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Пламен Панайотов 

  
Биографична справка  
  

  

 Вид образование:  

  
 Право  

  

  

Заемана позиция преди включването в евроинтеграционния процес:  

  
Доцент в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“  

  

  
Заемани позиции в хода на интеграционния процес:  

  
От 2001 г. до 2005 г. – Заместник-министър председател и Председател на Съвета по 

европейски въпроси  

  
От 2005 г. до 2009 г. – Народен представител в 40-то Народно събрание, член на  

Комисия по външна политика  

  
  
Настояща позиция:  

  
Професор в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“  

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

членство в ЕС?  

  
Най-яркият ми спомен е за ежедневна, огромна по обем, целенасочена работа. 

На много хора от всички сфери на обществения живот, както изпълняващи публични 

функции, така и представляващи неправителствения сектор. Европейската интеграция 

е непрекъснат процес. Когато дадена държава иска да стане част от този процес, тя 

трябва да синхронизира всичките си механизми на съществуване с него, за да може да 

се качи на „вече движещия се влак“.  

В периода 2001-2009 г. имах възможността - като член на ръководеното от 

премиера Симеон Сакскобургготски българско правителство (вицепремиер и 

председател на Съвета по европейска интеграция – 2003-2005 г.) и като народен 

представител - да участвам в екипа, който положи много усилия за интеграцията на 

България в ЕС. Става дума за приключването на преговорите, изпълнението на поетите 
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ангажименти от нашата държава, подписването и ратифицирането на акта за 

присъединяване, както и във връзка с първите години на пълноправното ни членство.  

Постигането на посочените резултати бе безспорен успех. Този успех, обаче, не 

финализира усилията на България за по-нататъшна интеграция в ЕС, а още по-малко – 

усилията за развитие на процеса на европейската интеграция като цяло. Напротив. От 

днешна гледна точка, като се имат предвид ширещият се популизъм в много от 

държавите членки на Съюза и предстоящото прекратяване на членството на 

Обединеното кралство в него, тези усилия е необходимо да се актуализират като 

съдържание и да се интензифицират. Процесът на европейска интеграция би следвало 

да се разгърне, както по хоризонтала – като обхване в крайна сметка всички европейски 

държави, така и по вертикала – като доведе до това ЕС да се превърне от съюз на 

държави в съюзна държава. Това би било в интерес на гражданите на обединена Европа.   

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

ЕС, а още не се знае?   
Струва ми се, не се отчита достатъчно, че пътят към членството не предполага 

само ефективно водене на преговорите с институциите на ЕС и с държавите членки. 

Той включва също така съобразяване на стандартите от правото на ЕС в националната 

правна система и наред с това може би най-трудното – превръщането на тези стандарти 

във фактически отношения, претворяването им в реалния живот.  

Всъщност, и за държавите-членки регламентирането на общи правни стандарти  

и еднаквото и точното им прилагане на територията на целия Съюз е от ключово 

значение за развитие на интеграционния процес. Европа не успя да приеме своята 

Конституция. България, макар и все още да не бе член на ЕС, като държава наблюдател 

активно участваше в подготовката на нейното съдържание в Конвента и подкрепяше 

нейното приемане впоследствие. Имах възможността като ръководител на българската 

делегация на Междуправителствената конференция за утвърждаване на Договор за 

Конституция на ЕС в Брюксел, 16-17 октомври 2003 г., да изразя тази наша позиция. Тя 

се базираше на три основни принципа – задълбочаване на общностния метод, 

равенство на държавите членки и повишаване на ефективността на всички институции 

на ЕС при запазване на баланса между тях.  

Неприемането на Конституцията на Европа (поради отрицателния резултат от 

проведените референдуми във Франция и Нидерландия), доведе до компромисния 

вариант – приемането на Договора от Лисабон през 2007 г., който влезе в сила на 1 

декември 2009 г. Едно от съществените измерения на постигнатия компромис е свързано 

с пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Нормативните актове на ЕС, 

приети в тази област след влизане в сила на Лисабонския договор, не пораждат действие 
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спрямо всички държави членки. По-конкретно – спрямо Дания, Обединеното кралство и 

Ирландия. За Дания необвързаността с тези актове е вече девет години /към 2018 г./ 

стриктно съблюдавано разбиране. То се базира на Протокол № 22 относно позицията на 

Дания, приложен към ДЕС и ДФЕС. За Обединеното кралство и Ирландия положението 

е по-различно. Всяка една от тези държави се е възползвала от възможността ad hoc да 

решава в кои от новоприетите в посочената област директиви да участва и в кои да не 

участва. Тази възможност се основава на Протокол № 21 относно позицията на 

Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, 

сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и ДФЕС. Каквито и да са мотивите за 

позициите на всяка една от трите държави членки, последиците от тях са неприемливи 

за иначе изрично прогласеното в чл. 3, § 2 от ДЕС и чл. 67 и сл. от ДФЕС пространство 

на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници, в което се предприемат и 

подходящи мерки за предотвратяване и борба с престъпността.   

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?  

Присъединяването на България към ЕО /ЕС/ не бе самоцел. То бе средство за 

да могат българското общество и държава да се причислят към най-развитата част от 

света и да се осигури път за благоденствие на българските граждани.  

Веднага след промените от 1989 г. България изрази ясно желанието си да 

членува в Европейските общности. Още през 1993 г.  тя сключи  с Европейските 

общности и със страните членки в тях Европейско споразумение за асоцииране, което 

влезе в сила на 1 февруари 1995 г. Сключването му бе в съответствие с очакванията на 

мнозинството от българските граждани. В преамбюла му са    посочени изрично 

основните достижения, към които следва да се стреми България – стабилизиране на 

демократичните процеси, върховенство на закона, зачитане на основните права и 

свободи на човека, функционираща пазарна икономика. Според  чл. 7 от 

Споразумението асоциирането включва преходен  период   с  максимална 

продължителност 10 години, разделен на два етапа от по    5   години.   То  бе 

ратифицирано по предвидения в нашата Конституция   ред,   бе  обнародвано и на 

основание чл. 5, ал. 4 от нея стана част от вътрешното ни право. По този начин, още 

тогава, правото на ЕО се превърна в критерий за развитие на правната уредба, 

посветена на редица основни области от функционирането на обществото у нас.  
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Според чл. 70 от Споразумението сближаването на българското с общностното 

право следва да обхване приоритетно: митническо, търговско и банково 

законодателство, фирмено счетоводство и данъци, интелектуална собственост, защита 

на работниците на работното им място, финансови услуги, конкурентно право, защита на 

здравето и живота на хора, животни и растения, защита на потребителя, транспорт, 

околна среда и други.   

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?  

  
От една страна, огромният обем работа, и то в съществено различаващи се 

области на интеграционния процес, налагаше тя да се диференцира на различни нива 

и в различни органи. От друга страна, обаче, бе необходима и координация на усилията 

на множеството експерти и политически представители на българската държава. 

Механизмът за осъществяване на тази координация бе регламентиран с постановление 

на българското правителство. В периода от време, в който аз бях председател на 

Съвета по европейска интеграция, бе в сила Постановление № 33 от 11 февруари 2002 

г. за координация и мониторинг на подготовката на Република България за 

присъединяване към ЕС. Съобразно неговите предписания координацията се 

осъществяваше основно на три нива. Първото бе Съветът по европейска интеграция. 

На основание чл. 2, ал. 2 от Постановлението в него членуваха по-голямата част от 

министрите. Второто ниво бе Съветът за координация и мониторинг към Съвета по 

европейска интеграция. А третото ниво – обособените в министерства и други органи 

на изпълнителната власт работни групи. Ефективното функциониране на целия 

координационен механизъм даваше възможност на правителството да взема, 

обосновано и в ускорени срокове, необходимите решения във връзка с развитието на 

интеграционния процес. Това позволи на България да приключи преговорите за 

членство възможно най-рано – на 15 юни 2004 г. - и да съсредоточи усилията си в по- 

нататъшно изпълнение на поетите ангажименти.  

На 22 и 23 март 2005 г. имах възможността да ръководя българската делегация 

на Срещата на върха на ЕС в Брюксел. Тя бе последната преди подписването на 

договора за членство. Това бе повод да изразя увереност, че ратификационните 

процедури в държавите членки ще започнат възможно най-скоро след подписването му 

на 25 април 2005 г. България демонстрира за пореден път категоричната си воля за 
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членство като Народното събрание ратифицира договора за присъединяване към ЕС 

още на 11 май 2005 г.   

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

членството на България в ЕС свой личен политически приоритет?  

  
За премиера Симеон Сакскобургготски, и за всички членове на ръководеното от 

него правителство, присъединяването на България към ЕС бе личен  приоритет.  Всеки 

полагаше целенасочено, системно и всеотдайно усилия за успеха на интеграционния 

процес. Това допринесе значително за успеха на България да стане пълноправен член 

на Съюза от 1 януари 2007 г.  

  
Имаше ли подкрепа за България от някои страни-членки на ЕС? Имаше ли 

страна, от която по-активно да черпим ноу-хау за подготовката си? Чия съпротива 

трябваше да преодоляваме? От какво се пораждаше тя?  

  
Разбира се, не винаги отношенията с нашите партньори във всички области се 

развиваха без напрежение. Отстояваха се и различни позиции. В това число понякога 

породени от особености на политическата ситуация в съответната държава членка. 

Важно бе, че с необходимия прагматизъм се стигаше до съгласуване на волите. В 

крайна сметка, всички държави членки подкрепиха присъединяването на България и 

Румъния към ЕС. Свидетелство за тяхната воля бе и своевременното осъществяване 

на ратификационните процедури през 2005 и 2006 г.  

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

или браншови организации в подготовката на българските позиции?  

  
Такова участие имаше. Не само защото то бе регламентирано изрично в 

посоченото по-горе Постановление № 33 от 11 февруари 2002 г. на Министерския съвет. 

Не бива да се забравя, че присъединяването на България към ЕС се подкрепяше от 

мнозинството от българските граждани. В тази връзка - и по инициатива на структурите 

на гражданското общество - се организираха множество дискусии, семинари, срещи. В 

тях участваха активно експерти от неправителствения сектор, от браншовите 

организации, от академичните среди. В тези форуми участвахме активно и аз, и моите 

колеги. Изразените на тях становища бяха полезни при формиране на българските 

позиции от органите на изпълнителната власт.  
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Доколко е вярно, според Вас, че ЕК е била най-големият приятел на  

България по пътя към членство в ЕС?  

  
Разбира се, ЕК е ключова институция на ЕС в предприсъединителния процес. 

Тази й роля произтича от компетентността й, прогласена в договорите. Тя изразява и 

защитава общия интерес на Съюза, инициира правото на Съюза и контролира неговото 

ефикасно прилагане. Известно е, че поради посочените и редица други функции, 

възложени й от договорите, именно ЕК се доближава най-много до правната фигура на 

правителство на ЕС. България срещаше разбиране и подкрепа от ЕК. Отчитането на 

доброто партньорство с Комисията не бива да води обаче до омаловажаване на ролята 

на другите институции на ЕС за пълноправното членство на България, сред тях - на 

Европейския парламент, на Европейския съвет (прогласен формално като институция 

на ЕС с Договора от Лисабон) и на Съвета. Българските представители поддържаха 

системни и ползотворни отношения с представители на всички основни политически 

групи в Европейския парламент, а така също премиерът и членовете на българското 

правителство – с ръководителите и членовете на правителствата на държавите членки.  

  
  

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?  

  

Възможни са различни интерпретации на този израз. От съвременна гледна 

точка е по-важно, струва ми се, да имаме предвид различието в основното 

предназначение на НАТО и ЕС. Вярно е, че повечето от членуващите в НАТО и ЕС 

държави са едни и същи. Същевременно има държави, които членуват в НАТО, но 

макар и да могат, по едни или други причини не искат да членуват в ЕС – Норвегия,  

Исландия. По всяка вероятност към тях в скоро време предстои да се присъедини и 

Обединеното кралство. И обратно, има държави, които членуват в ЕС, но макар и да 

могат, по едни или други причини не искат да членуват в НАТО – Австрия, Ирландия,  

Малта, Швеция, Финландия.  

  
Спомняте ли си геополитически обстоятелства или сили да са влияели 

силно на предприсъединетелния процес?  
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Разширяването на ЕС със страни от Централна и Източна Европа не би могло да 

се осъществява извън контекста на геополитическите обстоятелства и извън контекста 

на отношенията между геополитическите сили. На Балканския полуостров от особено 

значение бяха и продължават да бъдат процесите, свързани както с разпада на 

Югославия и създаването на нови държави, така и с породените нови конфликти.  

  
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”?  

  
България направи всичко възможно в процеса на подготовката си за членство в 

ЕС. Тя изпълняваше, а вече и като пълноправен член продължава да изпълнява 

стриктно задължението си да хармонизира българското законодателство с правото на 

ЕС.  

Онова, което продължава да не достига, е зачитането на задължителните 

стандарти от правото на ЕС и от националното право във фактическите отношения.  

Струва ми се, че това е един от основните проблеми и за другите държави членки.  

  
  

Дата: 20.06.2018 

Предадено писмено интервю  


