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Метин Казак 

Биографична справка 

 

 

Вид образование: 

 

Право (Международно и европейско право) 

 

 

Заемани позиции в хода на интеграционния 

процес: 

 

От 2000 г. до 2001 г.  – Експерт в политическия кабинет на министъра без портфейл, 

председател на Националния съвет по етнически и демографски въпроси към МС 

 

От 2001 г. до 2005 г.  – началник на политическия кабинет на министъра без портфейл, 

председател на Националния съвет по етнически и демографски въпроси към МС 

 

От 2005 г. до 2007 г.  – заместник-омбудсман на Република България 

 

 

Настояща позиция: 

 

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Доха, Държавата Катар 
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Кой е най-яркият Ви личен спомен от процеса на подготовка на България 

за членство в ЕС? 

 

Най-яркият спомен… По това време аз бях в Министерски съвет  – началник на 

кабинета на министъра без портфейл, който беше председател на Националния съвет 

по етнически и демографски въпроси. Бях и председател на работна група, която 

изготви Закона за защита от дискриминация. Мисля, че когато се приемаше този закон 

и се избираше комисията, за мене това беше най-яркият спомен … Фактът, че един 

конкретен ангажимент, свързан с преговорния процес, беше изпълнен по може би 

един от най-успешните начини … (транспониране в максимална степен на европейска 

директива в нашето законодателство) и аз лично бях удовлетворен най-много от този 

факт. 

 

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

ЕС, а – по една или друга причина – все още не се знае? 

 

 Много хора може би не осъзнават ползата, която ни донесе членството в ЕС. 

Особено по-младите хора, те приемат за даденост вече това свободно движение – 

свободно пътуване, свободно установяване, възможността да работиш, в която страна 

избереш на ЕС, особено след падането на ограниченията в някои страни за достъп до 

пазара на труда. Младите хора го приемат за даденост, но всичко това беше свързано 

с много усилия, с много преговори, с много компромиси, убеждаване на всяка една 

страна членка. Много хора не осъзнават какво реално е постигнато с това, че 

България е част от една голяма общност, която споделя общи ценности и има 

предимството да се пътува, да се търгува свободно. Хората го приемат за даденост, а 

в това нещо стои много труд и много усилия от всички страни.  

 

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

присъединяването на България към ЕС? 

 

Тогава всичко изглеждаше доста далечно от нашата перспектива в началото. 

Всички си даваха сметка, че процесът ще бъде дълъг и сложен, и че трябва коренно 

да се промени законодателната рамка, да се създадат нови органи, да се 

транспонират много директиви. Но, общо взето, може би все пак цялостният процес не 

беше толкова дълъг, колкото се оказа за някои други страни, като например Турция, 

(която все още е в преговори и скоро не се вижда перспективата за членство). В общи 
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линии може да се каже, че България и Румъния доста успешно изминаха този път и не 

в толкова дълги срокове, колкото някои други страни.  

 

А имаше ли още от самото начало визия за това какво очакваме да 

постигнем, отвъд общата идея да не изоставаме от останалите бивши соц-

страни? 

 

Ами, да, имаше „Пътна карта“, имаше конкретно разписани стъпки... това, което 

трябваше да се случи във вътрешното законодателство и синхронизирането на 

нашето право с европейското.  

Но всички осъзнаваха, че в крайна сметка, решението е политическо. Защото 

трябваше да се убедят правителствата на тогавашните страни-членки, че България и 

Румъния са изпълнили изискванията. И освен че са изпълнили критериите, не 

представляват заплаха нито за пазара на труда, нито за общия пазар на страните-

членки. Също – че демократичният процес е в достатъчна степен напреднал и 

преходът е необратим. 

 

А спомняте ли си да е имало официален форум, на който да се е 

обсъждала визията на България? 

 

Вече от дистанцията на времето може би нямам такъв спомен. Пък и аз 

участвах доста тематично в този процес, само в тази насока на Закона за 

дискриминацията. Не съм бил част от координационния механизъм по преговори. Но 

знам, че подходът беше доста сериозен, чисто институционално – имаше много 

кръгове от преговори, много форуми, взаимни посещения и на главния преговарящ 

тогава от наша страна, и на комисарите, които идваха тук, и от Европейския 

парламент делегации, и докладчикът за България тогава. Общо взето, процесът беше 

доста интензивен от всички страни.  

 

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

работеха по подготовката за членство – например тези в София, за разлика от 

тези в Брюксел; или работещи на политическо и на експертно равнище, или 

друго? 

 

Да, общо взето, имаше тематично разделение на отговорностите и на задачите. 

Всяко министерство отговаряше за определена преговорна глава. Ние например, в 

Министерски съвет, нашият екип работеше специално по политическите критерии, 
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специално за равенство, за защита от дискриминация и за еднакво третиране на 

хората и в това отношение, Законът за защита от дискриминация беше много важна 

част от тези политически критерии. Работехме експертно и, слава Богу, имахме и 

политическа подкрепа, въпреки че не всички…  

Тогава, знаете, имаше коалиционно правителство между НДСВ и ДПС. Общо 

взето, имаше много сериозен дебат вътре в коалицията (между двата коалиционни 

партньора) за реалната полза от такова законодателство и от такъв силен орган, който 

трябваше да се създаде. Единият коалиционен партньор настояваше да има реално 

действащ закон, силен орган – комисия, която да може да разглежда случаи на 

дискриминация и да налага сериозни санкции, когато има нарушения на принципа на 

еднаквото третиране. Докато другият коалиционен партньор искаше законът да е по-

формален.  

В крайна сметка и в Народно събрание имаше дебат. Тогава имаше доста 

сериозно противоборство между управляващи и опозиция, както и вътре в 

управляващата коалиция. Но в крайна сметка, слава Богу, успя да се приеме такъв 

вариант на закона, който в максимална степен изпълняваше очакванията и на 

обществото, и на правозащитните организации, които участваха активно в процеса на 

писане на закона.  

Ние бяхме ангажирали много неправителствени организации, специално 

Българския хелзинкски комитет, ромски организации, организации за равенство на 

полове, за защита на правата на хората с увреждания. И в крайна сметка всички тези 

неправителствени организации бяха доволни от крайния резултат. Наистина. И това е 

за мене най-удовлетворяващото от постигнатото по време на преговорите. 

 

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

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

 

Според мене това е във връзка с готовността на обществото вътре в самите 

страни-кандидатки и степента на ефективност и интензивност на работата на 

преговорните екипи в самите страни, от една страна. От друга, разбира се, и 

политическите нагласи в останалите страни спрямо съответната страна – доколко те 

са убедени в готовността ѝ да се справи с предизвикателството и да приеме 

максимално бързо достиженията на правото на ЕС и специално, да приключи самия 

преговорен процес в по-кратки срокове. Естествено, цялостният процес е и 

политически. В крайна сметка, нали се взима и политическо решение?  
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Вие горе-долу отговорихте на следващия ми въпрос, но все пак как на 

практика се изработваше позицията на страната ни по съответна преговорна 

глава? Кои бяха преките участници в изготвянето на становище от наша страна? 

Има ли връзка между Националния план за развитие и работата по преговорните 

глави? 

 

Както Ви казах, беше създадена тогава специална работна група в Министерски 

съвет, чийто председател бях аз и за изработването на Закона за защита от 

дискриминацията бяхме привлекли в работната група експерти от неправителствения 

сектор, отделно имаше експерти от различни министерства. Събирахме се доста 

интензивно, работеше се доста. Ползвахме и чуждестранна експертна помощ, имахме 

гости от такива сходни правозащитни органи в други страни членки на ЕС, от които 

черпехме опит.  

Мисля, че крайният резултат беше, че успяхме, първо, да убедим нашето 

ръководство – нашия министър, който беше председател на Националния съвет. 

Впоследствие законопроектът мина през правителството, а след това беше одобрен и 

в Народното събрание. Успяхме да наложим наистина един силен закон с един силен 

орган, който ефективно да отстоява правата на хората и да ги защитава от опити за 

посегателство на различна основа. Този закон получи много добра, положителна 

оценка. Също и от ЕК тогава беше оценен доста високо – че сме изпълнили в доста 

висока степен изискванията на директивата за равно третиране. 

 

Разкажете малко повече за участието на неправителствените организации 

и браншовите организации в подготовката на позицията и на законопроекта? 

 

Ами, ние сме много доволни, понеже имахме доста сериозна подкрепа… 

основно, текстовете бяха предлагани от тях. Защото от тях имаше доста добри 

специалисти в тази област, особено организации като Хелзинкския комитет, като 

Проект права на човека, ромски организации, правозащитни, организации за 

равенство на половете, организации за защита на хората с увреждания. Там 

участваха адвокати, които само с това се занимаваха и общо взето, те познаваха и 

европейското законодателство, и практиката в други страни, както и ситуацията в 

България. Така стана една много успешна комбинация между експертна помощ на 

хора, които реално се сблъскват всеки ден със случаи на проблеми, свързани с 

нееднакво третиране …, и експертите в министерствата, които също бяха наясно 

относно отговорността на държавата (каква трябва да бъде в такива случаи), за да 
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може да се направи един добър закон. И мисля, че в крайна сметка резултатът беше 

много добър.  

 

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

членството на България в ЕС свой личен политически приоритет? 

 

Тогава имаше ентусиазъм и това беше лайтмотивът ни. Всички работеха с 

ентусиазъм, всеки искаше да покаже максимално добър резултат в своята област по 

съответната преговорна глава и по другите критерии. Не мога да откроя някой, който 

да е по-добър или по-изявен, или по-пасивен. Мисля, че като цяло координационният 

механизъм беше доста добър.  

 

А имаше ли разлика в начина, по който главните преговарящи водеха 

процеса? 

 

Нямам поглед върху всички. Аз Ви казах, че тогава участвах само по тази част 

от преговорите. Сега, честно казано, не бих казал, че винаги срещахме разбиране, 

както Ви казах. Ние все пак бяхме от определена политическа партия, която се 

опитваше да направи закона работещ и органа - силен. От страна на коалиционния 

партньор нямаше това разбиране и тази нагласа. Там имахме спорове, включително и 

между нашия министър и тогавашния главен преговарящ, г-жа Кунева. Но в крайна 

сметка, успяхме да постигнем добър резултат, да убедим всички партньори, че е 

необходимо да има такава степен на защита; да има такъв орган, който наистина… 

хората, когато се обърнат към него, да получат ефективна защита. 

  

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? 

 

О, нямам толкова вътрешна информация. Нямам спомени за това по какъв 

начин, по принцип, са разпределяни средствата. Ние имахме тогава един бюджет на 

Националния съвет по етнически и демографски въпроси, (специално за 

изработването на закона), който беше целеви – за срещи, за семинари, евентуално за 

експертна външна помощ... Както казах вече, бяхме поканили членове на такива 

специализирани правозащитни органи от други страни. Но нямам поглед относно 

цялостния процес по разпределение на средствата за преговорите.  
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Правило ли Ви е впечатление да има подкрепа за България от някои от 

страните-членки на ЕС, или обратното, да сте усещали нечия съпротива по 

време на подготовката? 

 

Аз специално нямам такова усещане, че някоя страна се е противопоставяла 

повече от друга или ни е подкрепяла. Мисля, че повечето страни подкрепяха, особено 

скандинавските страни и страните от южна Европа. Мисля, че те бяха най-

благоприятно настроени към нашата кандидатура, с най-голямо разбиране за 

спецификите… за трудностите, с които бяха съпътствани тези преговори. 

Единственото, което си спомняхме всички, беше едно такова негласно 

съревнование между България и Румъния кой е по-напред в процеса на преговори. 

Общо взето, имаше такива нагласи да не ни третират в пакет, а всеки да бъде 

оценяван по своите собствени достижения.  

 

Имаше ли страна, от която по-активно да черпим ноу-хау за подготовката 

си? 

 

Специално в нашата област, в която аз работех, Великобритания беше давана 

като пример, също Холандия, скандинавските страни, така че в това отношение ние с 

техни експерти работехме по-интензивно.  

 

А от другите страни от ЦИЕ? 

 

Доколкото си спомням, нямаше специално в тази област. 

 

Доколко е вярно, според Вас, че ЕК е била „най-големият приятел“ на 

България по пътя към членство в ЕС? 

 

За приятел не знам, но беше много добър партньор в преговорния процес. 

Наистина добронамерено се оказваше съдействие, насока, координация. Ясно се 

показваше какви се очакванията от страна на Комисията към нас, какво точно трябва 

да направим, за да покрием критериите и при посещенията на съответните 

ръководители на главни дирекции, и на Комисаря тогава по разширяването, и на 

докладчика на Европейския парламент. Мисля, че всички показваха 

добронамереност… В смисъл, рамката беше ясна, очакванията бяха ясни и ясно ни се 

показваше, че за да очакваме положителен резултат, трябва „да си свършим 

домашната работа“.  
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Когато се говори за присъединяването на България към ЕС и към НАТО, 

много често се употребява  изразът „Евро-атлантическа” интеграция. Според 

Вас той повече отражение на реална тясна обвързаност на двата процеса ли е, 

или е просто удобна езикова формулировка? 

 

Аз мисля, че по-скоро при нас се употребява тази комбинация „Евро-

атлантическа интеграция”, не толкова в самия ЕС.  

Там се прави разграничение между членството в НАТО и членството в ЕС, 

защото знаете, че не всички страни-членки на ЕС са членове и на НАТО.  

Но при нас процесът тръгна паралелно и първо успяхме да станем членове на 

НАТО. Там доста сериозно се работеше в това направление, пък и там критериите не 

бяха толкова трудни. Нямаше и икономически критерии, които трябваше да бъдат 

изпълнени.  

Но при нас тази комбинация на целите придоби популярност с оглед на това, че 

ние бяхме част от един отделен военен и икономически блок. Бяхме членове на 

Варшавския договор и на СИВ и общо взето целта беше да влезем в съответните два 

блока, които бяха от другата страна на „Желязната завеса“. Оттам тръгна фактически 

тази езикова комбинация, защото и двата бяха наистина много важни стратегически 

приоритета за България в преходния ни процес към демокрация.  

 

Спомняте ли си геополитически обстоятелства или сили да са влияели 

силно на предприсъединителния процес? 

 

Ние може би имахме късмет, че нашият преговорен процес се разви в момент, 

в който Европа беше в икономически подем. Нямаше ги тези икономически 

сътресения, нямаше я финансовата криза от 2008 г., нямаше ги конфликтите, нямаше 

я бежанската вълна, нямаше я тази умора от разширяването, която се получи 

впоследствие. Моментът беше благоприятен – чисто икономически и политически за 

цяла Европа – и това като че ли ни помогна също.   

 

Според Вас България успя ли да се подготви за членство по време на 

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

на самото присъединяване към ЕС, което е можело да стане „другояче”? 
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Винаги при промяна на обстоятелствата има вероятност нещата да се развият 

по малко по-различен начин. Ако например сега беше започнал преговорният процес, 

може би щеше да бъде доста по-труден и дълъг с оглед на конюнктурата в Европа.  

Но така или иначе, аз мисля, че и сега да беше започнал преговорният процес, 

ако ние изпълнявахме последователно всички стъпки, които се очаква от нас да бъдат 

предприети – и за законодателството, и в реформите, в крайна сметка отново щяхме 

да получим такова членство.  

Но разбира се, много важно беше, че цялото общество – цялата политическа 

класа и обществото бяха убедени, че това ни е приоритет и че трябва да се направи 

всичко възможно, за да се постигне тази стратегическа цел. Това беше важно – че 

имаше консенсус в обществото.  

 

Кои, според Вас, са тримата експерти, които са ключовo важни за този 

процес и задължително трябва да интервюираме? 

 

Специално в тази област, в която аз работих, нашия тогавашен секретар на 

Националния съвет по етнически и демографски въпроси доц. Михаил Иванов според 

мене.  

Разбира се, Меглена Кунева, която беше тогава главен преговарящ и после 

министър по европейските въпроси. Бойко Коцев, който тогава също участваше 

активно в преговорния процес. Той беше зам.-министър на вътрешните работи, 

специално по политическите критерии също имаше дейно участие. Но има много хора, 

за които сега не се сещам. Всеки е участвал по някакъв начин.   

 

Благодаря Ви! 

 

Дата: 15.06.2018 

Интервюто взе Любомира Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 


