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

членство в ЕС? 

 
Техническото приключването на преговорите за присъединяване през юни 2004 

година в Люксембург в края на ирландското председателство на Съвета на ЕС – един 

своеобразен венец на многогодишна подготовка и огромен по обем и сложност труд на 

много българи. Чувството беше неописуемо – много по-силно от това, което изпитах в 

деня на присъединяването ни на 1 януари 2007 г. 

Официалното приключване на преговорите стана през декември 2004 година 

през холандското председателство, за да се изчака Румъния да приключи и тя 

преговорите. Подготовката за членство продължи до самото присъединяване на 1 

януари 2007 (подготовката на Договора за присъединяване, неговото подписване и 

ратификация, докладите на ЕК за двете страни и т.н.). Основни страни-членки на ЕС 

не желаеха да разделят България и Румъния. От ЕК, на ниво генерален директор, 

неофициално ни е споделяно, че за разделяне може да се говори, ако България 

изпревари категорично Румъния с повече от една година в преговорите. България 

беше наистина по-напред от Румъния в преговорите и подготовката до края на 2004 

година. След това до самото членство Румъния дръпна в подготовката си и ни 

изпревари - в областта на реформата на правосъдната си система и борбата с 

корупцията, а и ни надмина в икономическото си развитие като БВП на глава от 

населението съотнесено към средното равнище в ЕС. След членството по втория 

показател разликата в полза на Румъния се увеличи още повече. 

Друг момент, който си спомням - не толкова като вълнение, а като едно забавно 

потвърждение, че това, което искахме да постигнем по време на ирландското 

председателство, ще стане, е спомен от една от срещата на българската делегация, 

водена от Соломон Паси, с комисаря по разширяването Ферхойген през пролетта на 

2004 г. Обикновено Ферхойген започваше срещите си с едно въвеждащо изречение: 

„За голяма моя изненада България е свършила своята домашна работа и е 

готова да затвори глави...” 

В началото на ирландско председателство ЕК не беше убедена, че България 

ще бъде в състояние да приключи технически преговорите за присъединяване в 

рамките на това председателство. На въпросната среща Ферхойген пропусна 

дежурното си въведение и на мен ми стана ясно, че вече и ЕК счита, че ще можем да 

приключим през ирландско председателство. 

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

ЕС, а още не се знае? 
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Има много неща, които едва ли са известни на широката публика. Ще отбележа 

три от тях. 

Първото е, че, преди да започнат преговорите, нямаше достатъчно разбиране 

на политическо равнище у нас за това, че подготовката и членството изискват 

качествено много по-голяма работа и координация на цялата администрация и много 

повече усилия за повишаване на капацитета й. Едва в началото на 1999 година бяха 

направени сериозни стъпки в това отношение след съвети от ЕК и някои страни- 

членки на ЕС към тогавашния министър-председател. 

Второто е, че България много умело използваше всяко ново председателство 

на Съвета на ЕС за да придвижи напред преговорите за членство, като ясно 

формулираше какво точно иска да постигне - не само като брой на глави, които има 

готовност да затвори, но и какъв запис в заключенията на Европейския съвет иска да 

постигне. И не само формулираше, но и активно лобираше за тях. Например, по време 

на гръцкото председателство (първата половина на 2003 г.) постигнахме запис,  с 

който за първи път се посочи, че целта е България и Румъния да станат членове през 

2007, а да приключат преговорите през 2004 година. Също така постигнахме запис, с 

който се предотврати обвръзването на средствата в бюджета на ЕС за разширяването 

му с България и Румъния с дискусиите в ЕС по новата седемгодишна финансова 

рамка, и по този начин се избегна едно забавяне на преговорите за членство. По 

време на италианско председателство (втората половина на 2003 г.) се постигна запис 

за датата на присъединяване на двете страни към ЕС вече като обща цел на ЕС и 

страните-кандидати, както и, за първи път, за годината на подписване на договора за 

присъединяване. Това, на пръв поглед, може би изглежда не толкова сложно, но в 

същност изискваше много усилия, в които всички равнища от българска страна бяха 

активно ангажирани - министър председателят, външният министър, европейският 

министър и главен преговарящ, посланикът на България в Брюксел и посланиците на 

България в съответните страни. В същата посока лобираха и президентът на  

България и водещите народни представители. Членството на България беше 

национална кауза. 

Третото нещо, което искам да споделя е, че след изборите през 2001 година 

бях натоварен от министърът на външните работи на НДСВ Соломон Паси да проведа 

разговори с главния преговарящ Владимир Кисьов и да го убедя да остане на този 

пост и в новото правителство. С Владо имахме много добри отношения още от 

времето, когато той бе в екипа ми за преговорите за асоцииране през 1992 г. Проведох 

разговора, но той категорично отказа. След като предадох това на Соломон Паси, той 

ми предложи аз да поема този пост. След известен размисъл му отказах - като му 
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обясних, че преговорите за присъединяване са много сложен процес, който изисква 

пълно политическо доверие и подкрепа на главния преговарящ от страна на водещата 

политическа сила. Това мое мнение изхождаше от опита ми, който имах по време на 

преговорите за асоцииране на България. Същевременно му казах, че - с каквото мога - 

ще помагам в преговорите за присъединяване. Така се стигна до ново предложение - 

Соломон Паси ми предложи да стана посланик на България в Брюксел и сподели, че 

са се вслушали в моя съвет и са решили да назначат за главен преговарящ 

политическо лице от средите на НДСВ и това ще е народния представител Меглена 

Кунева. 

 
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? 

 
Това бе осъзнат политически избор на България още от началото на прехода, 

споделен от основните политически сили представени в НС, който в никакъв случай не 

може да се свежда до идеята „да не изоставаме“. Присъединяването се предхождаше 

от асоциирането на България към Европейските Общности чрез Европейското 

споразумение за асоцииране. Това бе първата важна стъпка - и подготовка за 

страната - към Европейските Общности чрез Европейското споразумение за 

асоцииране (преговорите за Европейското споразумение бяха през 1992, 

подписването - през 1993 и влизането в сила - през 1995). Това бе първата важна 

стъпка и подготовка за страната за бъдещото присъединяване към ЕС. По силата на 

това споразумение беше изградена и институционалната рамка на отношенията ни с 

ЕС. България и Румъния подписаха европейските си споразумения само една година 

след Полша, Чехословакия и Унгария (балтийските страни, Словения и Хърватия 

подписаха подобни споразумения след нас). 

Трябва да се подчертае, че в тези споразумения ЕС още не бе готов да поеме 

юридическо задължение, че те са първата стъпка към присъединяването на тези 

страни към ЕС, а това бе отразено като едностранно желание на асоциираните 

страни. Важно е да се отбележи, че в подготовката и провеждането на преговорите за 

асоцииране се изгради един силен екип от експерти, които впоследствие изиграха 

съществена роля в подготовката и преговорите за членство – в моя екип тогава бяха 

Бисерка Бенишева, Владимир Кисьов, Петър Стефанов, Николай Трифонов и много 

други. Те работиха в министерството на външните работи (В. Кисьов - първоначално в 

министерство на икономиката и по-късно в МВнР) от 1993 година по въпросите на 
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изпълнението на положенията на Европейското споразумение за асоцииране и на 

европейската интеграция на България. И съвсем естествено бяха тези, на които се 

падна първи честа да посрещнат предизвикателствата на подготовката за 

присъединявването към ЕС, след като България подаде молба за членство в края на 

1995 година. 

 
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? 

 
Разбираше се, че имаше разделение на труда, което се определяше от 

характера на работата на политическо и експертно равнище, както и от спецификата 

на работата в Брюксел и в София. 

С изрично ПМС се създаде Съвет по европейските въпроси и се 

регламентираха подробно задачите и отговорностите за подготовката ни за членство и 

преговорния процес. 

Няколко думи за работата на Мисията ни в Брюксел. Ролята на посланика към 

ЕС в работата с европейските институции в Брюксел (в този период със Съвета на ЕС, 

Европейската Комисия и Европейския Парламент) е изключително важна за 

отстояване на позициите на страната по всички въпроси на кандидатурата на 

страната. Той отговаря и за подготовка на посещенията и срещите на високо 

политическо равнище и участва активно в процеса на лобиране, в най-общ смисъл, в 

Брюксел. Посланикът поддържа пряка постоянна връзка с ръководителите на 

основните институции и министерства в София и осъществява ръководството на 

дипломатите в мисията и координацията на работата им. Дипломатите, които 

работиха в мисията в Брюксел, идваха не само от министерството на външните 

работи, но все повече и от другите министерства – на финансите, на икономиката, на 

земеделието, на вътрешните работи, на правосъдието, транспорта и т.н. От 2001 до 

2007 година общия брой на служителите на мисията се увеличи от 18 до над 50 души. 

Те имаха задача да поддържат ежедневни връзки със съответните представители на 

различните дирекции в ЕК, но и също така да са в тясна връзка с колегите си в 

секретариата на Съвета на ЕС и с представителите на страните-членки. Те участваха 

и в изработването на проекти на позиции [при преговорите]; информираха София за 

новото законодателство на ЕС; оказваха експертно съдействие по работата с водещи 

депутати в Европейския парламент; подготвяха посещенията на делегации от своите 

министерства в Брюксел и т.н. Редица от дипломатите, работили в Мисията по 

преговорите за присъединяване, израснаха в своето професионално развитие и днес 
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заемат отговорни постове в Европейската комисия, след като спечелиха съответните 

конкурси в състезание с представители от други страни-членки. 

 
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? 

 
Това зависи от много фактори. Преди да се отговори на конкретния въпрос е 

необходимо да се дадат някои пояснения. 

Изходната постановка, която трябва да се знае, е, че това не са класически 

преговори между две страни. Тук става дума за това, че една страна иска да се 

присъедини към ЕС и тя следва да покаже в преговорите, че може да приеме 

законодателството на ЕС и да го изпълнява. Предварителното условие за започване 

на преговорите е изпълнение на политическите критерии за членство. На практика в 

хода на преговорите ЕС оценява готовността на страната кандидат да изпълнява 

законодателството на ЕС, в т.ч. да има и съответната институционна рамка за това, 

ако е необходимо. Формално преговорите са за това, в кои области (малък брой) 

страната кандидат има нужда от преходни периоди (или колко време/години ще са 

необходими на страната кандидат за да бъде в състояние да изпълнява изцяло 

законодателството на ЕС в определена област - след датата на членство). Тези 

преходни периоди се договарят между страната кандидат и ЕС, като всички преходни 

периоди (с изключение на сводното движение на работници) са по искане на страната 

кандидат. 

Продължителността на преговорите зависи от много фактори, най-важни от 

които са обемът и сложността на законодателството на ЕС (земеделието и околната 

среда са примери на две области с голямо по обем и сложност законодателство) и от 

готовността на страната кандидат в една или друга област (преговорна глава) на 

законодателството. Законодателството на ЕС зависи от компетенциите на ЕС в тази 

област и от това в каква степен тя е регулирана. 

От гореизложеното става ясно, че преговорите по дадена глава могат да траят 

много кратко (например да се отвори и затвори в рамките на един ден като глава 

“Наука и изследвания”) или да траят няколко години (например като глава “Околна 

среда”, глава “Конкуренция” и глава “Правосъдие и вътрешни работи”). 

Глава “ПВР” е специален случай, тъй като няма ясно разписани правила в 

законодателството на ЕС по въпросите на правосъдната система, борбата с 

корупцията и организираната престъпност. Това дава възможност на страните-членки 

и на ЕК да интерпретират в по-голяма степен в кой момент за затворят главата - 
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страната кандидат няма твърда правна основа, на която да стъпи и това усложнява 

много задачите в преговорите. Глава “Конкуренция” е сложна за затваряне поради 

икономическия интерес на ЕС да се преструктурира стоманодобивната промишленост 

на страната кандидат и да се премахнат държавните помощи, които противоречат на 

законодателството на ЕС. 

 
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? 

 
По този въпрос най-добре ще отговорят експертите работили в София по 

подготовката. Най-подготвени да отговорят на този въпрос са Бисерка Бенишева и 

Бойко Мирчев. 

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

членството на България в ЕС свой личен политически приоритет? Имаше ли 

разлика в начина, по който двамата главни преговарящи Ал. Божков и М. Кунева 

водеха преговорния процес? 

 
Да, имаше такива министри. 

Подготовката и преговорите станаха по време на три български правителства. 

Аз бях посланик към ЕС в две от тях. С риск да пропусна някого, бих посочил С. Паси, 

М. Кунева, М. Дикме и Н. Василев от правителството на С. Сакскобургготски и Ив. 

Калфин и Г. Паси от правителството на С. Станишев. За министри от правителството 

на Ив. Костов най-добре е да се обърнете за мнение към Вл. Кисьов. 

Ролята и отговорността на главния преговарящ са изключително важни. Всеки 

главен преговарящ има собствен стил, но не е коректно да се сравняват тримата 

преговарящи, защото те водиха подготовката и преговорите в различни етапи на 

процеса. Следва да се отбележи, че след Александър Божков главен преговарящ бе 

Владимир Кисьов, който предаде щафетата на Меглена Кунева през лятото на 2001 

година с 10 затворени глави (една трета от преговорните глави). За най-дълъг период 

време главен преговарящ бе Меглена Кунева, на която се падна и честа успешно да ги 

приключи. 

 
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 
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съпротива трябваше да преодоляваме? От какво се пораждаше тя? 

 
 

България имаше подкрепа от всички страни-членки на ЕС. Разлика имаше по- 

скоро в вижданията им за скоростта на процеса на присъединяване. Да напомня, че 

България си беше поставила целта да се присъедини към ЕС на 1 януари 2007 година 

и тази дата фигурираше в позицията на България във всяка глава на преговорите 

(посочването на такава дата е необходимо, за да се оцени готовността на страната- 

кандидат да приеме законодателството на ЕС към тази дата). 

Най-силна и активна подкрепа имахме от Гърция, Италия и Испания, които за 

наша радост и председателстваха Съвета на ЕС в този период. 

Бих искал специално да отбележа и изключителната роля на Ирландия, която 

възприе идеята ни да приключи технически преговорите с България (преди тези с 

Румъния) по време на тяхното председателство на ЕС през първата половина на 2004 

г. Великобритания по това време беше също много добре настроена към 

присъединяването на нови страни към ЕС, в т.ч. и с нашата страна. 

България черпеше опит от всички страни, но най-вече от тези, които са водили 

преговори за присъединяване към ЕС след първото разширяване на ЕС през 1973 г. 

Много полезен бе и опитът на страните-кандидати за членство, които бяха започнали 

преговорите 2 години преди нас, както и съветите на бивши служители на ЕК, които са 

били ангажирани с процеса на присъединяване на нови страни. 

Както споменах, трудностите с някои страни-членки на ЕС бяха свързани преди 

всичко със скоростта на присъединяване на нашата страна и Румъния към ЕС. 

Въпреки че България започна преговорите за присъединяване с 2 години по-късно от 

вишеградските страни и Словения, през 2002 напреднахме много в преговорите и 

бяхме много близко по затворени глави до страните, които се присъединиха през май 

2004 година – в края на юни 2002 година, след испанското председателство, България 

имаше само една глава по-малко затворени глави от Малта, доколкото си спомням. 

Присъединяването ни, обаче, като част от първата вълна на петото разширяване 

беше невъзможно поради съпротивата на страните- членки, които имаха друго 

разбиране за скоростта на нашето присъединяване и нежеланието им да оставят 

Румъния сама. 

 
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? 

 
По този въпрос е най-точно могат да отговорят експертите от министерството 
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на финансите, които бяха ангажирани в преговорите. 

 
 

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

или браншови организации в подготовката на българските позиции? 

 
Да, български НПО и браншови организации бяха консултирани, в една или 

друга степен, на различни етапи на преговорите. 

Мога да споделя опита си от Европейския институт, който бе специално 

създаден да подпомага процеса на присъединяване. Неговата роля - още преди да 

започнем преговорите и в самото начало на преговорите - се оценяваше много 

положително. Като председател на УС на института давах мнение по важни въпроси - 

коя дата да се определи като дата на присъединяването, на кои глави от преговорите 

да се даде предимство в преговорите, за да се гарантира по-голям успех и по-бърз 

напредък (от някои среди в правителството се проповядваше през периода 1999 - 

2000 погрешната теза, че ако се концентрираме върху някои по-трудни глави и ги 

затворим, то това ще доведе до пробив и по-бърз общ напредък). Привличахме наши 

икономически експерти, които ежегодно правеха оценки доколко България изпълнява 

икономическите критерии за членство, които ЕК четеше и ценеше. Направихме и 

коалиция от НПО, които се ангажираха с подпомагане на усилията на правителството. 

Написах и една студия защо България трябва да бъде поканена да започне преговори 

за членство на Европейския съвет в Хелзинки през декември 1999 г. – тя бе 

положително оценена от правителството и беше използване при лобирането за 

положително решение в Хелзинки. Привличахме и видни бивши служители на ЕК, 

които даваха ценни съвети за подготовката и как се пишат позиции по главите в 

преговорите. Организирахме и ежегодни конференции на високо равнище по 

кандидатурата на България с цел да се създава положителен образ на страната и 

нейната подготовка за членство в ЕС, както и за привличане на висши представители 

на европейските институции, на страни-членки и изследователски центрове за 

лобиране в полза на българската кандидатура за членство в ЕС. 

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

България по пътя към членство в ЕС? 

 
Това следва да се приема условно. Истината е, че характерът на преговорите 

предполага много тесни връзки и добро сътрудничество с ЕК. Тя е тази, която пише 

ежегодните доклади за напредъка на страните-кандидати за членство по изпълнение 

на критериите от Копенхаген (критериите за членство) и прави оценка-предложение 
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дали страната кандидат е готова да открие или закрие дадена глава от преговорите – 

страните-членки на ЕС в над 90 процента от случаите подкрепят тази оценки. Това 

създава една уникална роля на ЕК и наистина първото нещо, което една страна- 

кандидат прави, е да създаде и поддържа максимално добри отношения и 

сътрудничество с ЕК. Такъв бе и подходът на България. 

 
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? 

 
Този израз не е просто удобна езикова формулировка, а реалност по време на 

Петото разширяване. Страните-кандидати за ЕС ставаха членове на НАТО, при това 

преди да са станали членки на ЕС, въпреки че няма такова изискване в 

основополагащите договори на ЕС. 

 
Спомняте ли си геополитически обстоятелства или сили да са влияели 

силно на предприсъединетелния процес? 

 
Да, тези неща влияят. 

Например, след присъединяването към ЕС на страните от „първата вълна“ на 

Петото разширяване през май 2004 г. и преминаването на първоначалната еуфория  

от източното разширяване на ЕС, се натъкнахме на по-строг подход от страна на ЕК и 

страните-членки в оценките им за готовността на страната-кандидат да затвори една 

или друга глава от преговорите, както и по-голямо фокусиране върху детайлите. Този 

по- рестриктивен подход се засили още повече след неуспеха в референдумите през 

2005 година във Франция и Холандия за ратификация на Договора за конституция на 

ЕС. На това се дължи основно искането към България и Румъния да приемат 

прословутия Механизъм за сътрудничество и проверка като условие за членството им 

от 2007 година. Това разбира се не означава, че и в България, и в Румъния нямаше 

проблеми в областта на правосъдието, корупцията и т.н. 

 
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”? 

 
Да, като цяло България бе готова за членството си в ЕС от 2007 година. 

Администрацията беше силно мотивирана за това да се подготвим по най-добрия 
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начин. 

За съжаление, след като станахме страна-член на ЕС, тази мотивация спадна. 

Наблюдаваше се едно отпускане, не се правеше необходимото да се укрепва 

постоянно административния капацитет, за да бъдем в добри позиции да извлечем 

максимални ползи от членството. Главната причина за мен бе, че политическите сили 

възприемаха ЕС главно като източник на фондове, които трябваше да “усвоим” и се 

подценяваха многобройните други предимства и ползи от членството в ЕС. Този 

подход създаде и предпоставките след десет годишно членство България все още да 

не е част от Шенгенското пространство, да не е член на еврозоната и да не е 

изпълнила напълно критериите за закриване на Механизма за сътрудничество и 

проверка. 

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

процес и задължително трябва да интервюираме? 

 
Бисерка Бенишева, Бойко Мирчев и Петър Стефанов. 

 
 
 
 

Дата: 19.12.2017 

 
Предадено писмено интервю 


