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

членство в ЕС? 

 
Естествено, най-яркият ми спомен е от края на септември 2006-та година, 

когато Европейската комисия обяви официално, че България е изпълнила всичките 

критерии за пълноправно членство и препоръчва на страните членки да стане 

пълноправен член от януари 2007-ма година. Казвам го не само защото това е 

финалът, в голяма степен, на целия десетгодишен период на подготовка на България 

за членство в ЕС, а защото последните година и половина бяха особено напрегнати и 

изискваха огромна по обем работа от всички държавни институции. 

Ще дам и един друг спомен - първото ми посещение навън като министър 

председател през август 2005-та година беше в Брюксел, естествено, за среща с 

президента на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу. Той каза много ясно и 

недвусмислено, че в процеса на преговорите България е поела изключително много и 

сериозни ангажименти за членството ни - за изпълнение на критериите във всяка една 

област, но е изпълнила твърде малко от поетите ангажименти и той се съмнява дали 

ние ще сме в състояние да ги изпълним и да станем пълноправен член 2007-ма 

година. Това беше, естествено, като леден душ за мене. Защото - предвид 

очакванията, които бяха създадени в обществото, (т.е. нагласите, че, ето, 1-ви януари 

2007-ма е дата, която е гарантирана по същество), политическите трусове и 

разочарованието, както и шокът психологически - за цялото общество, щяха да са 

огромни, ако това не се беше случило. 

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

ЕС, а още не се знае? 

 
Всъщност, не се знае достатъчно добре, че в подготовката ни имаше две много 

ясно разделени фази - първата фаза е водене на преговори. Което по същество също 

не се знае, защото воденето на преговори за членство в Европейския съюз, не е 

водене на преговори като между две държави, които имат различни интереси, едната 

дава нещо на другата, другата - нещо на първата и се постига някакъв баланс. 

Преговори за членство в Европейския съюз означава по същество оценка дали 

държавата изпълнява критерии в различните области; дали законодателство, 

администрация и всички сфери функционират по европейските правила, тоест, това е 

по-скоро едностранен процес - процес на оценка за страната кандидатка, която трябва 

да ги изпълни. 
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Също така не се знае, че - тъй като България сравнително бързо и лесно 

приключи преговорите, (от 2000-та година, от 2001-ва по същество, до пролетта на 

2004-та години всички глави бяха затворени), но те бяха затворени на хартия. И 

всъщност, както вече споменах, втората фаза - същинската работа по 

законодателството, по подготовка на администрация и цялата държавна машина и 

обществото, не беше изпълнена. Затова първата година и половина от работата на 

моето правителство беше в огромна степен посветена на подготовката (ефективна) за 

членство, така че да убедим и Комисията, и двадесет и пет страни членки, (които 

трябваше да ратифицират договора в различни конфигурации на парламентите - с 

различни политически интереси и виждания). Просто трябваше да свършим работа, 

която не беше свършена от българската администрация и институции. Затова в този 

период правителството и парламента работиха по същество без ваканции - без лятна 

ваканция, с някакво кратко прекъсване за Коледа и Нова година. 

За този период бяха приети близо 150 законодателни актове - 150 закона и 

хиляди решения - административни действия от страна на Министерски съвет и 

отделните министерства. На всяко заседание на Министерски съвет, които се 

провеждаха в четвъртък, тогава имаше отделна точка - оперативна - за преглед глава 

по глава: къде изоставаме, къде сме наваксали, какво трябва да се предприеме, по 

което докладваше министър Кунева. И всички министри трябваше да наваксват - 

имаха конкретни срокове за изпълнение. Като, пак ще кажа, една много малка част, 

може би една трета от всички 24 глави, бяха в зелената зона (т.е. – безпроблемни). 

Останалите - една част беше в оранжево (т.е. с проблеми), но голяма част беше в 

червената зона, където сме далеч от изпълнение на критериите. 

Така че това не се знае - усилието, което беше направено, а и разделянето на 

двата етапа. 

След това вече самата Европейска комисия промени начина на водене на 

преговори по отношение на Хърватия и другите страни-кандидатки – а именно ти 

трябва като страна-кандидат едновременно да правиш формалните решения, но и да 

приемаш да се преглеждат резултатите от тяхното функциониране. Това бе 

направено, отчитайки именно опита от предишното разширяване първо с десетте 

страни, после с България и Румъния. 

 
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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Според мене България нямаше достатъчно конкретна визия за целите и за 

механизмите на присъединяване. По-скоро следвахме общо русло, характерно за 

всички страни от Централна и Източна Европа, което отразяваше стремежа на тези 

страни да станат част от обединена Европа; „да се присъединят към този клуб“, най- 

общо казано. Така че не си спомням да е имало някакъв официален форум, партиен, 

национален, където да се обсъждат по същество нещата. 

Това създаде и немалко проблеми в бъдещето, защото се създадоха едни 

очаквания, нагласи за това, че самото влизане в Европейския съюз някак си ще отвори 

един поток от пари европейски, които „просто ей така“ ще ни решат всичките проблеми 

- и изобщо - Европейският съюз ще решава нашите проблеми, а не ние самите. 

Когато имаш такива очаквания, (те не се сбъдват, естествено, изцяло и от 

първия ден - въпреки всички плюсове и ползи и за икономиката, и за 

инфраструктурата, и за европейските фондове), се стига и до немалко разочарования. 

 
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? 

 
Нямам достатъчно информация по темата за разделението в екипите. 

Нормално би било или поне със сигурност такава беше картината от 2005-та година до 

самото ни присъединяване - всички екипи работеха в синхрон. Защото предната линия 

беше, естествено, постоянното представителство - Мисията на България в 

Европейския съюз, която получаваше актуална информация: и за проблемите, и за 

това къде трябва да се положат усилия и какви да са те. А вече всички институции в 

България трябваше да ги решават конкретно, на терен, в нашата страна. 

 
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? 

 
Смятам, че е трудно да се отговори, но бих могъл да кажа следното - че има 

глави, които са много фундаментални, например придобиването на статус на пазарна 

икономика. Това е изключително огромен, комплексен въпрос, който засяга много 

сфери за функционирането на икономиката в България, в това число, правосъдната 

система, ако щете, и куп други неща, които трябва да са налице, за да се даде такъв 

официален статут. Има глави, които са по-скоро технически и лесно се постига 

напредък и отговаряне на европейските критерии. 
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Как на практика се изработваше позицията на страната ни по съответна 

преговорна глава? Кои бяха преките участници в изготвянето на становище от 

наша страна? Имаше ли връзка между Националния план за развитие и работата 

по преговорните глави? 

 
Естествено, най-много и най пряко ангажирани с тази тематика, европейската, 

бяха министрите, които непосредствено водиха преговорите. Така е и в живота - 

когато се занимаваш с нещо, то става част от тебе. Мога да кажа, че по време на 

моето правителство, европейската тематика като „червена нишка“ минаваше през 

цялата работа на Министерски съвет, особено в първите две или три години. Защото, 

отново казвам, формалното членство от 1 януари 2007-ма година не означаваше, че 

сме готови във всичко. Нямахме реално сериозен задълбочен опит като страна, като 

държавни институции за функционирането на европейските фондове, нямаха 

капацитет и общините, бенефициентите – не знаеха какви са процедурите, какви са 

изискванията. И по това трябваше да се върши много сериозна работа, за да „влезнем 

в час“, и - естествено, имаше по-бавен старт и постепенно наваксване и ускоряване на 

процесите чрез придобиване на реален опит. 

 
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? 

 
Първо, съвсем закономерно, очаквано, всички нови страни ни подкрепяха. 

Защото те бяха част от този процес, познаваха го и смятаха, че той не е приключил; че 

България и Румъния трябва да бъдат членове на Европейския съюз и те са нашите 

най-естествени съюзници. От тях, естествено, се учихме, въпреки че трябва да се 

каже много ясно, че процесът за България и Румъния беше по-труден, с други 

стандарти, отколкото към първите десет страни от това пето разширяване на ЕС. 

Защото за първите десет страни имаше голяма обществена подкрепа, вълна, 

настроение, то стана на „Ура!”. Поради което тях не са ги проверявали толкова 

внимателно, под лупа - във всяка сфера, както нас ни проверяваха, - говоря за страни, 

като Полша и редица други. 

Към нас подходът беше по-различен, с повече подозрение, с недоверие. А 

освен това се промени и политическата среда. След като беше одобрен от Конвента, 

проектът заЕевропейска конституция се провали на два референдума (в Холандия и 
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във Франция) през пролетта на 2004-та година, струва ми се. Това създаде съвсем 

друга среда и много политически фактори в Европа започнаха да говорят: 

„Много се разширихме. Трябва ни време да се приспособим към 

функционирането на толкова разширен Европейски съюз с десет нови страни. Нямаме 

нови правила, които да отговарят на новите условия, на новите баланси и 

съгласувания за всичко в Европейския съюз и дайте да отложим България и Румъния”. 

За това ние трябваше да преодоляваме много по-голяма съпротива от другите 

страни. Иначе, като цяло, южните страни бяха на наша страна. Най-много затруднения 

и скепсис срещахме, струва ми се, във Франция, а и в Холандия, в частност, от 

групата на Скандинавските страни. 

Германия беше ключова в това отношение и усилията бяха насочени в голяма 

степен и към Германия, но не само. Просто трябваше да се осигури обществена 

политическа подкрепа във всички тези държави в рамките на една година и затова мой 

основен приоритет бяха посещения в повече от 20 държави за една година. Където 

трябваше да говоря и с управляващи, и с опозиция, за да мине ратификацията ни в 

парламента с достатъчно убедителен резултат и да не се препънем във вътрешните 

проблеми и конюнктура на една или друга страна от Европа. 

 
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? 

 
За първия програмен период, както вече казах, нямахме достатъчно 

подготовка, но естествено се учехме и от другите страни. Смятам, че националната 

референтна рамка беше подготвена доста добре. Тук работехме много интензивно, 

като Министерски съвет… 

Впрочем, показателно за това е, че българската референтна рамка и нашият 

план за тези седем години по отношение на усвояването на европейските фондове 

беше в първата група одобрени от всички страни-членки. Което означава, че сме се 

подготвили добре - поне в тази сфера. 

Естествено, приоритетите бяха очевидни - регионалното развитие за България 

беше един от ключовите въпроси, заради много инфраструктурни проблеми, с които се 

сблъсква всяка община и страната ни като цяло. Европейските фондове дадоха 

значителен ресурс за преодоляването на тези проблеми, които съществуваха. Но, 

като цяло тази рамка беше достатъчно балансирана, отговаряше на тогавашните 

нужди на страната. Защото всеки седем години е добре да има наистина такъв 

преглед - какво е постигнато, какви са новите приоритети. Те възникват постоянно. 
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Ето, сега виждаме, дигиталната революция създава съвсем други условия за 

функциониране на икономиката. Икономиката ни се променя, като цяло, и затова е 

важно България не само да наваксва в тези сфери, в които е изостанала и за които са 

предназначени традиционно европейските фондове, но и да търси начини за ускорен 

пробив - напред в нашата икономика и в нашето общество. А те са свързани с 

образованието, както вече споменах, дигиталната икономика и много други сфери, 

защото само със селско стопанство няма да достигнем жизнения стандарт на 

Европейския съюз. 

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

България по пътя към членство в ЕС? 

 
Да, Европейската комисия беше нашият пряк партньор, с която и на 

политическо ниво с президента на Комисията, и с всички комисари работихме 

ежедневно като правителство, но и директно с експертите - с мисиите, които идваха 

редовно (през два месеца) на проверка с България. Не само министрите, но цялото 

цялата българска администрация станахме почти като семейство с тях, работейки по 

толкова много проблеми и срещайки се толкова често, обсъждайки начини за 

решаване на проблемите. 

А иначе като „приятел“ бих посочил изрично и политическото семейство на 

социалистите в Европейския съюз. Защото те са тези, които еднозначно, категорично - 

в целия период - ни даваха много ясна подкрепа като страна: и с политически 

декларации, и с действия - както на комисарите-социалисти, така и на групата на 

социалистите в Европейския парламент и, естествено, на премиерите от 

социалистическото семейство. 

 
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? 

 
Да. Специално за страните, които минаха от една система (държавен 

социализъм) към пазарна икономика и парламентарна демокрация, в някакъв смисъл, 

присъединяването към НАТО беше негласно условие за присъединяване към 

Европейския съюз. Защото по един начин са стояли нещата с Финландия, Австрия, 

които десетилетия бяха неутрални държави и не са имали намерение (поне тогава, 

както впрочем и сега) реално да се присъединяват към военно-политически блок. 

Друго беше отношението към страни, които са били във Варшавския договор и 
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изведнъж искат да влязат в Европейския съюз в рамките на двадесет години от 

началото на промените. 

Естествено, по същество нещата бяха обвързани. Всички, БСП в това число - 

през 90-те години (98-ма, 99-та година), взе решение на конгреса в подкрепа на 

членството на България в НАТО. Което не беше лесно - и емоционално, от гледна 

точно на нагласите на БСП. Но това беше важна стъпка към членството в Европейския 

съюз, защото трябваше да има национален консенсус по основните неща. 

 
Спомняте ли си геополитически обстоятелства или сили да са влияели 

силно на предприсъединетелния процес? 

 
За геополитически обстоятелства, които да влияят на предприсъединетелния 

процес - непосредствено, не. 

Като цяло имаше нагласа от 90-те години, че, ето, „Стената падна“, границите 

между Западна и Източна Европа не съществуват в този вид. Сега е моментът за 

възсъединяване на двете части от европейския континент. И този процес вървеше 

достатъчно интензивно. 

Разбира се, като във всеки процес, имаше своите грешки и слабости. В това 

число, според мене една от сериозните грешки, от която „събираме плодовете“ сега, е 

по същество, отношението към Русия - като към победена държава във война, (макар 

и студена). Реакцията, която се е трупала през години и усещане за пренебрежение и 

унижение, в някакъв смисъл, даде своите резултати - това, което стана около Украйна 

през 2014-та година. 

А иначе, по-скоро влияеха, особено в периода на българското присъединяване, 

по-скоро вътрешнополитическите процеси в Европейсия съюз. Ние по същество 

хванахме, за определен период от време, „последния влак“ почти. За да не се отложи 

тази перспектива поне до периода, когато Хърватия влезна. И в този смисъл, сме и 

късметлии, но най-вече късметлии - на базата на свършена работа. 

 
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”? 

 
Дали България е била подготвена за членството - в много отношения, не. 

В много отношения имаше и стремеж, колкото се може по-бързо да стане. Той 

беше политически мотивиран, разбирайки променящата се конюнктура и среда в 
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Европейския съюз и опасността „прозорецът от възможности“ да бъде затворен пред 

носа ни. 

Това беше оправдано, но имаше неща, които според мене трябваше да се 

преговарят по друг начин. Мога да дам пример с АЕЦ „Козлодуй”, който беше много 

чувствителен и символичен за много българи, (тъй като то АЕЦ „Козлодуй” е един от 

символите на индустриализацията в България и на нашата конкурентноспособност 

като икономика; символ на технологичното ни развитие). Трети и четвърти блок бяха 

отстъпени, закрити необосновано, според мене, - от гледна точка на критериите за 

сигурност. Защото те бяха и модернизирани, и се различават технологично от първи и 

втори и доста съществено. Би трябвало да положим повече усилие, за да се запази 

този капацитет, както се постигна - чрез сериозен процес на модернизация с участие 

на западни компании - към пети и шести блок. 

Впрочем, искам да обърна внимание върху още един пример, съвсем жив. И 

там нещата не бяха толкова елементарни, защото България имаше осигурено 

финансиране за закриването на първите четири блока едва до 2013-та година… Не, 

не, до 2007-ма, до 2009-та година. Което беше несправедливо, тъй като страни със 

сходна ситуация, с подобни атомни електроцентрали - Литва и Словакия, струва ми  

се, получиха компенсации още при формирането на бюджета 2007-ма - 2013-то до 

края на този бюджетен период. През 2005-та година за България беше осигурена 

компенсация за предсрочното закриване едва до 2009-та година. Още тогава, без да 

бъдем страна член, седейки на Съвета, когато се обсъждаше този бюджет, аз 

направих политическа декларация от името на България, че ние смятаме това за 

двоен стандарт, за несправедливост. Казах, че в момента, в който България стане 

член на Европейския съюз и се обсъжда преглед на изпълнението на бюджета през 

2009-та година, ние ще повдигнем този въпрос и ще искаме финансиране - 

справедливо, равноправно - до 2013-та година, което се и случи. Още през 2008-ма 

година поставихме този въпрос; водихме консултации с Европейската комисия, със 

страните-членки, а през 2009-та година, когато се преглеждаше европейският бюджет, 

осигурихме допълнителни 300-350 млн. евро за България като компенсации, което е 

значителна сума. 

Това просто показва, че всяко едно нещо трябва да умееш да договаряш, да 

отстояваш своите интереси аргументирано, на базата на принципи, на базата на ясна 

стратегия и тогава можеш да постигнеш и резултат. Само „поддакването“ и 

напасването към интересите на другите не се уважават и не носят резултат, а носят 

разочарование на българите. 
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Кои, според Вас, са тримата експерти, които са ключово важни за този 

процес и задължително трябва да интервюираме? 

 
Със сигурност, г-жа Кунева като главен преговарящ и след това и министър по 

тези въпроси и като еврокомисар. Тя беше изцяло в тази тематика. Но също така бих 

посочил Станислав Даскалов, както бих препоръчал всеки български ръководител на 

Мисията към Европейската комисия да бъде подробно интервюиран. Защото те също 

знаят много детайли и подробности, които не са широко публично известни. Така че 

господин Даскалов, Бисерка Бенишева и други експерти. В това число и 

ръководителите на съответните департаментите в Министерство на външните работи 

е добре да бъдат интервюирани за историята, да се знае цялата технология - 

мъчителна и трудна, на този важен за страната процес. 

Благодаря! 

 
 
 
 

Дата: 20.03.2018 

Предадено писмено интервю 


