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Зинаида Златанова 

Биографична справка  
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Заемана позиция преди включването в 
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От 1997 г. до 2001 г. – Главен експерт в отдел "Международно сътрудничество и 
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От 2001 г. до 2007 г.  – Директор на дирекция „Координация по въпросите на ЕС и 

международните финансови институции“ към Министерския съвет“  

  

От 2008 г. до 2013 г.  – Ръководител на Представителството на Европейската комисия в 
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От 2013 г. до 2014 г.  – Заместник министър председател и министър на правосъдието  

  

  

Настояща позиция:   

  

Експерт в неправителствения сектор  
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Госпожо Златанова, първо искам да Ви благодаря за добронамереността и 

съдействието!  

Нека започнем с интервюто. Имате ли някакъв особено ярък личен спомен 

от всичките тези години? Нещо, което много да Ви е впечатлило? Чисто лично 

преживяване?  

  

Това беше, когато се родиха моите синове-близнаци през 99-та година. Тъкмо 

бяха паднали визите и България тогава вече откриваше преговорите за членство. И 

покрай собствената ми радост  си мислех:   

„Ние, като го започнахме това преди три-четири години, въобще не вярвахме, че 

ще стигнем толкова далеч! А всъщност, ако това някога се случи,  моите синове ще са 

първи клас, когато България влезе в Европейския съюз”.   

Тогава вси още ние нямахме официално потвърдена дата за членство. Имахме 

си наша цел – 2007 г., но не потвърдена от Брюксел. Тогава ми се струваше наистина 

много далечно.   

  

Смятате ли, че има нещо важно в хода на процеса, което действително 

трябва да се знае от българската общественост, а засега не му е обърнато 

достатъчно внимание.  

  

Аз не се сещам за такова нещо. Мисля, че процесът беше един от 

найпрозрачните политически, административно и обществено демонстриран процес, в 

сравнение с всичко, което ние виждаме по-късно да се случва. Това се дължеше, от 

една страна, на факта, че става дума за международни преговори. Второ, всички 

политически сили бяха в един или друг момент въвлечени в тези процеси, а това бяха 

доста грамотни хора… Така че, аз мисля, че няма нищо останало скрито. Поне аз не 

знам за такова нещо.   

  

По-скоро, въпросът е дали нещо е останало незабелязано, пък трябва да го 

запазим за историята?  

  

Мисля, че всичко беше казано. Вече въпросът е дали искаме да помним. Това е 

най-важното.  
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Прощавайте, Вие с госпожа Кунева ли влязохте в екипа или отпреди това?  

  

О, не,  отпреди това. Аз бях при госпожа  Евдокия Манева началник на отдела, в 

правителството на Иван Костов.  

  

Още от началото?  

  

Да, да, от 97-ма.  

  

Добре, да се върнем тогава към онзи много първоначален момент. Дали 

към момента, в който страната ни избира тази политическа ориентация, която 

променя толкова много неща, на политическо ниво е имало някакво конкретно 

разбиране какво конкретно искаме да постигнем или просто това е ценностен 

избор, че е престижно да бъдем в Европейския съюз? Имаше ли някакви 

поконкретни задачи на политическо ниво, които ние сме искали да решим, или 

поскоро това е ценностен избор?  

  

Аз мисля,  че тогава нямаше (а и сега, надявам се няма) колебания, че България 

отива там, където принадлежи. Тоест, там където и ценностно, и исторически, и 

политически към онзи момент ние усещаме, че принадлежим. Така че аз не мисля, че 

България си е решавали някакви политически проблеми. България започва да си 

решава политически проблеми (вътрешни) през Европейския съюз едва след 

присъединяването. Това сега стана модерно.  

   

Тоест ние не сме гледали на влизането в Европейския съюз 

инструментално – „искаме чрез членство в Европейския съюз първо…., второ…., 

трето….”?  

  

Аз мисля, че ние... (поне на повечето ми колеги, пък и моето разбиране е било), 

че ние просто правим тези реформи, правим тези усилия, за да се върнем обратно в 

семейството на демократична, свободна и обединена Европа - там, където ни е мястото, 

защото ние изкуствено сме били отделени в изминалите десетилетия.  
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Но примерно, когато тогава сте работила в администрацията, дали е имало 

случай да Ви свика министър и да каже: „Правителството вчера обсъждаше еди 

какъв си въпрос и ние имаме тази стратегическа линия да направим първо, 

второ… Дали имате спомен такова нещо да е обсъждано?  

  

Вижте, преговорният процес по принцип е много ясно очертан в различни стъпки 

от двете страни. Процесът на преговаряне се състои от много ясни стъпки. Те се състоят 

главно в проучване на законодателството, хармонизация на законодателството, 

провеждане на скрининг ( всички тези стъпки са много ясни) и размяна на вече позиции 

между двете страни пред Европейската комисия и страната-кандидат.   

Така че, може би, това, което не успяхме да обясним, и може би, което много хора 

не успяха да разберат (защото аз винаги съм склонна да обвинявам обясняващия, а не 

слушащия), е, че, всъщност, това беше един процес на приравняване на българското 

законодателство и на българските правила към европейските. Тоест, сближаването 

беше едностранно, което е напълно нормално, тъй като ние бяхме подали молба за 

членство. Така че, в този смисъл, няма нищо особено политическо, освен огромната 

политическа воля за постигане на целта. Тогава  българските политици имаха огромна 

политическа воля.  

  

Ако говорим за начина, по който се вършеше тази работа, която казвате, че 

е безкрайно ясно разписана, от българска страна това беше по-скоро нещо като 

голям екип, в който всеки прави всичко или има ясно разграничение - екипът в 

София прави едно, екипът в Брюксел прави друго; на политическо ниво имаме 

тези ясни ангажименти, отдолу екипите административно поемат своите 

ангажименти - имаше ли ясни разграфявания кой докъде за какво отговаря или 

по-скоро взаимозаменяемост между всички участници?  

  

Естествено имаше „разделение на труда”! Имаше постановление на 

Министерски съвет, което беше придобило гражданственост като „координационното 

постановление”. Цялата координация на процеса беше много ясно разписана и тази 

координация беше - малко или много - обусловена от това, че преговорният процес се 

дели на глави. Те обикновено съвпадат с правомощията на някаква дадена национална 

институция … Сходна беше структурата на администриране на процеса,  при повечето 

страни-кандидатки, защото главите бяха едни и същи; материята беше една и съща, и 

общо взето, всички страни-кандидати следваха сходен модел на координация. 
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Основната разлика беше дали механизмът се води от Министерство на външните 

работи, или от офиса на Министерския съвет.  

  

Това е основното разграничение?  

  

Това е основната разлика. В някои страни, Министерство на външните работи 

беше водещо, както в нашия случай. В други страни беше офисът на премиера. Така че, 

това е основната разлика.  

  

Прави впечатление, че сложността на работата в различните преговорни 

глави е много различна. Защото, ако кажем, че средно, (което винаги е твърде 

условно число), преговорният процес завършва за около 16 месеца, в някои глави 

протяжността на преговорите е  33-36, за глава „конкуренция” са били необходими  

49 месеца… Откъде дойде това трудно придвижване по преговорите?  

  

Аз започнах експертната си кариера в евроинтеграцията в една от най-трудните 

глави - „Околна среда”, защото по обем законодателство, тя е най-голяма. Там имате 

множество различни сектори, а това е и много техническо законодателството - 

технологиите, иновациите... Знаете, всичко това играе роля в преговорите.   

Един от факторите е голям обем законодателство. В главата „Конкуренция”, 

например, също имаме доста голямо по обем законодателство и доста подробно.  

Другата трудност идва от това, че някои политики в миналото ни са били 

застъпени повече от други. Тоест, да речем Министерство на околната среда беше 

създадено едва десетина години преди да се смени режимът. Министерство на 

земеделието, примерно, имаха по-големи традиции.   

Така че най-различни са факторите.   

Разбира се, някъде имаше и чисто ситуации, които, опираха и в самия живот - в 

стопанството, в индустрията, където трябваше да бъдат взети конкретни мерки, така че 

да бъдат затворени главите внимателно и да се преговаря по-дълго, за да не се наруши 

някакъв много съществен интерес.  

  

Нека направим по-прецизно разграничение, примерно това, за което казвате 

– глава „Екология” - просто нещата са прекалено нови, спрямо българската 

действителност или тук има други регулативи, защитаващи интереси, които 

пречат на въвеждането на европейските?  
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То е свързано.    

От една страна, бяха нови, защото принципите, по които се е работело преди 

това, били малко от съветската система – доколкото изобщо там може да става дума, 

по някакъв начин, за опазване на околната среда, каквато е била тя тогава. Така че, 

едно, че се въвеждаха нови принципи, на първо място.   

На втори място, тези принципи, както казах, засягат много важни интереси на 

индустрия, на икономика, на бизнес. Виждате, че и до ден днешен околната среда е 

ключов аргумент в инвестиционната дейност, не само тогава.  

  

Имаше ли съпротива срещу нововъведенията?  

  

Имаше...   

Може би това е един от най-интересните ми спомени, ако се върнем към точка 

първа. Защото имаше изключително тежки преговори както с бизнеса, така и с 

неправителствения сектор и природозащитниците. И от двете страни.   

Всъщност,  тогава преговорният екип, а и правителствата бяха подложени на 

много силен натиск, защото от едната страна казваха:   

„Много кратки преходни периоди договаряте!” - това беше бизнесът, който искаше 

по-дълго време да се приравнява към изискванията.   

А от другата страна, природозащитните НПО-та казваха:   

„Ужасно са дълги тези преходни периоди! Опасно е за околната среда и 

човешкото здраве! Трябва по-бързо да се въведат европейските стандарти!”  

И трябва да Ви кажа, че, всъщност, аз реших, че съм успяла като ръководител на 

екипа ни в този тежък спор, когато и двете страни са еднакво недоволни от това, което 

ние договаряме. Значи имаме баланс – не сме дали предимство на никоя от страните и 

водещ е обществения интерес - максимално бързо въвеждане на стандартите на 

приемлива цена.   

  

Бихте ли казали още по-подробно, защото това действително е централен 

проблем. Министерството ли инициира участието на бизнеса и еколозите или 

поскоро по нечия тяхна инициатива?  

  

Не, това беше постоянен диалог. Те участваха - самите неправителствени 

организации, самите организации на бизнеса бяха  участници в диалога.  
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А имаха ли компетентност да участват пълноценно?  

  

Участваха в самата работна група, която водеше преговорите. Те бяха на 

практика в разширения състав на работната група. Вижте, от своята гледна точка, аз 

мисля, че те прекрасно си защитаваха конкретния интерес.   

Разбира се, на едните беше - колкото може по-бързо срокът да приключи, а на 

другите - колкото може по-бавно, за да могат - съвсем  легитимно, да имат по-спокойно 

време за инвестиции. Така че, да; мисля, че да -, бяха компетентни.  

  

Бяха Ви полезни? Вие сте министерство, а те са Ви партньори при 

определяне на българските позиции…  

  

Да, полезни бяха, да.  

  

Все пак, когато ставаше дума за първия период на подготовката ни за 

членство, хипотетично, по правилата на провеждане на европейските политики, 

всяка страна трябва да има Национален план за развитие и преговорните позиции 

да се формират въз основа на този план. В българския случай имаше ли такава 

смислова връзка? Примерно в сектора „екология”, неща, които са заложени в 

Националния план за развитие, да са регулатив на това, което можем да правим 

или по-скоро обратното?  

  

Аз не си спомням такъв Национален план за развитие. Или на мене ми 

изневерява паметта, или това е някаква теоретична постановка.  

Имаше един друг документ, който беше много важен, който се нарича  

„Национална програма за приемане на европейското законодателството”.  

  

Сега, един друг въпрос, който може да Ви изненада, но, все пак, Вие имате 

опит и в следващия период, когато вече сме член на Европейския съюз, и то 

именно от позицията на Комисията. Следейки поредицата правителства 

(безотносително в кой момент, за кое правителство), отделни министри да са Ви 

направили впечатление, че приемат европейската интеграция като своя лична 

кауза - много да им е важна и са се заложи изцяло за нейния успех?  
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Знаете ли, аз винаги съм се опитвала да го кажа: Фактът е, че всички български 

правителства и политиците към момента, когато се провежда този процес - от молбата 

за членство до подписването и ратифицирането на договора  -  всички те заслужават 

нашата голяма благодарност!  

Защото действително бяха на висотата на отговорността, която имаха тогава. 

Имаше червени линии, които не се пресичаха в дебатите. Действително не се 

използваше процесът за вътрешнополитически цели – никога! И аз съм им благодарна 

и като гражданин на всички тях.   

Но този, когото бих откроила,  това е Симеон Сакскобургготски. Защото, първо, 

по негово време процесът се ускори значително;  подписан беше Договорът за 

присъединяване и мисля, че, действително, той изключително много преживяваше този 

процес емоционално. Емоцията, която съм видяла при него по повод влизането на 

България в Европа, действително ме е изненадала приятно. Сякаш го смяташе това 

като лична съдба и като нещо, което той дължи на българите…   

Мисля, че най съм впечатлена от неговото поведение.  

  

А дали сте чували от разговори с Вашите европейски партньори на 

различни етапи, дали някой е споменавал за различен начин, по който, да речем, 

господин Божков е ръководил екипа или след това госпожа Кунева? Просто като 

маниер на работа.  

  

Не! Мога да кажа, (а аз съм била в екипа и на двамата), мога да кажа, че господин 

Божков, мир на праха му, и госпожа Кунева, и господин Кисьов, който беше главен 

преговарящ в един етап, се радваха на изключително уважение от нашите партньори в 

Европейската комисия. Изключително уважение… И мисля, че имахме голям късмет и с 

тримата като главни преговарящи. Разбира се, всеки си има своя мениджърски подход.  

  

България черпила ли е от някоя отделна страна, така да се каже - „ноу-хау” 

по евроинтеграция, която да ни е била по-полезна от другите?  

   

Ами, ние и дванайсетте вървяхме доста време заедно. Ако сме си обменяли опит, 

е било взаимно. Всички сме се учили в процеса. Тоест никой не е бил по-подготвен от 

другия.  
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Но не е имало, така да се кажа, страна-еталон, която ние да внимаваме 

повече какво прави?  

  

Аз мисля, че България е може би единствената държава, която извървя този път 

без явен адвокат, напълно сама. Нали, свикнали сме, традиционно се мисли - 

Балтийските страни имат Скандинавия като „патрон“. Без да казвам, че нещо някой ни е 

пречил, но сме нямали някой такъв, открояващ се, „по-голям брат”, който „да ни е бутал“ 

[напред]. Сами си го направихме и това е едно от най-важните неща в този процес.  

  

Обаче Вие казвате, че не е имало някой да ни пречи, а от предходно 

изследване, което съм правил, съм чувал експертни коментари, че примерно 

Испания много сериозно ни е спъвала в областта на стоманообработващата 

промишленост. Знаем, Франция, че имаше голям проблем с Козлодуй, така че 

имахме…  

  

Всички бяха наясно, че това е неизбежно и че това е правилният ход на 

историята.   

  

Когато вече ставаме членове на Европейския съюз, ясно е, че за 

програмния период 2007-ма – 2013-та година на страната има предвиден 

съответния рамков бюджет, който ние можем да усвоим. Неговото структуриране 

как вървеше? Като сума от бюджети по глави или първо обща рамка, в която вече 

вървят вътрешни подразделения?  

  

Не. България влезе по средата на предишния програмен период. Страната ни 

влезе в едни преговори, които вече течаха по бюджетната рамка 2007-ма - 2013-та. 

Освен това, България имаше прецедентите от десетте страни, които влязоха през 

2004та година. Тяхната финансова рамка, така, както беше очертана, си беше 

прецедент и нямаше как България и Румъния да имат нещо по-различно като принципи, 

като проценти. Това беше съществено.   

А иначе самата бюджетна рамка си се прави по правилата на бюджета на 

Европейския съюз. Той  се приема по  много широки програмни политики, по които вече 

съответните суми  се утвърждават. Той не следва структурата на преговорните глави, а 

следва логиката, по която се приема изобщо европейският бюджет, без оглед на това, 

че влиза нова държава - и за нея се предоставят средства така, както и за другите.   
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Да поясним какъв е въпросът  - каква свобода има националното 

правителство да заложи свои приоритети в структурирането на бюджета?  

  

Няма такава свобода, защото европейският бюджет, независимо дали сте нова 

или стара държава-членка, се определя абсолютно изцяло във връзка с приоритетите, 

които Европейският съюз  си е поставил. Примерно, това беше стратегията „Европа 

2020”, тоест, то в във връзка с развитието на Европейския съюз като цяло. Именно 

затова казваме, че европейският бюджет има характера на допълващо финансиране. 

Тоест той финансира европейските приоритети, където конкретната страна-член 

всъщност се включва.   

  

Ще се опитам да поясня защо има проблем. Примерно, виждаме, че в 

сегашния програмен период има много по-голямо внимание, да речем, върху 

образование, преквалификация, да го кажем по-широко - развитие на човешките 

ресурси, - отколкото, да речем, предишния период. Нали?  

  

Точно така. Това е, от една страна,  стратегията на Брюксел за икономическо 

развитие. Знаете, ние започнахме още преди десет години с икономика, базирана на 

знанието. Това се доразвива през годините и дойдохме до сега този програмен период, 

който в момента е в изпълнение, където наистина науката и образованието получиха 

повече средства. Включително хоризонталните програми в пъти повече, като например 

„Хоризонт 2020”.   

Но искам да подчертая изключителната роля на правителството на Пламен 

Орешарски - конкретно за залагането на оперативна програма „Наука и образование” в 

българските условия, защото това беше изключителна заслуга на това правителство.   

Знаете, че, без да казвам дали е лошо или хубаво, но приоритетите на 

предишното правителство бяха по-други.  

  

Да, да, разбира се, Разбира се - инфраструктура.  

  

Да. Така че това България да се възползва от този европейски приоритет, защото 

ние можехме и да не се възползваме (да нямаме програма „Наука и образование”), това 

е, наистина, усилие на тогавашното правителство.  
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Чувал съм от предходни интервюта с експерти нещо, което за някои може 

даже да прозвучи странно - че в хода на преговорния процес най-добрият приятел 

на България е била Комисията. Знам, че Вие сте изкушена страна, но можете ли да  

дадете аргументи защо това е така или не е така?  

  

Ако се върнем към казаното преди малко,  България не е имала някакъв явен 

„голям брат”, измежду другите страни-членки. Всички помагаха, но никой не  се е 

застъпвал повече от другите за нас.   

В този смисъл, на първо място като приятел се оказва Комисията. На второ 

място, по принцип Комисията се счита за приятел на по-малките държави (средните и 

малките), които, поради размера си, поради компетенцията на администрацията, имат 

по-малък ресурс да защитават собствените си интереси. В този смисъл, Комисията се 

явява като говорител на „слабите”, на тези, на които не им е толкова силен гласът, които 

нямат толкова много евродепутати, защото това също е от значение… В такъв смисъл 

– да, така е.  

  

Според Вас, по-съществени са разликите между влизането в НАТО и 

влизането в Европейския съюз или, все пак, по-важна е сдвоеността на двата 

процеса?   

  

Аз мисля, че по-важното е общото. Защото то се базира точна на тази ценностна 

платформа, която ги обединява. Затова.  

Иначе, ако я няма ценностната платформа, бихме говорили за Европейския съюз 

като за един чисто икономически съюз. Даже аз се смайвам, когато български държавник 

говори, че България е член на най-големия икономически съюз в света. Това е тежко 

неразбиране. Това не е икономически съюз. Икономически съюз е нещо друго, това е 

чисто политически съюз, какъвто е и НАТО. Така че, аз мисля, че по-скоро е добре да 

разбираме общото.  

  

А все пак, мислите ли, че, когато протичаше в най-интензивните си фази 

този процес, имаше особени геополитически обстоятелства, които са повлияли 

било за забавяне, било за забързване? Имало ли е обстоятелства от 

геополитически порядък, които са влияели на процеса?   

  

Вероятно е имало, но поне на мене не са ми известни.  
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Ако погледнем от дистанцията на времето целия преговорен процес, който 

протече успешно ( в крайна сметка, това не може да се поставя под съмнение), 

може ли да се каже, че все пак имаше и друг начин да протече процесът?  

  

Аз мисля, че може би можеше да започне по-рано.   

  

По-рано да започне?  

  

Това е и разликата именно с първите десет, които влязоха преди нас - две години. 

Мисля, че ако беше започнал по-рано (по-своевременно), щеше да приключи по-рано и 

може би щеше да има някаква разлика. Все пак времето е  съществена част от един 

такъв процес.  

  

А по отношение на приоритетите на самия Европейски съюз, на 

инструментите, които прилага?  

  

Не, те щяха да са същите.   

  

Същите?  

  

Те щяха да са същите, защото и в момента, страните, които преговарят, малко 

или много, следват същата политика, същия инструментариум.  

Такива национални проекти - като присъединяването към ЕС - успяват заради 

безименните герои. Които по 12-14 часа работа, без почивен ден, направиха 

невъзможното възможно. Без медиен шум и модерния сега пиар, без изтъкване и 

очакване на благодарност. Повечето продължаваме да работим за европейска  

България в нови роли.  

  

Стига да ни дадете Вашата препоръка, че това са хората, ние ще ги намерим.  

  

Мога да Ви изброявам  до 150 минимум. Всеки е важен.  

  

Много сте мила, действително!  

  

Аз също благодаря!  
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Дата: 15.11.2017  

Интервюто взе проф. Георги Димитров  

  


