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

за членство в ЕС? 

 

Всъщност, може би трябва да кажа - като увод - как започнах да работя по 

темата, за да бъде ясно с какво съм се занимавала и как съм била свързана с 

процеса. Когато  започнах работа в Министерство на финансите (през 1998-ма 

година), вече беше приета стратегията за присъединяване към ЕС и се правеше 

аналитичен преглед (скрининг) на нашето законодателство. Той имаше за цел да 

установи  до каква степен то съответства на европейското, с оглед да бъде уточнено в 

преговорния процес дали европейското законодателство може да бъде прието 

незабавно, налице ли са необходимите структури и капацитет за неговото прилагане и 

дали има нужда от преходни периоди, в случай на трудности. Работех в отдел 

„Европейска интеграция”, който имаше водеща роля при координацията по  две 

преговорни глави - „Свободно движение на капитали” и „Свободно предоставяне на 

услуги”. Министерството на финансите (МФ) имаше водеща роля и по отношение на 

други глави - „Данъчна политика”, „Икономически и валутен съюз”, „Структурни мерки”, 

„Бюджет”, „Бюджетен контрол” и „Митнически съюз”. След няколко години продължих  

работата си за МФ  в Брюксел като негов представител и тогава вече имах експозиция 

към всички преговорни глави от компетентност на министерството. 

 В началото на преговорите Външно министерство водеше изцяло преговорния 

процес, а с напредването им, когато вече беше нужна по-специфична експертиза, 

започнаха да се изпращат представители на различни министерства в Мисията на 

България към Европейските общности. Когато се присъединих към състава й, там вече 

имаше представители на министерствата на икономиката и земеделието.  След 

присъединяването ни към ЕС тя бе трансформирана в Постоянно представителство 

на България към Европейския съюз. С оглед ефективното участие в заседанията на 

работните групи, подготвящи решенията на Съвета на ЕС, постепенно бяха 

интегрирани колеги от различни административни структури, покриващи  цялата 

тематика на европейските политики. 

Връщайки се към конкретния Ви въпрос - имайки предвид  обема на 

информация и интензитета на работа по многото на брой преговорни  глави, от 

компетентност на МФ, ми е трудно да откроя само един конкретен спомен от 

подготовката ни за членство в ЕС, защото целият процес остави у мене дълбок 

отпечатък. Ще запомня този етап от своя професионален живот с екипността и 

усещането за мисия, с много конкретната цел и  посока, както и с желанието бързо да 

отговорим на условията, за да стане България пълноправен член на европевйското 

семейство.  
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 Може би един от най-ярките моменти, който си заслужава да се открои, се 

случи след затварянето на преговорните глави. Имаше решение на ЕС от срещата на 

върха в Мадрид през 1995 г. за преименувано на екюто в евро, което гласеше, че  

общата валута следва да се нарича и изписва по един и същи начин на всички езици 

на общността, т.е.  „еуро”. Всъщност, дори в първоначалния вариант на нашия 

Договор за присъединяване към ЕС, подписан на 25 април 2005 г. В Люксембург, 

общата валута бе изписана като „еуро”. Ние се опитвахме да убедим партньорите си, 

че има исторически традиции, че думата се произнася “евро” на български, че „еуро“ е 

на практика непроизносимо. Но това не беше много силен аргумент, тъй като други 

славянски държави -  като Словения, Словакия, Чехия, които също казват „евро” вече 

бяха поели задължението да  изписват общата валута като „еуро”.  

Използвахме аргумента „азбука”, който бе по-специфичен за България в 

сравнение с останалите славянски страни - кирилицата щеше да е третата писменост, 

която навлиза в ЕС с присъединяването ни, както и използването на  кирилицата от 

други славянски държави, извън ЕС, (като напр.  Русия), поради което изписването на 

общата валута като „евро“  би я направило разпознаваема за много по-голям пазар. 

Друг довод беше свързан с научни разработки на БАН относно използването на 

звукосъчетания в българския език, според които  дифтонгът „еу” (с малки изключения 

като „еуфория” или  „еуглена”) не се използва в българския език.  

Въпреки експертните ни обосновки, предвид твърдото становище на 

компетентната институция -  ЕЦБ, преговорният екип на  ЕС беше непреклонен. 

Тогава се наложи България да прибегне до инструментариума на  политическия 

процес. Първоначално бе наложена резерва върху Споразумението за стабилизиране 

и асоцииране между ЕС и Република Черна гора, вдигната по-късно с уговорката, че 

трайно решение на въпроса  ще бъде търсено с оглед ратифицирането от страна на 

България на Договора от Лисабон.  

В крайна сметка, благодарение на единодействието на всички експертни и 

политически нива бе постигнат прелом. Това е може би най-яркият спомен, който 

имам, защото получих важен урок – експертната аргументация е необходима 

предпоставка за успех, но не може да замести политическа инициатива, нюх и 

далновидност. 

Като обобщение, много доволна и щастлива съм, че имах възможността да 

участвам в преговорния процес, защото той беше исторически. Такъв процес не се 

повтаря. Също така  имах и щастието да работя с ръководители, които имаха визия и 

даваха на целия екип усещането за участие в изключително важно историческо 

събитие. Без да съм изчерпателна, бих желала да спомена някои от тях, като 

ръководителите ми от МФ и МВнР:  Муравей Радев, Пламен Орешарски, Милен 
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Велчев, Любомир Дацов, Меглена Кунева, Гергана (Грънчарова) Паси както и 

посланиците Антоанета Приматарова,  Станислав Даскалов и Бойко Коцев.  

 

Според Вас какво трябва да се знае за пътя на България към ЕС, а – по 

една или друга причина – все още не се знае от обществото? 

 

Според мен се знае всичко. Всички факти са станали ясни по един или друг 

повод. Въпросът е какъв е ъгълът, от който се гледа, индивидуалната интерпретация и 

перспектива, които - именно защото са индивидуални - се различават, понякога 

съществено. От моя гледна точка, най-важното, е, че имахме исторически шанс, който 

трябваше да бъде използван, т. нар. „исторически прозорец“. Той беше свързан с 

геополитическата ситуация към онзи момент - войната в Югославия и необходимостта 

от стабилност на Балканите. Но подобен „исторически прозорец“, както знаем, се 

отваря за кратко. Мисля, че нашият бе използван по най-добрия начин и това 

предопредели бъдещето на страната ни в правилната посока.  

 

Към момента на началото имаше ли някаква конкретна визия за целите на 

присъединяването на България към ЕС, отвъд общата идея да не изоставаме от 

останалите бивши соц-страни? 

 

Когато започнах работа по темата,  Стратегията за присъединяване към ЕС 

вече беше факт, което само по себе си е белег за наличието на политическа визия.  

 

Добре. Вие започнахте да разказвате малко за разделението на труда в 

екипите. Можете ли да разкажете малко повече по тази тема? По какъв начин 

бяха разделени – тези в София, за разлика от тези в Брюксел, например, или 

работещи на политическо и експертно ниво. 

 

Основното разделение на труда беше по отношение на тематиката. Имаше 

преговорни екипи по различните преговорни глави. За всяка от тях имаше  определена 

институция с водещата роля и координиращата функция. В тези преговорни екипи 

имаше представители на всички ведомства, които имаха отношение към темата, както 

и представители на различните групи по интереси. Например, в  работната група 

„Свободно предоставяне на услуги” бяха включени БНБ, застрахователния и 

пенсионният надзор,  Асоциацията на българските банки, Фондът за гарантиране на 

влогове  в банки и т.н., предвид широката тематика на преговорите:  право на 

установяване; финансови услуги - като банково дело, гарантиране влоговете в 
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банките, застраховане и ценни книжа; защита на личните данни;  информационното 

общество и т. н. 

Ние в Брюксел бяхме хората, които имаха за задача да подпомагат диалога 

между националната и европейската администрация, нещо като посредници. 

Работехме както на експертно, така и на политическо равнище, което бе доста тежко, 

предвид малобройния състав на изнесените в Брюксел екипи. От друга страна, това 

ни даваше и преимущества - като достъп до пълната информация, както и ключови  

срещи, включително - на високо  политическо ниво.  

 

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

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

 

Според мен има два фактора – единият е обективен:  в каква степен държавата 

е постигнала хармонизация на своето законодателство с европейското  в 

определената област. Ако има висока степен на хармонизация, това е предпоставка за 

по-бързо напредване в преговорите. А другият фактор е по-политически, свързан с 

различната чувствителност по темите, а понякога  и с финансовото изражение на 

прилагането на правото на ЕС, т.е. с инвестициите, нужни за постигане на  

определени стандарти - като напр. в областта на околната среда, транспорта, 

енергетиката и т.н. При „Свободно движение на капитали”, например има една тема, 

която е особено чувствителна – либерализацията на собствеността върху земята. 

Според европейското законодателство следва да се освободи изцяло възможността 

на граждани на ЕС да закупуват земя на територията на целия Съюз, независимо в 

коя държава-членка (ДЧ). Предвид разликата в нивото на доходите в различните ДЧ, 

това би могло  да доведе до доста бързо изкупуване на земя от чужди граждани в 

ново-присъединилите се страни. Затова им бяха дадени  преходни периоди. 

Постигането на договореност относно това, колко да бъде дълъг преходният период, 

какво да обхваща, може да забави преговорите.  

В нашия случай, за България и Румъния, беше донякъде и по-лесно, и по-

трудно - ние не можехме да имаме пакет, който да е драматично по-различен от това, 

което вече беше постигнато от другите държави-членки, особено онези, присъединили 

се през 2004  г. (предвид основополагащия принцип на ЕС за равно третиране на 

всички ДЧ). Така че, в общи линии, условията, които получиха другите десет в 

преговорите си, предопределяха и рамките на възможно маневриране на българската 

позиция, които не бяха големи, защото вече имаше прецедент. 
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Разкажете малко повече за главите, по които сте отговаряли. Кои бяха 

другите - по-сложни? Кои бяха по-лесните? 

 

Най-лесната, от гледна точна на обема на съответното законодателство, беше 

„Икономически и валутен съюз” (към онзи момент - най-вече законодателството, 

свързано със статута на централната банка и на системата на централни банки, 

забраната за пряко финансиране на публичния сектор от страна на Централната 

банка, забраната за привилегирован достъп на публичния сектор до финансовите 

институции). Тя беше относително бързо затворена, но необходима предпоставка за 

затваряне й беше напредъкът по „Свободно движение на капитали”, така че темповете 

на преговорите в едната оказа влияние върху другата. В голяма степен това може да 

се каже и за глава „ Бюджет“, където европейските разпоредби третират основно 

управлението на бюджетните средства от ЕС, (съгласно общоприложимия Финансов 

Регламент), както и осигуряване на законодателна рамка и административен 

капацитет за изчисляване и плащане на вноските в бюджета на ЕС. Предпоставка за 

нейното затваряне, обаче, бе напредъкът по други глави - като „Статистика“ и 

„Данъчна политика“, а също така и „Митнически съюз“  и „Земеделие“, които са 

обвързани със събирането на т. нар. „традиционни собствени ресурси“ на ЕС.     

Глава „Структурни политики” беше интересна, трудна и важна, защото имаше 

отношение към голяма част от финансовия ни пакет, свързан със структурните и 

Кохезионния фондове. Трудно беше да затворим „Финансов контрол”, защото тогава 

не бе така лесно да се разграничи и отдели като независима функцията на вътрешния 

одит, (имащ за задача да съветва ръководителя относно минимизирането на 

рисковете в системите за управление), от  контролиращата и санкционира функция на 

финансовия контрол. Това изискваше сериозна промяна в начина на мислене, което 

отне повече време. Не беше лесно затварянето на глава „Данъчна политика“, най-вече 

поради настояване от страна на България за относително дълги преходни периоди и 

плавно уеднаквяване на акцизните налози върху горивата, спиртните напитки и 

тютюневите изделия – продукти от особена чувствителност за  потребителите. 

 При „Свободното предоставяне на услуги“ са сблъскахме с особен казус 

относно гражданската отговорност при автомобилното застраховане – статистиката 

показваше огромен процент незастраховани коли за България, което беше проблем за 

свободното движение на български коли в ЕС. Освен създаването на задължение за   

подобно застраховане, бе приложена и нетрадиционна  съпътстваща мярка -  смяна 

на регистрационните табели на автомобилите, защото голяма част  от 

незастрахованите автомобили, бяха такива извън движение, но неотписани от 

регистъра.   
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Глава „Други” е главата, която затваря преговорите и обхваща всичко, което не 

е било обект на преговорите по останалите глави, както и определя крайния финансов 

пакет, включително на такива инструменти, които са извън другите глави.  

Както вече  споменах, рамката на преговорите ни в голяма степен бе 

предопределена от договореностите, вече постигнати от 10-те ДЧ, присъединили се 

през 2004  г. , но ще спомена един прецедент. Въпреки уникалността на условията във 

всяка една страна-кандидатка за членство в ЕС, в повечето случаи можехме на 

ползваме опита (особено по отношение на договорените преходни периоди и 

финансовите параметри) на по-напредналите в преговорите страни. Не така стоеше, 

обаче, въпросът относно Инструмента  за подпомагане за платежния баланс и 

процедурите по споразумението от Шенген в глава  „Други“. Наложи се спешно да 

изработим становище, за да аргументираме необходимостта от подобна подкрепа, без 

възможност от ползване на чужд опит. Успяхме да получим  близо 240 млн. евро (по 

цени от 2004 г.)  в допълнение към финансовия пакет, съпровождащ нашето членство 

в ЕС. Мисля, че  - в тясно сътрудничество с екипа на МФ и МВР - аз имах заслуга за 

това. 

 

Това е било много интересно. А как на практика се изработваше позицията 

на страната ни по съответна преговорна глава? Кои бяха преките участници? 

 

В рамките на работните групи,  стъпвайки на прецеденти и отчитайки какви са 

конкретните интереси на страната в дадена област. Тези фактори се преплитаха, за 

да може да се стигне до позиция по всяка преговорна глава.  

 

А имаше ли връзка с Националния план за развитие? 

 

Националният план за  развитие беше стратегическият документ, определящ 

икономическата политика и инвестициите. В този смисъл, имаше пряка връзка най-

вече с главите „Икономически и валутен съюз“ и „ Регионална политика“ (всъщност той 

бе и част от изискванията на законодателството, регламентиращо прилагането на 

структурните фондове - Регламент 1260/1999), от ресора на МФ, както и 

инвестиционните нужди, идентифицирани в глави, координирани от други ведомства 

като „ Околна среда“, „Земеделие“, „ Социална политика и заетост“, „Транспортна 

политика“ и т.н.  

 

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

членството на България в ЕС свой личен политически приоритет? 
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Едва ли можем да говорим за  „личен“ политически приоритет. Това по-скоро 

беше консенсусен, споделен национален приоритет и както  цялата администрация, 

така и политическото ръководство не пестяха сили в постигането му. 

 

Имаше ли разлика в начина, по който главните преговарящи Ал. Божков, 

Вл. Кисьов и М. Кунева водеха преговорния процес? 

 

Естествено. Разликите са обусловени донякъде и от спецификата, 

индивидуалността на техните личности. По моите наблюдения г-н Божков, се 

придържаше към по-голямата картина, по-политическото ниво. Г-н Кисьов и г-жа 

Кунева, акцентираха и върху експертния елемент на преговорите.  

Г-жа Кунева, като юрист, искаше да знае и най-големите експертни 

подробности по всяка тема и много работеше с експертите. Тя винаги се съветваше с 

експертите, когато имаше и най-малките съмнения. Брифингите й бяха подготвяни от 

МВнР, една от целите, на което бе да следи за темпа на целия политически процес. 

Докато експертите от ресорните ведомства имаха предвид и проблемите, и 

деликатните елементи в респективната област. Тя винаги питаше и експертите:  

„Вие какво мислите? Дали тази позиция, която, все пак, е по-политическа, дали 

е експертно издържана?”.  

Но иначе това, което мога да кажа, е, че всеки един от тримата беше много 

амбициран и полагаше максимални  усилия процесът да върви по план.  

 

От страните членки на ЕС имаше ли някоя, която повече да подкрепя 

България в процеса, или друга, която да оказва съпротива по някаква причина? 

 

За разлика от останалите нови ДЧ, които имаха свои „политически спонсори“ - 

скандинавските държави за балтийските страни; Германия и Австрия за централно 

европейските; Франция по отношение на Румъния, а България нямаше ясно изразен 

такъв.  

 В моята област, най-много информация и подкрепа съм получавала от  

германския си колега, както  и от  колеги от Комисията, по стечение на 

обстоятелствата, повечето от белгийски произход. 
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А усещала ли сте някога съпротива от някоя страна? 

 

Конкретно, в контактите си с представители на различни ДЧ – не, но до нас  

достигаше неофициална информация, че при дискусиите е имало държави, които не 

са се изказвали в подкрепа. Освен за стандартните заподозрени, понякога с изненада  

разбирах за обструкции от някои току-що присъединилите се държави.   

 

А споделяте ли мнението, че ЕК е била „най-големият приятел на 

България“ по пътя към членство в ЕС? 

 

Категорично!  

ЕК е експертният орган, който - при наличието на  политическа цел на ниво ЕС - 

е двигателят, правещ тази политическа цел възможна,  включително с предоставяне 

на експертна помощ и информация. Всяка една от държавите членки на Съюза би 

могла да има свой собствен дневен ред, който не винаги да се припокрива напълно 

политическите договорености на ниво ЕС. Докато ЕК служи на общностния интерес, 

който беше обединение на страните в Европа, разделени по идеологически причини 

след Втората световна война.   

 

Вие започнахте да говорите за бюджета малко по-рано. За първия 

програмен период на нашето членство в ЕС е имало предвиден бюджет от около 

11 млд. евро за оперативните програми, съответстващ на политическите ни 

приоритети. По какъв начин се определяха те? 

 

Европейският бюджет има за цел да подкрепя политиките и целите от интерес 

за Съюза и неговите ДЧ. Една от важните цели, заложена в Договорите, е 

хармоничното развитие на ЕС, за икономическа, социална и териториална кохезия. 

Бюджетът, определен за България, имаше като основна задача намаляването на 

разликите в нивото на благосъстояние между нас и останалите ДЧ.  Изчисляването на 

конкретните суми за периода 2007-2013, които да получим по отделните политики, 

основно в областта на Кохезионната политика и земеделието, почиваше на обективни 

критерии,  заложени за разпределянето на бюджета между всички ДЧ.  

Например, по отношение на  Кохезионната политика, за изчисляване на 

националните пакети в онзи период се използваше т. нар. „Берлински метод“, 

основаващ се главно на регионалния БВП на глава от населението, броят на 

населението и безработицата. Бяха определени и тавани като % от БВП, свързани с 

абсорбционния капацитет.  По отношение на присъединяващите се  ДЧ до тези тавани 
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(от 4%) се стигаше поетапно, защото обективно погледнато абсорбционният капацитет 

на всяка държава е лимитиран,  тя не може да усвоява средства, които са над 

определен праг от БВП, без риск от нездравословно прегряване на икономиката й. 

Сходен подход на поетапно изравняване на преките плащания бе приложен и 

за селскостопанската политика. Съгласно прецедента на 10-те и прилагането на 

обективни параметри във формулата както вече споменах: население, БВП и 

безработица,  на практика нямаше много възможностите за маневриране.  

Споменах също и за допълнителните средства, получени по Инструмента  за 

подпомагане за платежния баланс и процедурите по споразумението от Шенген. В 

допълнение бе получено и финансиране за подпомагане извеждането от действие на 

ядрени реактори на електроцентралата в Козлодуй – по 70 млн. годишно за периода 

2007-2009, което бе удължено след изтичането на този период. Положителен елемент 

бе, че финансовите пакети, фиксирани в договорите за членство, не подлежаха на 

общия (разгорещен)   дебат между ДЧ по финансовата перспектива 2007-2013. 

 

Тоест, предварително е определено за кой сектор какви средства могат да 

се усвоят? 

 

Фиксиран беше общият размер на средствата, най-голямата част от които по 

линия на  Кохезионната и селскостопанската политики.  Що се отнася до Кохезионната 

политика, подпомагана от Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и 

Европейския фонд за регионално развитие, тя е многосекторна. Социалният фонд 

подкрепя мерки в областта на социалната политика и заетостта, а другите два 

подпомагат провеждането на регионалната политика. Тя може да подкрепя различни 

сектори, като напр. развитието на транспортна или екологична инфраструктура, 

насърчаване на предприятия, инвестиции в образователна, здравна или научно-

техническа инфраструктура и т.н.  

 

А на какво равнище се взимаше това решение – този бюджет, който е 

определен като горна граница отвън, вътрешно как ще се разпредели? 

 

Разпределянето на парите по различни сектори е въпрос на национално 

виждане, в  диалог с ЕК, за това как да бъдат едновременно постигнати националните 

и общоевропейските приоритети. На  ниво ЕС се определят секторите, които имат 

право на подпомагане, което е предпоставка за концентриране на подкрепата в 

сектори, допринасящи за постигането на общите европейски приоритети. 
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Вие споменахте, че браншови организации за взимали участие в 

изготвянето на позициите. Можете ли да разкажете малко повече за участието на 

браншови организации и структури на НПО сектора, ако е имало такива? 

 

Позициите се изготвяха при отчитане на обществения интерес  и интегриране, 

доколкото е възможно, вижданията на различните групи по интереси, включително 

браншови организации.   

По отношение, да речем, на регионалната политика има изрични изисквания за 

партньорство. По мое пряко наблюдение от работата ми в МФ, представителите на 

секторния бизнес  (банково дело, застраховане, пенсионни фондове и т.н.) 

определено бяха конструктивни участници. Макар да нямаха роля във взимането  

решенията, те бяха активи участници в разискванията, водещи до формулирането на 

тези решения.  Те изразяваха своите чувствителности и там, където имаше обективна 

необходимост от повече време за прилагане на законодателството на ЕС в пълен 

обем, се искаха  дерогации или преходни периоди, (както вече бе споменато за 

земята). Това беше предпоставка за постигне един балансиран пакет, който не 

представлява рискове за държавата членка от едно много бързо приемане на 

законодателни мерки, които след това не могат да бъдат асимилирани от бизнеса. 

Което пък, от своя страна, би могло да доведе до рискове, свързани с  натиска на  

конкурентните сили на общия пазар, където структурите са много по-стари, по-добре 

развити и, съответно, с много по-добра конкурентоспособност.  

Но целта на тези преговори и на тези преходни периоди беше да се постигне 

един добър баланс между това, какво трябва да направим, за да съответстваме, на 

изискванията на ЕС, и това, колко дълго време ни трябва да постигнем тези 

изисквания, без да нарушаваме конкурентоспособността на нашия бизнес. 

 

Когато се говори за присъединяването на България към НАТО и към ЕС, 

много често се среща изразът „Евро-атлантическа интеграция”. Според Вас това 

просто удобна езикова формулировка ли е или е отражение на реална тясна 

обвързаност на двата процеса? 

 

Двата процеса не са непременно тясно обвързани.  

Самият факт, че сега  ЕС започва дебат за своя собствена политика за 

отбрана, показва, че, всъщност, става въпрос за партньорски организации, които 

нямат припокриване дори в една такава в област, в която НАТО притежава пълна 

компетентност.  
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 Но също така  не било правилно да се каже, че става въпрос  просто за удобна 

езикова формулировка. Изразът показва геостратегическо позициониране по 

отношение на партньорство с определена група държави, базирано на споделени 

ценности и интереси.  

 

Спомняте ли си геополитически обстоятелства да са оказали влияние 

върху предприсъединителния процес? 

 

В началото споменах  за войната в Югославия като силен политически фактор, 

който ни отвори този „прозорец“ за по-бързо напредване в преговорния процес и 

присъединяване. „Прозорец“,  който ние използвахме умело.  

Ако трябва да бъдем честни и откровени, имаше области в подготовката ни за 

членство в ЕС, където имаше още какво да се желае.  Създавано на специален 

механизъм, който да позволи да се присъединим без да сме напълно готови, какъвто е 

Механизмът за сътрудничество и проверка, е доказателство за това. Но също така е и 

доказателство за силната  политическа воля да бъдат приети България и Румъния в 

Общността в онези трудни политически обстоятелства.     

 

Смятате ли, че има нещо, което е можело да стане “другояче” в целия 

процес - било от българска страна, било то от страна на ЕС? 

 

Винаги има много начини да бъде направено или ненаправено нещо.  

Винаги ще има критици, които да твърдят , че „можехме да постигнем по-добри 

условия“, „можехме, напр.  да не затваряме някои от ядрените си реактори“ и т.н.  

Да, можеше. Можеше  докрай да отстояваме постигането на условията, най-

изгодни за нас, но с цената на забавено или неосъществено членство.  

Във всеки един процес на преговори има поне две страни, които обикновено 

имат различни, често противоположни интереси.  Независимо от това дали става 

въпрос за политически преговори или търговска сделка, преговорите са  процес на 

взаимни отстъпки, за постигане общоприемлив компромис.  

Голямата цел, всъщност, присъединяването на България - в рамките на този 

„исторически прозорец“, който се затваряше с нормализирането на геостратегическата 

обстановка (след  приключването на войната в Югославия), оправдаваше бързината и 

не винаги отстояването докрай, до краен предел, на най-благоприятната позиция за 

България. Защото най-благоприятната позиция за България бе, образно казано, 

вероятно най-неблагоприятната за отсрещната страна. Както споменах, всеки 

преговорен процес изисква отстъпки, за да се срещнат позициите някъде - може би не 
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абсолютно в геометричната среда, но на място, гравитиращо около средата, което да 

отразява в максимална степен приемливите изисквания на всяка от преговарящите 

страни. Постигането на големите цели изисква компромиси с по-малките. 

 

Кои са, според Вас, тримата експерти, които задължително трябва да 

интервюираме? 

 

Вие може би дори вече сте ги интервюирали, но в Министерство на финансите 

човекът, който най-сърцато ми партнираше в този процес, беше Любомир Дацов. Той 

беше заместник-министър на финансите. Бойко Мирчев и Бисерка Бенишева от 

Външно министерство.  

 

 

 

Дата: 26.03.2018 

Интервюто взе Любомира Попова 

 

 


