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

за членство в ЕС? 

 

Не мога да не спомена в началото на това интервю, че имам проблем с 

въпросника – както с цялостната му структура, зад която не мога да открия вътрешна 

логика между отделните въпроси, както и с конкретната формулировка на отделни 

въпроси. Този първи въпрос например съдържа за мен вътрешно противоречие – от 

една страна отчита, че подготовката на България за членство е процес, от друга 

предполага, че може да има сублимен момент, който да символизира по своеобразен 

начин целия сложен и дългогодишен процес. Много се съмнявам, че някой от 

реалните участници в процеса на подготовка на България за членство в ЕС би могъл 

да сведе опита си до един най-ярък спомен. Това би било също толкова несериозно 

както отговор с едно име или заглавие на въпрос за „любима книга“, „любим автор“ 

или „любим филм“.   

 Предпочитам да минем към включения доста по-назад и по-интересен въпрос 

за евро-атлантическата интеграция.  

 

„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?“ 

 

 Под влияние на БСП, която не приемаше идеята за членство на България в 

НАТО, в началото и средата на деветдесетте години „евроатлантическа интеграция”  в 

български контекст реферираше към Европейския съюз и Организацията за сигурност 

и сътрудничество в Европа, без да включва НАТО. Едва след спечелването на 

президентските и извънредни парламентарни избори в началото на 1997 г. от СДС и 

официалната заявка на България за членство в НАТО понятието „евроатлантическа 

интеграция“  започна да се използва като обобщение за аспирациите на страната към 

членство както в ЕС, така и в НАТО. Не бива да забравяме, че когато се говори за 

взаимоотношенията между Европейския съюз и НАТО в извънбългарски контекст 

обикновено се говори за трансатлантически, а не за евроатлантически отношения.  

Официално обвързване на членството в НАТО като условие за членство в ЕС 

не е имало, но без позиция по кандидатурата й за членство в НАТО кандидатурата на 

България за членство в ЕС от 1995 г. стоеше неубедително. Свидетел съм на 

категорично потвърждение за тази неофициална обвързаност на двете кандидатури от 

страна на Гернот Ерлер (Gernot Erler) по време на международна конференция, 

организирана през 1998 г. в Мюнхен от Асоциацията за Югоизточна Европа 
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(„Südosteuropa-Gesellschaft”). В продължение на десетилетия един от ключовите 

социалдемократи в Германия, Ерлер в прав текст заяви, че до момента, до който 

България е нямала ясна позиция по евентуално членство в НАТО, кандидатурата й за 

ЕС не е стояла убедително. Германските социалдемократи като цяло, и Гернот Ерлер 

в частност, изиграха много голяма роля за промяната на позицията на БСП (поне 

официално) по отношение на НАТО и последвалото политическо социализиране на 

БСП в Европа.  

Въпреки липсата на формална обвързаност, процесите на интеграция с ЕС и 

интеграция в НАТО се разглеждаха като взаимно допълващи се. Членството в ЕС се 

разглеждаше като важно за всички страни от ЦИЕ по отношение на така наречената 

„мека сигурност”. Но гаранцията за „твърдата сигурност” си оставаше  НАТО. 

От днешна гледна точка е любопитно сравнението, което чувах многократно от 

представители на ЕС на всякакви нива: „Решението за разширяването на ЕС е 

политически лесно, но на практика трудно и ще отнеме много време, защото 

предполага много сложен технически процес. Докато решението за членството в 

НАТО е политически много трудно, но технически далеч не толкова сложно.” Днес на 

никого не би хрумнало да окачестви решенията за по-нататъшно разширяване на ЕС 

като „политически лесни“.  

След първото разширяване на НАТО през 1999 г. с Полша, Чехия и Унгария, 

решенията за разширяване на ЕС бяха тясно обвързани със съображения за 

гарантиране на общоевропейската сигурност чрез избягване на ситуация, в която 

дадена държава от ЦИЕ да се окаже двойно отхвърлена („double rejection” ) – без 

покана нито за ЕС, нито и за НАТО.   

В средата на 1999 г. съществуваше реална опасност без покана за преговори с 

ЕС да останат само България и Румъния. На  разговори на високо политическо ниво 

във  Външното министерство на Германия, в които целта ми беше да аргументирам, 

че няма разлика в подготвеността на  Литва или Латвия, от една страна, и България, 

от друга, която да обяснява евентуалното непоканване на България за преговори с 

ЕС, бе приведен сериозен геополитически аргумент - цитирам по смисъл: „На тях 

Русия им диша във врата. Тъй като членството им в НАТО е немислимо, просто 

трябва да им дадем нещо.“   

Основният наратив за Европейския съюз като цяло и на разширяването в 

частност с лекота подминава геополитическите аспекти на процесите, но те играят 

съществена роля не само при разширяването на НАТО, но и при разширяването на 

ЕС.  
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Неафиширането на геополитическите аспекти на разширяването на ЕС 

създаде среда, в която Русия дълго време не изразяваше никаква съпротива срещу 

него, за разлика от винаги изразяваното неодобрение към разширяването на НАТО. 

В периода 1995-1997 г., когато всички страни от ЦИЕ, включително 

Балтийските, бяха подали вече молби за членство, като посланик в Швеция съм 

присъствала на много конференции и лекции, на които бивш шведски посланик 

дежурно вземаше думата, за да изрази учудване, че Русия не се противопоставя на  

членството на Балтийските републики в ЕС.  

  

 Много благодаря! Това потвърждава горе-долу моето впечатление. 

Защото я има тази история (тя се повтаря много в западните изследвания), че 

заради Косово и участието на България в сътрудничеството с НАТО, това много 

е повлияло за едно по-добро отношение. Не просто за отварянето на 

преговорите, а като че ли това, някак си, е създало доверие и надеждност 

спрямо България, сравнено с предходния период, в който по времето на Жан 

Виденов няма кой знае колко високо доверие в управляващите в България. 

 

 Доверието е ключов фактор, но никога не е резултат на еднократно действие, 

например демонстриране на готовност за сътрудничество с НАТО в контекста на 

кризата в Косово. В докладите за България и преди присъединяването, и от 2007 г. 

насам в контекста на Механизма за сътрудничество и проверка редовно присъства  

ключовото понятие „track record”, най-често като констатация, че липсва или като 

пожелание за постигането му. Така и не се намери общоприет превод на български на 

това ключово понятие. Преводът зависи разбира се и от контекста (може да се  

превежда като „установена практика“, „устойчива традиция“, „траен резултат“), но 

значението винаги предполага съвкупност от целенасочени и предвидими действия в 

дълъг период от време. Работата „на парче“, която  като че ли продължава да е 

типичният подход в българския политически и обществен контекст, трудно води до 

„track record” и до изграждане на доверие.  

През 1998 г. в навечерието на първия доклад за напредъка на България след 

включването ни в процеса на разширяване осъзнах за първи път колко ключово е 

страната да има ”track record” на брюкселски жаргон. В доклада от 1998 г. се отчиташе 

като много положително направеното от правителството на Иван Костов в рамките на 

периода 1997-98, но остана запис, че основното предизвикателство пред България 

остава необратимостта на започнатите реформи.  Опитите ми да преговарям по тази 

формулировка бяха бързо парирани с краткото, но категорично: „Госпожо, ние следим 

България все пак от девет години.“  
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Правителството на Иван Костов планираше подготовката за членство в ЕС с 

пълно съзнание за необходимостта от въвеждане на устойчиви практики и постигане 

на трайни резултати, без илюзии за чудодейно решаване на всички натрупани 

проблеми и бързо преодоляване на наследеното недоверие към България. След 

включването ни в процеса на разширяване въз основа на решенията на Европейския 

съвет от Люксембург през декемвреи 1997 г. стратегическата цел на правителството 

беше започване на преговори до 2001 г., без фиксиране върху началната дата, като се 

наблегне на реалната подготовка. Тази подготовка от своя страна трябваше да 

позволи преговорите да се водят много по-ефективно, когато настъпи моментът за 

това. Поканата бе получена още през декември 1999 г. и преговорите започнаха в 

началото на 2000 година, което доказа правилността за този подход.   

 

Защото България се е побрала в това, което сама си е задала като рамка. 

 

 България не само се побра в рамката, която сама си постави през 1997 г., но 

дори ускори подготовката си. Разбира се, не подценявам геополитическите фактори. 

Докато в началото на 1997 г. западноевропейските партньори отчитаха 

необходимостта да предложат чрез покана за членство в ЕС гаранции за сигурност на 

Балтийските държави, амбициите на Русия за контрол върху събитията в Косово ги 

убедиха, че страните на Балканите се нуждаят не по-малко от гаранции за сигурност.  

Говорител на това ново разбиране стана премиерът на Великобритания Тони Блеър, 

първият западноевропейски политик, който публично заяви, че в края на 1999 г. 

България и Румъния също трябва да бъдат поканени за преговори. Имаше 

представители на Комисията, които виждаха в позицията на Блеър скрита съпротива 

на Великобритания срещу по-голяма интеграция – подкрепя разширяване на 

Европейския съюз, защото това ще доведе до неговото  разводняване, но за мен това 

винаги е било опростенческо обяснение за стратегическото мислене на  

Великобритания. Без предприетите в периода 1997-1999 година реформи България 

никога не би получила покана за преговори на Европейския съвет в Хелзинки през 

декември 1999 г.  

 

Но нека минем на друг въпрос, който също ми се вижда проблематичен. Не 

споделям внушението, което се съдържа в него, че общата идея е била да не  

изоставаме от останалите бивши соц-страни.   

 

Въпросът е: Към момента на началото имаше ли някаква конкретна визия 

за целите на присъединяването на България към ЕС, отвъд общата идея да не 
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изоставаме от останалите бивши соц.страни? Спомняте ли си да е имало 

официален форум, на който такава визия да е обсъждана. Не сте съгласна, че по 

подразбиране се приема, че имало обща идея да не изоставаме, така ли? 

 

Въз основа на личния ми опит от периода 1997-2001 година не мога да се 

съглася, че водещата идея е била „да не изоставаме от останалите бивши соц-

страни.“ На този етап от интеграцията нито държавите от ЦИЕ, нито държавите-

членки, нито Европейската комисия планираха голямата вълна на  присъединяване 

през 2004 г. (т.нар. big bang). Представата беше по-скоро за поетапно 

присъединяване, което да започне най-рано през 2002 г. Предвид огромното 

изоставане на България през първите пет години на деветдесетте и кризата от 1996 и 

началото на 1997 г. предизвикателството беше България да не остане извън процеса. 

В края на деветдесетте най-оптимистичните прогнози на западноевропейските 

аналализатори за членство на България в ЕС отиваха отвъд 2010 година. 

Непосредствено след Европейския съвет в Копенхаген през декември 2002 г., който 

закова като дата за голямата вълна на разширяването 2004 г., но и формулира, че 

целта е България и Румъния да бъдат приети за членки през 2007 г. , в Софийския 

университет лекция изнесе Питър Лъдлоу (Peter Ludlow), основател и дългогодишен 

директор на брюкселския Център за европейски изследвания (CEPS) и голям познавач 

на механизмите за вземане на решения в ЕС. Той наблегна на това, че в средата на 

90-те дори най-големите приятели на България в Брюксел са разглеждали страната ни 

като “basket case”1 – страна, за която вероятността да се присъедини някога към ЕС е 

също толкова голяма, колкото и това да не се случи никога. В този контекст Лъдлоу 

характеризира записването в Копенхаген на 2007 година като възможна дата за 

членство като голям успех.  

В периода 1997-2001 г. водещото нямаше как да бъде да влезем в ЕС заедно с 

всички бивши соц-страни. Предизвикателствата през 2000-2001 година бяха да не 

бъдем пакетирани в рамките на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа заедно със 

страни, които нямат перспектива да се присъединят към Европейския съюз в обозримо 

бъдеще и още по-малко към НАТО, т.е. с държавите, които тогава се прие да бъдат  

наричани „Западни Балкани“.  

На ранен етап на съгласуване на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа  

(инициатива на ЕС, но влючваща много по-широк кръг от участници) Русия беше 

успяла да убеди Германия (председател на Съвета на министрите на ЕС към този 

                                                 
1 Израз, който първоначално се употребява за войници, загубили крайниците си и 

следователно напълно безпомощни да се оправят самостоятелно, а след това като метафора 
за функционално неспособни организации. 
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момент) да се запише, че Балканите са традиционна сфера на интересите на Русия. 

Но България стана инициатор на среща на външните министри на всички страни от 

региона в навечерието на подписването на Пакта на 10 юни 1999 г. край Бон и в 

резултат на тази среща записът отпадна. Посветените в организацията на тази 

неформална и неогласена среща имахме чувството, че сме предотвратили втора 

Ялта. Хърватия илюстрира прекрасно разликата между това, една държава да е част 

от петото разширяване и да бъде част от Западните Балкани. България се присъедини 

към НАТО през 2004 г.и към ЕС през 2007 г., а Хърватия се присъедини към НАТО 

през 2009 г. и към ЕС през 2013 г.  

 

 Има един автор, който е участник в преговорите, П. Балаш, който казва: 

„Преговорният процес, изобщо влизането в ЕС трябва да модернизира 

обществото, да осигури пазарна икономика, да стабилизира.“ Вероятно това е 

някаква по-глобална визия, че членството в ЕС трябва да изпълни поредица от 

задачи, които са поставени през 1989 г. с отхвърлянето на комунистическата 

система и обществото трябва да се реформира някак.  

 

 Това разбира се е валидно не само за Унгария, но и за цяла ЦИЕ и за 

България. Да, членството в ЕС е безспорно модернизационният проект на България.  

Ако трябва да използваме непременно думата визия, да, това беше визията. Не 

случайно след получаването на поканата за преговори през декември 1999 г. в 

Хелзинки премиерът Иван Костов определи това решение като второто по важност 

събитие в ХХ в. за България след обявяването на независимостта 1908 г. Тъй като 

това ми се струваше и струва толкова самопонятно, дори да е имало официални 

форуми, на които да е било обсъждано като визия, не съм ги отчела като събитие и не 

съм запазила спомен за тях.  

Друг въпрос е, че част от страните от ЦИЕ започнаха реформите и 

модернизацията си самостоятелно, преди да са получили покана за преговори. В 

периода 1989 – 1997 г. Полша, Чехия, Унгария извършиха много от икомическите 

реформи сами. В един момент Естония изпревари ЕС по либерализация, оказа се по-

смела в реформите, отколкото  членството в ЕС предполагаше. А след кратък старт на 

реформи през 1992 г. България застина в стагнация и безплодни дискусии в търсене 

на „трети път“.  Затова през 1997 г. предизвикателството пред България беше двойно 

– да навакса загубеното време за реформи и да се готви за членство в ЕС. Не 

случайно докладът на Световната банка, който оценяваше реформите от 1997-1999 г. 

носеше заглавие „The Dual Challenge of Transition and Accession” – Двойното 

предизвикателство на прехода и присъединяването към ЕС.   
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България не осъществи реален преход към пазарна икономика преди 1997 г., 

не прибягна до „шокова терапия“, но това направи прехода само по-продължителен и 

по-болезнен.  Трудно е да се каже доколко обикновените хора разбраха, че 

болезнеността на реформите след 1997 г. не е резултат от диктат на Брюксел, а от 

забавянето на реформите преди 1997 г.. Проучвания на общественото мнение 

(например на Алфа Рисърч през 2014 г.), според които българите не харесват 

прехода, но одобряват членството в ЕС, ме карат да мисля, че това се разбира от 

широкото мнозинство.  

 

Въпрос: „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?” 

 

Не разбирам дали това е въпрос, подканващ към пространно общообразова-

телно изложение в духа на „Всичко, което винаги сте искали да знаете за…, но сте се 

страхували да попитате“ или въпрос, внушаващ, че пътят на България към членството 

в ЕС е съпътстван от някакви мистериозни тайни или пък въпрос за факти и митове 

около членството на България. Безличното „трябва да се знае“ и „не се знае“ отваря 

много широка рамка. Различни хора знаят или не знаят различни неща за пътя на 

България към членство в ЕС, като степента на знанията им се дължи до голяма степен 

и на интереса им. Ако говорим за обществото като цяло, мисля, че има дефицит на 

познания не само за това какво представлява ЕС, но и за това какво Европейският 

съюз не е и не може да бъде, съответно неразбиране защо въпреки членството в ЕС 

животът на българите продължава да е различен от живота на гражданите на други 

членки на ЕС или защо Европейският съюз не  санкционира по някакъв начин 

България заради мудното реформиране на съдебната система.  Това обаче са 

въпроси за дефицитите на формирането на политики вътре в България, а не за 

дефицитите на ЕС.   

 

 Ами…  например … Нещо, което го казваше и г-жа Любов Панайотова – 

че… България не изостава драматично от втората вълна членки. Тя, разказваше 

че Румъния е по-изоставаща, но ние вървим в комплект с тях, просто за да може 

Румъния да не остава сама. Или доколко е вярно, че в Пакта за стабилност в 

Югоизточна Европа не е било редно някой да не участва, а е имало страни, които 

са били скептични и не особено ентусиазирани, т.е. че участието в Пакта е било 

неформално условие за членство. Защото имаме критериите от Копенхаген - 

политически, икономически – но всъщност ето това, примерно, членството в 

Пакта за стабилност е „външна политика.“ За нея няма конкретни условия, но се 
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оказва, че има едни неформални условия. Това е просто един факт, който не е 

кой знае колко популярен. Ето такива неща… 

 

Вече споменах за притесненията, че Пактът за стабилност би могъл да се 

превърне в инструмент за пакетиране на държави, които да не получат ясна 

перспектива за членство в ЕС. И преди учредяването на Пакта Хърватия и Словения 

винаги заявяваха нежелание да бъдат пакетирани като балкански държави, пък било 

то и югоизточно-европейски.  За координатор на Пакта от българска страна беше 

назначен посланик Никола Карадимов, моят предшественик като ръководител на 

мисията в Брюксел до юни 1999 г. През есента на 2000 година, когато още не беше 

взето решението за падане на визите за български граждани, Асен Агов в качеството 

на председател на Комисията по външни работи в 38-то Народно събрание направи 

публично изявление по БНР, че ако ЕС не вземе решение за отпадане на визите, 

България може да излезе от Пакта за стабилност. Това изказване предизвика известна 

тревога в Брюксел, без да бъде драматизирано от европейските ни партньори, но пък 

посланик  Карадимов подаде оставка в знак на несъгласие и тя беше приета.   

 

 Това са неща, които няма как да ги знае широката публика. 

 

Както интервюто на Асен Агов, така и оставката на посланик Карадимов бяха 

медийно отразени, но подобни новини няма как да привлекат вниманието на широката 

публика. Дали да се присъединим или да напуснем Пакта за стабилност не е било 

обсъждано на политическо ниво вътре в правителството, още по-малко с 

европейските ни партньори.  По-скоро имаше колебание дали да се присъединим към 

Пакта като бенефициент или като донор, което в крайна сметка се оказа само с 

имиджово значение. Унгария и Словения проявиха прагматизъм и се присъдиниха 

като донори, макар и със символични суми. Романо Проди, председател на ЕК, с едно 

публично изказване подхрани за кратко фалшиви очаквания, че по Пакта за 

стабилност ще има допълнително финансиране за България и Румъния от 6 милиарда 

евро, но бързо се разбра, че тези 6 милиарда са вече предвидените за България по 

предприсъединителния План 2000 („Agenda 2000”). България не спечели 

допълнителни средства като “бенефициент“ по Пакта за стабилност, но подкрепата за 

Пакта изигра съществена роля за постигането в началото на февруари 1999 г. на 

споразумение между България и Румъния за построяването на втори мост на река 

Дунав. И координаторът на Пакта Бодо Хомбах, и комисарят  по разширяването 

Гюнтер Ферхойген упражниха силен политически натиск върху тогавашния министър 

на транспорта на Румъния Траян Басеску, който се противопоставяше на проекта 



10 
 

поради полупрозрачни икономически (при това по-скоро лични) интереси. Така самото 

споразумение за моста (далеч преди той реално да бъде построен) се превърна в 

символ за ефективността на Пакта и за значимостта на европейската перспектива при 

решаването на двустранни въпроси.  

Ако приемем въпроса за знаенето/ незнаенето като въпрос за фактите и 

митовете около пътя на България към членство в ЕС, като че ли в общественото и 

политическо  пространство потъна в забрава факта, че реализираното през 2007 г.  

членство в ЕС стана в пълно съзвучие с предначертания още през 1999 г. план от 

правителството на Иван Костов.  

Поканата за преговори от декември 1999 г. изправи правителството пред 

необходимостта да определи към коя дата България би искала да се присъедини, 

т.нар. „target date”. Всъщност, позицията по всяка една глава от преговорите 

започваше с изречение, съдържащо тази дата, която не можеше да бъде просто 

пожелателна, още по-малко произволна, а трябваше да бъде подплатена с разчети за 

финансово обезпечаване и изграждане на административен капацитет за провеждане 

на необходимите мерки. Самите национални позиции по преговорите се изразяваха в 

това каква част от достиженията на правото на ЕС (т.нар. acquis) държавата – 

кандидатка планира да е приела и да е в състояние да прилага към тази дата и по кои 

въпроси смята, че няма да може да се справи в този срок и поради това иска преходен 

период. Тази целева дата не беше обвързваща за самия Европейски съюз. В началото 

на 2000 г. беше ясно, че дори 2002 г., предвидена в План 2000 като първата възможна 

дата за приемане на нови членки, не е реалистична за никоя от държавите, поканени 

за преговори в края на 1997 г. в Люксембург.  

В този контекст правителството на Костов дефинира като целева дата края на 

2006 година, но при яснота,че според съществуващата до този момент практика 

членство се осъществява към 1 януари на съответната календарна година, съответно 

всички позиции на България формулираха 1 януари 2007 г. като целева дата.  

1 януари 2007 г. като дата за членството на България в ЕС звучеше много 

смело в началото на 2000 г. Когато председателят на Европейската комисия Романо 

Проди пристигна в София на 11 януари 2000 година, за да подчертае важността на 

отправената към България покана за преговори в Хелзинки по-малко от месец по-

рано, и излезе на пресконференция съвместно с премиера Костов, журналистите 

атакуваха Проди с неприкритото очакване той да постави под съмнение амбициите на 

правителството: 

„Какво мислите за амбицията на България да стане член на ЕС до 2007 г.?“  

Тогава Иван Костов прошепна:  

„Why not?”  
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И Проди го повтори. Не можа да измисли нищо по-добро и на висок глас каза: 

„Why not?” 

С това амбициозната цел на България беше приета, без да бъде атакувана 

като непостижима.  Нямам никакво съмнение, че всякаква друга по-ранна дата не би 

била приета по този начин, а и би била напълно нереалистична. 

 

Т.е. тук у журналистите е имало някаква нагласа, че може би няма да успее 

България? 

 

Не само у журналистите. Малцина са българите (да не говорим за останалите 

европейци), които в началото на 2000 г. вярваха, че България може да влезе в ЕС  

през 2007 г. 

Може би това е от нещата, които не се знаят или са по-скоро са забравени. 

Евродепутатът на БСП Корумбашев в едно интервю през лятото на 2018 г. спомена, 

че когато през 2000 г. България си е поставила за цел да влезе в ЕС 2006 г., никой не 

е вярвал, че това е възможно, а всъщност сме се забавили само с една година.  

 

Ама ние не сме забавили нито една. От тази гледна точка, ако през 2000 г. 

правителството си е поставило тази цел, то си е влязло точно в графика.  

 

България, не конкретно правителство, влезе в графика, предначертан в 

началото на 2000г. Това, което може би също не се знае от широката общественост, е 

че тези дати не могат да се местят произволно.    

Необходимо е да кажа, че в началото на 2000 г. никой не е мислил, че 1 януари 

2007 г. е и датата за влизане в сила на новата седемгодишна финансова рамка на ЕС 

(2007-2013)  и това би могло да има последствия за хода на преговорите.  Като 

външен министър през 2002 г. Соломон Паси правеше публични изказвания, че  

България трябва да промени целевата си дата с няколко минути (вместо 1 януари 

2007 г., предполагащо 00,00 часа,  23, 59 часа на 31 декември 2006 г., спекулирайки с 

идеята, че това би позволило подсигуряване на финансиране за България в рамките 

на предходната финансова рамка 2000 – 2006 г. и евентуално присъединяване заедно 

с голямата вълна на разширяването). Малцина посветени  в тънкостите на 

европейското финансиране разбраха идеята зад тази безпочвена  спекулация.   

Преговорите всъщност не са преговори в обичайния смисъл на думата, където 

двете преговарящи страни се споразумяват за нещо средно между първоначалните си 

позиции. Преговаря се не какво държавата кандидатка приема да направи. Т.нар. 

acquis, достиженията на правото на ЕС,  не подлежи на преговори.  Готовността за 
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поемане на строго дефинираните от acquis-to ангажименти се демонстрира с 

предоставянето на убедителна информация как и в какви срокове това е реалистично 

да стане. Как и в какви срокове е предмет на обсъждане, на преговори, вътре в 

държавата кандидат, а не на преговори между ЕС и държавата кандидат. При първата 

ми среща с бившия главен преговарящ на Португалия той ме предупреди: „Така 

наречените преговори, всъщност разговори по присъединяването на нова държава-

кандидатка, са  80% въпрос на вътрешни преговори.“ 

Моят колега, шеф на полската мисия в Брюксел Ян Тручински (Jan 

Truszczyński), на по-късен етап и главен преговарящ за Полша, по-късно обобщи 

собствения си опит:   

„Към настоящия момент преговорите са дори вече 90% въпрос  на вътрешни 

преговори и 10% преговори с Европейския съюз.“ 

Върху всички тези елементи на структурирането на преговорния процес винаги 

се наслагваха и геополитически фактори. Когато  поех поста посланик ъм 

Европейските общности в Брюксел в средата на 1999 г.  идеята на Тони Блеър 

България и Румъния да бъдат поканени за преговори в края на годината изглеждаше 

все по-малко вероятна. Постоянният представител на Германия Дитрих фон Киау 

(Dietrich von Kyaw) сподели тогава две неща, които ме впечатлиха. 

От една страна признанието, че без чувството за историческа вина на 

Германия към Полша едва ли бихме говорили за разширяване на ЕС, че формулата 

на разширяването е „Полша +“.    От друга страна, прогнозата му за решенията на 

Европейския съвет през декемри 1999 г. 

„Аз ще бъда вече в пенсия и не мога отсега да знам какво ще е решението, но 

опитът ми подсказва, че дори да има покана към  България и Румъния да започнат 

преговори заедно с останалите страни, тази покана няма да е напълно равностойна.“  

 

Т.е. предварително е било ясно? 

 

Да, за фон Киау това изглеждаше предвидимо още юни месец 1999 г. От една 

страна  и за България, и за Румъния бяха включени по две предварителни условия, 

формулирани от Комисията, но в Хелзинки бе приета и формулировката за  

диференциран подход, който беше тълкуван доста произволно!  

За България едното условие беше Козлодуй. 
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Козлодуй със сигурност. За Румъния – за детските институции. 

 

Това беше едното условие, другото беше за хода на икономическата реформа, 

в която Румъния силно изоставаше. Второто условие за България беше също 

свързано с икономическата реформа, но записът гласеше  „confirmation of the progress 

already achieved.“  

 

Да няма обратимост? 

 

Големият проблем беше, че и в Комисията не бяха наясно какво всъщност 

искат. При срещата ми с Николаус ван дер Пас (Nicolaus van der Pas), главен 

преговарящ на Комисията, той говореше само по Козлодуй, където нямаше никакви 

неясноти, а по второто не можа да каже нищо освен  „We will have to come back to you”, 

разбирайте  „Ще уточним допълнително!”  Като че ли бяха записали второто условие  

само за симетрия с Румъния, без да са доизмислили  какво точно искат. 

 

За да има по две условия и за Румъния, и за България, ясно. Без да е ясно 

какво. 

 

Направихме консултации с държавите членки. Посланикът на Великобритания 

предположи, че от Комисията искат писмо от премиера Костов в дух на ангажимент за 

продължаване на реформите (от езикова гледна точка фразата „confirmation of the 

progress already achieved“ е непълна и позволява подобна интерпретация, докато 

първото тълкувание на ван дер Пас беше, че  Комисията ще трябва да изготви 

допълнителна оценка за България, без да е ясно по какви критерии)  

В крайна сметка  всичко приключи с продължил час разговор на г-н Александър 

Божков, тогава вицепремиер,  с представители на Комисията. С това условието бе 

отчетено като изпълнено! Г-н Божков имаше ключова роля и при преговорите по 

първото условие за Козлодуй, където Комисията направи голямо отстъпление от 

първоначалните си искания за затваряне на 1 и 2 блок през 2000 г., а на 3 и 4 през 

2001 г. и прие окончателните дати да се дискутират през 2002 г. в контекста на 

цялостна бъдеща енергийна стратегия на България. За съжаление малко се знае за 

големите заслуги на г-н Божков в началната фаза на преговорите. 
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Това е брилянтно, което казахте. Ето, това, по този втория въпрос е 

идеално. 

 

Интересно е, разбира се, но продължавам да мисля, че не е от нещата, които 

трябва да се знаят от всеки на улицата. 

 

Аз си представям един архив, който ще служи на изследователи - на 

бъдещи историци като мен. Това, което казвате Вие е много съществено за 

процеса. Аз не си мисля, че в този архив ще влизат хора, които нямат интерес от 

европейска интеграция. Един човек, който нищо не разбира, няма да може да 

разчете адекватно тази информация. Така че, който трябва да я знае – който се 

интересува, но и предварително знае достатъчно. 

 

Като говорихме за преговорите, може би ще можем да продължим от този 

въпрос – „Защо, според Вас, по някои преговорни глави преговорите 

приключват за по-малко от година, а по други преговорите се проточват над 3 

години? Какво беше най-тежкото в преговорния процес?” 

 

Отговорът на въпроса за различната продължителност на преговорите по 

отделните глави е прост – тя зависи в голяма степен от обема на т. нар. „acquis”. 

Глави като „Образование и обучение”, „Наука и изследвания”, „Култура и 

аудиовизуална политика” не са свързани с обхватно  „acquis” и това позволява 

понякога отварянето да съвпадне със затварянето на главата.  

Други глави , свързани със свободното движение на стоки, капитали, услуги, 

със земеделие или околна среда са свързани с огромно по обем аcquis. Въпреки че 90 

% от преговорите се предполага да са вътрешни, не е имало забавяне при 

изработването на нашите национални позиции заради обема на acquis-то.  

 

Не, не, аз имам предвид „тях“ – страните членки имат голямо забавяне, 

което е доказано фактологически, те имат голямо забавяне в позициите си по 

„Обща селскостопанска политика” и по „Регионална политика.“ 

 

Ангажимент за изработване на обща позиция на Европейския съюз по главите с 

финансови измерения беше взето на доста късен етап. 
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Да, на Европейския съвет в Гьотеборг през юни 2001 г.. 

 

Но веднъж приети принципите за финансиране на общата селскостопанска 

политика и на регионалната политика за държавите от голямата вълна през 2004 г., 

същите принципи бяха възприети и за България. Макар че не съм участвала на този 

етап от преговорите, не мисля, че преговорите по тези две глави с България са отнели 

изненадващо дълго време поради липса на позиция от страна на ЕС.   

За България проблем беше не толкова продължителността на преговорите по 

отделните глави, колкото самото отваряне на отделните глави. Споменах вече 

принципа на диференция, формулиран от Европейския съвет през декември 1999 г. в 

Хелзинки. С позоваване на този принцип на практика Комисията, съгласувано с 

председателството на Съвета на министрите на ЕС,  определяше колко и кои глави с 

коя страна да се отворят (държавите членки не поставяха под съмнение тези 

предложения). Така по време на португалското председателство през първото 

полугодие на 2000 г. с Литва, Латвия и Словакия се отвориха по осем глави, с 

България  шест, а с Румъния  пет. През втората половина на 2000 г. при френското 

председателство с Литва, Латвия и Словакия се отвориха отново по осем глави, но с 

България пет, а с Румъния дори четири. Това създаде ситуация, в която Литва, Латвия 

и Словакия получиха възможност да догонят (т.нар. catching-up) държавите, поканени 

за преговори още в края на 1999 г.   

 

А имаше ли обосновка защо точно… 

 

Не. На онзи етап още нямаше т. нар. benchmarks – индикатори, които бяха 

въведени по отношение на държавите от Западните Балкани както за отварянето, така 

и за затварянето на глави. Тези индикатори се възприемат от тях като утежняване на 

процедурата, но не бива да се пренебрегва, че те подпомагат и  някакво 

обективизиране на процеса. 

Правихме опити да критикуваме това тълкуване на процеса за диференция, 

който приемахме за оправдан на етап затваряне, но не и още на етап отваряне на 

глави. Дори обмисляхме представяне на позиции по глави, за които не сме поканени 

да отворим.   

В края на 2000 г., в навечерието на шведското председателство,  полският ми 

колега Ян Тручински ме изненада с въпрос, дали шведите ни натисат да сме готови с 

позиции за отваряне на всички глави по време на тяхното председателство.  Полша 

очевидно виждаше в процеса на догонване потенциална заплаха за забавяне на 

собствените си планове за присъединяване към ЕС и беше притеснена от 
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информацията, че Швеция насърчава Литва, Латвия и Словакия (но не и България и 

Румъния) да са готови за отваряне на всички глави по време на нейното 

председателство. 

На практика „догонването” и голямата вълна на разширяването от 2004 г. беше 

осезателно подпомогнато от шведското председателство и конкретните икономически, 

политически и  исторически интереси на Швеция към Балтийските републики. 

Шведското председателство подготви този модел на разширяването. 

  

Регата? 

 

Не, това беше по-скоро отказ от модела на регатата, който бе възприет 1997 г. 

в  Люксембург, когато всички страни бяха включени в процеса чрез механизма на 

скрининг. Регатата предполага равен страт за всички, а след това индивидуален 

финиш. 

 

Искате да кажете, че шведското председателство по някакъв начин е 

предрешило скоростта, с която ще се движи разширяването? 

 

До голяма степен. Това не би могло да стане срещу волята на останалите 

държави членки, но шведската инициативност се оказа решаваща.  

 

А отделно, че те поляците (това, което е широко споделено), от самото 

начало на процеса са с абсолютната сигурност, че те ще влязат. 

 

Да не забравяме, че германският канцлер Хелмут Кол беше дал уверения на 

Полша, че  ще влезе в ЕС до 2000 г. , а когато през 1989 г. Унгария отвори границата 

си  и пусна източногерманците… 

 

Европейския пикник. 

 

Тогава и на унгарците пак Хелмут Кол беше дал уверения, че ще влязат в ЕС 

преди  Австрия. Австрия към онзи момент не беше подала молба за членство, но 

влезе в ЕС през 1995 г.! Унгарските колеги обичаха да се шегуват: „Каквото и да 

правим, все се  оказва, че от членството в ЕС ни делят пет години”.  

Подобни обещания никога не са били давани на България.  
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В тази връзка, какво бихте отговорила на въпроса -  Доколко е вярно, 

според Вас, че ЕК е била най-големият приятел на България по пътя към 

членството в ЕС?“  

 

Не знам дали „приятел“ е най-точната дума – тя внушава елемент на особено 

благоразположение. Но Комисията определено беше поддръжник на България. Само 

че това е и ролята, която тя  има по дефиниция – да бъде посредник между 

държавите-кандидатки и държавите-членки. Резултатите  от преговорите, водени с 

посредничеството на Комисията, се официализират на така наречените срещи на 

високо ниво на Междуправителствената конференция по преговорите. За 

непосветения наблюдател тези заседания изглеждат като режисирани по 

предварително уточнен сценарий и могат да предизвикат въпрос дали постигнатите 

резултати не могат да се официализират просто с размяна на факсове. Такъв въпрос 

ми зададе Петър Стоянович през 2000 г.като току що назначен шеф на кабинета на 

външния министър и още непосветен в тази технология. Но и той бързо свикна с нея. 

Междуправителствената конференция (веднъж на ниво главни преговарящи и 

чак след това на ниво министри)  е единственото място, където представители на 

държавите-членки и държавите-кандидатки седят на една маса и с присъствието си, 

така да се каже,  официализират резултатите, постигнати в една техническа, обемиста 

и продължителна обмяна на писмени материали. Представянето на националната 

позиция на държавата-кандидат с писмо до Комисията и до Съвета слагаше началото 

на съгласувателни процедури в Комисията (отделните генерални дирекции, 

координирани от Генерална дирекция „Разширяване“), която изработва проект за 

обща позиция на ЕС и в Съвета, където специална работна група „Разширяване“ въз 

основа на този проект изработва общата позиция, която след това се одобрява от 

постоянните представители. При началото на преговорите в рамките на петото 

разширяване държавите-кандидатки не получиха официална информация за 

технологията, вътрешните срокове на тези процедури, участниците в тях, графика на 

съответните срещи.  Докато при преговорите с Австрия, Норвегия, Швеция и 

Финландия през 1994 г. е имало редовни седмични срещи между главния преговарящ 

от страна на Комисията и представители на държавите-кандидатки, на които те са 

получавали информация за хода на съгласувателните процедури между Комисията и 

Съвета и вътре в работна група „Разширяване“, при преговорите с нас такова нещо 

нямаше. Екипът, с който работих в Мисията на България към ЕО, бе изправен в 

началото на 2000 г. пред предизвикателството да събере на основата на лични 

контакти цялата тази информация, коята на страните от ЕАСТ е била предоставена 

наготово. Моят заместник Петът Стефанов обобщи тази информация в подробно 
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ръководство, което идентифицираше отделните стъпки в съгласувателните процедури 

на Комисията и Съвета, сроковете за тях и  съответните участници, за да може 

Мисията да играе проактивна роля след писменото предоставяне на националната ни 

позиция, да предоставя информация по въпроси, преди те да бъдат официално и 

писмено зададени и така да създаде максимално благоприятни условия за 

изработване на общата позиция на ЕС. Общата позиция на ЕС се обявява в рамките 

на Междуправителствената конференция в двата формата, включващи съответно 

българския главен преговорящ и на последващ етап министър. В този формат няма 

място за преговори, всичко е предварително договорено при това не с прякото, а само 

задочно участие на България. Театрални политически заявки за договаряне на ниво 

министри в рамките на заседанията на Междуправителствената конференция нямат 

нищо общо с реалността. Възможностите за лобиране на високо политическо ниво 

бяха ограничени до опосредствено влияние върху определени държави-членки при 

тяхното позициониране по отношение на общата позиция на ЕС, като техническият 

характер на преговорите допълнително стесняваше тези възможности.    

 

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

по подготовката за членство – примерно, тези в София, за разлика от тези в 

Брюксел; или работещи на политическо и на експертно равнище, или друго? 

 

Този въпрос изисква разяснения за изключителната роля на скрининга за 

преговорите като цяло и формирането на преговорните екипи в частност. Без скрининг 

няма как администрацията на държава - кандидатка да се подготви за преговорите 

предварително (достатъчно е да сравним колко бавно върви процесът със страните от 

Западните Балкани, при които даването на статут „кандидат“ не бе обвързано с 

началото на скрининг) . Официално България получи поканата за преговори декември 

1999 г., преговорите започнаха официално март 2000 г., но двете години - 1998 г. и 

1999 г. – са по същество част от преговорите.  

Накратко, скринингът включва представяне от страна на Комисията на acquis-

то, разделено на глави в зависимост от съществуващите общоевропейски политики и 

анализ на двустранна основа на съответствието на националното законодателство на 

държавата-кандидатка с acquis-то  и идентифициране на промените, които то трябва 

да претърпи, за да се постигне необходимото за членството съответствие. За първи 

път скрининг като подготвителен етап за преговорите е въведен по отношение на 

четирите кандидатки, членки на ЕАСТ – Австрия, Норвегия, Финландия и Швеция 

(предвид тяхното участие в Европейското икономическо пространство степента на 

синхронизация при тях е много голяма и процесът както на скрининга,така и на самите 
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преговори безпрецедентно кратък). Идеята този подход да се приложи и при петото 

разширяване идва от Швеция.  Включването през 1998 година на всички държави от 

ЦИЕ – и поканените за преговори в Люксембург през декември 1997, и непоканените 

на този етап -  имаше важно политическо измерение. Така се избягваше разделението 

„ins and outs” (страни, които са вътре в процеса и които са извън) и процесът ставаше 

„inclusive”, избягваше се впечатлението, че има изключени от него. Скринингът 

предполагаше също деполитизиране на процеса на подготовка, защото залагаше на 

експертното начало.   

Механизми за координация на евроинтеграционните усилия на България има и 

преди включването ни в скрининга (при преговорите по Споразумението за 

асоцииране, при подготовката на молбата за членство), но при изграждането им се е 

тръгвало отгоре надолу – от „политическата шапка“ към работни групи, създавани по-

скоро ad hoc и без устойчивост и приемственост в работата. Скринингът наложи 

изграждането на координационния механизъм да се мисли отдолу нагоре, от 

експертното начало към „политическата шапка“ и да се утвърди и на експертно, и на 

политическо ниво принципа на междуведомствена координация. Бързо бе преодоляна 

и първоначалната идея за силна координационна роля на Министерство на 

правосъдието, като европейската интеграция отпадна от функциите му. Поради 

традиционната ключова роля на министерствата на външните работи в 

дипломатическата част на преговорите за членство основната координация пое 

Министерство на външните работи. На експертно ниво тя се подсигуряваше  от 

участие на представител на МВнР във всяка една работна група – предизвикателство 

за колегите дипломати, които трябваше да се специализират в непривични за тях 

области.  За тях скринингът имаше и образователен страничен ефект. Самото Външно 

министерство имаше водеща роля само по глава „Обща външна политика и политика 

на сигурност“.   

Структурата, зададена от Комисията за скрининга преопределяше на експертна 

основа и броя на работните групи, и техния състав (в смисъл включване на 

представители на кои министерства), в някаква степен и кое ресорно министерство да 

поеме координацията по коя глава. Все пак, в повечето случаи водещите 

министерства имаха  председатели, изпълняващи и политически функции, обикновено 

заместник-министри. Създаденият през 2000 г. координационен механизъм със 

стабилно експертно начало бе запазен до голяма степен в цялостния ход на 

преговорите. Лесно може да се проследи как пренебрегването на експертното начало 

в някои случаи е довело до по-скоро отрицателни последствия.  

Разделение между политическо и експертно ниво разбира се съществуваше. 

Ролята на политическото начало бе свързана с обстоятелството, че 80% или 90% от 
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преговорите за членство са по същество вътрешни преговори и при спорни въпроси 

между отделни министерства или министерства и браншови организации решение 

може да се търси само на политическо ниво.   

Ако търсим пропуски в преговорите на България за членство в ЕС, не мисля, че 

ще ги открием във външнополитически и дипломатически план. Евентуалните 

проблеми не са свързани с това, че нещо не е договорено както трябва с Брюксел, т.е. 

с държавите-членки, а че нещо не е разяснено и подготвено както трябва в самата 

България. Ако поетите ангажименти в сферата на млекопреработването (да речем 

изисквания към съхраняване, събиране и транспортиране на млякото) са поети без 

разяснения и диалог вътре в България, лесно се стига до ситуация след членството, в 

която редица предприятия се оказват неподготвени и във финансова невъзможност да 

отговорят на високите изисквания. Отделен въпрос е дали информационната политика 

трябва да бъде вменена в изключително задължение на правителството или да се 

разглежда като отговорност, споделена с браншовите организации.   

Работта на дипломатите ни в Брюксел и моята работа по дефиниция беше 

съсредоточена върху тези 10 % опосредствени преговори с Комисията и 

представителите на държавите-членки в Съвета или постоянните представителства, 

докато основната отговорност за вътрешните преговори падаше върху екипите в 

България и то на най-високо политическо ниво - главни преговарящи, министри и 

правителството като цяло.   

 

Като споменахте отговорността на браншовите организации, да преминем 

към въпроса за ролята на неправителствения сектор. Спомняте ли си да е имало 

някакво участие на структури на НПО сектора или браншови организации в 

подготовката на българските позиции? 

 

Доколкото си спомням, в утвърдения от правителството преговорен екип 

нямаше такива представители. Дали такива представители са консултирани при 

формирането на позициите могат да кажат представителите на правителството и 

министерствата, които изработваха позициите в София. Мисля, че Австрия е една от 

малкото държави, които официално са включвали в преговорния си екип 

представители на профсъюзите, браншовите организации и т.н., съответно Австрия е 

присъствала с най-многобройни делегации на заседанията на 

Междуправителствената конференция по преговорите. Това обстоятелство се 

коментираше обаче по-скоро като контрапродуктивно – както вече казах, тези 

заседания не предлагат никаква възможност за преговори и текат по предварително 

изработен  сценарий с уточнени изказвания.  
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Консултации с неправителствения сектор безспорно биха били полезни като 

част от вътрешните преговори, но ми е трудно да кажа към кой момент започна 

консолидация вътре в неправителствения сектор. Към момент, към който в сферата на 

околната среда например имаше над 200 НПО-та, които не си сътрудничеха помежду 

си, и най-отвореното за диалог правителство не би могло да ги консултира. Моето 

впечатление е, че подготовката за членство и самото членство доведе до  

консолидация вътре в неправителствения сектор, до убеждение в необходимостта за 

обединяване около определени интереси, каузи и т.н.. 

 

Т.е. създаването на обединяващи структури вътре в сектора е резултат от 

присъединяването, а не предпоставка? 

 

До голяма степен и то поради спецификата на държавите от ЦИЕ, в които при 

тоталитарните режими не можеше и дума да става за силен неправителствен сектор с 

вътрешна самоорганизация.  

 

Как на практика се изработваше позицията на страната по съответната 

преговорна глава, за която имате впечатления? Кои бяха преките участници в 

изготвянето на становище от наша страна? Има ли връзка между Националния 

план за развитие и работатат по преговорните глави? 

 

На политическо ниво ключова роля при изготвяне на позициите имаха главният 

преговарящ и директорът на "Европейска интеграция и връзки с международните 

финансови институции" към Министерски съвет, а на експертно ниво работните групи, 

сформирани, както вече споменах, на основата на скрининга. Най-добър общ поглед върху 

сложните междуведомствени съгласувателни процедури през 2000-та и първата половина 

на 2001 г. имат съответно г-н Владимир Кисьов и г-жа Юлиана Николова.  

Структурата на преговорите се определяше изключително от изискванията към 

държавите кандидатки за покриване на критериите за членство. Освен скрининга, 

структуроопределящи бяха инструментите, създадени  да подпомогнат както работата на 

Комисията, така и на страните кандидатки. През 1998 г. Комисията въведе т.нар. 

Парньорствo за присъединяване (Accession Partnership), което обвързваше финансовата 

подкрепа за България с изпълнението на заложените  в него приоритети. Освен това всяка 

държава кандидатка трябваше да изработи и т.нар. Национална програма за приемане на 

достиженията на правото на ЕС (National program for the adoption of the acquis). Позициите 

по отделните глави трябваше да бъдат в пълен синхрон както с Партньорството за 
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присъединяване, така и с Националната програма за приемане на достиженията на 

правото на ЕС.  

Всяко едно българско правителство в хода на преговорите е имало и политически 

програми и програмни документи, засягащи области извън рамките на утвърдените 

общоевропейски политики – здравеопазване, пенсионно осигуряване, образование, 

култура, но отчитането на напредъка на България и формирането на преговорните 

позиции беше пряко свързано с дневния ред, зададен от Брюксел. Не се сещам кой 

Национален план за развитие се визира във въпроса. Мога да си представя той да е 

отразявал и ангажиментите, свързани с преговорите.  

 

Да преминем към въпроса - За първия програмен период на нашето 

членство е имало предвиден бюджет от около 11 млд. евро за оперативните  

програми, съответстващи на политическите ни приоритети. По какъв начин се 

определяха те? 

 

Моето участие в процеса приключи след сформирането на правителството на 

Сакскобурготски. Още след спечелването на изборите от НДСВ прецених, че не бих 

могла да работя с едно правителство, което може да изостави членството в ЕС като 

приоритет. Това за щастие не се случи, но тонът на популистката кампания на 

Сакскобурготски даваше основания за подобни опасения и аз предпочетох да подам 

оставка. През 2001 г. бюджетът и естеството на оперативните програми разбира се не 

бяха на дневен ред.   

 

Сега, да преминем към въпроса за външнополитическия контекст:  

Имаше ли подкрепа за България от някои страни-членки на ЕС? Имаше ли 

страна, от която да черпим по-активно ноу-хау за подготовката си? Чия 

съпротива трябваше да преодоляваме? От какво се пораждаше тя? Аз мисля, че 

казахте за подкрепа на Швеция. 

 

Ставаше дума за предложението на Швеция скринингът да се въведе за всички 

кандидатки в процеса на петото разширяване, а не за подкрепа на България. 

Интересът на Швеция беше към Балтийските републики и Полша.  Ролята на 

шведското председателство през 2001г. за формирането на голямата вълна (т.нар. big 

bang) беше също израз на този разбираем исторически и географски интерес.  

Зад специалната подкрепа за определени кандидати за членство лесно могат 

да се идентифицират конкретни исторически, географски, икономически или културни 

връзки. Това е валидно както за подкрепата на високо политическо ниво, така и за 
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отношението към страната на ниво експерти, бюрократи и чиновници. Спомням си, че 

преди да замина като ръководител на Мисията на България към ЕО директорът на 

представителството на Световната банка в София определи като едно от 

предизвикателствата пред мен и моя екип в Брюксел липсата на емпатия към 

България на ниво чиновници. Без какъвто и да е личен опит с представители на една 

нация, чиновникът се задоволява с формалната обработка на документите, с които 

работи. Голямата диаспора на поляци, чехи, словаци и т.н. беше основата за едно 

предварително благоразположение към представителите на тези държави на ниво 

чиновници, на каквото ние все още не се радвахме и предстоеше  постепенно да 

печелим. 

 Германия беше адвокат на разширяването като принципна политика на ЕС, 

включително и с България, но разбира се, приоритет за нея бяха Полша и останалите 

й непосредствени съседи. Стана вече дума за ролята на Тони Блеър за получената 

през 1999 г. покана за членство, но от това не следва, че Великобритания е 

подкрепяла България повече отколкото да речем Балтийските републики или която и 

да е друга страна кандидатка. 

Към момента на нашето кандидатстване в регионален и по-тесен географски 

смисъл Гърция беше единствената членка на ЕС, която би могла да има основания да 

ни подкрепя по регионални икономически и политически съображения. От разговори 

през 1997 г.  с  Георгиос Папандреу (тогава заместник-министър на външните работи) 

знам, че той имаше амбицията Гърция да играе силна регионална роля – подобно на 

Швеция по отношение на Балтийските републики и Полша (търсенето на паралел с 

Швеция беше свързано с личния му опит в тази скандинавска страна, в която 

семейството му е било принудено да потърси политическо убежище по време на 

военната  хунта). По-късно станахме свидетели на ролята на Гърция при формирането 

на политиката към Западните Балкани. Но реално интересът на Гърция се сведе до 

неофициални претенции България да избере като партньор за всички проекти по 

туининг (twinning) именно Гърция. Туинингът беше идея, подсказана до голяма степен 

от скандинавските страни и подкрепена от Комисията, за дългосрочно командироване 

на чиновници от държавите-членки в страните кандидатки, които да подпомагат 

подготовката в ключови области. Партньорство по туининг единствено с Гърция не би 

могло да се случи дори при изразено желание на България. Не само в контекста на 

скрининг  неофициално ни се даваше да разберем, че подкрепа от страна на Гърция 

би могла да бъде нож с две остриета. Дори в онзи период доверието в Гърция не беше 

особено високо, т.е. приемането на Гърция за модел не беше препоръчително.  

Но както вече стана дума, България получаваше сериозна подкрепа от 

Комисията.   
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Дали Комисията е имала разбиране, че България не разполага с патрон? 

Дали Комисията ни компенсира, или по-скоро е такова отношението и към 

другите. 

 

По-скоро това беше в контекста на институционалната роля на Комисията като 

посредник между държавите членки и държавите кандидатки. Но националността на 

чиновниците в Комисията, на посланиците на ЕС в държавите кандидатки, както и на 

председателите на смесените парламентарни комитети и на докладчиците от страна 

на Европейския парламент играеше все пак някаква роля. На тази основа лесно се 

забелязваше подкрепа за Полша и Балтийските републики, например, и по-

индиферентно отношение към България. 

 

А съпротива дали има от някоя страна? Защото по принцип има 

индикации, че е имало съпротива, особено спрямо България и Румъния като 

недостатъчно подготвени в последните етапи, което пък коства отлагане за 

2007г. 

 

Няма отлагане за 2007 г. Присъединяването на България през 2007 г. не е 

резултат на съпротива на държавите членки към някаква имагинерна по-ранна дата – 

това беше заплануваната дата в началото на преговорния процес и още 2002 г., когато 

се взе решението за big bang, беше ясно, че предизвикателството ще е да се запази 

тази дата, а не да се договори по-ранна. Всякакви политически внушения относно 

постижимостта на по-ранна дата бяха също толкова безпочвени  колкото и  

поддържаните дълго време илюзии, че т. нар. „партньорска проверка“ ще позволи 

предоговаряне на датите за затваряне на малките блокове на АЕЦ „Козлодуй“.  

С подписването на Протокола и Акта за присъединяване през 2005 г. се появи 

предизивикателството за евентуално отлагане на членството ни с една година въз 

основа на член 39, т.е. 1 януари 2008 г. вместо 1 януари 2007. Доколко клаузата за 

тази възможност е включена по настояване на конкретни държави-членки или само по 

инициатива на Комисията, за да се предотврати проявата на подобна съпротива,  или 

евентуално и по внушение на България, пак с цел да се успокоят държавите-членки, 

могат да кажат  само преките участници в преговорите през 2004 г.  
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Значи не може да кажете, че е имало някаква конкретна съпротива?  

 

Не мога да кажа, че е имало особен ентусиазъм по отношение на членството на 

България, но това не означаваше непременно съпротива. Наблюдавайки процесите 

през призмата на местоработата ми в Брюксел мога да дам и пример за своеобразен 

разнобой, за колебание при формирането на националната позиция на ключова 

държава като Франция по отношение решението за изваждането на България от т.нар. 

„черен списък“ на ЕС в края на 2000 г.  и съответно отпадане на визите за български 

граждани в началото на 2001 г. Франция до последно се съпротивляваше на 

разделянето на България от Румъния ( в крайна сметка визите за Румъния отпаднаха 

на по-късен етап). Постоянният представител на Франция в Брюксел Пиер Вимон 

дълго ми обясняваше колко е трудно да се пребори за решение в полза на България, 

чувствайки се разкъсан между Брюксел и Париж, където до последно имаше 

настроение двете страни да не се разделят поради традиционната подкрепа на 

Франция за Румъния, докато в Брюксел симпатиите бяха еднозначно в полза на 

България  (на онзи етап Холандия бе изиграла ключова роля за разделянето на 

България и Румъния).  

Както подкрепата, така и съпротивата предполагат някакви основания. Бих се 

затруднила да дам пример за съпротива, без тя да е свързана със сериозни 

вътрешнополитически опасения, основателни или не. Пак по отношение на визовия 

проблем на един по-ранен етап от обсъждането на съответния регламент се разбра, 

че Белгия се е обявила сериозно против изваждането на България от „черния списък“ 

на ЕС. Оказа се, че тази съпротива е мотивирана от засилен наплив от молби за 

политическо убежище от български граждани в Белгия. След разследване от 

българска страна се разбра, че става дума за организирана злоупотреба с 

белгийската система за даване на пари на ръка на търсещите убежище (а не 

настаняване в лагери, както в други страни от ЕС). Организаторите на българското 

нашествие в Белгия вземали половината от парите на подмамените от тях хора. След 

вземане на мерки от страна на българското МВР белгийската съпротива беше 

преодоляна.  

Независимо дали става въпрос за разширяването или за каквито и да е други 

решения в рамките на ЕС, зад съпротивата на дадена държава-членка винаги могат 

да се идентифицират конкретни вътрешнополитически съображения, свързани с 

реални или фалшиви страхове. Днес все по-често наблюдаваме подобни примери.    
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Всъщност, страните-членки днес са много различни като политически 

модели, като икономики, като пазар. Има ли някоя, от която конкретно да е 

черпен модел, или по-скоро са били слушани на Комисията препоръките?  

 

Не бих говорила за различни политически или икономически модели – все пак и 

днес демокрацията, правовата държава и пазарната икономика продължават да са 

обединяващото между държавите членки въпреки възникващите понякога дефицити. 

Но преди изграждането на българския координационен механизъм проучихме всички 

съответни модели – както в старите страни-членки, така и в страните от петото 

разширяване. Възприемането на сто процента на чужд модел не беше възможно, така 

че се получи някакъв смесен тип. Колкото до самите преговори, петото разширяване 

беше много различно от всички предходни, така че опитът на държавите от ЦИЕ беше 

много по-важен за нас. Част от функциите на мисията ни в Брюксел беше и да се учим 

от опита на държавите, които бяха по-напред в процеса на преговори. Ще използвам 

една метафора, свързана с нощното шофиране в скандинавския север, където винаги 

има опасност  ненадейно да изскочи лос на пътя и затова се счита полезно да се 

закачите за кола пред вас. Това предпазва от евентуални колизии …В този смисъл, 

карайки зад  Полша, Чехия, Унгария...  

 

Те бяха определени като отличници … 

 

По-важното беше, че трупаха опит, от който можехме да черпим и да се учим. 

Дори на това как се оформя една преговорна позиция, а по-късно и какви въпроси 

повдигат старите членки, на какви преходни периоди можем да разчитаме …Макар че 

държавите от ЦИЕ бяха по принцип доста въздържани. 

 

Така ли? В смисъл не са били склонни да споделят информация по този 

въпрос 

 

Не бяха склонни, да. Кипър и Малта бяха много по-отворени да споделят 

информация, но и проблемите им бяха по-различни от нашите.  

Ставаше дума за получаване на достъп до документи, които не бяха публични 

и в самите държави кандидатки. Полша, Унгария, Естония  и т.н. имаха освен това 

чувството, че включването на нови държави в преговорите през 2000 г. забавя 

собственото им членство. Докато за България в никакъв случай не можем да говорим, 

че е била „отложена“ за 2007 г., в Полша и Унгария присъединяването през 2004 г. се 
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разглеждаше като отлагане в сравнение с обещанията, дадени им на високо 

политическо ниво от канцлера Хелмут Кол преди 2000 г..  

Говорихме вече за разделението между експертно и политическо ниво. Каквото 

и да ви говори политическото ниво (било то от страна на старите държави членки или 

страните кандидатки) има един задължителен обем от подготовка на експертно ниво, 

без която не би могла да се присъедини никоя страна. 2005 година канцлерът Герхард 

Шрьодер уверяваше  Хърватия, че е възможно да се присъедини към ЕС  през 2007 г., 

но тази висока политическа протекция се оказа недостатъчна. Шрьодер нямаше как да 

вкара сам Хърватия в ЕС (нито пък който и да е български политик би могъл 

еднолично да вкара България в ЕС).  

 

За Комисията казахме, че е била наистина най-благоразположена. 

 

Като цяло, да. Нямам пряк поглед върху целия предприсъединителен период и 

ангажираността с България на експертно ниво в зависимост от високото политическо 

ниво в различните състави на Комисията. Но ако трябва да сравнявам Комисията 

Сантер и комисар Ханс ван ден Брук с Комисията Проди и комисаря Гюнтер 

Ферхойген, не бих се поколебала да кажа, че разширяването беше истински приоритет 

и за Проди, и за Ферхойген. 

 

Но той е първият комисар по разширяването.  

 

Да, ресорът на ван ден Брук беше много по-широк, но разширяването беше 

вече на дневен ред и беше част от неговия ресор. При Ферхойген имаше преплитане 

на институционален и личен ангажимент. Колкото и на теория националността на 

комисарите да няма значение, фактът, че разширяването беше истински приоритет за 

Германия, имаше значение и за личната амбиция на Ферхойген да демонстрира успех. 

Само преките участници в процеса биха могли да кажат доколко националностите на 

следващите Председател на Комисията Жан Мануел Барозо (Португалия) и комисар 

по разширяването Оли Рен (Финландия) са имали ефект в едната или другата посока 

върху финализирането на разширяването с България и Румъния.   
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Ами добре, то остана влиянието са геополитическите обстоятелства или 

сили. Какво бихте отговорила на въпроса – Спомняте ли си геополитически 

обстоятелства или сили да са влияели силно на предприсъединителния 

процес?  

 

Петото разширяване на ЕС не е просто победа на идеята за мир (ЕС получи 

през 2012 г. Нобеловата награда за мир), но и плод на конкретна геополитическа 

ситуация. 

Цялото пето разширяване на ЕС би било немислимо без краха на комунизма, 

разпадането на СССР и разпускането на СИВ и Варшавския договор. Но и 

предходното разширяване с държавите от ЕАСТ (на практика, въпреки водените 

преговори с Норвегия,  само с трите неутрални държави Австрия, Финландия и 

Швеция) беше резултат на тези геополитически промени. Именно разпадането на 

двуполюсния свят на Студената война направи възможно членството в ЕС приемливо 

и за неутралните държави.  

ЕС на дванадесетте, такъв, какъвто беше през 1989 г., имаше умерен 

ентусизъм дори по отношение на четвъртото разширяване и първоначално искаше да  

предложи на членките на ЕАСТ сътрудничество само в рамките на Европейското 

икономическо пространство. Франция виждаше застрашена ключовата си роля в един 

разширен Европейски съюз. Не случайно Франсоа Митеран предпочиташе запазване 

на статуквото и предлагаше страните от ЦИЕ  да бъдат включени само в една 

европейска конфедерация. В това отношение той не се различаваше много от Михаил 

Горбачов с бленувания от него „общоевропейски дом“.  

В началото на деветдесетте ентусиазмът на Германия да се тръгне към голямо 

разширяване също беше умерен. Един програмен документ за формиране на ядро и 

периферия (т.нар. Kerneuropa) на немските политици Волфганг Шойбле и Карл Ламерс 

от 1994 г. предизвика много дискусии и в различни вариации се е възраждал в хода на 

целия процес, а продължава да присъства в една или друга форма и в настоящите 

дискусии за бъдещето на Европа.     

Виждането, че  само разширяването на ЕС би  гарантирало сигурността на ЕС 

при новия световен ред, узря бавно, като постепенно се разширяваше и кръгът на 

страните, които би следвало да обхване. От първоначалните идеи за разширяване на 

НАТО и ЕС само с Полша, Унгария и Чехословакия (в последствие Чехия и Словакия), 

които с оглед на новите геополитически предпочитания на Запада бързо се 

самопакетираха като Централна Европа (Mitteleuropa), а след това и като 

Вишеградската четворка, постепенно започна да се мисли в по-широк мащаб. 
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Е, да, разбирането, че на Балканите има несигурност, регионът е по-

взривоопасен. И всъщност, точно например гражданската война в Югославия, 

Косовската криза са стимулирали процеса. 

 

Да, за да се подаде сигнал към Югоизточна Европа, 1997 г. беше поканена за 

преговори Словения, а за да не бъдат изключени балтийските републики, групата на 

поканените в Люксембург включи и Естония.  

Вече стана дума за ролята на Косовската криза – както за създаването на  

Пакта за стабилност в Югоизточна Европа, с който Европейският съюз даде 

доказателство, че започва да формира собствена външна политика, така и за 

включването на България и Румъния в петото разширяване.   

 

А сега, въпросът който остана е: Смятате ли, че има нещо в процеса на 

подготовката, а след това и на процеса на присъединяване, което е можело да 

стане „другояче“? Според Вас България успя ли да се подготви за членството 

по време на преговорите? 

 

 Историята не признава въпроси от типа „какво би било, ако…“ или “какво би 

било, ако не…“  

Едва ли някой би оспорил, че между 1989 и 1997 г. (а в търсене на причинно-

следствени връзки можем да се връщаме и към 1944 г., и още по-назад във времето) 

България загуби много време да се реформира и модернизира в контекста на новите 

реалности. За това сигурно има субективни причини, но и много обективни. Колкото и 

да ги анализираме, те не могат да променят реалните условия, в които се формира 

политиката на ЕС към България и самата политика на България за присъединяване 

към ЕС. По принцип  може много да се говори в контекста на теориите за „path 

dependence” (условно превеждано като „зависимост от миналото“), но това  неминуемо 

ни отвежда към това какво и защо се е случило именно така и не другояче.    

България извървя своя път към членство в ЕС при определени конкретни 

условия (независимо дали са ни харесвали/ харесват  или не) , при това в рамките на 

един много малък прозорец от благоприятни външнополитически обстоятелства 

(прословутия window of opportunities).  

В контекста на умора от разширяването на ЕС в много от старите държави-

членки и дори вътре в европейските институции се заговори за недостатъчната 

подготвеност на България за членство в ЕС. Подобно твърдение трудно би могло да 

бъде защитено с конкретни примери за връзка между настоящите предизвикателства 

пред Европейския съюз и членството на България. Осмелявам се да кажа, че от 
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гледна точка на функциониранмето на ЕС няма основание да се твърди, че България 

не е била достатъчно добре подготвена – няма обща европейска политика, която да 

функционира по-зле заради членството на България. Броят на процедурите за 

нарушение (infringement procedures) също не би могъл да илюстрира някаква сериозна 

степен на неподготвеност на България за членство в ЕС. Темата за функционирането 

(или нефункционирането според разбирането на някои) на Мехaнизма за 

сътрудничество и проверка (CVM) е много широка и не бих искала да се впускам в нея.      

Говореното за неподготвеността на България не е изолиран феномен и в 

самата България. Понякога то обслужва конкретни теснопартийни интереси. Но още 

по-често е свързано с надценяване на възможностите на ЕС да бъде основен 

двигател на реформи в области, в които ЕС няма правомощия, или на мисленето в 

стереотипите на силно централизираната държава. При формирането на отделните 

политики в ЕС се отчитат съответните stakeholders, „заинтересуваните страни“. За мен 

няма смислен отговор на въпрос за „подготвеността на България“, без да се 

конкретизират „заинтересуваните страни“ при конкретните политики и без да се 

изостави представата, че „държавата“ е трябвала да подготви „заинтересуваните 

страни“‘, мислени като пасивни обекти, а не като дейни субекти. Ако подходим по този 

начин към въпроса, бързо ще установим разбира се различни нива на „подготвеност“ 

на различни „заинтересувани страни“ в различни области, но и огромното значение на 

самото членство за все по-голямата способност за извличане на ползи от него.    

Винаги съм смятала членството на България в ЕС за безалтернативно, но 

никога не съм се поддавала на илюзията, че това задължително условие за 

развитието на модерна и демократична България може да бъде достатъчно само по 

себе си и с магическа пръчка да преобрази държавата и обществото. Има много 

дефицити в нашето общество, много неща за нехаресване, но твърдо вярвам, че за 

тях не ни е виновен ЕС, нито нивото на подготовката ни за членство. Ако не бяхме в 

ЕС, икономиката ни, здравеопазването, пенсионната система, образованието нямаше 

да са по-добри  … да не продължавам да изреждам.  

Със сигурност ще можем да се възползваме по-добре от възможностите, които 

ни дава членството в ЕС, ако се съсредоточим върху търсенето на дефицитите в 

политиката ни на национално и местно ниво.   

 

   


