съюз, (и това трябва да 

се знае!), от политическа гледна точка имаше не много въпроси за решаване.   

Тези въпроси се свеждаха до това какви преходните периоди и дерогации можем 

да договорим, както и какъв да е графикът, в който трябва да въведем 

законодателството на ЕС и да изпълним съответните преговорни ангажименти. 

Останалите по-политически въпроси бяха относно извеждането от експлоатация на 

някои блокове на АЕЦ „Козлодуй“, както и договарянето на финансовата рамка - на това 

какви средства ще получим от бюджета на ЕС в първите години  на нашето членство в 

Съюза.   

Както споменах, според мене имаше ясно разделение в работата между 

експертите и политиците, но имаше и връзка между тях. Експертите бяха поне малко 

дипломати и политици, а политиците бяха поне малко експерти. Имаше голямо желание 

за работа и много добри екипи. Не казвам само един екип, а отделни екипи по 

министерства и други звена.   

В допълнение, в началото имаше също голямо текучество в администрацията по 

европейски въпроси. Но след това, с наближаването на датата на членство в ЕС, 

текучеството намаля чувствително. През първите години на подготовка за членство в 

ЕС, още преди да започнат преговорите за присъединяване, много експерти напускаха 

администрацията и отиваха в частния сектор (веднага след като биваха обучени и 

понатрупваха контакти и опит). След това, обаче, това текучество намаля, защото с 

наближаването на членството в ЕС много от експертите в администрацията започваха 

да виждат много по-ясно своето развитие в рамките на европейските въпроси.   

Налице е също така един друг много интерес факт – това, че след 1 януари 2007 

година се получи, в буквалния смисъл на думата, вакуум в администрацията по 

европейски въпроси. Защото тогава едни от най-качествените експерти отидоха да 

работят в европейските институции, основно в Европейската комисия.   

Този вакуум имаше също така и положителен ефект, защото, ако най-добрите 

експерти отидат да работят в институциите на Европейския съюз, това е не само 

престиж за страната, но и възможност. Колкото и Европейската комисия да е 

независима, те не могат да се откъснат напълно от страната си и е добре да има такива 

експерти в ключови генерални дирекции и отдели в европейските институции.   

Разбира се, имаше и много хора, които останаха да работят в България. Някои 

по лични причини, други по чисто професионални, трети защото не са имали желание 

да работят в институциите на ЕС.    
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Имаше ли някаква разлика с участието на България по европейските 

въпроси след подписването на Договора за присъединяване към ЕС?   

   

Това е един от въпросите, за които много малко се говори. Ние не успяхме да се 

възползваме по най-добрия начин от този период. Имам предвид, от периода между 

датата на подписването на Договора за присъединяване и датата на членство в ЕС, 

който в нашия случай бе около една година и половина. Толкова бе този период и при 

другите страни от Централна и Източна Европа.   

В момента, в който подпишеш Договора за присъединяване към ЕС, ти вече 

имаш друг статут - от страна кандидат ставаш присъединяваща се страна (acceding 

country). Основната разлика от статута на страна кандидат е, че - с малки изключения - 

вече можеш да участваш в работни групи  и формати към Съвета на ЕС; да слушаш и 

дори можеш да се изказваш по време на заседания, но не можеш да гласуваш, нямаш 

право на глас. Ние не успяхме да се възползваме по най-добрия начин в този период от 

правото ни да участваме в заседанията на институциите на ЕС, тъй като бяхме заети да 

изпълняваме преговорните ангажименти и да се подготвяме за членството си в ЕС.  

А последните месеци на подготовката през втората половина на 2005 г. и през цялата  

2006 г. бяха много интензивни.   

  

Да се върнем отново на преговорния процес за членство в ЕС. Как се 

формираше българската позиция по време на тези преговори?  

  

За едни преговорни позиции по-лесно, а за други по-трудно. В зависимост от това 

колко сложна е съответната материя и колко са политически въпросите, които се 

обсъждат. По някои преговорни позиции (като например, за малки и средни предприятия 

или индустриална политика, където нямаше много законодателство на ЕС), позицията 

се формираше по-лесно. А за други (като например, свободно движение на хора или 

земеделие), по-трудно се изготвяше тази позиция.   

Позицията се формираше пряко или косвено и с участието на неправителствения 

сектор, в зависимост, както от неговата активност в съответния сфера, така и от 

отвореността на администрацията в същата тази сфера. При всички случаи позицията 

се формираше в рамките на координационния механизъм по европейски въпроси, за 

който вече споменахме, като финалните версии на документите по правило следваше 

да се одобрят включително от правителството.   

България не беше сред първите страни кандидатки в преговорния процес.  „Всяко 

зло за добро“, както е казал народът. Това, че ние вървяхме малко след другите, имам 
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предвид след държави като Полша, Чехия, Унгария, Естония, Словения, в някаква 

степен ни помагаше за преговорите за членство. Най-малкото защото, както вече 

споменах, много трудно можеше по някой строго политически въпрос да договориш 

нещо, което е различно от това, което другите вече са договорили. Такива прецеденти 

има, но те са сравнително малко.    

По правило теми, по които най-накрая приключваха преговорите с отделните 

страни-кандидатки, това бяха главите по земеделие, регионална политика и финансови 

и бюджетни въпроси. Това се дължи на две основни причини. Първата е, че това са едни 

от най-трудните за приключване глави и затова се затварят последни. От друга страна, 

това са и главите, в които най-тясно се разглеждат финансовите ангажименти от 

бюджета на ЕС, които зависят и от всички останали договорености. В преговорите за 

членство в ЕС важеше и един общ принцип, а именно, че нищо не е договорено, докато 

всичко не бъде договорено. В преговорите за членство в ЕС с България тези три глави 

също бяха затворени накрая.   

Преговорният процес с България за членство в ЕС имаше и една друга 

особеност. Освен тези три глави, една от последните теми, по които най-накрая 

приключиха  присъединителните преговори, това бе политиката за конкуренция.  

Причината бе, че по тази тема, която пряко засяга конкуренцията и функционирането на 

вътрешния пазар на ЕС, държавите членки и Европейската комисия искаха да видят не 

само обещания и въведено законодателство от България, но и доказателства за 

неговото правилно и ефективно прилагане.     

  

Може ли да се направи сравнение между преговорите със страните от  

Централна и Източна Европа и тези със страните от Западните Балкани?   

  

Ако направим сравнение със страните от Западните Балкани, ще видим, че ние 

бяхме в по-благоприятна позиция. Преговорите със страните от този регион са много 

по-продължителни. Разликата е, че при преговорите с тези страни вече се поставят 

много по-подробни условия, за да се отвори или за да се затвори временно главата за 

преговори. В преговорите със страните от Централна и Източна Европа също имаше 

такива изисквания, но те бяха по-малко на брой. При нас по време на преговорите 

повече се разчиташе на поети ангажименти, докато при страните от Западните Балкани 

повече се набляга на конкретни резултати от приемането и прилагането на съответното 

право на ЕС.     

Може би включително заради обществените настроения в държавите членки на  
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Европейския съюз, които в момента са много по-скептични спрямо разширяването на 

Съюза, преговорите със страните от Западните Балкани вървят по-трудно. Освен това, 

самата Европейска комисия, а и държавите членки на ЕС се поучиха от грешките в 

процеса на разширяване със страните от Централна и Източна Европа.   

  

Споменахте за участие на неправителствения сектор. Как участваше той и 

браншовите организации при формирането на българската позиция?   

  

Определено неправителствения сектор и браншовите организации участваха в 

присъединителния процес. Дали е било водещо и решаващо тяхното участие – по-скоро 

не. Преговорите за членство в ЕС бяха предимно политически процес, но в работните 

групи към координационния механизъм по европейски въпроси имаше формално 

участници от неправителствения сектор и браншовите организации.   

Самата динамика на преговорния процес беше такава, че нямаше възможност за 

пряко включване на неправителствения сектор във всеки един от етапите на 

преговорния процес. Освен това, както отбелязахме, преговорите не бяха затова дали 

и как можем да променим ЕС, а за това кога и по какъв начин да се подготвим да 

изпълняваме правилата, които той вече е въвел за своите държави членки.   

Имаше сектори, като например опазване на околната среда, защита на 

потребителите, свободно движение на стоки, земеделие, финансови услуги и други, 

където участието на неправителствения сектор и браншовите организации бе по-силно 

застъпено. Това бяха обикновено и секторите, в които представителите на 

неправителствения сектор и браншовите организации бяха най-пряко засегнати от 

въвеждането на изискванията на ЕС в съответната сфера. В някои сектори се 

разчиташе много на информацията и данните, които тези представители предоставяха, 

за да може по-лесно и аргументирано да се защити съответната българска позиция в 

преговорния процес.   

  

Кои са според Вас тримата експерти по европейски въпроси или политици, 

които задължително трябва да интервюираме?  

  

Разбира се, за мене е много по-лесно да посоча повече от трима експерти или 

политици, които значително са допринесли за процеса на присъединяване към ЕС. Но 

ще се опитам да се огранича до посочената бройка.   

На първо място бих искал да посоча проф. Ингрид Шикова, която освен като 

преподавател в Катедра „Европеистика“ на Софийския университет, има и много други 
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приноси и дейности към процеса на европейска интеграция на страната. Винаги съм се 

възхищавал на нейния европейски дух и на начина, по който мечтае и работи за 

обединена Европа.   

Не мога да пропусна и тогавашният министър по европейските въпроси – 

Меглена Кунева, която бе и първият български член на Европейската комисия след 

присъединяването ни към Съюза, с ресор защита на потребителите. По време на 

преговорния процес тя имаше ключова роля и може да разкаже много за него.    

И не на последно място, бих препоръчал да интервюирате Живка Станева, която 

дълги години бе съветник, а в последствие и началник на отдел по европейски въпроси 

в администрацията на Министерски съвет, именно в периода на преговорите и 

подписването на Договора за присъединяване към ЕС. А след това тя съумя да изгради 

успешна кариера и в институциите на Европейския съюз.   

  

И накрая, България успешно ли извървя своя път към евро-атлантическата 

интеграция?   

  

Според мене, да.   

Самият факт, че вече сме членове на Европейския съюз и на НАТО са 

доказателство за това.   

Но има нещо, което често забравяме, и то е, че това е един процес, който нито 

започва, нито завършва с датата на членство в ЕС. Този процес продължава и в 

момента. Той ще продължи и в бъдеще. И то не само защото още не сме членове на 

еврозоната или Шенгенското пространство. А защото участието в ЕС не е и не може да 

бъде самоцел, а едно надявам се безкрайно пътешествие. А когато това пътешествие 

е със съмишленици, с които имаш общи цели, имам предвид останалите държави 

членки на ЕС, то би трябвало не само да е по-приятно и сигурно, но и много по-успешно 

за страната, за бизнеса и за цялото ни общество.   

  

  

  

Дата: 04.12.2017  

Интервюто взе Любомира Попова  

  

  


