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Заемани позиции в хода на интеграционния процес: 

 

От 1990 г. до 1993 г. - Главен експерт в главно управление „Външни финанси“ в 

Министерство на финансите 

 

[член на българската делегация и участие в преговорите по договора за асоцииране 

на България към ЕО; участие в преговорите за сключване на споразумението със 

страните членки на ЕФТА] 

 

От 1994 г. до 1999 г. - Началник на отдел „Външен дълг, чуждестранни инвестиции и 

заеми в Министерство на финансите, 

 

[Съпредседател от българска страна на Подкомитет „Свободно движение на капитали“ 

и Подкомитет „Свободно предоставяне на услуги и право на установяване“ и участие в 

Комитета за асоцииране; член на българската делегация и участие в преговорите, в 

областта на финансовите услуги, за приемането на България в СТО] 

 

От 2000 г. до 2007 г. - Началник на отдел „Европейска интеграция и международни 

споразумения“  

 

[ръководител на работна група „Свободно движение на капитали“ и участие в работна 

група „Финансови услуги и право на установяване“]. 

 

От 2007 г. до 2009 г. - Директор на дирекция “Европейски въпроси” в Министерство на 

финансите; 

 

От 2009 г. до 2011 г. - Директор на дирекция „Оперативна програма „Техническа 

помощ” и ръководител на УО на ОПТП, Министерски съвет. 
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Кой е най-яркият Ви личен спомен от процеса на присъединяване на 

България за членство в ЕС? 

 

Участвах в интеграцията от самото начало – бях включен в делегацията, която 

водеше преговорите по договора за асоцииране на България към ЕС. Като участник в 

целия интеграционен процес още от самото начало мисля, че не бих могъл да откроя 

най-ярък и по-малко ярък спомен от процеса на интеграцията на България към ЕС. 

Всъщност това, което мога да кажа, е, че при всеки един успех, който е постигнат в 

процеса – първо подписването на Договора за асоцииране на България към ЕС, след 

това самата покана за започване на преговорите за присъединяване, която беше 

отправена към България 99 г., (ако не ме лъже паметта, на Съвет в Хелзинки), самите 

преговори, както и подписването на Договора за членство в ЕС – са ярки спомени. Всеки 

един етап от процеса, при който България постига съответните цели и се приближава 

към членството, кара човек да чувства морално удовлетворение, че е допринесъл, 

макар и малко, за членството на България към ЕС. Всички тези събития, довели в 

крайна сметка до подписване на договора за присъединяване на България към ЕС, са 

свързани емоционално и всеки от нас, който е участвал в процеса, е удовлетворен от 

свършената работа. Това бих могъл да кажа. Така че ярките ми спомени, в общи линии, 

са свързани с основните дати на евроинтеграцията и особено - когато вече България 

стана член на ЕС и се подписа Договорът за присъединяване. 

 

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

ЕС, а – по една или друга причина – все още не се знае? 

 

Аз не мисля, че има неща, които са неизвестни - дотолкова, доколкото доста се 

изписа във връзка с тези преговори. Експертите, които участваха в екипите и в 

преговорите, знаят, че този процес не беше никак лек. Както преди малко казах, 

трябваше доста усилие и то на всички нива - особено на експертите, които бяха 

включени в съответните работни групи, които много амбицирано и всеотдайно 

работеха, за да се постигне крайната цел. 

 

Вие сте били в този процес от самото начало. Каква беше визията на 

България към момента на началото? Какви цели очаквахме да постигнем с 

присъединяването на страната в ЕС? 

 

Ами… при всички случаи, едно по-добро бъдеще. Това е основната визия.  
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Второто нещо, след като сме тръгнали по този път, да не изоставаме в процеса 

и да не „се изгубим по пътя“, така да се каже. 

 

А имаше ли някакви конкретни цели, които си бяхме поставили, или 

ориентацията беше по-скоро на ценностно равнище? 

 

Тя основната цел е ясна – членството на България в ЕС, като в същото време да 

не допуснем изоставане в сравнение с останалите страни-кандидатки. 

 

Имаше ли някакво устойчиво „разделение на труда” в екипите, които 

работеха по подготовката за членство? 

 

През 1998 г. беше приета „Националната стратегия за присъединяване на 

България към Европейския съюз“. В съответствие с тази стратегия бяха приети 

програми по сектори с подробно посочени мерки за изпълнение на препоръките на 

Европейската комисия. Едновременно с това се прие и „Национална програма за 

приемане достиженията на европейското право“. Създадоха се и съответните 

институции - Съвет по европейска интеграция, Комитет по европейска интеграция. В 

рамките на отделните министерства, в зависимост от компетенциите им, се създадоха 

работни групи. В Министерство на финансите, където работех по това време беше 

създаден отдел „Европейска интеграция“ и бяха създадени 7 работни групи. Не знам за 

другите министерства, но в Министерство на финансите стремежът беше да има по-

широко представителство на експерти от други институции, ведомства и 

неправителствени организации, така че да могат да бъдат чути повече мнения по 

дискутираните теми и отделни въпроси. 

 

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

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

 

Предполагам че причината за това е че по някои преговорни глави по-голямата 

част от нещата, които е трябвало да бъдат свършени, са започнати още в началото на 

предприсъединителния период, след подписването на Договора за асоцииране. 

Спомням си че по двете преговорни глави – по „Услугите“ и „Капиталите“ ние бяхме 

свършили доста по обем работа още преди започване на същинските преговори за 

членство. 

През 1999-та се проведоха т.н. аналитични прегледи на законодателството. В 

общи линии, аналитичният преглед се състоеше в среща на експерти от ЕК и експерти 
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от България, на която експертите от ЕК представят цялото действащо към момента 

европейско законодателство в дадена област – например „Финансови услуги“ или 

„Движение на капитали“. След това се прави отново среща, на която българските 

експерти представят състоянието на действащото в България законодателство, като 

целта е да се установи степента на съответствие на българското законодателство с 

европейското право, както и наличието на необходимата административна 

инфраструктура за прилагането му. Спомням си, че след провеждането на аналитичния 

преглед на законодателството в областта на „Движението на капитали“ оценката на 

Европейската комисия беше че България е постигнала значителен напредък в тази 

област. 

Така че, за мене, това зависи по-скоро от сложността на преговорите по 

определена глава и най-вече от това каква предварителна работа е извършена преди 

самите преговори за членство. 

 

Как на практика се изработваше позицията на страната ни по съответна 

преговорна глава, за която имате впечатления?  

 

Не знам за другите министерства, но в Министерство на финансите най-често 

това ставаше като структурата в министерството, която отговаряше за съответната 

преговорна глава, изработва проект на позиция, която в последствие се обсъжда в 

рамките на работната група и, след окончателното й финализиране в работната група, 

се предлага за приемане от Съвет по европейска интеграция, в който участваха 

министрите. 

 

А имаше ли връзка с Националния план за развитие?  

 

В смисъл, самата позиция ли? 

Определено - Да. Знаете, че Националният план за развитие разглежда въпроси 

свързани с финансовия сектор – банков, застрахователен, небанковите финансови 

институции, бизнес средата и други въпроси свързани със социално-икономическото 

развитие на България. Решаването на проблемите в социално-икономическото 

развитие на страната изисква прилагането на политики, насочени към свободна 

конкуренция. От друга страна, за да стане българската икономика конкурентноспособна, 

е необходимо освен да се въведат европейските стандарти в съответните сектори а 

също и да се премахнат всякакви ограничения пред свободното движение на капитали. 

Така че в този смисъл - Да. 
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Ясно. Казахте, че е имало участие на неправителствени организации и 

браншови организации в екипите. Можете ли да разкажете малко повече за това? 

 

Ами например, по „Свободно предоставяне на услуги и правото на 

установяване”, доколкото се разглеждат въпроси свързани с правото на установяване 

и упражняването на свободните професии, в работната група се канеха представители 

на Съюза на архитектите, Съюза на адвокатите и др.. Когато, примерно, нямаше на 

съответното заседание такива представители, винаги изпращахме до тях за 

съгласуване въпросите, които са от тяхна компетентност.  

 

Имаше ли министри, независимо от кой кабинет, за които българската 

евроинтеграция е била личен политически приоритет? 

 

Ами, освен Министърът по европейската интеграция, останалите министри, 

знаете, че те си имат други приоритети, имат си текущи задачи. Но, така или иначе, 

според мене, абсолютно всички бяха с разбирането, че работата, която трябва да бъде 

извършена, просто трябва да се извърши.  

Аз мога да говоря за министъра на финансите, защото там съм работил. Винаги 

министрите са проявявали разбиране за нещата, които трябва да се случат и са ни 

подкрепяли, съответно.  

 

А имаше ли разлика в начина, по който главните преговарящи водеха 

процеса? 

 

Нямам спомен за такава разлика, но това, което мога да кажа, е, че г-жа Кунева 

беше доста амбицирана … с желание тези преговори да приключат по-рано (мисля, че 

те приключиха 2004 г.). 

Разбира се, често след Координационните съвети, на които присъстваха 

ръководителите на работни групи и други заинтересовани лица, тя обикновено правеше 

лични срещи с министрите и съответно настояваше, там където имаше забавяне по т.н. 

„Action plan”, нещата да се случват по-бързо.  

 

А при другите двама – при г-н Божков и г-н Кисьов, нещо по различно да се 

е откроявало в подхода им? 

 

Аз лично не мога да кажа, че има, но те бяха по-в началото на преговорния 

процес. Кисьов също беше доста амбициран. За Божков нямам много ярък спомен. 
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За първия програмен период на нашето членство в ЕС е имало предвиден 

бюджет от около 11 млрд. евро за оперативните програми, съответстващ на 

политическите ни приоритети. По какъв начин се определяха те? 

 

Ами, отново въз основа на Националната програма за развитие, на всички 

програмни документи, които всъщност посочваха целите и приоритетите за социално и 

икономическо развитие, които ще бъдат постигнати с финансовата подкрепа от 

Структурните и Кохезионния фонд, за да може да се постигне сближаване. 

Бяха определени 7 оперативни програми за първия програмен период (няма да 

ги изброявам). Тук ставаше въпрос както за „регионално развитие”, така за „екология”, 

за изграждане на самите институции, които ще работят по оперативните програми. 

Имаше една оперативна програма, която беше „Техническа помощ“, която беше по-

специализирана и беше насочена към изграждане на административен капацитет на 

одитния орган, сертифициращия орган, тоест, изграждането на административния 

капацитет на онези, които пряко участват в управлението и контрола на оперативните 

програми.  

 

Имаше ли някоя страна членка, която да подкрепя повече България в 

процеса, или друга, чиято съпротива е трябвало да преодоляваме? 

Аз лично в целия процес на преговори не съм забелязал съпротива. Напротив, 

колегите от държавите-членки бяха настроени да ни помогнат, с каквото могат, за да 

можем да се справим с присъединяването, а и след това.  

Аз лично работех много добре с мой партньор, който работеше в Брюксел по 

„свободното движение на капитали”. Той е грък и до ден днешен ние поддържаме 

връзка. Разбира се, вече е пенсионер и си е в Гърция, но до ден днешен ние се виждаме 

и станахме много добри приятели, след като приключиха преговорите. Също колега от 

Испания, която също много ни помагаше в областите, в които аз работех. Така че, 

мисля, че - като цяло - колегите в ЕК бяха настроени да ни помогнат с каквото могат, за 

да постигнем крайната цел. 

 

А от другите страни от ЦИЕ имаше ли някоя, от която по-активно да черпим 

ноу-хау за подготовката си? 

 

Като цяло, аз мисля, че сме черпили такъв опит. Спомням си с г-н Кисьов бяхме 

във Варшава и се срещахме с главния преговарящ на Полша. Идеята беше да почерпим 

опит от Полша в процеса на присъединяване. 
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Разбира се, специално в моята област „Свободно движение на капитали”, 

(където една от основните теми на тази глава беше правото на чужденци да купуват 

земя), тук точно искам да кажа, че някои хора тогава си мислеха, че, едва ли не, ние сме 

видели от останалите страни кандидатки, че те са поискали преходни периоди за 

земеделска земя и за второ жилище. Но това не беше така… В ЕК имаше 

предварително решение за продължителността на преходните периоди – 7 години за 

селскостопанска и 5 години за второ жилище. Разбира се, Полша е изключение - защото 

за земеделската земя, тя постигна 12 години. Не искам да кажа, че и ние трябваше да 

искаме 12 години. Аз мисля, че 7 години за земеделска и 5 за второ жилище са добри 

преходни периоди. 

Решението България да поиска преходни периоди за земята беше взето след 

задълбочено обсъждане в работната група по капиталите. Освен това ЕК няма да се 

съгласи да има преходни периоди, освен ако те не са наистина необходими и няма 

солидни аргументи за това. Така че нашата позиция беше доста добре аргументирана. 

Основните ни аргументи бяха: - първо, че пазарът на земя в страната все още е в процес 

на развитие; второ - цената на земята в България е няколко пъти по-ниска от тази в 

страните-членки на Общността, трето - поради ниските си доходи българските граждани 

все още нямат равни възможности с тези от Европейския съюз при закупуването на 

земя, четвърто – не беше завършено изготвянето на поземлен кадастър и имотен 

регистър и т.н.. За по-нататъшното развитие на реалния пазар на земя в България и за 

гарантиране на възможността на българските граждани да участват равностойно и 

конкурентно, е необходим преходен период, през който да се утвърдят пазарните 

принципи и да се стабилизират доходите на населението, заето в селското стопанство. 

 

Вие донякъде отговорихте вече, но все пак, споделяте ли мнението, че ЕК 

е била „най-големият приятел на България“ по пътя към членство в ЕС? 

  

Ами би могло да се каже, че действително беше така… Дотолкова, доколкото 

колегите в Брюксел бяха с желанието и с намерението да ни помогнат във всяко едно 

отношение - там, където се налага.  

Разбира се, това, което се изисква от европейското законодателство, ние трябва 

да си го направим сами - трябва да се транспонират директивите, съответно, 

регламентите, които имат пряко приложение, да се прилагат, да се изгради 

необходимата инфраструктура и капацитет и т.н. 

 

 Когато се говори за присъединяването на България към НАТО и към ЕС, 

много често се използва изразът „Евро-атлантическа интеграция”. Според Вас 
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той е повече отражение на реална тясна обвързаност на двата процеса или е 

просто удобна езикова формулировка? 

  

В никакъв случай не бих могъл да кажа, че е удобна езикова формулировка. По-

скоро действително това е тясна обвързаност, която аз мисля, че ще се задълбочава в 

бъдеще.  

 

Спомняте ли си геополитически фактори да са влияели на 

предприсъединителния процес? 

 

За мене лично процесът на присъединяване си беше една самоосъзната 

необходимост за България. Не знам дали помните, но всички социологически 

проучвания по това време показваха твърде висок процент обществена подкрепа за 

европейското членство (ако не ме лъже паметта около 80%). Тази подкрепа се запазва 

и днес. 

От друга страна всяко отлагане и всяко забавяне на нещата криеше рискове от 

изоставане от останалите ново присъединяващи се страни и още по-голямо забавяне 

на икономическото и социално развитие Така че, от гледна точка на геополитиката, аз 

мисля, че България винаги е била част от Европа - погледнато исторически.  

 

 А отделни обстоятелства, които да са оказали влияние? 

  

Отделни обстоятелства… не, не мисля.. 

 

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

преговорите? Имаше ли нещо в процеса на подготовка, което можеше да стане по 

друг начин, било от българска страна, било от страна на ЕС? 

  

Аз лично смятам, че - що се отнася до законодателството, България успя да се 

подготви; България успя в много голяма част да транспонира законодателството на ЕС 

в българското право. Друг е въпросът в прилагането. 

Това, което ми се струва, че малко се забавихме, то е свързано с оперативните 

програми. Тъй като аз имах и удоволствието през 2009 г. да стана директор на една от 

оперативните програми („Техническа помощ”), си спомням, че тогава тази програма 

беше една от първите, която получи така наречения „compliance assessment” в началото 

на 2009 г.,. Това е забавяне от близо две години, защото България от 1 януари 2007 г. 

е член на ЕС…  
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Това забавяне от близо 2 г., според мене, беше един голям недостатък и може 

би трябваше самата подготовка за усвояването на тези средства да започне малко по-

рано, така че да може на 1 януари 2007 г. те да започнат да работят, както трябва. През 

тези две години , ако не ме лъже паметта, всички оперативни програми можеха да 

харчат само 20% от предвидения за съответната програма бюджет. 

 

 Кои са тримата души, които задължително трябва да интервюираме? 

 

 Ами… Лъчезар Стефанов, който беше ръководител на Финансовите услуги и 

правото на установяване, като се има предвид че това е една от четирите свободи..  

Според  мен, хубаво би било да интервюирате хората, които са се занимавали с 

„четирите свободи“, защото те са в основата на Договора за Европейската общност. 

 

 Благодаря Ви! Това е всичко, освен ако не се сещате нещо друго, което 

бихте искали да разкажете? 

 

 

 

 

Дата: 17.06.2018 

Интервюто взе Любомира Попова 

 
 


