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

за членство в ЕС?    

   

Без съмнение, най-яркият ми спомен – това е подаването на молбата за членство 

на България в ЕС през декември 1995 г. Аз имам в личния си архив една хубава снимка, 

когато – физически даже – президентът Желю Желев подаде на Хавиер Солана, тогава 

министър на външните работи на Испания, (по време на испанското председателство 

това се случи). Тогава там бяхме с министър Георги   

Пирински, министър на външните работи, и аз – в качеството ми на секретар на 

Министерския съвет по европейска интеграция и заместник-министър на външните 

работи. Ние тримата, заедно с президента Желев, тогава бяхме в Мадрид.    

Наистина, това не е просто ярък спомен – имах чувството, че правим история!   

Много рядко се случва в живота на човек да има някакъв такъв спомен: нещо, бих 

казала, на пръв поглед не толкова забележимо – да се даде една страничка, един 

документ. Но това беше нещо много важно и, разбира се, беше в резултат на усилия – 

на политически, на експертни. Но беше едно много голямо събитие!   

И си спомням, когато даже се и честваше преди 3 години 20-годишнината от 

подаването на молбата за членство… Също един хубав повод – да се върнем назад на 

това как започна този исторически процес.   

   

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?   

   

Може би няколко неща трябва да се знаят от нас, българите, и така също от 

нашите партньори в ЕС (не на последно място, бих казала).    

Ако започна от последното, мисля че ние, българите, още тогава разбрахме – и 

това беше нашият подход – че присъединяването към ЕС; че „европейската идея“ не е 

просто икономически проект, а политически – преди всичко. И си спомням в многото 

обсъждания, разговори, дискусии, които тогава имахме в най-широк план, че 

финансовите аспекти, така да се каже, не бяха чак толкова високо в нашите приоритети.    

Това беше един политически проект – така, както e започнала всъщност и 

европейската идея – като политически проект. Тя е политическо усилие, преди всичко, 

а не толкова икономическо. Разбира се, икономическите аспекти са важни по-нататък, 

но това е, преди всичко, – да се осигури мир на европейския континент след 



опустошителна война. И неслучайно ЕС получи Нобеловата награда за мир преди две 

години – именно на тази основа.    

Според мене това никога не трябва да бъде забравяно, както в широка Европа, 

така да се каже, сред нашите партньори от ЕС, така и у нас, сред българите. Мисля, че 

това е много важно, за да може да се надмогнат… да се надскочат някои проблеми, 

които съществуват сега, актуални или други. А най-важното – това да даде възможност 

на политиците да надмогнат някои по-тясно егоистични подходи, които имат, и да видят 

по-голямата европейска идея, която е идеята на мира, на сътрудничеството, на 

ценностите. Това не бива да се забравя!    

   

Можете ли да ми кажете към момента на началото каква беше визията на 

България? Вие казахте, че – по-скоро – беше политическа идеята, отколкото 

икономическа. Имаше ли някаква конкретна ясна визия какво точно очакваме да 

ни донесе членството в ЕС?   

   

Да.    

Аз мисля, че този въпрос е много свързан с предишния. И – да, смятам наистина, 

че визията ни беше преди всичко политическа, (като разбира се, тя трябваше да бъде 

подплатена). И тогава, започвайки преговорите, започвайки с отговорите на въпросника 

на ЕК – тези 5-6 хиляди страници, които тогава подготвихме, тогава постепенно се 

добавиха и тези икономически аспекти.    

Но когато казвам политически, аз имам предвид, разбира се, прехода към 

демократично общество. Тогава ставаше дума за известните Копенхагенски критерии, 

на които България трябваше да отговори – това също са политически критерии. Това 

имаше едно много голямо значение за едно стабилно бъдещо демократично развитие 

на страната; за създаване на съответни институции, които да могат да прилагат тези  

Копенхагенски критерии. Това беше голямата идея, която продължава да съществува – 

за принадлежност на България към една общност на демократични държави с 

ценности… ценности на права на човека, на равенство, на социална, бих казала, 

ангажираност, на справедливост – така, както е създаден ЕС.    

Това беше фундаментът. Без тази политическа визия, ние не бихме могли 

понататък и да развиваме някакви икономически виждания за бъдещето на България в 

тази общност… високо конкурентна общност на свободни демократични държави.    

   



Към момента на началото имаше ли някакво устойчиво „разделение на 

труда” в екипите, работещи по подготовката за членство?   

   

Да. Знаете ли, аз бях поканена от тогавашното правителство да създам на 

практика нова структура, тъй като за първи път през 1993 г. беше подписано 

Споразумението за асоцииране, но поради други причини ратификацията беше 

забавена с 2 години. Все още продължавам да смятам, че това не беше свързано 

непосредствено с България, но те имаха съвсем други проблеми. Това се случи 95 г.   

(споразумението влезе в сила) и естествено беше да се създаде една структура – 

Координационно звено в рамките на правителството, която да координира всички тези 

усилия.    

Тогава беше началото на създаване на Комитета за асоцииране, който аз 

възглавих, на равнище заместник-министри, със съответните експертни звена. А във 

външен план създадохме Съвета за асоцииране – на равнище министри на външни 

работи, както и съвместния Междупарламентарен комитет – между българския 

парламент и Европейския парламент, в който аз също ходех много често, за да 

споделям и да докладвам цялата тази подготвителна работа.    

Все пак аз държа да кажа, че аз наследих добри екипи. Разбира се, можеше все 

още да се работи, но имаше много силен екип. Тогава Станислав Даскалов в   

Министерство на икономическото развитие… (Не, мисля, че се казваше по друг начин – 

Министерство на търговията и икономическото развитие или, може би на 

външнотърговските отношения, по-скоро, да). Там беше екипът и имаше много сериозни 

експерти, които продължиха след това да работят.    

Разбира се, бих искала да подчертая ролята на Бисерка Бенишева, която след 

това продължи и, доколкото знам, в рамките на Министерство на външните работи също 

дълго време ръководеше подобна структура.    

Така че аз наследих в министерствата добри екипи, но те трябваше да бъдат 

подкрепени. Те трябваше, разбира се, да бъдат в много по-голяма степен подготвени. 

Имахме тогава експерти и консултанти по линия на програмата ФАР и в Министерски 

съвет – към нашето звено. Работехме и с програмата СИГМА към организацията за 

икономическо развитие и сътрудничество – специално по административната реформа. 

Защото това бяха паралелни процеси: как да се създава тази нова администрация – 

административна реформа. Но тя да бъде направена така, че да създава 

административен капацитет за преговорния процес на България в ЕС.    



Така че това бяха паралелни процеси. Аз тогава не дойдох, така да се каже, на 

„голо поле“. Всички тези експерти, които бяха, ги инкорпорирах; разчитах на тях, но 

създавахме също така и нов капацитет.    

   

Защо, според Вас, по някои преговорни глави преговорите приключват 

побързо, а по други се проточват над 3 години?   

   

Ами… според мене това е съвсем нормално. Защото по някои глави в този процес 

България вече беше доста напреднала. Имам предвид точно свързаните с 

демократичното развитие, свързаните с приемане на ново законодателство – такова 

законодателство като, например, конкуренцията или обществените поръчки; част от 

тези неща просто не съществуваха преди това. И когато беше въпросът да се приеме 

ново законодателство, ние просто инкорпорирахме европейското и създавахме нещо 

ново.   

По-труден беше процесът в някои от икономическите глави, тъй като България 

все пак трябваше да нагоди своята икономика. Това е един по-сложен процес и 

найважното, което е – да намери своето място, своята ниша; конкурентно да защити 

някои от българските квоти по-нататък – в рамките на търговската политика или на 

селскостопанската политика. И това беше един по-сложен процес.    

Не трябва да забравяме също така, че България все пак, заедно с Румъния, 

покъсно се присъединиха. Преговорите продължиха по-дълго и всички, които сме 

работили в тази тема, знаем, че колкото по-късно, толкова по-трудно става. Тъй като 

самият ЕС през цялото това време се реформира – приема нови директиви, нови 

регламенти или променя своята конституция; така да се каже, конституционните си 

актове… Не „конституция“, да не го нарека така, защото това е по-сложен въпрос – там 

имаше … проблеми и спънки пред този процес. Но самият той се реформира, така че за 

нас ставаше сложно… Но мисля, че най-важното, което е (и затова може би някои глави 

по-бавно се затвориха), е свързано предимно с намирането на това свое място на  

България в тази високо конкурентна среда.   

   

 

 

 



А как се изработваше на практика позицията на България по дадена 

преговорна глава?   

   

Позицията на България се изработваше с много експертни дискусии, с много 

усилия. Първото, бих казала, голямо предизвикателство пред България от тази гледна 

точка, след Споразумението за асоцииране, през 93 г., това бяха отговорите на 

въпросника на ЕС – една огромна, бих казала, титаническа работа пред българската 

администрация. Защото, вече не помня точно колко бяха въпросите, но си спомням, че 

направихме някъде между 5 и 6 хиляди страници. Когато трябваше да ги предадем на 

представителя на ЕС, (аз също пази в своя архив едни известни снимки...) – те бяха в 

такъв обем, че трябваше да вземем една количка от архива за носене на документи в 

Министерски съвет. Тя беше препълнена и даже няколко от папките паднаха на земята, 

трябваше да ги съберем. Журналистите тогава… заснеха този, пак бих казала, 

исторически момент.    

И това беше първото предизвикателство, защото въпросите бяха свързани точно 

с това – те искаха да видят какво е, от една страна, състоянието на България по 

изпълнение на критериите. А от другата страна, – до каква степен България вече беше 

или инкорпорирала част от европейското законодателство – така наречените „acquis 

communautaire"; дали е готова, има ли административен капацитет да продължи този 

процес.    

И разбира се, имаше много въпроси, които бяха свързани с продължаващото 

изпълнение на Копенхагенските критерии, тъй като беше очевидно, че България не може 

за 5-6 години да приключи този процес на трансформация. То е естествено. Естествено 

е. Така че това беше, може би, първият праг, който ние трябваше да прескочим, и аз 

смея да твърдя, че ние го направихме. Направихме го с усилията на много експерти, на 

научни центрове, които се включиха също в този процес. Тъй като това бяха едни 

широки екипи с експерти в областта, разбира се, на икономика, на селско стопанство и 

на други и беше един сложен процес.    

Разбира се, от чисто административна гледна точка, това трябваше да мине през 

съответната процедура на одобрение от страна на заместник-министри, на министри, 

на вътрешни структури и след това, естествено, през Министерския съвет.   

   



А имаше ли участие на структури на НПО сектора или браншови 

организации в изготвянето на българските позиции? Аз знам, че Вие имате опит и 

от тази гледна точка принос.   

   

Без съмнение. Да, без съмнение.    

Браншовите организации, разбира се, участваха; профсъюзите участваха. Аз 

имах тогава контакти с профсъюзите.    

Участваха и… не си спомням точно как се казваха – съюзите на работодатели.  

Българската търговско промишлена палата участваше много активно. Тя тогава създаде 

свое собствено звено. Плюс това, Стопанската камара, без съмнение, тъй като те тогава 

създадоха и своите отношения, и членството – като наблюдатели, разбира се, в онзи 

момент, – в съответните европейски структури.    

Мисля, че тогава България участваше и в икономическия и социалния съвет, без 

да е страна членка, но като наблюдател. Така че имаше много… много активна работа 

от тяхна страна.    

Тогава се създаде и Европейският институт, който също участваше в тази работа; 

Софийският университет, Университетът за национално и световно стопанство и много 

други; вероятно и Академията (селскостопанската). Тоест, наистина това беше едно 

много широко – и административно, държавно, правителствено, но обществено усилие.    

Аз мисля, че това беше съвсем естествено, тъй като все пак европейската идея 

и членството е една от тези обединяващи българското общество идеи, която тогава се 

зароди. Ако по отношение на НАТО имаше, бих казала, разделение, имаше опозиция, 

имаше много дискусии и беше като че ли по-труден проблем – от гледна точка на 

национален консенсус, то членството в ЕС винаги е било предмет на национален 

консенсус, което е много добре.    

Това не означава, разбира се (не означаваше и предполагам, че и сега не 

означава), че не трябва да има различни виждания, различни идеи за мястото на 

България. Мисля, че един здравословен обществен дебат е полезен – основно от гледна 

точка на това, все пак, какво е това място на България, тъй като ЕС не е панацея. Самият 

ЕС не ни дава на нас решенията. Членството в него ни дава основата… рамката, 

благоприятната рамка, възможностите, но ние сами трябва да го изработим.    

И аз си спомням, тъй като, след като напуснах Външно министерство, създадохме 

с една група съмишленици „Форум за европейска политика“, (една неправителствена 

организация). Започнахме да работим по тази тема и един от първите ни проекти беше 



свързан с „cost and benefit analysis”. Ние направихме един анализ на това какви са 

преимуществата и каква е цената, така да се каже. Като доказахме съвсем очевидно, че 

преимуществата са много по-големи от присъединяването на България и се опитвахме 

тогава да предизвикаме такава дискусия. Целяхме такъв дебат, който да бъде за това 

какво трябва , все пак, България да направи, за да постигнем ние по-високо равнище на 

живот, по-солидна демокрация – ние, българите, какво трябва да направим. И си 

спомням, че даже имаше някакви обвинения, че това не трябва да се прави, защото това 

е евроскептицизъм, (което беше неправилно). Бях обвинена и аз, което беше много 

неправилно, но… случва се.    

Обаче мисля, че това продължава да е важно, Много е важно, защото все още 

мисля, че България търси своето място в тази европейска икономическа общност. Не 

сме го намерили все още, според мене.   

   

Наистина е така. А имаше ли министри, независимо от кой кабинет, които 

виждаха в членството на България в ЕС свой личен политически приоритет?   

   

Ами… да. Аз мисля, че имаше. Трудно ми е сега да посоча имена…   

По начало трябва да кажа, че това беше труден период за България – 95 г.-96 г. 

В правителството не мога да кажа, че всички бяха напълно ентусиазирани и убедени, но 

не… даже не толкова за членство в ЕС, колкото за бъдещото икономическо развитие на 

България. Все още имаше голяма дискусия за приватизацията – дали трябва да се 

прави, как трябва да се прави; какво трябва да се прави с големите държавни 

предприятия, трябва ли да се подкрепят. Имаше много оживена дискусия по това да се 

дават ли субсидии за „Кремиковци“, да се спасяват ли такива големи гиганти на 

тогавашната икономика.    

Така че в дискусията имаше такива, които смятаха, че ние трябваше много бързо 

да прегърнем приватизацията. Но пък по какъв начин тя да се направи, какъв да бъде 

моделът… Тоест периодът беше много труден. Много труден. Така че от тази гледна 

точка, разбира се, че имаше и колебания. Няма да го скрия. Не беше толкова лесно да 

бъдат убедени всички, че това, което правим, е правилно. И аз виждах моята задача и 

от такава гледна точка – не само да създавам тази експертна структура (работа, която 

беше основна, разбира се, и да поддържам тези контакти с ЕС), но също и във вътрешен 

план да убедя всички – и министър-председателя и правителството, че това е, така да 



се каже, най-добрият възможен път на България в бъдещето. Аз просто не виждах друга 

алтернатива.    

По някой път ми беше трудно. Не мога да го крия, че ми беше трудно. Но в крайна 

сметка това, което е най-важно, е, че то се случи. Резултатът стана и правителството 

взе решение през декември 95 г. и, заедно с президента Желев и министър Пирински, 

ние заминахме за Мадрид да връчим молбата за членство.    

   

Всъщност много хора, с които вече имаме направено интервю, казват, че 

това е било Вашата лична заслуга – че сте успяла да убедите правителството, че 

това е правилният път. Това много често се повтаря в интервютата.   

   

Ами… да. Приятно ми е, че си спомнят...    

Аз положих всички възможни усилия това нещо да стане и с всички тези хора 

работихме. Аз държа да подчертая това, което казах в началото на нашия разговор – 

имаше широк обществен консенсус. Това беше много важно. И аз виждах моята задача 

точно в това – да превърна този широк обществен консенсус в решение на 

правителството.    

И се радвам, че това решение, все пак, продължи по-нататък и през всичките тези 

години при трудностите на българската политика – като всяка политика със свободен 

демократичен процес – избори, смяна на правителства и така нататък. Все пак, първо, 

голяма част от тези хора останаха да работят. Имаше една последователност – 

последователност и политическа, и експертна. И мисля, че това беше залог за това, че 

България се включи, участва активно и намира своето място в ЕС. Удовлетворена съм 

аз лично, трябва да подчертая, а и се радвам, че и други си спомнят за това.    

   

А имаше ли подкрепа за България от някои от страните членки, която да се 

забелязва повече, или обратното – съпротива?   

   

Да. Това е много интересен въпрос …    

Да, имаше страни, които без съмнение се отнасяха със симпатия към нас.    

Имаше страни, които може би не бяха толкова много ентусиазирани, но не 

непременно, защото това е България. Все пак трябва да знаем, че политиката е 

световната… По някой път има по-общи съображения – виждаме аргументи (и днес), 

които не са свързани точно с конкретния въпрос, а са по други причини. Това е очевидно.    



Страни, като Великобритания, по принцип бяха за едно широко разширяване, 

защото те смятаха, че по този начин задълбочаването на интеграцията се избягва… Те 

не бяха толкова (и до ден днешен не са, и ние виждаме резултатите от Брекзит), толкова 

ентусиазирани за едно задълбочаване на европейската интеграция и за потесен ЕС. Те 

смятаха, че разширяването ще разводни ЕС и те бяха много ентусиазирани за 

разширяване.    

Други страни, които по-скоро гледаха на това като на задълбочаване за 

европейската интеграция, не, че бяха против, но бяха по-въздържани. Нека така да го 

кажа.    

Аз имам много интересен опит след това – когато заминах за Франция като 

посланик на България през 2005 г. Това също беше интересен период 2005-2007, тъй 

като трябваше да се ратифицира Споразумението за членство на България, което беше 

подписано от г-н Симеон Сакскобургготски вече като министър-председател, (когато 

моята основна задача беше да осигуря ратификацията във френския парламент на 

споразумението). Беше много интересен този период, тъй като ние тогава бяхме 

свързани с Румъния.    

Аз се отклонявам, може би, от темата, но пък това е друга гледна точка, която 

беше много важна. И тъй като, ако си спомняте тогава, в България в началото на 2000та 

година и след това имаше еднозначно отношение към това дали ние трябва заедно да 

вървим с Румъния или да се опитваме да се откъсваме и така нататък.    

Аз винаги съм смятала, че ние трябва да вървим заедно с Румъния; че този 

досегашен подход, нашият – ние като че ли въобще в Източна Европа тепърва се учим 

да бъдем солидарни едни с други – и тук на Балканите, и в Източна Европа, (тъй като 

смятаме, че всеки трябва да има своя си път, своя пътека към това), не е правилен. Аз 

винаги съм смятала, че – независимо от всичко – ние с Румъния исторически сме 

съседи; ние трябва да правим всичко възможно да поддържаме, колкото се може 

потесни, по-добри отношения, (както, между впрочем, сега българското 

председателство на Съвета на ЕС прави за Западните Балкани). Аз смятам, че това е 

една много добра политика и че, без съмнение, това е успех на България, че тя поставя 

този въпрос. Независимо от това дали има пречки, дали са ентусиазирани старите 

страни-членки или не, все пак ние трябва да отстояваме интереси – нашите и на другите. 

Само тогава можем да бъдем силни.    

И когато аз отидох във Франция, видях, че към Румъния във Франция има едно 

ентусиазирано отношение. Разбира се, защото тя е страна… румънският е латински 



език, традиционно имат една стара имиграция – и културна, и друга; познават ги, смятат 

ги за „по-свои“ от нас; нас по- не ни познават. А моята основна задача беше, от една 

страна, да направя България по-позната. Аз може би съм изнесла някъде за две години 

около 50 лекции, конференции по цяла Франция. Не само с Европейското движение 

много тясно работих. Те имат една структура, която се казва Европейският дом (Maison 

de l'Europe), където председател е Катрин Люмиер, бившият главен секретар на Съвета 

на Европа, приятел на България, с която аз и до ден днешен имам много тясно лично 

приятелство.   

Това нещо го направих заедно с румънския посланик. Аз много тясно работех с 

него (и това даде много добри резултати), тъй като смятах, че ние не трябва и да се 

опитваме даже да се откъсваме от Румъния; че това е наше преимущество, че ние сме 

заедно с Румъния в една държава като Франция. И на практика, румънският парламент 

(може би бъркам), но е единственият, който ратифицира Споразумението за членство в 

ЕС на България единодушно. Смятам, че това също така беше един определен успех и 

то защото работехме много тясно с Румъния. Това беше също момент, в който ние да 

покажем, от една страна, какво България може да донесе на ЕС и в политически, и в 

икономически план.    

Това го казвам, за да подчертая, че – да, може би не всички държави са 

подкрепяли много активно нашето присъединяване. Но си спомням по този повод също 

нещо важно, което искам да посоча тук.    

Когато работехме 95-96 г., тогава изследвахме много тясно опита на страни, 

които по-късно са се присъединили; които са на съпоставимо икономическо развитие, 

(даже може би, с по-изостанало икономическо развитие от България) – как… по какъв 

начин те са се присъединили и как те са готвили своята икономика; по какъв начин те са 

се подготвили, включително с усвояване на европейските фондове, за да използват този 

финансов ресурс за развитие на своята собствена икономика и на своето социално 

развитие. Това бяха основно Португалия и Ирландия. И аз си спомням тогава, 

изучавайки опита, няколко пъти бях и в Ирландия, и в Португалия – те ни оказаха много 

голяма подкрепа в тази насока. Две страни с различен подход към ЕС – едната, 

Португалия, която развива собствената си икономика, собствените си фирми, 

собствените си банки (и те специално го подчертаваха това и ни препоръчваха този 

подход). А другата, Ирландия, която изцяло беше възприела другия подход – чуждите 

инвеститори, ставайки предмостие на американските фирми, на многонационалните, за 

да бъде по-конкурентна…    



По различни причини, те бяха възприели различни подходи и тогава ние се 

опитвахме да представим това на правителството, на икономическите екипи, за да види 

България кой модел е за предпочитане – от гледна точка на нашата собствена история, 

специфика (национална, икономическа и друга), по какъв начин ние може да 

възприемем част от този опит и да се подготвим за членство.    

   

А от другите страни от Централна и Източна Европа имаше ли някоя, от 

която да черпим по-активно опит? Те все пак са малко от по-рано от нас в процеса.   

   

Знаете ли, работихме с всички. И с Полша работихме тогава, си спомням, и с 

Чехия. С всичките имахме много добри отношения и контакти. Но не мога да кажа, че 

сме ползвали техен модел – тъй като все пак, колкото и да е, и те бяха в процес на 

развитие. Поне аз не си спомням в този период да сме имали, бих казала, много 

конкретна полза от това.    

Но имахме контакти. Без съмнение, координирахме позиции, имахме контакти. 

Посолствата ни бяха много ангажирани – много ясно участваха в този процес. Но това 

беше процесът на формиране и на Вишеградската група. Аз си спомням, че аз тогава 

защитавах (и продължавам да защитавам тази теза, и като посланик съм се опитвала 

да повлияя, да внуша на български министри на външни работи, на премиери тогава), 

че ние трябваше да се стремим да имаме много тясно сътрудничество с Вишеградската 

група. Че ние не трябва, ако не можем да влезем директно, (макар че би трябвало да се 

опитаме ние и Румъния), да не се отделяме от тях. Все пак, това ни е нашият „мост към 

Европа“ и не бива да се създава някаква „трета категория“ – ние и Румъния – там. Мисля, 

че можеше да се положат повече усилия ние да сме част от това пространство, но 

вероятно такива са били условията.   

   

   А защо се получи така?   

   

Ами… вижте, мисля, че се получи по причина на това, че нашето присъединяване 

към ЕС и икономически развитието ни беше изключително възпрепятствано и забавено 

от войната в бивша Югославия.     

Не трябва да забравяме, че тогава се създадоха всичките тези престъпни 

групировки. Когато има ембарго, когато има санкции, тези неща се случват. Ние това го 

знаем от историята. България загуби огромен ресурс. България по тогавашни данни 



може би някъде 5-6 млрд. загуби (по тогавашно време това бяха много големи суми) от 

инвестиции, от икономическо развитие. Ние бяхме „от другата страна", така да се каже, 

на войната и на Европа. Ние физически бяхме откъснати. Нашият износ се затрудни. 

Инвестициите не дойдоха тук в България тогава. Инвестициите отидоха в Централна 

Европа. Беше много по-лесно да се инвестира в Чехия, в Унгария, с Словакия. Това са 

страните, които са до Европа. Ние физически бяхме откъснати.    

И това се оказа изключително неблагоприятно. Ние тогава го използвахме като 

аргумент даже пред европейските ни партньори… А ние спазвахме ембаргото, ние 

спазвахме санкциите, ние спазвахме всички решения и на Съвета за сигурност, и на ЕС 

тогава. Тоест ние бяхме едни добри лоялни партньори, но на нас трябваше да ни се 

окаже много по-голяма подкрепа и помощ, включително в икономическото развитие, 

включително и чрез инвестиции развитие на икономиката.    

За съжаление, това не се случи. България загуби много. Затова ние останахме в 

една такава категория и трябваше по-особени усилия (политически и други), за да може 

ние да наваксаме, така да се каже, в план на представа за България, на друго развитие… 

Беше един много неблагоприятен период, но това е историческата ни съдба, така да се 

каже.    

Ние трябва да го разбираме, трябва добре да го обясняваме на другите и на тази 

основа трябва да търсим също и нашите, така да се каже, партньори – естествени и 

други, които и да са. Защото в един момент ми се стори, че България е доста самотна в 

международен план… От тази гледна точка ние и това трябваше по всякакъв начин да 

го избягваме. България не бива да остава, така да се каже, политически самотна в този 

процес.    

А мисля, че в момент има много възможности и България вече започва да ги 

използва. Тъй като, искаме или не искаме, това се случва – в ЕС се появяват много 

гъвкави съюзи, алианси, които по различни теми се опитват да влияят на развитието. 

Това се появява естествено, тъй като при 28 страни, скоро 27, интересите са много 

гъвкави. Това е голямата задача, според мене, – и трудност, и предизвикателство, но и 

възможност на България – да намира кои са тези наши естествени съюзници (вътре   

– от гледна точка на едно или друго развитие, за да може да се възползваме…) И те 

могат да се окажат най-неочаквани. Ние трябва да изоставим старите стереотипи, 

според мене, че, видите ли, ние „традиционно с …“ тази държава, с онази европейска 

държава.   



Според мене, това всичкото вече е в миналото. Това не съществува – по много 

причини. Геополитиката в света е променена и ние трябва да търсим тези естествени 

съюзници, (които, пак казвам, могат да идват от най-неочаквани части на Европа), но 

да се опитваме да защитим нашия интерес.    

   

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

по пътя към членство в ЕС?   

   

Да, мисля, че ЕК беше един много добър, много добър приятел на България.    

Ние имахме много добри отношения. Много добри екипи работеха тогава с нас. 

Имаше едно чувство на ентусиазъм. Все пак не трябва да забравяме, че 90-те години 

бяха едни добри, бих казала, политически години в Европа. Имаше едно очакване.   

Имаше едно голямо отваряне. Това бяха годините след Студената война. Очакванията 

бяха много позитивни и в българското общество, и в Европа. Имаше едно любопитство 

към Източна Европа, към нас, едно доброжелателство, доброжелателно отношение.    

Така че – да, споделям го това мнение. Работихме много добре с ЕК.   

   

Споменахме малко по-рано за НАТО. Много често се среща изразът 

„Евроатлантическа интеграция”, когато се говори за членството в ЕС и НАТО. 

Смятате ли, че този израз е повече отражение на реална обвързаност на двата 

процеса или е по-скоро удобна езикова формулировка?   

   

Бих казала, и двете. И двете. Да.    

От гледна точка на на българското общество, бих казала, изговорът е 

политически, в голяма степен, справедлив. Защото, все пак, преобладаващото 

мнозинство от страните членки на ЕС са и членки на НАТО. Нали, не всички, но 

преобладаващите.    

И тъй като, когато говорим за тези ценности, това са ценности, споделяни от 

двете общности – говоря за едно демократично развитие, либерална икономика и така 

нататък.    

Но вече в конкретния смисъл на този израз, разбира се, те не се покриват. И даже 

мисля, (от гледна точка на сегашното развитие, което е в света), виждаме, все пак, че 

има различни виждания, различни мнения, даже вътре в самите страни членки на НАТО. 

Виждате отношението на Турция днес и отношението на Турция преди 20 г. или някои 



други, (мога да дам и други примери). Така че нещата се развиват. Това са исторически 

процеси големи, които вървят.    

Но за тогавашния момент беше, според мене, много справедливо и естествено 

да се говори по такъв начин.    

   

А беше ли задължително обвързано тогава? В смисъл, формално – не, но 

неформално?   

   

Не, не.    

Не беше обвързано, но някак си това беше много естествена връзка; естествен 

начин на говорене.    

   

Споменахте за войната в Югославия. Следващият въпрос е имаше ли 

геополитически обстоятелства, които да са влияели силно на 

предприсъединителния процес?   

   

Ами… да, мисля, че беше очевидно.    

Да, от геополитическа гледна точка. Заради това и започнах, че за България 

приоритетите тогава бяха такива. Даже тогава бяха правени много допитвания до 

обществено мнение – „Какво смятате най-важно от гледна точка на присъединяването 

на България?“ или „Кое за Вас е най-важно?”. Спомням си, че във всичките резултатите 

показваха, че принадлежността на България към Европа беше много важна.    

Тук също разширявам малко темата, но, тъй като бях депутат във Великото 

народно събрание и беше много интересен период още тогава, аз, когато правих 

предизборна кампания – като депутат и след това като кандидат за вицепрезидент – съм 

ходила на предизборни събрания. Беше много интересно, че един от първите въпроси, 

които ми задаваха, бяха свързани с Европа – „иска ли ни Европа или не ни иска?“    

Няма да забравя едно събрание, което беше в Садово, община Садово; това е 

земеделският район до Пловдив. Когато аз отидох и говорихме на политически теми, 

първият въпрос, който ми зададе един възрастен човек… беше малко като да седим в 

кръчмата и си говорим (казвам го с положително, не с лошо чувство това). Той ме 

попита:    

„Абе, искат ли ни европейците или не ни искат?”    



Това беше много ключов въпрос за българското общество. За нас 

принадлежността към Европа – ние ако се върнем в нашата история, (още във Вазово 

време и в неговите романи, и в другите), темата „Европа“ е голяма тема. Тя е свързана 

с нашата национална идентичност. Тя не е свързана само отсега с ЕС.   „Абе, ние 

българите сме европейци” са го казвали в онези времена. Все пак не трябва да 

забравяме, че имаме стара култура. Тя е свързана с тази европейска култура. Ние не 

сме, така да се каже, не сме се появили в края на ХIX в. Мисля, че този въпрос за нашата 

принадлежност, за нашата идентичност „Къде принадлежим ние” – „Ние принадлежим 

на Европа”, който е стоял, намери своето решение точно 90те години. И от тази гледна 

точка, това беше много важен въпрос.    

   

  

А някакви конкретни обстоятелства, които са повлияли на процеса? 

Примерно да го забавят или да го забързат, както казахте, войната в Югославия е 

повлияла отрицателно, защото…   

   

Ами, разбира се! Разбира се!    

Вижте, нашата икономика – с промените, с всичко, което се случи след 

разпадането на Съветския съюз, падането на Желязната завеса, края на Студената 

война – целият този процес, който беше …   

Ние, разбира се, тогава трябваше да направим, първо, също и своя икономически 

избор. Това също е много важен въпрос.    

Аз мисля, че тук ние, може би, след това недостатъчно, така да го кажа, 

направихме – не следвахме съветите на страни като Ирландия или Португалия (или 

една Испания също, между впрочем), които ни казваха:    

„Да, вие… свързвайте се с ЕС, но търсете други пазари извън” – така, както 

Испания прави с Латинска Америка, Португалия прави с Африка или с…    

Ирландия прави същото – по същия начин – с многонационалните корпорации. 

Това не означава, че ние трябва само вътре да се затворим и нищо друго да не правим. 

И мисля, че тук ние малко сбъркахме в даден момент, тъй като решихме, че това ще ни 

реши проблемите и недостатъчно, като че ли, се опитахме да запазим пазарите в 

арабски, африкански и други.    



Но предполагам, че това нещо се прави в момента, тъй като, пак казвам, 

членството ни дава фундамента, основата, но това не означава, че ние нямаме 

алтернативи. Ние трябва да работим „навън“.    

Така че, от тази гледна точка, ние просто трябваше тотално да преориентираме 

своята икономика, да я направим конкурентна, каквато тя очевидно не беше тогава или 

може би е била в някои отрасли. Но ние не сме направили достатъчно, за да запазим 

това, което сме имали като конкурентоспособност. Просто няма учебник за това как се  

„прави преход“,  какъв е преходът между планова икономика и пазарна икономика.   

   

Разбира се!   

   

Просто ние това нещо го правихме, учейки се. И сигурно и много грешки сме 

направили в хода на процеса. Казвам „сме“, защото сме част от този процес, в началото, 

(и след това други правителства, разбира се). Но без съмнение, войната в бивша 

Югославия забави изключително много нашето развитие. Без съмнение.    

Това нещо ние сме го забравили, но, ако се върнем назад, мисля, че това беше 

моментът, който наистина задържа, дръпна рязко назад България.   

   

Добре. Последният въпрос – смятате ли, че има нещо в процеса на 

подготовката, а след това и на самото присъединяване към ЕС, което е можело да 

стане „другояче” – било от българска страна, било от страна на ЕС?   

   

Знаете ли, сигурно е имало много…    

Това са големите „ако” в историята. Всички знаем, че ако това не се беше 

случило; ако ние не бяхме направили това през този век, през онзи век. Да, сигурно е 

имало много неща, които да станат по друг начин.   

Аз обаче съм от тези хора, които предпочитат да гледам напред. Като, разбира 

се, хубаво е човек да анализира; хубаво е да вижда причините; да прави един сериозен, 

хубав анализ и, все пак, на тази основа – от някакви изводи, да върви напред.   

Аз мисля, че България можеше наистина по-добре да се подготви. Точно в този 

смисъл: да видим на основата на това какво е предимството ни – опитът ни, образовано 

население, къде ние сме добри – да намерим някакви ниши (в, пак казвам, тази високо 

конкурентна среда, както вътре в ЕС, така и извън) и да видим по какъв начин ние 

можехме да развиваме…    



Ние нямаме някакви особени минерални ресурси, но имаме едни изключително 

талантливи, кадърни хора; да се инвестира в образованието, (което мисля, че не беше 

направено достатъчно); да се инвестира в нови технологии, което сега се поставя като 

задача и сега се прави.    

Да, можеше да се направи на по-ранен етап, но пак казвам, това са големите „ако” 

в историята. По-добре е да гледаме напред, тъй като България е прекалено много, 

мисля, фокусирана върху историята и мисля, че това изключително много забавя 

нашето развитие. Ние, когато срещнем някоя трудност, непрекъснато я обясняваме, 

връщайки се назад в историята.    

Мисля, че е по-добре да гледаме напред; по-добре да виждаме това, което се 

случва сега и да даваме някакъв шанс на новото, отколкото отново да се самоблокираме 

в историята. Дайте да го учим, за да го знаем, да сме европейци наистина, но да вървим 

напред!   

   

  

Добре. Кои са тримата души, които задължително трябва да интервюираме?   

   

За присъединяването към ЕС?   

   

Да.   

   

Задължително… мисля, че трябва да интервюирате... От експертна гледна точка, 

трябва да интервюирате, разбира се, Бисерка Бенишева – без съмнение. Говоря за онзи 

период – Станислав Даскалов също. А по-нататък вече без съмнение Меглена Кунева и  

Владимир Кисьов, тъй като те бяха хората, които след това поеха след нас.   

   

Благодаря Ви много!   

   

   

   

   

Дата: 31.05.2018   

Интервюто взе Любомира Попова   

   

   


