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Мария Серкеджиева 

Биографична справка 

 

 

Вид образование:  

 

Право 

 

 

Заемана позиция преди включването в евроинтеграционния процес: 

 

Адвокат 

 

 

Заемани позиции в хода на интеграционния процес: 

 

От октомври 1997 г. до май 2001 г.  – Заместник министър в Министерството на 

правосъдието и правната евроинтеграция 

 

От 1997 г. до 2000 г.  – Съпредседател на Подкомитет N 2 България-Европейска 

Комисия по сближаване на законодателството с правото на ЕС 

 

От 1997 г. до 2001 г. – Ръководител на Работна Група 5 „Дружествено и търговско 

право“ 

 

От 2000 г. до 2001 г.  – Член на основния екип за преговори България – ЕС 

 

От 1997 г. до 2001 г. – Ръководител на PHARE – проекти по сближаване на 

българското законодателство с правото на ЕС, по изграждане на административния 

капацитет на Министерството на правосъдието, на проекти със Съвета на Европа по 

утвърждаване на демокрацията и човешките права. 

 

От 2000 г. до 2009 г. – Председател на УС на сдружение „Евроинтеграция“ за 

популяризиране на евроинтеграционната политика и подготовка за пълноправно 

членство на България в ЕС – създаване на 30 неформални клуба в страната. 

 

 

Настояща позиция:  

 

Европейски адвокат, член на Софийска адвокатска колегия и на Мюнхенска 

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

членство в ЕС? 

 

Най-яркият спомен за мен е периодът на конципиране и съставяне на 

Националната програма за приемане и прилагане достиженията на правото на ЕС. 

Това бе невероятно мобилизиране на интелектуалния и административен потенциал - 

на всички участници и на всички нива. Имах честта и тежката задача да ръководя този 

екип от експерти, с които трябваше да планираме и заложим законодателните мерки, 

заедно с необходимия административен капацитет и финансови средства в 

краткосрочен ( следваща година), средносрочен (2-3 години) и дългосрочен ( 5-

годишен) план. Предизвикателството беше изключително голямо и поради факта, че 

до този момент никой, даже и Европейската комисия, нямаше детайлна представа, как 

точно да изглежда този документ, който трябваше да бъде основополагащ за всички 

следващи стъпки в подготовката за членство. 

Съвместно с европейските експерти обсъждахме съдържанието, подреждането 

и вида на програмата, отхвърляхме първоначалните си идеи, търсехме оптималната 

форма и съдържание. Краткото време, в което трябваше да се справим с тази задача, 

обтягаше нервите до краен предел. Националната Програма трябваше  да бъде 

представена на обща среща на най-високо равнище - на министрите на външните 

работи на страните-членки и кандидатки за членство в ЕС през март 1998 г. във 

Виена.1 Аз встъпих в длъжност на 1-ви октомври 1997 г. и трябваше да започнем 

работа на истерично бързи обороти. Това беше истински процес на научаване чрез 

правене (Learning by doing). 

Може би най-голямата награда бяха поздравленията на представителите на ЕК 

и особено дискретно споменатото: 

„Невероятно, честно казано, не вярвахме, че ще се справите в толкова кратко 

време..." 

 

 

 

 

                                                
1 *30 March 1998 - A ministerial meeting launches the accession process for the 10 central 

and eastern European applicant countries and Cyprus. (https://europa.eu/european-

union/about-eu/history/1990-1999/1998_en.) 
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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? Спомняте ли си да е имало официален форум, на 

който такава визия да е била обсъждана? 

 

Да, определено имаше визия и тя се нарича „Стратегия за подготовка на 

България за членство в ЕС", която се допълваше от Национална програма за 

приемане достиженията на правото на Европейската Общност ( National Programme for 

the Adoption of the Acquis Communautaire , NPAA ), наричана още и Национална 

програма за хармонизиране на законодателството. Стратегията трябваше да се 

разработи от Министерството на външните работи, а Нациоаналната програма за 

хармонизиране на законодателството - от Министерството на правосъдието и 

правната евроинтеграция ( МППЕИ), както тогава се наричаше Министерството на 

правосъдието. 

 

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

по подготовката за членство – тези в София, за разлика от тези в Брюксел; или 

работещи на политическо и на експертно равнище, или друго? 

 

Да, по принцип имаше разделение на задачите: позициите и становищата - по 

съществото на материята - се изработваха от експертите в отрасловите министерства, 

съгласуваха се на заседания на Комитета по Европейска интеграция, съставен на 

ниво заместник министри, после се одобряваха от Съвета по европейска интеграция 

(ниво министри) и след това се гласуваха официално като позиция на България от 

Министерски съвет. Екипът на Представителството в Брюксел координираше 

комуникацията с ЕК и другите институции на ЕС, участваше в срещи, заседания, 

комитети, предоставяше актуална информация на експертите и отрасловите 

министерства в България, представяше българската позиция пред ЕК. Имаше 

изработен и приет от МС механизъм за координиране на работата по подготовката ни 

за пълноправно членство 

 

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

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

беше най-тежкото в преговорния процес? 

 

Скоростта на преговорите по отделните материи, образно разделени по глави, 

зависеше от степента на готовност на законодателството, административния 
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капацитет ( органи, структури по прилагане на това законодателство) и успешната 

хармонизация по прилагането във връзка с принципите и практиката на Общностното 

право. Главите, където тези обективни дадености бяха налице, се "затваряха" бързо, 

по-трудните материи - глави, където имахме проблеми с прецизиране на 

законодателните мерки или със създаването на правоприлагащи органи, или 

липсваше финансиране за тяхното създаване и поддържане, съответно приключваха 

по-бавно. 

Най-тежкото беше доказването на ефективно правоприлагане на 

новосъздаденото законодателство. Всяка система, като физическо и социално 

измерение, има свой капацитет за усвояване на измененията и новите положения. 

Достигайки своя праг на усвояемост на новостите, тя се пресища и отказва да 

възприема по-нататък. Случваше се да бъдем изправени пред такива ситуации, още 

повече, че при нас промените бяха повсеместни - във всички области и по всички 

линии. За прилагане на новото законодателство липсваше практика, а това създаваше 

неувереност, противоречивост. Старите норми и практика бяха отменени и 

неприложими, новите- бяха все още само теория, без съдебна и житейска практика. 

 

Спомняте ли си да е имало някакво участие на структури на НПО сектора 

или браншови организации в подготовката на българските позиции? 

 

Макар и да трябваше да работим при изключително напрегната обстановка и 

липса на достатъчно време, ние се стремяхме да осигурим качествен законодателен 

процес, включително и да се прави оценка на въздействието на законодателството. 

Това неминуемо включваше участието на гражданското общество и браншовите 

организации, в качеството им на участници в правоприлагането, както и търпящи 

неговите последици (били те положителни или отрицателни). Всеки законопроект, 

който се внасяше за разглеждане в МС, а след това и в Парламента, трябваше да 

бъде придружен с обосновка, включваща сертификат за съответствие с европейското 

законодателство, финансова обосновка на необходимите средства, административен 

капацитет за неговото прилагане, организациите и институциите, с които е бил 

съгласуван. 

В първоначалния процес открихме, че се къса връзката между приетите 

законодателни предложения от МС и Парламента, където все още не беше въведено 

изискването за прилагане на сертификат за съответствие с Общностното право. След 

като Министерството на правосъдието обърна внимание на този пропуск,  

Парламентът прие допълнение на вътрешния си правилник и всяко законодателно 

предложение беше подлагано на анализ и оценка за съответствие. 
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Доколко е вярно, според Вас, че ЕК е била най-големият приятел на 

България по пътя към членство в ЕС? 

 

Истина е, че ЕК работеше съвместно с българските експерти, министри и 

членове на Парламента за добрата подготовка за пълноправно членство. 

Като съпредседател на съвместния Подкомитет N 2 ЕС-България за 

сближаване на законодателствата, съм изключително благодарна на представителите 

на ЕК и Делегацията на ЕК в София за помощта и подкрепата. Това, разбира се, не 

означава, че ни бяха спестявани критични оценки и строги изисквания. 

 

Според Вас изразът „Евро-атлантическа интеграция” е повече отражение 

на реална тясна обвързаност на процесите на присъединяване към НАТО и ЕС 

или е просто удобна езикова формулировка? 

 

Евро-атлантическата интеграция на България не беше просто модерен израз. 

Тя беше въжделение на нас, работещи на политическо и експертно ниво (или поне 

това беше моето дълбоко убеждение). Реализацията на тази политика изискваше 

всеотдайност и много апостолска работа. Аз лично приех това предизвикателство с 

голям ентусиазъм и работих по линия на официалната правителствена политика и 

като активен гражданин - в качеството ми на член на неправителствена организация, 

посветила усилията си да популяризира, разяснява и представя предимствата от 

присъединяването ни към ЕС и НАТО. 

 

 

 

 

Дата: 04.04.2018 

Предадено писмено интервю 

 

 

 


