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

членство? 

  

Изготвянето на „Отговорите на въпросника за готовността на България за 

членство в ЕС“ – въз основа на тях трябваше да се изготви Становището на ЕК по 

кандидатурата на България.  

Тогава лично отговарях (в рамките, разбира се, на Съвета по европейска 

интеграция към МС) за координацията на целия процес в българската администрация и 

това беше едно, наистина, огромно усилие. Идеята на самия въпросник беше във всяка 

област да дадем информация на ЕК за това законодателството ни в отделните области 

на какъв етап е, доколко то отговаря на европейското и какво още трябва да направим, 

за да въведем европейското законодателство. Следва да се има предвид, че това бяха 

някъде около 80 000 страници европейско законодателство и ЕК ни ги изпрати по 

области – въпроси, ей така, както са тия въпроси във вашия въпросник, т.е. в насипен 

вид. В този смисъл, мога да кажа, че още тогава дадохме своя принос към Европейския 

съюз, тъй като за отговорите си ние изготвихме една таблица, която съдържаше 

следните колони: напр. сектор „Селско стопанство“: европейска директива; какво трябва 

да въведем; какво е нашето законодателство; докъде сме и в какви срокове ще можем 

да го въведем и евентуално други бележки. 

Първо, всичко доби един много прегледен вид и впоследствие Европейската 

комисия започна активно да ползва тази таблица с други страни и по други най-различни 

поводи, защото табличният вид е много удобен. 

А по същество – усилието наистина беше огромно, защото цялата 

администрация трябваше да се впрегне в един много усилен труд по различните 

области и координацията съвсем не беше лека. Фактът, че предадохме на ЕК между 4-

5 хиляди страници (точният брой не мога да си спомня, но помня как – за да ги покажем 

на журналистите, внесохме папките в залата на една товарна количка, говори сам по 

себе си). И то изготвени за около месец-месец и половина. 

 

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

съюз, а все още не се знае?  

 

Европейският съюз, всъщност, откакто подадохме молбата, той не е падал от 

националния политически дневен ред. Може би много хора не си дават сметка какво 

огромно усилие беше за всички. Смятам, че в него допринесоха – и администрация, и 

политически сили, и местната власт, и много хора индивидуално. Но усилието наистина 

беше неимоверно и най-важното - дълги години (защото ние подадохме молба м. 
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декември 1995 г., а станахме пълноправен член от 1 януари 2007 г.) – т.е. дванадесет 

години, които наистина бяха много тежки.  

Добре беше, че през тези години екипите, все пак – като цяло, се запазиха, макар 

и с някои изключения. Но като цяло, мисля, че съумяхме добре да се справим… като 

държава, имам предвид. 

 

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

присъединяването на България към Европейския съюз? 

 

Ами… в началото някак си… Ние повече като че ли върху законодателството се 

концентрирахме… Сближаване на законодателството, това беше едно от основните 

неща, които смятахме, че са от първостепенна важност, което наистина е така. Може би 

докрай не си давахме сметка за това колко трябва да променим мисленето си. Мисля, 

че и досега не сме успели до голяма степен някои неща да ги правим така, както трябва.  

Но като цяло имаше визията, че трябва да минем ... да станем пазарна 

икономика. Може би малко повече отидохме в либерални модели и всичко друго, 

отколкото се изискваше от нас. Но като цяло, огромната реформа, която ни предстоеше, 

хем я разбирахме (тези, които отблизо работехме), хем някак си не ни се вярваше, че 

тя ще толкова дълбока. 

 

А имало ли е някакъв официален форум, на който се е обсъждала визията? 

 

Ами… те се правеха много форуми. Много.  

Аз лично, когато напуснах Министерски съвет, с г-жа Ирина Бокова започнахме 

една много просветителска дейност. Регулярно с фондация „Фридрих Еберт” издавахме 

един мониторинг на подготовката за членство, където всяка година правехме преглед 

по различни области.  

Освен това, много ходехме по общините, например, където говорехме с 

местните хора. Много близо работехме с Национално сдружение на общините и 

разяснявахме А-Б-то на Европейския съюз – какво е директива, какво е регламент, какво 

е Европейски съюз, как се взимат решения, защото хората масово не бяха запознати…  

То и сега виждаме, че не всеки разбира, макар че вече ни е ежедневие, но 

основната теза, която се опитвахме да наложим, бе, че България трябва да се стреми 

към истинска интеграция, а не просто механично присъединяване. Ние смятахме, а и аз 

досега мисля така, че това за държавата би било огромна тежест. Стремежът ни бе да 

наложим разбирането, че трябва да станем членове на ЕС, които да могат от една 
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страна да допринасят в общоевропейските цели, а от друга страна – да имаме предвид 

и българският интерес какъв е - в определени области. 

 

Имаше ли устойчиво разделение на труда в екипите, които работеха по 

подготовката - например, тези в София, за разлика от тези в Брюксел или на 

политически и на експертно ниво, или по някакъв друг начин да са били 

разделени? 

 

Чисто административно и по отношение на екипите ми се струва, че някак си в 

годините не беше по един и същ начин - ту се получаваше така, че процесът се 

разводняваше, ту се получаваше пък една концентрация в определени хора, които от 

своя страна не даваха на другите достатъчно роля, за да могат да бъдат полезни.  

Аз мисля, че създаденият през 1995 г. Съвет по европейска интеграция в 

Министерски съвет, беше най-удачната структура. Тя, де факто, и сега съществува и би 

трябвало да е основен координационен орган на работно равнище. Доколко и как работи 

– разбирам, че работи, но не виждам много резултати от нейната работа. При 

създаването на Съвета ние бяхме 10 души. Съветът бе оглавен от г-жа Ирина Бокова 

като Секретар на МС по европейска интеграция, като тя беше и същевременно и 

заместник-министър на Министерство на външните работи, което позволяваше добро 

съчетаване на вътрешната работа с външнополитическите й аспекти.  

Защото продължавам да мисля, че основен наш недостатък е, че и досега не 

разбираме, че Комисията е едно, а разговорите между държавите-членки са друго и че 

всъщност България ще защити интересите си, търсейки съюзници в държавите-членки, 

а не чрез Комисията. Защото Комисията е европейската бюрокрация, в крайна сметка.  

Но тогава в Министерски съвет правителството създаде този Съвет по 

европейска интеграция, чиито членове бяха заместник-министри и директори на 

дирекции. Първо, във всяко министерство направихме дирекция „Европейска 

интеграция”, защото дотогава този въпрос много се подценяваше. В повечето 

министерства „европейската интеграция” бе в международните отдели; броеше се 

така... като един вид международна дейност. Така във всяка администрация се създаде 

дирекция „Европейска интеграция” с отделен директор. Второ, във всяко министерство 

бе определен един от зам.-министрите, който да отговаря за европейската интеграция. 

И трето, съумяхме да накараме Правителствения комитет (по постановлението за 

Съвета по европейска интеграция), където, де факто, влизаха всички министри, да 

заработи активно. Самият комитет не заседаваше във формат „Министерски съвет”, а 

в този си формат - „Правителствен комитет”, който се ръководеше от министър-
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председателят и от г-жа Бокова като Секретар по европейска интеграция на МС и беше 

само с европейски дневен ред.  

В интерес на истината, на министрите им отне между половин и една година 

време да разберат точно за какво говорим. То и сега при всяка смяна на правителство 

ми се струва, че става така. Някои се втурнаха след това в годините да правят… сами 

да свършат всичко (да не цитирам имена), но мнозина не можеха да разберат, че не е 

въпросът в това; че един от най-важните въпроси в европейски контекст е 

координацията - че Външно министерство си има неговите задачи, земеделието си има 

неговите, Министерство на правосъдието си има неговите задачи. А горе, 

координационната структура трябва да съсредоточава усилията на всичките, да ги 

координира, да ги подпомага, (а не просто да свърши работата на министерствата, 

защото не може да я свърши), така че да съумее да формираме държавна политика по 

различни европейски въпроси.  

Тогава нямаше и в Брюксел на кого да разчитаме. Ние имахме мисия, разбира 

се, където имаше профилиране на колегите. Но нямаше, както сега - всяко 

министерство да си праща служители, които да поддържат постоянен контакт с ЕК, да 

наблюдават и участват в работата на групите в различните области. Усилията бяха 

основно тук, в България. Имали сме залитания в годините, но наистина ми се струва, от 

административна гледна точка, че това, което 1995-1997/98 г. работеше като структура, 

беше най-доброто.  

Впоследствие координацията претърпя различни промени – премахнаха 

длъжността секретар на МС и координацията отиде изцяло в МВнР. Съжалявам, но не 

е работа на МВнР да координира земеделието, а и как точно да го прави? Освен това 

никое секторно министерство не може, а и не трябва, да работи самостоятелно. Тоест, 

тази координация може да се извършва само на ниво Министерски съвет, защото имаш, 

така да се каже, административната мощ да разпоредиш на министерствата да 

действат. Иначе как точно МВнР би разпореждало на Министерство на регионалното 

развитие, да кажем?  

Та в този смисъл и разделението на функциите, но и координацията беше много 

важна и не винаги ставаше… В годините, когато сме имали проблеми, имам предвид 

България, координацията ни е куцала, а не че толкова министерствата не са се 

справяли. Защото то е един цялостен процес. Не можеш да кажеш:  

„Вие си работите вашето, ние ще си работим нашето”,  

Примерно, ето, и сега, като сме членки. Изведнъж казват:  

„Оле, ще забранят българските домати!”  

Ама защо ще забранят българските домати? Защото някой е проспал някаква 

директива, която се е обсъждала най-малко 2-3 години в ЕК. Аз смятам, че и сега 
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вътрешната ни координация продължава много да ни куца. Гледам, например работата 

(преди 3-4 години бях известно време неформален съветник на Комисията по 

европейски въпроси и европейски фондове на Народното събрание). Те почти, да не 

кажа изобщо, не разглеждат и не дават становище по проекти на директиви и 

регламенти, които предстоят да започнат да се превръщат в европейско 

законодателство. А по Лисабонския договор има специално предвидена процедура за 

националните парламенти на държавите-членки. Нашият парламент може да се 

произнася предварително и, ако има определени неща, които не се одобряват от 

съответната държава и намериш още съюзници в други европейски държави-членки по 

този въпрос, ти можеш да блокираш директивата или регламента.  

При нас обаче, за съжаление, такъв вътрешен механизъм не е отработен. Факт 

е, че нашият Парламент почти по нищо не се е произнасял съгласно тази процедура; 

такъв вид дейност просто не се извършва от Комисията по европейски въпроси към 

парламента.  

И смятам, че това е една от причините да се събуждаме изведнъж и да викаме: 

„Оле! Мале! Ще ни забранят доматите!”  

На практика сега се получи нещо подобно и по пакета „Мобилност”, за който се 

вдигна голям шум. 

 

А всъщност, когато работехте в координационното звено, Вие за това се 

грижехте – всяко нещо да бъде прочетено и на правилното място да бъде 

отразено? 

 

Първо, тогава имахме всяка седмица Съвет по европейска интеграция. Тоест, на 

чисто оперативно равнище - директори или заместник-министри - се докладваше какво 

е направено; какви са актуалните въпроси; какво ни предстои да правим (защото тогава 

вървеше много активно т. нар. структуриран диалог - имахме двустранни срещи ту с 

Комисията, ту по отделни области, съвети на високо равнище се правеха – ЕС-

България). Та в този Съвет правехме ежеседмичната координация по нещата, които 

предстояха. Така ние, от една страна знаехме какви въпроси стоят пред министерствата 

(защото естествено, че в самите министерства беше основната информация в 

съответната им област). А от друга страна пък, на ниво МС ние можехме адекватно да 

кажем:  

„Ето, сега тук земеделието това трябва да направят, ама трябва да ги 

подпомогнат, примерно, икономическото министерство.”  
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Тоест, създавахме връзката – да чуят всички за какво става дума, т.е. да са 

изцяло в процеса (пряко занимаващите се) и да помогнем експертно там, където е 

необходимо.  

В момента не съм много наясно как се осъществява вътрешната ни координация, 

защото в Съвета по европейски въпроси влизат от министър до началник-отдел в 

различни министерства. А и никога не съм чувала някаква такава структура да се събира 

и да заседава.  

В онези години 1995-97 г. Правителственият комитет, например, до голяма 

степен компенсираше работата на Министерски съвет, която трябваше да се свърши в 

областта на европейската интеграция. И досега смятам, че правителството трябва да 

провежда във вторник отделно заседание, което да е само по европейски въпроси. 

Германия, например, прави Министерски съвет само по европейски въпроси във 

вторник, а в сряда по вътрешния си дневен ред. Защо е това? Защото в сряда е 

КОРЕПЕР – заседанието на постоянните представители на държавите-членки, и 

българският представител там е добре, даже непременно би трябвало, да има позиция 

на правителството по разглежданите въпроси, която да изрази.  

А ние сега, какво правим? Каквото и тогава. Министерски съвет - в сряда. Ако се 

заеме позиция по някакъв въпрос, тя може да се изрази чак следващата седмица, тъй 

като заседанието на КОРЕПЕР е минало. Във вторник ние нямаме позиции по неща, 

които са възникнали през последната седмица и трябва да заемем някаква позиция. И 

затова много често си оставаме без позиция.  

Така че, в това отношение, като цяло мисля, че… в годините този въпрос с 

координацията се подценяваше и с това, че е важно хем всички да са въвлечени в 

процеса (пряко работещите), хем всеки да си знае пък неговата роля и откъде да търси 

подкрепата от другите ведомства.  

 

Защо по някои преговорни глави преговорите приключват за по-малко от 

година, а по други преговорите се проточват над 3 години?  

 

Защо? Защото, примерно, си спомням - по въпросника за глава „рибовъдство”, 

отговорът от министерството беше 4 страници. Докато по други преговорни глави бяха 

дадени по 100-150 страници, по 200 страници, а тук – 4. Аз като ги видях се ужасих, но 

се оказа, че наистина нямаше какво повече да се каже. 

Но някои глави пък вървяха бавно, защото имаше много политически въпроси в 

тях. Други бяха някак си по-ясни, примерно, „Научни изследвания”. По главата нямаше 

какво да се върши толкова – не предстояха реформи, ние си имаме научни институти, 

те си работеха по определен ред…  
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Освен това области, които не бяха обща политика на ЕС (напр. „Правосъдие и 

вътрешни работи” (ПВР) тогава беше „Трети стълб“ и не беше обща политика на ЕС), 

там е, каквото държавите-членки решат. Там не си длъжен да провеждаш някаква 

конкретна реформа, за да въведеш някакво законодателство. Но, ето, по финансовите 

глави, например, където трябваше да изградим държавен финансов контрол, да се 

ангажираме как да го направим, как да се следят, тази глава отне повече време, 

отколкото по-лесните. Също така и глава „Енергетика”, заради затварянето на 4 и 5 блок 

на АЕЦ „Козлодуй” - затваряне, което беше огромна грешка...  

 

А защо? Какво трябваше да се направи според Вас? 

 

Знаете, сигурно не малко колеги са го казвали, че при преговорите за ЕС, докато 

не е договорено всичко, нищо не е договорено. Затова, най-малкото, трябваше да 

оставим този въпрос за накрая, когато приключвахме, за да може да ни е някакъв лост 

за влияние – било, за да постигнем едно решение, било, за да се „спазарим” по-добре 

по друг.  

Така ни въведоха и този механизъм за мониторинг, който за мен беше абсолютно 

грешка, че се съгласихме, за съжаление. 

 

А имахме ли избор да не се съгласим? 

 

Имахме избор.  

Можехме да останем само с предпазна клауза, която щеше да бъде по това, че 

три години европейските съдилища нямаше да признават за изпълнение решенията на 

българските съдилища. Но ние в този период нито имахме толкова много дела, а и сега 

не знам дали са толкова много.  

Второ, предпазната клауза беше за три години - щеше да падне така или иначе. 

Докато Механизмът за мониторинг сега се превърна просто в един начин за натиск; 

начин за упражняване на влияние върху правителството - с тези доклади се създава 

вътрешно-политическо напрежение. А докладите с годините, де факто, се превърнаха 

в една снимка, констатации към дадения момент – това е станало, онова е станало. 

Увеличиха се критериите – от 5 критерия, сега  в последния доклад станаха 17. 

Обвързаха се докладите с членството ни в Шенген и т.н. Изобщо краят не му се вижда.  

Но много хора забравят, че Механизмът ни го въведоха заради организираната 

престъпност, а не заради корупция. Не заради корупция. Само че сега не е много удобно 

на някои да си го спомнят като факт.  
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И беше голяма грешка, но за съжаление тогавашният министър-председател и 

ръководителят на екипа по преговорите бяха решили, че ще е нещо обидно, ако 

приемем предпазна клауза. И се съгласиха този механизъм да се въведе, което смятам, 

че в политически план е много негативно…  

Първо, отнема излишна енергия от структурите, които работят по него; тя се 

хвърля за нищо. Второ, за изготвянето на докладите идват екипи, които въобще не 

познават България - започват от А-Б; започват да се изнамират нови работи и да се 

дават препоръки… Въобще този механизъм работи крайно неефективно и, според мен, 

просто трябва да се преустанови, ама дали ще стане, не знам… По едно време се 

говореше, че ще въведат подобен механизъм за всички държави-членки, но това така и 

не стана, естествено.  

 

Аз, честно казано, за пръв път чувам, че въобще сме имали избор. Винаги 

съм мислила, че това е било условие… единственият вариант.  

 

А предпазната клауза, т.е. изборът, между другото се подкрепяше от Ивайло 

Калфин като министър на външните работи, от Румен Петков, който беше министър на 

вътрешните работи, от Бойко Коцев – тогава заместник-министър на вътрешните 

работи, т.е. тези две министерства, чието мнение трябваше в случая да се чуе най-

силно. Но не можаха да преборят г-жа Кунева, за съжаление.  

Още повече, че пак казвам, този въпрос беше тогава в „Трети стълб“. Това е 

въпрос на „opt in”, „opt out” в съдебното сътрудничество – ако искаш се присъединяваш, 

ако искаш – не. И досега е така. Със самите държави-членки беше така. И нямаше да 

има никакъв проблем да си имаме предпазна клауза. Но някои хора много гонят пиар 

и… така… 

 

Ако искате, разкажете малко повече за подготовката за това, с което Вие 

конкретно сте се занимавала – „правосъдие и вътрешни работи”, 

„административна реформа”... 

 

Ами… нека започна със „сближаване на законодателството”.  

Когато започна да действа координационният механизъм на ниво Министерски 

съвет, един консорциум, в който водеща бе немска фирма, спечелиха проект за 

сближаване на законодателството към Министерство на правосъдието. И мисля, че те 

свършиха огромна работа. Огромна работа, защото освен, че планомерно започнаха да 

работят в отделните области, те ни оказаха огромна помощ и по изготвянето на 
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отговорите на въпросника, с който започнахме в началото. Това беше първоначалният 

старт на интензивно въвеждане на европейското законодателство.  

По отношение на административната реформа…  

По отношение на административната реформа, тъй като това не е обща 

политика на ЕС, Европейската комисия беше, така да се каже, делегирала правата на 

OЕCD (на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие). Там имаше 

сформиран специален екип, който работеше със страните-кандидатки по 

административната реформа – това какво е необходимо да въведем, това какво е 

излишно, какво трябва да се махне.  

Между другото, те бяха много активни по въпроса с корупцията. В тази връзка 

особено внимание се отделяше на тези вътрешни инспекторати – как трябва да се 

следи за корупция в едно министерство. Тоест, корупцията не да се бори, като стигне 

някъде си нагоре, а още отдолу - да не се създават условия за корупция, какви структури 

и механизми трябва да има, как да си взаимодействат и т.н.  

Омбудсманът също беше една от институциите, за която те казваха, че трябва 

да се въведе. Тук имам една забавна случка.  

По това време провежданата административна реформа беше всичко да рушим 

и да махаме. И ги питам аз:  

„Какво е това омбудсман и с какво се занимава?”  

Като ми обясниха, аз им казах:  

„Ами това е точно Комитетът за държавен и народен контрол, какъвто ние някога 

си имахме.”  

Но този Комитет за държавен и народен контрол бе един от първите, дето го 

закриха. А той беше именно това - да действа и проверява по сигнали на граждани, по 

сигнали на ведомства, по сигнали на местни власти, (можеше и писмени, и устни 

сигнали да се подават). Но направихме Омбудсман, десет години след като закрихме 

същата структура. 

Така че по линия на административната реформа много активно работехме с 

OЕCD и екипът там беше много добър. Ценното беше, че те не робуваха на 

европейската бюрокрация, а се ползваше опит и на членки на организацията като 

Канада, Австралия, Япония и други, което даваше възможност за ползване на много по-

широк опит. За съжаление, впоследствие Комисията реши, че тя сама ще се занимава 

с тези въпроси. И доколкото разбрах, после прекратиха комуникацията с OЕCD по тази 

линия и остана Европейската комисия … може би и затова сме на този хал с 

административните структури. Още един път казвам, че изключително ползотворно 

работехме с OЕCD и екипът там беше много добър.  
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Сега, „Правосъдие и вътрешни работи” беше една много деликатна сфера, 

защото 1 месец след като започна да работи координационният механизъм към МС, 

изведнъж се оказа, че ще влиза в сила Шенгенското споразумение. А по Шенген се 

предвиждаше един „черен списък“, в който бяха държавите, на които им трябват визи 

за ЕС. За да не бъде дадена държава в този списък, тя трябваше да има двустранни 

споразумения за безвизово пътуване минимум с една или две европейски държави. За 

съжаление, през 1990 г. ние имахме такива с Австрия и може би с някоя държава от 

Централна Европа (Люксембург, доколкото помня, но за Австрия съм категорична), 

които бяха прекратени преди този момент. И започна една страшна битка да бъдем 

извадени от този списък, да не ни въведат визи, а и този „страшен” Шенген някак си да 

го избегнем.  

Непознавайки, обаче, добре механизмите, по които работи ЕС, тогава ни отне 

известно време - да се ориентираме какво точно трябва да правим. Защото Правосъдие 

и вътрешни работи не беше обща политика и Комисията няма думата по нея. Обаче - 

от друга страна, ЕК координира и, каквото вътре се договорят държавите-членки, тя е 

техен говорител. И така, отидем ние при Комисията, а тя казва:  

„Трябва да правите това... това..., защото иначе държавите-членки няма да се 

съгласят и не дават.“  

Отиваме да си говорим с държавите-членки, а те викат:  

„Комисията не дава”.  

По едно време, няма да забравя, имаше една г-жа Жонгси в правния отдел на 

Европейската комисия (споменавам й името, защото със сигурност вече е 

пенсионирана). Ние с този отдел държахме много пряка връзка – с г-н Бойко Коцев, 

защото той отговаряше по това в Брюксел, и с г-жа Бенишева пряко водехме тези 

непрекъснати разговори. Един път сме при мадам Жонгси на среща и тя ни казва: 

„Вижте, не се притеснявайте, защото сега се готви бял/позитивен списък.” (тоест, списък 

с тези държави, които ще бъдат освободени от визи.)  

Ние я гледаме и питаме:  

„Мадам Жонгси, какво искате да ни кажете – че досега се борим „to get out of the 

list”, после ще се борим: „to get in the list”? Така ли?” 

А тя се смее и ни вика:  

„Така стават тия работи.”  

Това беше едно от големите ни усилия по линия на ПВР – да успеем да 

премахнем визите. Което практическа успя г-жа Михайлова, като външен министър, и 

през 2001 г. успяха да ги махнат. И в тази връзка си спомням, че (поради 

некомпетентността на някои управляващи), през 1992 г., когато са съобщили от 

Постоянното ни представителство в Брюксел, че от 1995 г. от първи август ще влезе 
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това Шенгенско споразумение, че ще ни наложат визи за ЕС и че ние трябва да 

направим еди-какво си, тогавашният външен министър Стоян Ганев е сложил 

резолюция „Към дело”. И ние изведнъж – вече е юли месец, а Секретариатът започна 

да работи, де факто, от 1 юни 1995 г., научаваме, че от 1 август ще ни въвеждат визи. 

И в тия години, докато работеше Координационният механизъм и аз бях в него, 

работехме по този въпрос. Това също беше едно от големите усилия.  

Но пак казвам, че „Правосъдие и вътрешни работи” (ПВР) тогава не беше обща 

политика на ЕС. То беше „Трети стълб”, т.е. там беше важно какво ще се договорят 

държавите-членки. Иначе сътрудничество между съдилищата по наказателни дела 

имаше, където и ние се включихме. МВР също работеха изключително активно – с 

партньорски служби, изграждаха, така да се каже, основата на взаимодействието. При 

тях вървяха много проекти и МВР се справяше много добре. Всъщност ПВР стана обща 

политика през 2009 г. с Лисабонския договор, дотогава си беше „Трети стълб“. 

Съдебното сътрудничество също беше добро. Но то е между съдилищата, в 

рамките на техните формати е друго нещо. Но тук - по „Правосъдие и вътрешни работи” 

- проблемът ни беше с визите. И основната ни битка беше да излезем от списъка.  

И както казах, слава Богу, успяхме, но отне доста години. Всъщност, след като 

закриха Секретариата по ЕС към МС (или остана на някакво такова работно равнище), 

този успех вече изцяло се дължи на усилията на МВнР и на колегите от МВР.  

Та така стояха нещата по „Правосъдие и вътрешни работи”... 

 

Как на практика се изработваше позицията на страната ни по съответна 

преговорна глава? Кои бяха преките участници? 

 

Аз пряко в процеса на преговорите не съм участвала, но, доколкото знам, пак в 

рамките на координaцията е била договаряна позицията, тъй като - след започването 

на преговорите през 2000 г., пак се възстанови структурата в Министерски съвет.  

Мога да кажа мнението си по започването им. Мисля, че беше грешка 

заявлението ни, че не сме готови за преговори и не започнахме още с първата група от 

Централна и Източна Европа. Но тогава правителството на Иван Костов така решиха – 

че няма да започнем преговорите през 1997 г., защото не сме били готови. Ако бяхме 

започнали тогава (а колегите, които пряко работеха, смятаха, че сме абсолютно готови 

да започнем – колкото другите са готови, толкова и ние), може би щяхме още през 2004 

г. да станем пълноправен член на ЕС. Разбира се, впоследствие се появиха и други 

причини, (да не навлизаме в това), но и това бе една от причините.  

По координацията на преговорните глави, г-жа Б. Бенишева със сигурност ще 

може да каже повече, даже не повече, а всичко. Аз доколкото знам, координацията ни 
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не се получаваше особено добре и ще дам примера с АЕЦ „Козлодуй”. Защото 

затварянето на вторите два блока на АЕЦ „Козлодуй“ беше едно чисто политическо 

решение, тъй като знам, че позицията на Министерство на енергетиката беше друга – 

да не се затварят. Първо, защото ние имахме абсолютно благоприятни доклади от 

МАГАТЕ (тогава беше, а сега е МААЕ – Международната агенция за атомна енергия), 

както и множество други експертни доклади, че тези блокове изобщо не са опасни (а 

първи и втори блок вече ги бяхме затворили).  

Въобще там мисля, че много лошо си „изиграхме картите“, тъй като имаше 

очевидно други интереси. 

 

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

членството на България в ЕС свой личен политически приоритет? 

 

Мисля, че те (министрите), особено когато започнаха преговорите, вече искат, не 

искат, трябваше да го имат този приоритет. До 2004 г. г-н Паси като външен министър 

като че ли повече гонеше България да стане член на НАТО, но ЕС в никакъв случай не 

му е бил на втори план. Мога да кажа, че президентът Георги Първанов беше силно 

отдаден на каузата. Още след като встъпи в длъжност, през м. януари 2002 г. той 

направи една гражданска структура към него – Съвет по европейска и евро-

атлантическа интеграция, където участваха неправителствени организации, които 

работеха активно в тази област – напр. Атлантическият клуб, Центърът за изследване 

на демокрацията, Българско дипломатическо дружество, Форумът за европейска 

политика, редица експерти и представители на научните среди. Аз бях поканена и в 

лично качество, и като представляваща Форума за европейска политика. На срещите 

президентът Първанов канеше основно представители на МВнР (тъй като те 

наблюдаваха хоризонтално процеса), които да информират за текущите проблеми и да 

се търсят евентуални решения.  

Освен това, президентът Първанов изключително активно се включи в самия 

процес като президент – по това да се създава благоприятна обстановка, да се 

разговаря с държавите-членки, за да печелим тяхната подкрепа. Той реализира 

безброй посещения в структурите на ЕС, участва в многостранни форуми, направи 

двустранни посещения във всички държави-членки, където основната тема беше 

членството ни в ЕС. С нея сядахме и с нея ставахме. По това имам преки наблюдения 

и мога да говоря от първо лице, тъй като от 2005 г. бях поканена от президента 

Първанов като един от неговите секретари по външна политика.  
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В този смисъл мисля, че на всички министри и на всички институции постигането 

на членство в ЕС беше приоритет. Въпросът е сега дали на всички им е приоритет и 

дали разбираме какво точно означава това членство. 

 

А имаше ли разлика в начина, по който различните главни преговарящи 

водеха преговорния процес? 

 

Ние, формално, сигурно сме имали повече от един преговарящ. Но когато вече 

започнахме преговорите по същество, те бяха поети от г-жа Кунева. Преди това беше 

г–н Кисьов, който беше по-малко от година. Той е професионалист, когото познавам още 

от 95-та г. като директор „Европейска интеграция” в Министерство на промишлеността. 

Любов Панайотова му беше заместник. Юлиана Николова работеше в дирекцията. С 

тях работихме по въпросника.  

Ето, те бяха, например, една много сложна глава в икономиката по отношение 

на въпросника, защото там имахме сериозни проблеми… Трябваше, например, да 

направим график по скрапа, тъй като изнасяхме много скрап, а ЕС възразяваше срещу 

тези количества, защото правим дъмпинг. Беше голяма одисея с този скрап, тъй като 

непрекъснато получавахме срокове за график, министерството пък не можеше да даде 

графика, тъй като не можеха да го изготвят – имаха проблем с предприятията, тъй като 

те не искаха да дават информация. Този график по скрапа съм го запомнила, защото 

една година говорихме за него. Така че, когато почват главните преговарящи, те са били 

в различни етапи…  

А госпожа Кунева стана главен преговарящ през 2001 г., но при нея ми се струва, 

че имаше повече концентрация горе, отколкото  опит да се въвлече широк кръг от 

администрацията… от хората - за да се стимулира по-добрата подготовка на 

преговорните глави, на позициите ни, на отстояването им… Като че ли имаше малко в 

повече политически решения, които - не казвам, че не трябва да ги има, но може би се 

търсеха в прекалено лесното „Добре, добре, приемаме”. (Нали знаете как ѝ викат?) 

Повече се съгласявахме, отколкото… да се мъчим да се борим за по-добри 

условия. Защото ето, по земеделието, например, наложиха ни години преходни периоди 

- и на нас, и на румънците. Румънците, например, много повече се съпротивляваха от 

нас, много по-твърди позиции заемаха. Но някак си - понеже вървяхме в пакет, а може 

би те някъде имат и по-добре договорени условия от нашите, (но не съм била толкова 

навътре в процеса, за да кажа). Повече отстрани съм го наблюдавала, от 

външнополитическа гледна точка. Иначе като подкрепа … Това е, което и при 

президента Първанов беше – полагаха се усилията да намерим подкрепа, както по 

време на преговорите. Така и когато договорът ни за присъединяване трябваше да се 



15 
 

ратифицира от всички държави-членки – не сме се спирали да се ходи, да се говори, да 

се натиска. Въобще сме подпомагали по всякакъв начин правителството и мисля, че 

беше полезно и то си личеше.  

 

Имаше ли някоя страна-членка, която ни подкрепяше повече или друга, 

чиято съпротива трябваше да преодоляваме? 

 

Ами ние, за съжаление, като че ли не можахме така, като румънците, да си 

намерим една Франция. Не мога да кажа, че някоя страна така – изявено - ни е 

подкрепяла. Но между другото, тези, които са били много благосклонни към нас и се е 

усещало, че наистина ни подкрепят, са били, може би, наистина, северните – Дания, 

Швеция и Финландия. И от трите държави… сме усещали много добра подкрепа. И от 

колегите по преговорите знам, че те не са били от тия, съпротивляващите се, от 

искащите… от настояващите върху такива прекомерни изисквания. Може те са били 

едни от държавите, които са били най-благосклонни към нас.  

Разбира се, не можем да пропуснем Гърция. Защото тогава тя беше всъщност 

единствената държава-членка от Балканите. Това, че през 2003 г. те успяха да наложат 

Солунския дневен ред (защото сега по предстоящата Среща на високо равнище по 

Западните Балкани в рамките на нашето председателство като че ли Европейската 

комисия е водещата, малко чиновнически подход). Докато, когато Гърция повдигна 

въпроса на Европейския съвет в Солун, той се прие, беше много по-конкретен, много 

по-видим. Така че Гърция мога да кажа също, че е била държавата, която много ни е 

подкрепяла и то пряко ни е подкрепяла.  

С Португалия сме работили много добре. С тях някак си – може би тъй като сме 

сродни по състав, по структура, по население   

Ирландия, между другото, също беше също една от държавите, които много ни 

подкрепяха. И то, разбира се, е много важен посланикът на място в съответната 

държава. Когато посланикът съумява да убеди държавата и на местно равнище, ето 

това е диалогът между държави-членки – нещо, което сега изобщо не се разбира. Сега 

се мисли, че Комисията е всичко и, каквото каже Комисията, това е истината. А де факто, 

политиките се изработват другаде – в държавите-членки. 

 

А обратното? Някоя страна, която да ни пречи повече през целия процес? 

 

Холандия. От премахването на визите като сме почнали и досега – с 

премахването на Механизма за мониторинг. Някои казват, че всъщност тя е говорител 

на Германия.  
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И Франция, разбира се, по отношение на енергетиката. 

Но така… с Холандия сме имали по правосъдие и вътрешни работи, с нея най- 

тежък… тежък диалог, да го кажем любезно.   

 

За първия програмен период на нашето членство в ЕС е имало предвиден 

бюджет от около 11 млрд. евро за оперативни програми, които е трябвало да 

съответстват на политическите ни приоритети. По какъв начин се разпределяше 

този бюджет? 

 

Това, да Ви кажа, ми е малко чужд въпрос, защото аз по бюджетите и по парите 

не съм много веща. В общи линии,( от колегите доколкото знам), някак си не успяваме 

да съчетаем политически приоритети с пари. Който пише по-добре, който е по-

настъпателен, отвоюва си бюджета. Дали ни е политически приоритет, няма значение. 

 

Добре, за следващия въпрос Вие вече тръгнахте да разказвате малко – за 

участието на структури на НПО сектора, на браншови организации в подготовката 

на българската позиция. 

 

Българските позиции като позиции, по време на преговорите се разработваха в 

министерствата; министерствата носеха основно отговорността да съгласуват с 

браншовите организации. А по отношение на НПО-та, ние като че ли повече работехме 

(защото в този период съм работила в неправителствена организация), повече 

работехме по това да разясняваме какво е ЕС, какво трябва да се направи, как трябва 

да се направи, така да се каже – чисто апостолска работа, защото хората не го 

разбираха и не знаеха какво е. 

 

То е имало много голяма нужда точно от това. 

 

Да – да обясниш как се взимат решения, как действа ЕС… Даже до такива 

подробности не сме стигали, ами по-скоро върху това какво е законодателството, какво 

е директива, какво е регламент, институциите на ЕС и ролята на всяка от тях, 

икономически какво означава ЕС, социално-икономически какво означава да си член на 

този съюз. Имаше НПО-та, които много активно работеха. Пак казвам – Форумът за 

европейска политика, Център за изследване на демокрацията работеха много активно, 

Европейският институт. Само че Европейският институт малко по-късничко го 

направиха, но те също работеха много активно. С Делегацията на ЕС в София се 
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работеше много активно. Беше особено важно по университети, по провинцията и то с 

разнообразна аудитория.  

Но като че ли министерствата, може би, са били толкова във връзка с 

браншовите организации, ако са взимали от тях данни или са се допитвали… да кажем 

земеделското или икономическото министерство, но повече като че ли усилията на 

неправителствения сектор бяха там по разяснителната политика – какво е ЕС и защо 

трябва да сме вътре. Това беше основното усилие.  

Сега като гледам, почти няма неправителствени организации, които да работят 

по европейски въпроси. Има всъщност, на Весела Чернева –  Европейския институт за 

външна политика, но доколкото знам той е филиал на лондонска такава организация. 

Тя не е местна. Гергана Паси работи по ПанЕвропа, работи по тази линия. Европейският 

институт - мисля, че Любов Панайотова продължава да го оглавява - и те продължават 

да работят по определени проекти по дигитализация, туризъм; ето, сега - по 

председателството.  

Аз затова мисля, че този мониторинг за членството ни в ЕС и оценка на 

отделните сектори беше много полезен и се радвам, че фондация „Фридрих Еберт” две 

години го финансираха. След това не знам защо се отказаха? Мисля, че можеше да се 

прави на регулярна основа и мисля, че е много полезно …  

 

Споделяте ли мнението, че ЕК е била най-големият приятел на България по 

пътя към членство в ЕС?  

 

Европейската комисия, де факто, това е брюкселската администрация. 

Изграждането на добрите отношения с ЕК, първо, зависи от самия екип тук, в България 

- да има добри отношения с Комисията. Контактите обаче са на много широк фронт, 

защото комуникираш с всички генерални дирекции.  

Но не мога да кажа, че г-н Барозу е бил негативно настроен към България, защо 

той беше въвлечен в голямата част от преговорния процес, той беше председател на 

ЕК. Мисля, че ЕК е била добронамерена. Мисля, че е била „приятелски настроена“– че 

самата тя не се е опитвала по някакъв начин да пречи или да спъва. Може някой път да 

е имало по-изострен диалог; може някой път да са били по-взискателни или по-

настойчиви, или по-твърди - по даден въпрос, но такива са им били разбиранията. Но 

като цяло мисля, че г-н Барозу беше добре настроен към България и като цяло - ЕК 

добре работеше с България и България с ЕК. 
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Според Вас изразът „Евро-атлантическа интеграция” е повече отражение 

на реална тясна обвързаност на процесите на присъединяване към НАТО и ЕС 

или е, по-скоро, удобна езикова формулировка? 

 

Аз лично съм против тази формулировка. Аз смятам, че това са две организации, 

които въобще не бива да се бъркат една с друга.  

Да, че има много общи неща, много общи членове, но има и държави, които не 

са членове на НАТО, а пък са държави-членки на ЕС.  

Вярно е, че 2004 г., когато станахме членки на НАТО, това безспорно допринесе, 

как да кажа, от политическа гледна точка, но не и от прагматична. В смисъл, членството 

ни в НАТО с нищо не е подпомогнало за ЕС… чисто формално, искам да кажа – 

примерно по-добре да сме започнали да водим преговорите или да сме постигнали 

повече, или друго нещо.  

 

А неформално? 

 

Неформално във всички случаи допринася и е от полза, но аз като израз - 

„евроатлантически” малко ми е… Не че са различни ценностите, но… Да, и големите 

цели са едни и същи – сигурност, стабилност. Но ЕС все пак е различно нещо…  

Вярно, че в годините той стана и до голяма степен е и политически съюз; вече е 

много… много повече и политически, а не само икономически съюз. 

В годините някак си се наложи като „европейски и евроатлантически ценности“ и 

така си тръгна като клише може би в медиите и сега вървят и двете успоредно.  

 

Спомняте ли си геополитически обстоятелства или сили да са влияели на 

предприсъединителния процес? 

 

Аз смятам, че в момента ситуацията много повече се влияе от геополитика, 

например - спрямо Западните Балкани, отколкото тогава.  

Ние тогава съумявахме да развиваме отношения и с Русия, и с ЕС, (включително 

да станем държава-членка) и то по време, когато отношенията ни с Русия бяха във 

възход. В същото време да направим и американските бази тук в България. Нито 

Джордж Буш (това аз вече като секретар по външна политика на президента Първанов 

мога да го кажа), че нито той е казал:  

„Вие защо ще строите Южен поток с Русия?” 
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Нито пък Путин е казал нещо за членството ни в ЕС… Не им беше приятно за 

американските бази, но никой не е отправял преки… как да кажа… обвинения или 

оказване на натиск.  

Геополитиката винаги влияе… Но като цяло, геополитическата обстановка ми се 

струва, че беше много по-спокойна, много по-мирна, въпреки войната в Ирак, в която… 

ние участвахме. Защото - като съюзници в НАТО, не можехме да кажем „не”. Но 

президентът Георги Първанов, когато през 2004 г. отиде да произнесе словото си в 

парламента по повод влизането ни… във войната в Ирак, започна с думите:  

„Това не е моята война”. (Само че това много хора го забравиха.)  

И въпреки това каза, че ние като добри членки… като добри съюзници, ще се 

включим в коалицията.  

Но като цяло, ето, ако вземем процеса срещу медицинските сестри в Либия, 

(понеже съм била вътре в него - по-скоро при освобождаването им). Значи, там ни 

помагаха и американците, и Европейската комисия ни помагаше, Европейският съюз в 

лицето и на държави-членки, и на самата им делегация, която беше в Либия, и Русия, 

доколкото знам. Най-голямата и съществена помощ, може би, там получихме от 

Великобритания. Но ето, по процеса в Либия всички са ни помагали и никой не е казвал 

„не“.  

Така че смятам, че геополитическата обстановка тогава беше много по-спокойна, 

по-мирна, по-благоприятна за всякакъв вид отношения. Нямаше това 

противопоставяне, защото сега противопоставянето е много силно… Много силно.  

Ето, казват: „Украйна, налагаме санкции срещу Русия.” Или казват: „Не ми 

давайте за пример Косово!”.  

Защо да не го даваме? А на мен ми се струва, че тук се сблъскват два принципа: 

правото на самоопределение на народите и правото за ненарушимост на границите. 

Значи, при Косово го допуснахме, че имат право да се самоопределят. А за Украйна 

казваме: „Нямат право да се самоопределят”. „Двойният аршин“ нещо взе много да 

работи…  

Тогава, обаче, ние държахме на… с абсолютно всички държахме отворен диалог, 

говорехме си. Докато сега ми се струва, че не е точно така.  

 

Смятате ли, че България успя да се подготви за членство по време на 

преговорите? 

 

Ами… да, мисля.  

Само че, мисля, че след това „легнахме на лаврите“ на това, което бяхме 

постигнали. Успокоихме се и именно поради това (пак ще стигна до забраната на 
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българските домати) някак си не съумяхме да създадем механизмите, в които да 

взаимодействаме и да ни се чува думата в ЕС. Защото то не е въпросът да отидеш и 

да кажеш някъде нещо; въпросът там е - да намериш съюзници в държавите-членки по 

определена политика или по определен въпрос, които имат сходни с теб интереси; да 

можеш да се включиш активно в този дебат - на националните парламенти с 

възможността предварително да дават становища по законодателство, (не по 

определени въпроси, то по всички въпроси върви тази процедура).  

В България нямаме вътрешния механизъм. А би трябвало, тръгне ли проект за 

директива, ако ме питате мене, да се сигнализира от представителството в Брюксел, да 

отиде в съответното министерство, да се прегледа в Министерски съвет, да се каже: 

„Ей тук… тук, примерно, трябва да внимаваме, защото няма да можем да си 

запазим името на ракията или друго нещо”.  

И тук вече в Министерски съвет, ако се види, че има по нещо проблем, да се 

дадат указания до мисията ни в Брюксел, от една страна, и да се сигнализира 

българския парламент, от друга. Сега, както споменах и по-горе, след Лисабонския 

договор, националните парламенти имат сериозни правомощия на началния етап на 

приемането на даден акт на ЕС. Но при нас Народното събрание изобщо не се занимава 

с тези въпроси – а може своевременно да се вземе становище и да се отстояват неща, 

които, ако бъдат приети, биха навредили на България.  

Просто някак си и ние не съумяваме (в българския контекст) да реагираме 

своевременно. Трябва да се работи повече по подготовка на хора, които да работят в 

определени области и да знаят, били то изпращайки ги и в Брюксел, било в самата 

Комисия. Аз не знам колко българи имаме, работещи в ЕК, но доколкото знам не са 

много. Тези, които работят в Комисията, основно са такива, които са млади хора и са 

постъпили с конкурси на общо основание, а не са командировани (макар че имаме 

право, тъй като има такива длъжности). Тук ми се струва, че трябва да се активизираме 

в това отношение – да си изработваме позиции по всички въпроси, които биха могли да 

ни засегнат, и най-важното - да намираме начините да си прокарваме позицията. 

Защото то не става със заинатяване! То си има механизми. Основното е да си говорим 

с държавите-членки. Там се правят малките коалиции, коалициите по определени 

въпроси. Защото, естествено е, ние с Гърция, с Португалия често да имаме еднакви 

интереси, защото икономиката ни е горе-долу сходна, населението ни е сходно, брутен 

вътрешен продукт сходен, нали, естествено е да имаме еднакви интереси и от 

географското ни разположение.  

Защото някой път, чисто бюрократично, не може Комисията да отчита някои 

неща, които засягат държавите, т.е. как биха ги засегнали държавите-членки от 

различните пояси. В никакъв случай не говоря да се въвеждат разделения север-юг или 
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нещо друго, но просто да се отчитат интересите. На мене ми се струва, че трябва да се 

регулират нещата на по-високо, по-общо равнище, а подробностите да се оставят на 

всяка държава-членка - съобразно нейните особености - да ги решава вече, въвеждайки 

дадена директива. Но като че ли сме далече все още от това нещо. По някой път се 

вторачваме в дървото, а губим, не виждаме гората, за съжаление…  

 

Имаше ли  нещо, което можеше да стане „другояче” в процеса на 

подготовка – било от българска страна, било от страна на ЕС? 

 

В какъв смисъл? 

 

 По различен начин да протече процесът. 

 

Ами… аз това казах – че според мене ние през 1997 г. не трябваше да се 

отказваме от преговорите, а да ги започнем с останалите 10. Смятам, че това беше 

грешка от наша страна. Тогава външният министър г-жа Михайлова обяви, че ние не 

сме готови за преговори. Аз даже съм говорила с колеги, участващи в управлението: 

„Не го говорете това. Не е  вярно, че не сме готови. Готови сме, точно колкото 

останалите. Това, че те по-гласовито от нас го говорят, е друг въпрос. Но недейте да 

казвате: „Не сме готови”.“ 

Ама вече беше тръгнала инерцията, бяха започнали да го говорят и… Смятам, 

че можехме да станем по-рано членове, заедно с другите 10. Абсолютно бяхме в 

състояние. Абсолютно бяхме в състояние! Защото ние, де факто, през 1995 г. последни 

подадохме молба за членство, но след това сме се движели едновременно с останалите 

10 страни. 

 

А това защо стана? Защо последни подадохме молба? 

 

Може би, защото нали предишната година, 1994 г. ноември-декември, имаше 

избори - докато се формира новото правителство, докато тръгне да работи и този 

координационен механизъм и през м. юни 1995 г. Молбата за членство трябваше да я 

подадем на Съвет – не, просто така, да я заведем в деловодството. Юни месец 

изпуснахме Съвета и затова така се получи, че останахме последни. Но това не значи, 

че не бяхме готови, защото следващата 1996 г., когато бе изготвено Становището на ЕК 

по молбата за членство на България, ние по него бяхме абсолютно наравно с другите 

държави. Там не сме имали проблеми… Въобще не е ставало дума да ни разделят с 
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този или с онзи. По-късно, някак си в следващото правителство се наложи, че ние не 

сме готови и затова няма да бързаме. 

Колегите, които работеха, им беше много неприятна тази работа, защото знаеха, 

че ние сме готови - точно колкото другите. Та това можеше да е различното – да не сме 

от 2007, а от 2004 да сме членки на ЕС. 

 

Добре. Последен въпрос – кои са тримата души, които задължително 

трябва да интервюираме? 

 

Бисерка Бенишева (тя е човекът, който сигурно най-много знае), Ирина Бокова, 

Станчо Даскалов, може би… Чакайте да помисля някой да не пропусна. И може би 

Ивайло Калфин като външен министър … и като депутат (той и преди това работеше – 

и по неправителствена линия, и при Президента като съветник, и като външен министър 

след това). Ивайло също ще е много полезен. 

 

Благодаря Ви! 

 

Дата: 19.02.2018 

Интервюто взе Любомира Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 


