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

в ЕС?  

  

Имах привилегията и големия шанс да участвам пряко в подготовката за членство и 

преговорите за присъединяване от началото до самия им край, както и да бъда на място и 

във функция най-близо до събитията. Беше изключително вдъхновяващ период, когато не 

сме броили часовете, прекарани в офиса, и работехме силово и много ентусиазирано, 

радвайки се на всеки малък или по-голям успех или напредък. Екипите и в София, и в 

Брюксел бяха мотивирани и всеотдайни. Работехме, както се работи за голяма кауза. 

Ентусиазмът ни беше заразителен и за колегите от Европейската Комисия, които 

споделяха, че този период е уникален в кариерата им -от гледна точка на удовлетворението 

от работата, както и новаторството, и динамиката на процеса.  

Имам много ярки спомени от редица събития:  

  

● Подписването на Договора за Присъединяване на 25 април 2005г в Люксембург 

– изключителна емоция на постигната мечта, на завършена кауза, огромна работа 

приключила с успех, приповдигнатият дух на ново, обещаващо, трудно постигнато начало 

за страната ни.  

● Първите и последните Конференции по Присъединяване, особено последните с 

приключването на преговорите по Глава 7 (Земеделие) и останалите бюджетни глави - 21 

(Регионална политика) и 29 (Бюджет): Конференцията по присъединяване на ниво 

Заместници на 4 юни 2004г и Конференцията на ниво Главни преговарящи на 16 юни с 

участието на Комисар Ферхойген и ирландският МВнР от страна на ЕС, на която беше 

потвърдено приключването на преговорите. За мен лично, затварянето на Глава 

'Земеделие' беше паметно – това беше най-голямата глава (към тогавашния момент 50% 

от европейското законодателство), с истински преговори и съществено влияние върху 

общия финансов резултат от преговорния процес. Резултатът, всъщност, беше следното 

скромно изречение в Общата Позиция на ЕС за България по  

Глава 7 'Земеделие" от 3 юни 2004:  

 – Provided that Bulgaria accepts the above position, the EU notes that this chapter does not, at 

this stage, require further negotiation.  

● Отпадането на визите за пътуване в страните от ЕС.  

● Някои инфарктни заседания на Съветите и подкомитетите по Асоцииране – 

основните формати за дискусия и обмен (в рамките на Споразумението за Асоцииране на 
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България към ЕС), където се дискутираха и докладвахме напредък по много важни и 

чувствителни въпроси –приватизация и връщането на земите, свързани с критерия за 

работеща пазарна икономика, корупция, реформи в съдебната система и др.  

● Първият Съвет на министрите, в който България участва като наблюдател, беше 

по Земеделие на 26 април в Люксембург (на следващия ден след подписването на 

Договора за Присъединяване) и имах удоволствието да присъствам на него заедно с 

българския министър на земеделието.  

  

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

още не се знае?  

  

(1) Че през 2002г, когато 10-те преговарящи страни от първата вълна на 5-тото 

разширяване на ЕС приключиха преговорите си за присъединяване, България беше много 

близо до някои от тях в напредъка си в преговорния процес. Но, главно по стратегически 

причини, останахме две съседни страни (в компактна периферна географска област) да се 

борим в една много различна, значително по-сложна и неблагоприятна среда за 

преговаряне - вече по останалите най-чувствителни и трудни глави.  

По отношение на готовността, България беше затворила 23 от 30 преговорни глави 

в края на 2002г. с много малко отстояние от страни като Полша и Малта в средата и края 

на 2002г. Технически беше възможно България да се присъедини към първата вълна, тъй 

като - по напредък в преговорите - през 2002г бяхме много по-близо до 10-ката отколкото, 

до Румъния, а и имахме предпоставките и енергията да наваксаме дистанцията.   

Въпросът обаче не беше технически! Стратегическото решение за формат 10+2 

беше взето на Европейския Съвет в Лаакен през декември 2001г и се прилагаше чрез 

ускорени преговори за 10-ката и блокиране на бюджетната част от преговорите за България 

и Румъния. България правеше опити за ревизиране на решението, като показваше 

капацитет с упорит труд, но нямаше политическа подкрепа за този сценарий. Месеци след 

това ЕС нямаше съгласувана позиция за края на преговорите с нас и това беше реална 

спирачка за България, която ние, работещите в екипа и напълно осъзнаващи 

обстоятелствата, приемахме много болезнено. Беше цяло чудо, че в този френетичен 

период през 2002г, когато 10-те имаха безспорен приоритет, ЕК направи усилие да 

приключи преговорите по много глави с България, в това число и по ветеринарните и 

фитосанитарните въпроси на Глава 'Земеделие'. Отдавам го на многото ни усилия и 

безспорни резултати в подготовката и преговорите, големия ни натиск и доброто 

отношение на ЕК.   
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Усещахме обаче, че на нас ни костваше повече усилие и че все повече тъпчем на 

едно място, с неясна перспектива за края на преговорния процес и за потенциалната дата 

на присъединяване. Считам за голям успех, че на декемврийския Европейски съвет през 

2002г Датско председателство успя да впише годината 2007 за България и Румъния като 

целева дата за присъединяване, макар и с уговорки и условия.  

За нас след 2002 г се очерта един „много тесен прозорец“ за успешно 

присъединяване през 2007 г, чиито външни ограничители бяха политическата воля на 

страните-членки, готовността и напредъкът на Румъния (вече бяхме в почти неразбиваем 

тандем) и редица рискови параметри, които ни задаваха краен срок за приключване на 

преговорите до средата на 2004.  

Всяко забавяне на приключването на преговорите след лятото на 2004г ни 

обвързваше с риск от попадане под зависимост от:  

● Нова Комисия – ноември 2004, с нормално забавяне на работното темпо няколко 

месеца преди изтичане на мандата;  

● Нови страни членки и преговори с 25 вместо с 15 СЧ – 1 май 2004г.;  

● Дискусии за новата Многогодишна Финансова Рамка 2007-2013 (първите 

сериозни преговори се проведоха още в първата половина на 2005г.); ● Ново 

законодателство и реформи на политиките и институциите.  

Каква беше стратегията ни?  

За България беше важно и настоявахме да приключим преговорите на базата на 

същите условия, при които бяха проведени преговорите с 10-ката (беше немислимо 

подобро третиране или по-благоприятна концепция – представителите на 10 нови 

страничленки участваха като наблюдатели в работата на Съвета от април 2003г.). Това, от 

една страна, задаваше ясни параметри, но от друга – тези решения бяха валидни в 

съчетание с определени условия. Всяко отдалечаване във времето правеше тези решения 

все помалко адекватни на условията, в контекста на които се водеха преговорите с 

България. В този смисъл, принципът на “същите условия” беше приложим само при схема 

на скорошно приключване на присъединителните преговори с България.  

България настояваше да приключи преговорите с 15 страни-членки и с екипа на 

настоящата Комисия. България нямаше никакъв интерес от промяна на партньорите в 

преговорите, особено в решаващия им етап. Нови условия на „финалната права“ можеха 

да породят непредвидени пречки, технологично забавяне и несигурност в преговорния 

процес. В този смисъл за България единственият успешен вариант беше “ранното” 

приключване на преговорите.   
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Това създаваше впечатление за прибързаност в приемането на условията на ЕК, но 

всъщност, рисковете при евентуално забавяне на преговорния процес бяха много 

посериозни. Те създаваха несигурност, неефективност и неустановеност, както за целия 

преговорен процес и присъединяване, така и за шансовете за добър краен резултат.  

За България беше важно да се противопоставя на обвързването на преговорите с 

предстоящи реформи в acquis и с обсъждането и приемането на бъдещата финансова 

рамка, а такива опити и сценарии бяха в оборот и редовен аргумент за отлагане на 

финалните преговори.  

При Глава 'Земеделие' съществуваше един специфичен елемент – 

производствените квоти и референтни количества/параметри. Аргументът на Комисията 

беше, че референтните количества винаги се определят непосредствено преди 

присъединяването и това изискваше решение и яснота за датата за присъединяване, преди 

да се започнат преговори по същество. Затова включването на 2007г като целева дата за 

присъединяване на двете страни в края на 2002г имаше решаващо значение за активиране 

работата на ЕК върху Общата позиция на ЕС по Глава 'Земеделие' и финансовите глави 

като цяло.  

(2) Имаше много спекулации за воденето на преговорите и за устояването на 

националните интереси. В двете глави, по които съм преговаряла, мога да гарантирам, че 

сме се борили за всяко евро, преходен период или изключение! Политическите спекулации 

бяха очевидно с цел омаловажаване и компрометиране на резултатите и постиженията, 

(които се обвързваха с предишни политически екипи).   

Но имаше и много заблуди и невярна информация, която се дължеше на незнание 

и сложността на материята, и се подхранваше от ниското ни самочувствие, че някак си няма 

как да сме добри и на ниво - с презумпция за липса на професионализъм и a priori на 

опашката. Това беше понякога угнетяващо и винаги несправедливо към усилията на 

експертите, които бяха „машината и енергията“ на процеса. Това отношение контрастираше 

с високите оценки и уважението от страна на ЕК. И до ден днешен колегите в ГД Земеделие 

и развитие на селските райони (АГРИ) дават за пример преговорния процес с България 

като много ефективен и професионален, а българската страна като компетентна, 

адекватна, упорита и отлично аргументирана в исканията си.  

Ще си позволя да посоча само няколко примера за безспорни постижения в моята 

област – селско стопанство, развитие на селските райони, ветеринарни и фитосанитарни 

въпроси и безопасност на храните, рибарство:  
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● Решението на ЕК от май 2001 за акредитацията по САПАРД1 – България успя 

първа от 10-те преговарящи страни (Малта и Кипър не бяха част от програмата) да получи 

правото да разпределя децентрализирано европейски средства по примера на системата, 

прилагана в страните-членки. Това беше резултат на огромен труд в продължение на 

година и половина по разписване, тестване и въвеждане на правила, процедури и системи 

за администриране и контрол - по същество, въвеждане на нова култура на администрация 

и отчетност. Затова, акредитацията беше фактически признаване на административен 

капацитет, показател за готовността на страната да прилага голяма част от сложното 

европейско законодателство за развитие на селските райони в рамките на  Общата 

селскостопанска политика (ОСП). Доказване на капацитет за прилагане на европейското 

законодателство беше ключов критерий при оценката за готовността за членство (един от 

трите Копенхагенски критерии за присъединяване). Затова беше нелогично, че първата 

страна по САПАРД не е сред първата вълна за присъединяване. Така че за ЕК беше 

'поудобно' да задържи процедурата за България и да позволи Естония, която ни следваше 

по готовност, да ни настигне. Не позволихме това да се случи и така осмислихме огромните 

и високо-професионални усилия, положени от екипа на министерството, тогавашния Фонд 

'Земеделие' и мисията на България към ЕС. В присъединителния процес всичко се 

изразяваше в политически сигнали и знаци и това беше безспорен знак за готовност от 

страна на България. По-късно колеги от ГД АГРИ споделиха, че след това решение е имало 

обаждания от Постоянните Представителства на страните-членки, дали това означава, че 

България влиза в първата група от 5-тото разширяване.  

● Отварянето на Глава “Рибарство” (март 2001г.) и - чрез оптимизиране на 

преговорния процес - постигането на временното й затваряне още на следващото 

заседание на Конференцията на ниво заместници (май 2001г.).  

● Навременното отваряне на Глава “Земеделие” през м. март 2002г. в резултат на 

доброто качество на предоставената първоначална позиция и навременни консултации с 

ЕК (за сравнение – Румъния представи позицията си по главата едновременно с България, 

но успя да открие преговорите по нея едва през м. декември 2002г.).  

● Временното приключване на преговорите по ветеринарните и фитосанитарни 

въпроси в рамките на Глава “Земеделие” още през м. декември 2002г. – нито една от 

останалите страни кандидатки не успя да приключи преговорите по тази много обемна (25% 

от цялото европейско acquis), сложна и чувствителна част от законодателството на ЕС за 

                                                 
1 Предприсъединителната програма за подпомагане от ЕС на инвестициите в селското стопанство и 

основен инструмент на подготовка за прилагане от преговарящите страни на законодателството за 

развитие на селските райони – Вторият стълб на ОСП.  
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по-малко от година, а при това България отстоя поискания преходен период в 

млекопреработвателния сектор. Ускорените преговори не бяха за сметка на качеството и 

устояването на българските интереси, а бяха резултат на интензивен обмен на 

информация, множество неформални консултации с ЕК за оптимизиране на процеса и 

адекватно лобиране.  

Защо беше важно да преговаряме на „бързи обороти“ и да затваряме оптимално 

бързо преговорните глави?  

Броят на отворените и затворените глави (като „критична маса“) беше основен 

критерий в оценката на ЕК за напредъка в преговорите и готовността за членство. Това 

беше и аргумент пред страните-членки при определяне пътната карта за присъединяване. 

Процесът през 2002г беше динамичен - групата на 10-ката се движеше в, политически 

договорени, ускорени срокове и напредъкът в преговорите беше ключов коз в усилията на 

България, (във все още силния политически контекст за разширяване на ЕС), да получи 

дори и условен ангажимент от ЕС за дата за присъединяване.   

Датата 2007г. беше включена в заключенията на декемврийския Европейски Съвет 

през 2002г. и това беше много важен опорен елемент в следващите месеци на преговори. 

В преговорите имаше стратегически моменти. България имаше много повече шансове да 

затвори една глава в момента, когато има разработена позиция и политически моментум 

за страните от 10-ката и това трябваше да го използваме максимално.   

След приключване на преговорите с 10-ката настъпи умора и отдръпване, намален 

политически апетит и дори моменти на откровено съмнение за по-нататъшно разширяване. 

Смятам, че България използва политическия момент максимално и така успя да трасира 

присъединяването на двете страни, въпреки доста забавения преговорен процес към този 

момент със северната ни съседка.  

Преговорите по Глава 'Земеделие' - в частта на ОСП - имаха много особености. Те 

бяха преговори за бюджет по едно изключително сложно, голямо по обем, техническо, но с 

висока политическа чувствителност законодателство, което претърпя съществена, дълбока 

реформа през 2003г. - точно по време на преговорите с България и Румъния. Така 

идентичното прилагане на подхода за 10-ката стана невъзможно. Налагаше се самият ЕС 

първо да изработи концепция за преговорите и за това, как, между двете законодателства 

и, същевременно, (придържайки се максимално близо до подхода при 10-ката), да се 

формира и аргументира пред страните-членки финансовият пакет за земеделие за 

България и Румъния.   

Реформата неминуемо забави, дори на формално ниво прекъсна преговорния 

процес по ОСП за около година и стесни драматично времето на преговорите. Изходът 
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беше да се концентрираме върху оптимизиране на преговорния процес - като изчиствахме 

голям брой висящи въпроси на редовни технически и неформални консултации: 

изпреварвайки въпросите в проектите за позиция; подобрявайки ги в процеса на писането 

им от ЕК и намаляване до минимум на междинните етапи и броя на Общите позиции на ЕС 

(всяка една позиция на ЕС имаше своя цикъл на подготовка от ЕК и преговори и приемане 

от Съвета). Съветът постигна съгласие по реформата на ОСП през юни и публикува 

основният регламент в края на септември 2003г. Това отвори пътя за подготовката на 

Общата позиция на ЕС по Глава 'Земеделие'.  

На тази основа, избраният подход от ЕК беше да се преговаря по старото 

законодателство - на базата на индивидуалните параметри според детайлните пазарни 

схеми по сектори (култури), което да послужи единствено за формиране на финансовия 

пакет за преките (необвързани с производството) плащания за единица селскостопанска 

площ. Това бе голямата новост и ключов елемент на реформата. Този подход постигна 

съпоставимост на изчисленията на финансовия пакет с тези за страните от 10-ката. Това 

налагаше обаче, да се познават из основи два пакета законодателство по ОСП – старото, 

за да договорим добри финансови условия, и новото, за да сме сигурни, че ще сме в 

състояние да се ангажираме, че ще прилагаме новите схеми. Както и да поискаме всички 

изключения и преходни периоди, които са необходими,  и да започнем подготовка за 

прилагането на новата/актуална ОСП. Така преговорният процесът за България и Румъния 

се усложни още повече - наложи една нова допълнителна линия на неформални 

консултации и обмен с представителите в Съвета на страните-членки (и 10-те 

наблюдатели), за да следим live развитието на реформата и как се оформя новото 

законодателство по ОСП, което щеше да залегне в Договора за Присъединяване.  

Друга особеност на процеса беше големият принос на неформалните консултации 

не само по време на преговорите по главата, но и при трансформирането и коректно 

отразяване на конкретните договорености от преговорите - в текстове и цифри - в Договора 

за Присъединяване. Така например, в резултат на направен анализ на предложения 

първоначален вариант на договора и добро познаване на методиката за формиране на 

финансовия пакет за преки плащания, сумата за преките плащания в пълния им размер от 

100% (Анекс VIIIА на Регламент 1782/2003 беше завишена (коригирана) с над 90 млн. евро 

- от 711,8 млн. на 802 млн. евро годишно!   

Въпреки безспорната експертиза на ЕК, не сме имали страхове или съмнения да 

задаваме въпроси или да изразяваме несъгласие, да оборваме варианти и решения и да 

аргументираме контра-предложения. В случая ставаше въпрос за аргументиране на 

несъответствия и непоследователен подход при изчисленията, който водеше до непълно 
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отчитане на договореностите по тютюна, плащанията за дребен рогат добитък и други 

помалко значими елементи.  

Сега, към този момент, наистина не осъзнавам как сме успели „да бъдем в час“ по 

толкова много фронтове; да предоставим огромния обем информация, необходим при 

неформалните консултации за изчистване на позициите и аргументация на исканията, а и 

същевременно да защитим и подобрим съществено толкова много параметри в 

преговорите! Отговорът отново е - мотивацията на Голямата кауза!  

Някои от основните постижения в преговорите по ОСП:  

● Значително увеличение на финансовия пакет за преки плащания, който не само 

запълни, но и надскочи индикативния таван от 431 млн. евро, фиксиран в базовото 

финансово предложение. (Това бяха средствата за директни плащания през първите две 

години от присъединяването - 2007 и 2008г, които отговаряха съответно на 25% и 30% от 

пълния размер на пакета2). Очакванията на ЕК бяха, че ще успеем да защитим със статистика 

и аргументи значително по-ниска сума от този таван. Тръгнахме от много ниски нива - според 

предложенията на ЕК, далеч под индикативния таван. В крайна сметка, надскочихме тавана 

със 17 млн. евро, което за пълна година (2016г. и нататък) надхвърля тавана с около 30 млн. 

евро годишно.   

Това стана възможно в резултат на натрупването на много подобрения в 

индивидуални секторни параметри и аргументиране на по-високи референтни количества 

и други параметри, формиращи бюджета за преки плащания. Така например, успяхме да 

подобрим годишния пакет (при пълния му размер от 100%) с 13 млн. евро. Това стана в 

резултат на увеличение на първоначално признатия от ЕК референтен добив за полски 

култури с 80 кг/ ха, също и с 70 млн. евро - чрез увеличение на 'квотата' и подобрената 

сортова структура при тютюна, както и аргументиране на по-висок брой кози и др. елементи. 

Това никак не беше лесно. България внесе 4 пакета с допълнителна информация и проведе 

серия технически и неформални консултации по предварителни варианти на проекти за 

Обща позиция, като спестявахме време и етапи.  

● Значително увеличение на средствата за развитие на селските райони - с  

116 млн. евро (на 733 млн. евро) спрямо финансовото предложение на ЕК за периода 

20072009г. Освен това аргументирайки допълнителни около 50 млн. евро - за всяка 

следваща година до 2013г (до края на Многогодишната Финансова Рамка 2007-2013). Или 

                                                 
2 Преките плащания (субсидии за единица селскостопанска площ) бяха договорени със срок на 

постепенно въвеждане (phasing-in) до достигане на пълния им размер през 2016г. Схемата на 

въвеждане беше идентична с тази на 10-ката – 25% от пакета през 2007г, 30% - 2008, 35% - 2009, 40% - 

2010 и с 10 процентни пункта през всяка следваща година до 100.  
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общо - над 300 млн. евро повече за периода 2007-2013г. Бюджетът за това увеличение 

дойде от преливане на средства от тези за Румъния, т.е.чрез преразпределение. По това 

перо средствата за двете страни бяха фиксирани като максимално допустими.  

Беше инфарктен период – основното усилие през март, април и май на 2004г. беше 

да не се забавя преговорния процес: с оглед приключването му през юни в рамките на 

Ирландско председателство. Това беше най-благоприятният, бих казала, „единствен 

политически прозорец“ за постигане на членство през 2007г. Същевременно, след 

внимателен сравнителен анализ на параметрите на финансовия пакет за България и 

Румъния, установихме дисбаланс в частта “Развитие на селските райони”. След напрегнати 

вътрешни обсъждания с Главния преговарящ,  беше ни даден много кратък срок да влезем 

в консултации с ЕК. Направих екстрена среща със Заместник Генералния Директор на ГД 

АГРИ по развитие на селските райони, което доведе до спешна техническа среща с ЕК. 

Аргументите ни бяха, че при прилагането на възприетите критерии за разпределение на 

средствата от предложената обща сума между двете страни не се използват съпоставими 

за двете страни данни. Особено по отношение на статистиката за заетостта в селското 

стопанство - представихме доклади и изследвания, които доказваха несъответствието. 

Настоявахме за базиране на изчисленията на данни с еднакъв обхват и дефиниция, които 

да отразяват реалната среда и контекст за прилагането на мерките по развитие на селските 

райони по това перо. Аргументите ни бяха приети и резултатът беше постигнат без 

забавяне на преговорите. За да имате представа от процеса, Ви предоставям докладът ми 

от тази среща.3  

● Преговаряхме до последно и поставяхме нови искания до последно. Например, 

на по-късен етап установихме необходимост от, поискахме и договорихме с ЕК на 

преференциална търговска квота за внос на 199 000т сурова тръстикова захар за запазване 

на конкурентоспособността и работните места в захарните ни рафинерии.   

Някои митове:  

  

● Спекулациите, че не сме преговаряли и не сме защитили интересите на 

българските земеделски производители – всъщност, високият резултат от 

присъединителните преговори беше доказан още в предложението на ЕК и преговорите за 

следващия регламент относно преките плащания по ОСП, който залагаше параметрите за 

следващата финансова рамка – 2014-2020. Една от целите на ОСП 2014-2020 беше 

сближаване на равнищата на подпомагане между  страните-членки чрез намаляване на 

                                                 
3 Докладът е в Приложение 1 към интервюто.  
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разликите и модулиране на пакетите за преки плащания (похектарното плащане варираше 

с големи разлики между страните, с особено големи разлики между 'старите' и 'новите' 

страни-членки). Преките плащания на всички стари страни-членки бяха намалени. 

Показателно беше, че пакетът на България също претърпя намаление, като очевидно 

изчисленията са показали, че е сравнително по-висок от усреднения и от нивото на 

търсения баланс. За сравнение – пакетът на Румъния беше увеличен. Макар и да имаше 

значително увеличение и при други нови страни-членки, сравнението с Румъния е 

найкоректно, тъй като преговаряхме при едни и същи условия и в един и същи контекст. 

(Това не попречи на тогавашния министър на земеделието да обяви намалението като 

увеличение - като употреби за сравнение изключително некоректно непълните суми от 

периода на постепенно въвеждане до 100% (виж бележка под линия 2), а не двата годишни 

пакета в пълния им размер за 2016г– онзи, по Договора за Присъединяване или съответния 

регламент за периода до 2013г., и този, по новия регламент - в резултат на последващите 

преговори.)  

  

● Квотите бяха представяни като ограничение за производството, а всъщност 

единствената квота с реален ограничителен характер беше тази за производство на мляко. 

Таванът, който договорихме обаче, беше толкова висок, че никога не беше достигнат, за да 

играе ролята на ограничител на производството. В последвалите реформи на ОСП, 

млечните квоти отпаднаха. Почти всички други 'квоти' бяха по същество референтни 

количества за изчисляване на общия бюджет за преки плащания.  

  

● Защитата на наименованието 'ракия' за изключително ползване от България и 

спекулацията, че няма да можем да произвеждаме ракия – и днес произвеждаме ракия без 

никакъв проблем. Защитихме 13 географски означения на ракии, включително Троянска 

сливова, Бургаска мускатова и др. Изключителната защита за наименованието 'ракия' беше 

невъзможна, тъй като наименованието се използва и в други страни, включително в страни-

членки към момента на присъединяване (Словения), т.е. критерият за изключителност е 

недоказуем. Това по никакъв начин не влоши условията за производство и маркетинг, тъй 

като България нямаше такива права преди присъединяването, че да ги загуби. 

Същевременно, България и сега може да пледира за такива права, ако може да ги защити.  

  

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

присъединяването на България към ЕС, отвъд общата идея да не изоставаме от 
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останалите бивши соц-страни? Спомняте ли си да е имало официален форум, на 

който такава визия да е била обсъждана?  

  

Не помня такова събитие или мащабно обсъждане - преди подаване на молбата за 

членство през 1995 г. Нямаше практика на допитване и дебат.   

Не смятам, че основната идея беше да не изоставаме от другите. Смятам, че 

членството се свързваше с европейското бъдеще на страната, част от преломното време 

на преориентация. Мисля, че имаше основно политически смисъл и не съм запозната с 

направени систематични икономически анализи.   

Аз лично работех по проект по PHARE, по който беше създадено Звено за Съвети в 

политиката за селско стопанство (Policy Advisory Unit) към Министерството на земеделието, 

но работата беше по индивидуални проекти, по елементи на българската политика, а не 

систематичен анализ и към този момент не непременно свързани с евентуално въвеждане 

на ОСП.  

  

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?  

  

Имаше различни варианти на организация на работата в отделните ведомства – 

хората и личните им качества бяха от съществено значение. Най-общо, мисля, че колкото 

материята беше по-сложна, толкова реално по-голяма беше ролята на експертите, на 

познаващите досието. Въпреки че по правило позициите и документите се подготвяха в 

София, представителите в Мисията в Брюксел имаха основна роля за задаване на 

параметрите на тези документи, осъществявайки връзката с ЕК.   

В общия случай преговорите се водеха от колеги от София, но в моя случай, 

министърът и главният преговарящ ме бяха упълномощили за воденето на преговорите на 

експертно ниво и техническите консултации по Глава 'Земеделие'  и Глава 'Рибарство' 

(имах висок дипломатически ранг, а и бях титуляр като директор на Дирекцията по 

европейска интеграция). Имах и мандат от министъра да променям документите, идващи 

от София – като цяло имах много голям марж за действие, включително и от страна на 

Посланика, но винаги съм информирала и съм се консултирала с колегите от София.   

Работа имаше за всички, нямаше стриктно разделение, бяхме в непрекъснат контакт 

и в отношения на пълно доверие. По време на преговорите и подготовката за членство съм 

работила с трима министри и трима посланици и винаги съм имала свобода на инициатива 
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и експертно мнение, широк мандат и възможност да върша работата си проактивно и 

смислено..  

Работата ми в Мисията беше многопосочна – много съществена част в неформален 

план, консултации, технически срещи, обмен на информация, представяне и 

аргументиране, както и тестване на искания, лобиране. Всъщност, това беше същината на 

преговорите (наред с официалния обмен на документи в рамките на конференциите по 

присъединяване) и изискваше отлични контакти с ЕК на всички нива – от експерт до 

заместник генерален директор в АГРИ, САНКО (генералната дирекция, покриваща 

ветеринарните и фитосанитарни въпроси), ФИШ (по рибарство) и с българския отдел в ГД 

Разширяване. Бях в непрекъснат контакт и отношения на доверие с ЕК. Което ми 

позволяваше да получавам предварителна информация и на тази база да подготвяме 

адекватни, ясни и изчерпателни документи; да калибрираме исканията с оглед тяхната 

ефективност/постижимост; да прескачаме етапи и оптимизираме преговорния процес. 

Същевременно, бях в близък контакт и с представителите на останалите преговарящи 

страни, с които обменяхме опит от преговорите, както и с тези на страните-членки - за 

реформата на ОСП и дебатите по позициите на ЕС по Глава Земеделие.  

През годините на преговорите съм изпратила в София стотици страници 

информация с обяснения и препоръки за изготвянето на позиции, искания и допълнителна 

информация. Това ни даваше възможност да подобрим проектите на ЕК за Обща позиция 

на ЕС по Глава 'Земеделие' - още преди внасянето им в Съвета. Така още в първоначално 

внесения в Съвета проект, например, залегнаха по-благоприятни - от първоначално 

заложените за нашата страна –параметри. А по-късно ревизираният проект с цялостно 

финансово предложение беше максимално изчерпателен и позволяваше, на негова 

основа, да се закрият преговорите.   

При високата сложност на законодателството по ОСП (и това по втеринарния и 

фитосанитарен контрол) непрекъснатият контакт с ЕК беше важен за изясняване на 

определени въпроси - какво се иска от нас, какви са границите на евентуален компромис, 

каква е готовността на ЕК/ЕС за отстъпки, необходимостта и вида на аргументите, 

предварително съгласуване на текстове и получаване на експертни становища от ЕК.  

Неформалните консултации с ЕК имаха за резултат значителни подобрения на 

финансовите резултати, свързани с общия размер на преките плащания и средствата за 

развитие на селските райони по линия на ОСП, на сроковете за прилагане на преходните 

разпоредби, както и изчерпателното и точно отразяване в Договора за Присъединяване на 

договорените мерки в рамките на присъединителните преговори. Неформалната работа 

беше важна, по същия начин, и при осъществяване на мониторинг на поетите от българска 
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страна ангажименти и нотификация на изпълнението на планираните мерки по въвеждане 

и прилагане на acquis в периода 2005-2007г (времето на червените и жълти картони). Както 

и за създаването на организация в министерството - за ефективно участие в структурите 

на Съвета и в комитологията по темите ОСП, рибарство и безопасност на храните (още 

една докладна записка в приложение)4.  

  

Защо, според Вас, по някои преговорни глави преговорите приключват за 

помалко от година, а по други преговорите се проточват над 3 години? Какво беше 

найтежкото в преговорния процес?  

  

Отварянето и затварянето на преговорните глави имаше както политически, така и 

технически аспекти. Първо се отваряха ‚лесните' глави, които покриваха политики на ЕС, 

не съдържащи голямо по обем общо законодателство и с по-ниска „чувствителност“, т.е. 

политики, по които законодателството не e трудно и/или с по-ниска степен на обвързване, 

и/или не изисква сложна подготовка за прилагането му или преходни периоди. По повечето 

глави нямаше реални преговори, а по-скоро се очертаваха ангажиментите и готовността 

(схема за постигането й) за прилагането на законодателството.  Тези глави се затваряха 

бързо. Последни се отваряха бюджетните глави, по които имаше реални преговори и които 

изискваха многократно предоставяне на допълнителна информация. При тях време 

отнемаше разработването от ЕК на предложението за позиция и съгласуването й в Обща 

позиция от Съвета. През 2002г за България основна битка беше отварянето на всички 

преговорни глави, но за затварянето на бюджетните глави трябваше да изчакаме около две 

години първо бюджетното предложение и след това Общата позиция 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?   

  

В Министерството на земеделието позициите се подготвяха от Дирекцията по 

европейска интеграция с информация по съответните части от останалите звена, служби и 

агенции в министерството. В основата беше анализът на европейското законодателство в 

Националната програма за въвеждане на европейското законодателство. Скринингът на 

                                                 
4 Приложение 2.  
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европейското законодателство, проведен съвместно с ЕК през 1998-1999г и предшестващ 

отварянето на преговорните глави, подпомогна процеса. В областта на земеделието 

нямахме избор за параметри и инструменти за политика от съществуващи планове и 

стратегии – параметрите бяха зададени от ОСП.   

Интересът ни беше да защитим максимален пакет за подпомагане и 

идентифициране на преходните периоди, от които българското земеделие имаше нужда. 

След завършване на преговорите с 10-ката, в министерството на земеделието 

предприехме мащабен анализ на всичко договорено от тях, за да сме в състояние да 

обхванем всички възможности и прецеденти и да се подготвим максимално за 

аргументиране на нашите искания.  

  

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

преговорния процес?  

  

Всички министри на земеделието, след започване на преговорите  през 1997г., 

виждаха членството като ключов  политически приоритет и важен показател за 

политическия си успех. Основно съм работила с М. Кунева, която следеше процеса отблизо 

и в близък контакт с екипите. Тя беше отворена за предложения, много ангажирана и земна.  

С нея се работеше много лесно и приятно.  

  

  

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?  

  

Ирландия ни подкрепи в усилията ни да приключим преговорите по време на тяхното 

председателство през първата половина на 2004г, макар и без ангажимент за 

посредничество в преговорите по същество, (както изпълни функцията си Датско 

председателство през 2002г с 10-ката).   

Дания подкрепи и България и Румъния за получаване на условна дата за 

присъединяване, която беше включена в заключенията на последния Европейски съвет на 

председателството през декември 2002г.   
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Люксембург ни подкрепи по време на своето председателство през 1997г. за 

вземането на решение за започване на преговори с България - в рамките на втората вълна 

на 5-тото разширяване. Както и за подписването на договора за присъединяване - по време 

на председателството си през 2005г.   

Черпили сме опит и информация от всички преговарящи страни – работила съм в 

отлични отношения с всичките си колеги от останалите мисии и представителства.  

  

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?   

  

Средствата от 11 млд. евро за оперативните програми обхващаха бюджета за 

България и Румъния  за периода 2007-2009г - за структурните фондове и Кохезионния фонд 

в размер на около 8 млд. евро и този за развитие на селските райони от около 3 млд. евро. 

Тези суми бяха твърдо ограничителни и не можеха да се надхвърлят. Единственият начин 

за увеличение беше преливане на бюджет между двете страни, което постигнахме при 

средствата за развитие на селските райони (разпределението между двете страни беше 

индикативно и се базираше на определени критерии, чието прилагане и използваната 

статистика ние оспорихме и устояхме).  

Изчисленията следваха методологията, приложена за 10-ката, с допълнително 

отчитане на капацитета на страните за усвояване на инвестиционен ресурс. Този капацитет 

се дефинираше чрез дела на европейските средства в показателя БВП на глава от 

населението при двете страни. Към този момент БВП на глава от населението на България 

и Румъния представляваше 50% от средния показател на 10-ката и 25% от този на ЕС-15. 

Това представляваше аргумент на ЕК за различна схема за постепенно въвеждане до 

достигане на 100% през 2009г. За България и Румъния средствата се увеличаваха по схема 

60% през 2007г, 80% през 2008г и 100% през 2009г. За 10-ката схемата беше по-плавна.  

По отношение на структурните мерки бюджетът представляваше 4% от БВП за всяка 

страна, което беше в съответствие с методологията следвана за страните-членки – 4% от 

БВП беше абсолютният максимум и ограничител, който се прилагаше към всички.  

Следвайки схемата на въвеждане (60/80/100), за да се отчете очакваното постепенно 

нарастване на капацитета за усвояване на средства, сумите възлизаха съответно на 2,4%, 

3,2% и 4% от БВП през първите три години след присъединяване.  

По отношение на средствата за развитие на селските райони подходът на ЕК за 

определянето на глобалната сума за България и Румъния се базираше на общия дял на 
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средствата по САПАРД за двете страни спрямо този на 8-те останали бенефициенти по 

програмата. Разпределението между двете страни следваше критериите, прилагани за 

страните-членки – размера на земеделската земя и броя на заетите в селското стопанство. 

Въпреки аргументите ни, че средствата по САПАРД се усвояваха успешно към момента на 

предложението, ЕК твърдо приложи същата схема на въвеждане (60/80/100) и за това перо.  

Тъй като сумите бяха одобрени от Съвета като максимални, нямаше марж за преговори.  

  

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

браншови организации в подготовката на българските позиции?  

  

Срещи и консултации с браншови организации се провеждаха, особено когато се 

договаряха преходни периоди и когато допълнителна информация от сектора можеше да 

подкрепи конкретно искане или параметър от финансовия пакет, размера на 

квотите/референтните количества и други елементи в преговорите по Глава 'Земеделие'. 

Такива консултации имаше редовно с организациите на фермерите в млечния сектор и 

млекопреработвателите, например, тъй като в този сектор имаше най-много 

несъответствия и беше договорен преходен период. Списъците с предприятия, ползващи 

дерогация от законодателството, и регистърът на млечните ферми бяха съставени в тесен 

контакт с браншовите представителства. С данни и производствена информация от 

производителите успяхме да постигнем увеличение на квотата за изо-глюкоза (от 37 428 т 

на 56 063 т ).  

  

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

България“ по пътя към членство в ЕС?  

  

Моят опит с ЕК на всички нива е много положителен и успешен. Бяха кооперативни 

и отзивчиви, съдействаха с желание и диалогът беше конструктивен. Дори когато исканията 

ни бяха настоятелни и им създаваха повече работа или когато оспорвахме вариантите и 

оценките им, се отнасяха с толерантност, разбиране и уважение.  

  

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?  
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Според мен имаше връзка - като обща посока и цивилизационен избор. Но не бих 

казала - обвързаност.  

  

Спомняте ли си геополитически обстоятелства или сили да са влияели силно 

на предприсъединетелния процес?  

  

Смятам, че по геополитически причини България попадна в ревизираната „втора 

вълна“ на 5-тото разширяване на ЕС през 2001г. През 2001 и 2002г Румъния имаше много 

проблеми с подготовката за членство и напредъка в преговорния процес, което - наред с 

големината на страната - изключваше възможността за наваксване и приобщаването й към 

10-ката. България и географски, и (гео)политически, и икономически беше логичния 

близнак.   

Някои от балтийските страни имаха сходни на нашите показатели за икономическо 

развитие, но те бяха малки икономики, не можеха да имат дестабилизационен ефект за ЕС 

и имаха своите твърди поддръжници в лицето на северните страни-членки – Дания,  

Швеция и Финландия.   

  

Според Вас България успя ли да се подготви за членство по време на 

преговорите? Смятате ли, че има нещо в процеса на подготовката, а след това и на 

самото присъединяване към ЕС, което е можело да стане “другояче”?  

  

Нямаше как да се постигне пълна готовност за членство по време на преговорите и 

за краткия период преди присъединяването.   

Имаше елементи, които бяха част законодателството и, съответно, от задълженията 

ни за въвеждане и прилагане, по които самите страните-членки нямаха потвърдена 

готовност (само един пример, Интегрираната Система за Административен Контрол по 

ОСП). Имаше обаче висока мотивация, която поддържаше изключителна динамика в 

подготвителния процес. Въвеждането на законодателството беше огромно усилие за 

законодателните органи, а готовността за прилагане трябваше да достигне критична маса.   

Работеше се с невъзможни обороти. В някои области, като граничния контрол 

например, напредъкът се следеше от ЕС много внимателно. Правосъдието и вътрешния 

ред бяха много чувствителни теми, поради което беше въведен механизмът за мониторинг 

за България и Румъния.  
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Кои, според Вас, са тримата експерти, които са ключовo важни за този процес 

и задължително трябва да интервюираме?   

  

С хоризонтални отговорности – Бойко Мирчев (тогава директор на дирекция 

Европейска интеграция в МВнР), Зинаида Велева/Златанова (тогава директор на дирекция 

ЕИ в МС); В областта на земеделието – Искра Вълчева (от 2005г изпълняващ длъжността 

директор на дирекция ЕИ в МЗ), Мирослава Георгиева (тогава директор на дирекция 

Развитие на селските райони), Нели Георгиева (през 2004г  директор на дирекция  

Селскостопанска статистика).  

  

Дата: 06.09.2018  

Предадено писмено интервю  

  

  

  


