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

България за членство в ЕС?  

  
Трудно е да се открои един спомен, един момент от този процес, 

изпълнен с толкова много работа, преживявания, тревоги и удовлетворение. 

Всеки един отделен преодолян етап бе важен момент за хората, пряко 

ангажирани с процеса. За екипите, по отделните преговорни глави, 

откриването и особено затварянето на съответната преговорна  глава бяха 

поводи за празник. Самата аз бях ангажирана с две от най- интересните и 

изискващи много усилия преговорни глави – Енергетика и Конкуренция. 

Помня закриването на глава Енергетика, което беше само по себе си успех, 

но някои хора го възприемаха със смесени чувства - заради ангажимента, 

който трябваше да поемем за предсрочното извеждане от експлоатация на 

блокове 1-4 в АЕЦ Козлодуй.  

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

членство в ЕС, а още не се знае?  

  
Мисля, че се знае, но като че ли се забравя, че присъединяването на 

България към ЕС бе  

единствената кауза от последните десетилетия, която действително обедини 

всички българи и всички политически партии. Различни правителства бяха в 

началото, по време и в края на пътя и всички те вървяха по него без 

разколебаване. Преговорите за членство бяха упражнение, в което трябваше 

да докажем, че сме в състояние да приемем и прилагаме цялото европейско 

законодателство и това изискваше, както решимост и сериозен ангажимент 

от политическата класа, така и много експертна работа във всички области. 

Пътят към ЕС трансформира България. Може да се каже, че този път 

продължава и до днес, но днес България би могла да влияе и върху 

процесите на трансформации в ЕС, а не само в нашата държава.  

  
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?  
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Аз започнах работа в управление „Европейска интеграция“ на МВнР 

през 1997 г. Тогава вече началото беше поставено – Европейското 

споразумение за асоцииране беше в сила, бе подадена молба за членство. 

Каква е била визията в самото начало не знам, но мисля, че стремежът 

България да се завърне в семейството на европейските демократични 

държави бе споделен от всички. Помня, че през 1997 г., а и след това се 

приемаха няколко стратегии и програмни документи по повод нашето 

присъединяване към ЕС. Но тяхната цел бе не толкова да формулира цели 

на присъединяването (когато една страна иска да се присъедини към ЕС, по 

правило това предполага, че тя е готова и иска да се присъедини към Съюза 

такъв, какъвто е, към всички негови аспекти), а по-скоро да очертае 

подготовката, която страната трябва да извърши в този процес. Думата  

„преговори“ създава малко погрешна представа за процеса на                          

присъединяване. На практика преговори почти няма. Т.нар. acquis, или 

достиженията на правото на ЕС, не подлежи на преговори. Страната- 

кандидат не можа да избира какво и как да прилага (разбира се, има 

изключения, но те са ограничени). Страната-кандидат трябва да убеди 

другата страна (всички останалите държави-членки), че е в състояние да 

приеме и прилага цялото натрупано до момента законодателство на ЕС по 

стабилен и ефективен начин. Тези „преговори“ са по-скоро изпит, в който 

страната-кандидат трябва да убеди изпитващата страна в своята 

подготвеност.   

 

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?  

  
Екипите работеха наистина като екипи, което бе и гаранция за успеха. 

Хората в София и Брюксел бяха в ежедневна комуникация и постоянен 

обмен. Хората в Брюксел бяха връзката с ЕК, която, противно на някои 

схващания, беше нашият „съюзник“ в преговорите. Хората в София трябваше 

да подготвят информациите, отговорите на хилядите въпроси, да пишат 

законите, нормативните актове и т.н,; трябваше често да водят преговори 

вътре между самите български ведомства по начините за въвеждане на 
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определено изискване или законодателство на ЕС. Голяма част от 

политиците, ангажирани в процеса, ставаха и експерти. От тази гледна точка 

също не може да се говори за разделение. Експертите не можеха без 

политиците, които бяха необходими, за да се даде тласък на някои процеси, 

вкл. приемане на определено законодателство или преодоляване на някои 

скептични нагласи в държави-членки. Политиците от своя страна също не 

можеха без експертите, които трябваше да подготвят стотици хиляди 

страници информации, документи, експертни срещи и разговори.  

  
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?  

  
Действително някои преговорни глави, преди всичко тези, в които 

няма голямо законодателство, приключват бързо. Други, при които има 

голямо по обем и сложно законодателство, като напр. околна среща, 

транспорт, свободно движение на стоки и др., отнемат повече време, което 

се дължи и на необходимостта от по-дълга подготовка на самата страна- 

кандидат. Други глави могат да бъдат трудни и поради наличието на 

чувствителни за дадената страна теми, като напр. преструктуриране на 

големи предприятия, което обикновено е свързано със сериозни социални 

последици.  

  
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?  

  
Целта на всяка преговорна позиция е да представи по убедителен 

начин степента на подготовка на страната да въведе и прилага съответното 

законодателство. Тя съдържа описание на законодателството към момента, 

степента му на съответствие с европейското, ангажимент с план и график на 

приемането на нови закони (където е необходимо) и описание на органите, 

отговорни за прилагането на това законодателство. Преговорните позиции 

се изготвяха въз основа на резултатите от т.нар. скринийнг на 

законодателството, който бе извършен преди същинското начало на 
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преговорите. Разчитахме много на експертното сътрудничество и помощ от 

страна на експертите в ЕК, вкл. и за изготвянето на убедителна обосновка за 

исканията за преходни периоди, там където чувствахме, че имаме нужда от 

такива.   

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

членството на България в ЕС свой личен политически приоритет? 

Можем ли да говорим за личностен отпечатък върху начина, по който 

главните преговарящи Ал. Божков, Вл. Кисьов и М. Кунева водеха 

преговорния процес?  

  
Мисля, че членството на България в ЕС бе приоритет за 

всички, които бяха ангажирани с този процес, както на политическо, така и 

на експертно ниво. Трудно е да се прави сравнение между различните 

главни преговарящи, не само защото продължителността на работата им бе 

различна, но и защото бяха ангажирани в различни етапи на процеса на 

преговори.   

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?  

  
България, за разлика от някои други държави, не можеше да разчита 

на силното застъпничество на една или повече държави-членки. По някои 

теми срещахме симпатии и подкрепа от едни, по други въпроси – от други. 

Ползвахме опита и експертната помощ на различни държави, като често пъти 

по някои трудни теми търсехме съветите на държавите, които биха били най-

строги към нас. Не може да се каже, че е имало силна съпротива, която е 

трябвало да преодоляваме. В момента, в който ние водехме преговори за 

членство, в ЕС съществуваше нагласа, че разширяването трябва да се 

случи. Някои държави-членки бяха по-взискателни и по-трудни за 

убеждаване в нашата подготвеност. Нямаха нищо против процесът да се 

забави. Като цяло обаче ние успяхме да се възползваме от положителната 

енергия около най-голямото, „Пето разширяване“ на ЕС, като останахме част 

от него (макар и присъединили се две години и половина след първите десет 

държави).  
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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?  

  
Процесът на договаряне на бюджета на ЕС и неговото разпределение 

по отделни приоритети и държави е един от най-трудните в ЕС. Трябва да 

бъдат отчетени много и най-разнообразни позиции, така че да бъде 

намерено балансирано решение приемливо за всички. Следва да 

отбележим, че при приемането на бюджетната рамка 2007-2013 (първата за 

членството на България) страната ни все още нямаше право на глас. Разбира 

се, нейното присъединяване бе отчетено във финансовата рамка. 

Определянето на размера на средствата, които една държава би могла да 

получи от фондовете на ЕС, зависи от различни показатели и фактори. В 

зависимост от спецификата на фондовете, те имат различни правила на 

разпределяне на средствата между държавите. Напр. фондовете по линия 

на Кохезионната политика зависят от степента на икономическо развитие и 

необходимостта от догонване. Значение има и т.нар. абсорбционен 

капацитет на държавата.  

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

сектора или браншови организации в подготовката на българските 

позиции?  

  
Във всички преговорни екипи бяха включени представители на 

неправителствени организации. Целта беше при изработването на 

преговорните позиции да бъдат отразени и отчетени вижданията и опитът 

на максимално широк кръг от участници, имащи отношение към един или 

друг сектор.   

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

на България по пътя към членство в ЕС?  

  
ЕК е пазител на договорите, нейното призвание и отговорност е да 

бъде безпристрастен защитник на общностния интерес, да следи за 

спазването и прилагането на договореното и прието законодателство на ЕС 

от всички държави-членки. В процеса на преговори тя трябва да се убеди (и 
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след това да убеди и държавите-членки), че страната, която иска да се 

присъедини към ЕС, е готова и способна да прилага законодателството на 

ЕС.  

Експертите от ЕК действително оказваха голяма помощ и подкрепа на 

всички етапи от преговорите, като се започне от началния, когато беше 

необходимо да се обхване и разбере законодателството във всеки един 

отделен сектор, премине се през изработването на съответното национално 

законодателство, с което да се въведат европейските актове, и се стигне до 

финала, когато трябваше да се намерят съответните аргументи, за да се 

убедят държавите-членки. От опита ни вече като членове, наистина се вижда 

ясно, че интересите на преговарящите за членство държави са представени 

именно от ЕК при обсъжданията в работните органи на Съвета.  

  
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?  

  
Макар че процесите на присъединяване към двете организации 

формално са напълно независими едни от други, държавите-членки в двете 

организации споделят еднакви ценности и не случайно има голяма степен на 

припокриване между членовете в НАТО и ЕС. Освен това между ЕС и НАТО 

има тясно взаимодействие и сътрудничество, като стремежът е да има 

взаимна допълняемост, а не дублиране. Желанието на България да се 

присъедини и към двете организации бе израз на стремежа да стане във 

възможно най-голяма степен част от общността на държави с утвърдени 

демократични принципи на развитие, гарантиращи защитата на тези 

ценности. Възприемането на формулировката „евро-атлантическа 

интеграция“ вероятно, до някъде, е свързана и с факта, че докато 

присъединяването към ЕС бе подкрепяно от самото начало без резерви от 

всички политически сили, членството в НАТО не винаги се радваше на 

толкова единодушно одобрение.  

  
Спомняте ли си геополитически обстоятелства или сили да са 

влияели силно на предприсъединетелния процес?  
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Присъединяването на България към ЕС бе част от голямата вълна на 

разширяване на ЕС, която имаше за цел обединяване на Европа след 

десетилетията на разделение от желязната завеса. В този смисъл ние бяхме 

част от един геополитически процес, воден от разбирането за нуждата от 

разширяване зоната на свобода, демокрация и стабилност в Европа.  

Вероятно известен ефект имаха и войните на Балканите. Трагичните 

събития и този лош пример бяха още едно основание за мобилизиране на всички 

средства за гарантиране на стабилността в нашия регион. А т.нар. „мека сила“ на 

ЕС е най-добрият начин за постигане на устойчива и трайна стабилност.   

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 “друго-яче”?  

  
България вложи много енергия и воля в процеса на присъединяване. 

Мисля, че до голяма степен страната ни бе готова, но, разбира се, след 

присъединяването процесът на адаптиране и пълноценно включване в 

работата и функционирането на Съюза продължи. Фактът, че българските 

предприятия са вече в много голяма степен интегрирани в европейските 

бизнес вериги, говори за капацитета ни да се възползваме от възможностите 

на членството. Струва ми се, че все още има нереализиран потенциал по 

отношение на академичната дейност и включването на български учени в 

европейските мрежи за обмен и разработване на съвместни научни проекти, 

но се надявам, че постепенно това забавяне ще бъде преодоляно.  

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

този процес и задължително трябва да интервюираме?  

  
Много е трудно да се откроят трима ключови експерти. Помня много 

колеги в различни ведомства, които работеха с голяма всеотдайност и имаха 

сериозен принос за успешното извървяване на пътя към ЕС. Вярвам, че 

всички те са включени в настоящата анкета.  

  

  

Дата: 13.03.2018 Предадено 

писмено интервю  


