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и средни предприятия” и “Защита на потребителя” (2000-2001)  
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Директор, Изпълнителен член на УС на фондация „Европейски Институт“ София  
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Бихте ли споделили Ваш силен личен спомен от целия този процес – нещо,  

което никога няма да забравите и Ви е приятно да си спомняте?   

  

Имам много.  

  

Нещо ярко, което искате да остане за историята?  

  

Хубав спомен?  

  

Какъвто бихте искали споделите.  

  

Ами имам един, но не толкова хубав, колкото много притеснителен.   

Аз никога няма да забравя, когато течеше скринингът... Това бе, когато те ни 

проучваха, каква е готовността на страната по различни тематични области. Това е 

много дълъг период. Не е само онези десетина дни, когато бяхме вече на финала в 

Брюксел - когато (като представител от Министерство на промишлеността) трябваше да 

обяснявам какво е военновременен план и цялата тази наредба (ние имахме една много 

специална наредба за този план). В Министерство на промишлеността тогава на един 

горен етаж (пети или шести) бяха „военните“ (така им казвахме), които се занимаваха  с 

военновременния план - кое предприятие, къде, как да действа в случай на нужда… 

Нали си представяте колко е сложно и как може да се разбере това в ЕК…  

Това беше във връзка с един регламент, в който България трябваше да покаже, 

че има готовност да осигури 90-дневни петролни запаси. От Комисията тогава се 

интересуваха дали имаме запаси за тези 90 дни. Не, примерно, колко обувки по време 

на война или кой ще прави сапуна или всичките тези неща, но както и да е. Аз, със 

специално разрешение, бях допусната на този етаж да прочета наредбата, от която не 

можех да си водя записки. Тя беше много дебело нещо. Нищо не разбрах и не запомних. 

Знаех, че, примерно, Нефтохим имаше запаси за няма и 30 дни. Въобще никакви 90-

дневни запаси нямахме за нефт и петрол. И ти си човекът, който трябва да представи 

тази информация. А на скрийнинга се явяваш от името на страната.   

Заедно с мене имаше някой (от Комитета по Енергетика …), който казваше:   

„Аз не мога да говоря! Няма да говоря! Нямам мандат.”…   

Беше много важно на времето „да имаме мандат“ (да се представлява 

официална позиция), като много от мандатите на Министерски съвет минаваха през 
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Народното събрание. Сега всеки говори, каквото си е наумил… Тогава обаче така се 

правеше. За всички преговори си имаше някаква официална позиция - това се одобрява, 

онова не се одобрява. И аз имах, слава Богу, от ръководството на министерството 

мандат да кажа, че тази наредба ще бъде хармонизирана. Ние обещаваме - със срок за 

изпълнение, но все пак ти даваш някаква картина на ситуацията в страната. И тръгнах 

да обяснявам…   

Първо, и терминологията ми беше много чужда, но пък там, слава Богу, можеше 

да говориш на какъвто искаш език (не само на английски - може на немски, може да 

френски. Аз единия го знам много по-добре). И си спомням, че това беше много 

притеснително. Обясних им каква е ситуацията - че тази наредба… не е направена 

открита, граждански достъпна. Тя бе секретна, от едни стари времена. Това не им беше 

хрумвало даже … Въобще, не можеха нищо да разберат.  

И няма да забравя един чех как помогна. Понеже нещо съм „се гърчила“, явно, 

(аз бях някакъв началник отдел, което е N-та дупка в нашето министерство и водех 

директор от някаква агенция по петролните въпроси, но той не искаше да вземе 

отношение) и няма да забравя този директор от чешкото Министерство на външните 

работи. Това ми правеше впечатление - и унгарци, и чехи много използваха 

министерствата на външните работи. Оттам не пращаха по същината на въпросите, 

пращаха дипломати от кариера - много компетентни хора с опит... Там имаше наистина 

хора, които са били на тежки места в тежки ситуации. Те бяха не само политически 

грамотни. Този дипломат дръпна една реч - обясни как и те в Чехия са имали такова 

нещо, но вече от няколко години са го ликвидирали; как всички сме били в онази система 

на Варшавския договор, но вече са минали през всичко това. Направи един много хубав 

разрез на COMECON, т.е. на СИВ, на всичко, което преди сме били.  

Аз после толкова му благодарих, защото беше много важно в този момент… 

Първо, не можех да го обясня наистина толкова добре, а той го представи ясно и просто 

- като за невежи. Това ми е много силен спомен, защото просто иначе се излагах. Ти 

говориш от името на България, а какво казваш - нищо:   

„Ами, аз сега нищо не мога да ви кажа, защото при нас всичко е секретно”.   

Толкова глупаво звучи… И това се развива сигурно 97-ма или 98-ма. Не се случва 

в 91-ва, когато не пускахме в предприятията до пропуска американски инвеститори или 

някакви други чужденци.  

Имам и още един ярък спомен, когато правихме скрийнинга... Понеже екологията 

беше тясно свързана с производствени цикли и процеси, така че Министерство на 
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промишлеността участваше много активно, а аз отговарях тогава пак за скрийнинга и 

трябваше да навляза в законодателството по екология. Та сме на поредния скрийнинг 

в Брюксел, защото много дълго продължаваше този процес; (бяхме заедно с агенцията 

по горите и ловно-рибарските структури, мисля). Точно коментираме законодателство – 

нещо от сорта вълците да не се ловят с капани, а пък еди как си да стане или пък кожите 

да не се дерат… кое е хуманно, кое не е хуманно; как да се получават нещата. И за 

дърветата беше по същия начин.   

Един колега имаше, който беше с доста ограничена, конкретна компетентност по 

горите. Не можете да си представите какъв човек беше… Не е земеделец, а някакъв 

горски и те го разпитват и го тормозят за сечта - за планирана, отделно прочистваща и 

т.н.… Не знам колко вида сеч… И всичкото това минава през превод. Трудно е. Гледаме 

някъде да се намесим, пазим се къде да не се намесим... Той така се беше ядосал по 

едно време, че поставят тяхната компетентност на изпитание, (сякаш, че не знаят какво 

правят) и казва:   

„Ама погледнете какви са вашите дървета!”  

А нали ги знаете как са окастрени дърветата в Брюксел? Той буквално им вика:  

„Вашите дървета правят тези буци, защото страдат! Страдат! Оставете ни нас!  

Ние знаем нашите гори!”   

Това всичкото се превежда на присъстващите … и беше ужасно!   

Но той донякъде беше прав, защото по същия начин много го тормозеха и не 

знаеше вече какво да им каже. Заради това: „Вие защо биете негрите?”. Тогава така 

беше характерно да се отговаря.  

  

„Вижте си дърветата!”  

  

Да - „Вижте как са вашите дървета в Брюксел!”  

  

Дали има други важни неща, които по някаква причина са останали встрани 

от вниманието на обществеността? Има ли важно нещо, което трябва да се знае, 

а по една или друга причина не се знае от нашата общественост?  

  

Ами така, на прима виста, не мога да се сетя нещо, което задължително трябва 

да се знае.   

Но като цяло, обществеността не знаеше почти нищо. Аз го виждам и в момента. 

Нали, вижте какво става с председателството. Никой не обяснява по някакъв разбираем 
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начин, че всичкото това, което се твори като законотворчество, ще бъде тук направено 

и ще бъде от това правителство подготвено. Този процес продължава да не се разбира.   

Но, ако говорим за неизвестни неща, много са… Бяхме загубили споразумението 

по ФАР (базовото споразумение за програма ФАР). Да! Оригиналът го нямаше. То мина 

през Народното събрание, след като се намери или се направи някакъв дубликат - 

четири-пет година след това, може би 95-та - 96-та.  

  

Е, това е „Мисия Лондон”!  

  

Да, да. Нещо такова.   

Някой служител от поредната трансформация на Министерството на външната 

търговия (пък после то стана на търговията и промишлеността)  си беше взел 

оригиналните документи вкъщи и ги нямаше. А много неща зависеха от това, защото 

имаше дарения, имаше пари да се оползотворяват... Всичко това трябваше да минава 

през ратификация и не можеше да мине.  

  

Добре, а все пак в един момент, поради оформилия се политически 

консенсус, че членството в Европейския съюз е перспективно за България, се 

взима решение да започне цялостен процес на подготовка. Обаче, все  пак, това е 

политическо решение. Имало ли е какъвто и да е - правителствен или партиен 

формат, на който да си кажем: „Ние искаме да влезем в Европейския съюз, за да 

решим този проблем, този проблем, този проблем”? Европейският съюз не е  

Раят. Това е инструмент. Там се влиза, за да си свършиш някаква работа.   

  

Така е.  

  

Имаше ли някаква цел, освен това, че след като всички посткомунистически 

страни влизат, няма да стоим точно ние отделно?   

  

Така е.   

Ами… имаше множество декларации, според мене. Не мога да цитирам всичките, 

но има множество декларации  в Народното събрание.  

  

В Народното събрание?  
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Да.   

А преди това още, значи, 88-ма се открива мисията към Европейските общности. 

Дотогава, мисля - до 87-ма-88-ма, ние имаме само посолство (двустранното посолство), 

което после поема връзките с ЕС. Още в комунистическия период се открива мисия там 

и се вижда значението на това ние да започнем (по някакъв начин) да имаме търговско 

споразумение - което първо се преговаря и 89-та мисля, че то се подписва. 90-та вече 

настана промяната. 91-ва започват преговори за асоцииране.   

Аз смятам, че още при Луканов това беше...  

  

Признавам, че ме притеснява това - сякаш естествено - разрастване на 

процеса: от договаряне на търговски отношения със „Запада“ към членство в  

ЕС.   

  

Да, така беше. Те имаха интерес!   

Заради всички външно-търговски дружества, заради потенциалната им 

приватизация след това, (което по-късно може да се види, защото ние имахме страхотни 

външно-търговски дружества). Там бяха парите - там бяха изнесените пари. Там бяха 

джойнт венчърите с чуждестранното ноу-хау. Там бяха крадените неща - няма какво да 

си пестим думите. Кражбата на новите разработки… Вие знаете, че в последните години 

- от 88-ма и 89-та - това беше бумът на ВТО-тата. Тогава се направиха дружества почти 

за всяко величие - Мутафчийски си направи, Велико Търново, „Телеком“.   

Иначе имаше десетина по-големи, които бяха със ДСО-тата [държавни стопански 

обединения], а после станаха за всички „по-избрани“. ВТО „Техника“ - то „крадеше“ 

лицензите за технологиите. Така беше с всички големи лицензи…   

И според мене тогава е имало държавно решение. Но това са някакви тайни 

пленуми на управляващата партия, защото толкова бързо ние да влезем в търговски 

отношения с точно най-големите – наравно с Унгария и с Чехия. Екипът, от който бях 

част, когато влязохме в преговорния процес, имаше три кръга на преговори, значи, ние 

сме влезли в четвъртия кръг по преговори на промишлените стоки и търговските 

въпроси. Това някак вече беше тръгнало, „машината беше задействана“.  

  

Обаче, ако четем буквално документите, Копенхагенските критерии…  

  

О, те са 93-та. Те са много по-късно. Аз ви говоря за края на 91 – начало на 92 г  
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Е да, ама там вече се заявяват някакви политически цели на ЕС, които 

надскачат полето на търговските връзки?  

  

Така е, но се започва винаги с чисто търговски отношения. Дори в 

Споразумението за асоцииране към ЕИО са разделени търговските от политическите… 

Търговската му част влезе първо в сила с временното споразумение 93 г., а 96-та  влезе 

цялото Споразумение за Асоцииране на България. Винаги ни тласкаха „да се научим да 

плуваме“, а не можеш да се научиш да плуваш, ако седиш отстрани и гледаш. Трябва 

да сме „вътре в този басейн“. Караха ни, първо преговорите с тях, след това ЕФТА, 

паралелно, и да станем член на СТО. Тогава те вървяха паралелно.   

След това: „Хайде, вие си направете една ЦЕФТА!”   

Много се опъвахме тогава. Ние не искахме да имаме ЦЕФТА, защото си 

мислехме, че това е алтернатива на членството в ЕС. Но ни накараха да си водим хем 

двустранни, хем многостранни преговори. Направихме си ЦЕФТА. Защо го правим?  

Това бяха такива упражнения за подготовка. Те бяха безсмислени.   

Сега виждам, че и за Западните Балкани се действа така - бутат си ги по този 

път. Комисията това си знае.   

  

Добре, но ясно е, че примерно правителството на Иван Костов има много 

ясна проевропейска интеграционна ориентация. Казаха ли: „Ние искаме да 

постигнем - това, това, това, това.”? Да речем - поне три задачи, хайде, да не са 

пет (освен търговията, защото търговията е ясна)…   

  

О, тя търговията се беше случила преди Костов.   

Значи, това стана на база още молбата за членство, която се подаде при 

Пирински. Тук имаше сериозно…   

Ето, това е нещо, което може би не се знае. То е заслугата на Ирина Бокова (и тя 

й се отдава в нашите среди).   

Но и президентът Желев смяташе, че ние трябва да чакаме да бъдем поканени. 

Не знам кой му го внушаваше тогава … (неговите съветници бяха „много далече“). 

Водеше се една борба кой да отиде да подписва. Тогава се възприе начинът, че ние сме 

парламентарна република - за нас президентът е с представителни функции, поради 

което и подписва, и ходи на съветите министърпредседателят. Тогава се наложи. Това 

беше заради Желю Желев [президент, подкрепен от СДС] и управляващата тогава БСП. 
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Има становища на Външно министерство. Много сме се разправяли, така... чисто 

пристрастно – политически… защото все пак държавните глави присъстват, подписват, 

ратифицират. После направиха изключението за президента Първанов, естествено, 

защото беше техен. Сакскобургготски подписа, а пък Първанов имаше един прозрачен 

лист в Люксембург  

(оризова хартия), където и той подписа.  

  

Така ли е станало?   

  

Да. Да.  

  

Ето такива неща не се знаят!  

  

Да! Не се знаят!   

Това защо беше?   

Президентът не подписва правителствени документи. Той, съгласно Българската 

Конституция, има други правомощия. Още от началото на промените, когато започнахме 

да правим нова политика, президентът няма да подписва международни документи, 

междудържавни спогодби или различни споразумения. През 93-та , когато се 

подписваше Споразумението за Асоцииране на България към Европейските Общности 

тогава, се каза, че д-р Желев няма да подписва. Ганев се бори, кой ли не… Не си 

спомням вече.   

През 95-та ОДС…или СДС не беше на власт, бяха комунистите в правителството 

и отиде външният министър Пирински да подписва. Тогава трябваше да се подаде 

молба - ние сме предпоследната страна, подала молба. Последна е Чехия и то, защото 

Чехия и Словакия се разделиха. Да. Всички други бяха подали молби и тогава им 

обяснявахме – ние трябва да поискаме, няма да ни поканят. И благодарение на Бокова 

(тя беше заместник-министър и отговаряше за ЕС) стана промяната в позицията.   

Тогава много сме разговаряли и тя беше грамотна жена в това отношение и 

искаше асоциирането да стане. Сега, които от тях са по-интелигентни… Аз затова 

казвам, че този процес (на осмисляне къде е интересът) е тръгнал още при Луканов. 

Защото там имаше една група хора, които бяха явно „светлинни години“ преди всички 

нас и всеки от тях, поради някакви интереси, съдействаше. Но виждате, че това е пътят.   

И ако не го бяхме направили, ние си бяхме Македония и това е. Беше си последен 

шанс. И вечно сме ги догонвали. Вечно по някакъв начин се сравнявахме с  
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Вишеградската четворка и с останалите…  

  

Става ясно, че така или иначе то е било чудовищен - като обем - труд, който 

трябва да се положи, нали? То не може да бъде износено от един-двама души. 

Това е било голям екип. Имаше ли ясни „разделителни линии“? На политическо 

ниво се вършат тези и тези неща, на експертно ниво се вършат други неща. В 

Брюксел има екип, който отговаря за това и това, тук правим другото… Или, общо 

взето, работи се с преливания - всеки прави всичко.  

  

С преливания.   

Преливания, защото, когато се разбра вече, че 94-та, още - и 93-та, за да 

прерасне и да се ратифицира това споразумение (да влезе в сила), има много условия. 

Защото търговската му част влезе в сила, но временно споразумението трябва да 

започне да действа с всичките си структури, нали?   

Тогава се правеха комитети, подкомитети; работни групи, докладват се, 

политическата част и тази, която е законодателната. Има много неща, които трябва да 

се преведат на български, които да се приложат… и се направи едно много голямо звено 

в Министерство на правосъдието, което обаче не работеше много добре.   

  

Защото те не разбират специфичното съдържание или?  

  

Ами, първо не разбират съдържанието, въпреки че имаше и там хора, които 

можете да вземете експерти за вашия проект - Поли Попова (една от юристите и беше 

дясна ръка на Бокова). Тя е от „другата страна“ - от комунистите, но с тях винаги сме се 

разбирали… Те бутаха. Бутаха нещо. Имаше много пари тогава по ФАР, много екюта - 

раздаваха ги на поразия. Но като превеждаха - и какво от това. То нямаше законова 

сила…  

  

Ако преводът е бил, както Вие припомняте, „free movement of goods”, което 

на български става „свободно движение на добрите“…  

   

Да. Да имаше и такъв превод…Езикът в ЕС е изключително специфичен и 

законодателни текстове могат да затруднят компетентни преводачи…    

Имаше преводи, но имаше неразбиране какво представляват актовете.   
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Много малко от тези юристи си представяха новото съдържание на 

законодателството. Аз разбирам, че и за тях е било трудно. То и за нас беше 

изключително трудно. Ще Ви го съпоставя сега да видите (нито сте юрист, нито сте 

инженер, но за да видите логиката).   

Тогава имаше много мастит съвет по законодателство, който наистина работеше. 

Работеше, за да изчисти поне социалистическите недомислици в цялото ни 

нормотворчество и което ставаше изключително бавно. Много бавно. Но също и да 

помисли - как регламентите ще имат директно действие; как тези директиви ще се 

прилагат, на какъв акт да се приравнят; къде какво можеше да се включи…   

И имаше такива безсмислени спорове - те юристите, като се съберат, и става 

трудно. После, когато опря ножът до кокала, т.е. трябваше с изключително бързо темпо 

да се хармонизира законодателството ни. Първо, да се преведе всичко много бързо, 

второ, да се включат текстовете по подходящ начин в законодателство и накрая някои 

регламенти директно се обнародваха в Държавен вестник  само с превод (преведени).   

При нас [в икономиката] проблемът беше с БДС 1 -тата (Български държавен 

стандарт) и със стандартите. С всички, ама всичките…  

Не можеше! Водехме война. Те не можеха да осмислят това - новия подход и 

отговорността на производителите - което беше базата в ЕС. Ние си имахме ГОСТ2, 

ДИН3. „Без БДС не може, бе“. Това не може. Трябваше на границата да гледат за 

съответствието с този стандарт...   

Ужас!   

А това беше първата нетарифна бариера, която трябваше да падне.  

„Пунически войни“ сме водили с грамотни инженери (с мои преподаватели от МЕИ-то):   

- „Ама, как така?!”;   

- „Е, ми, така!”  

Манталитет. Това искам да Ви кажа. Значи, това беше най-трудното… 

найтрудното!  

Да се смени подходът.  

  

                                                 
1 БДС –Български Държавен Стандарт –национална система за задължителни качествени и 

количествени изисквания към продукти и изделия при социализма.   

2 Държавна стадартизационна система на бившия СССР.   

3 Националната система за стандартизация в бившата ГДР.  
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Това донякъде отговаря на следващия ми въпрос - защо има фрапантни 

различия: ако, средно, една преговорна глава се затваря за 16 месеца (това 

означава, че някои се затварят за по-кратко), има такива, които отнемат с 33, 36, 49 

месеца преговори…? Каква е трудността - че материята е непозната и не я 

разбираме? Че е много и е различно и сложно? Че „се бие“ с тукашното 

законодателство?  

  

Да, това е. Това е базовото.  

  

„Бие се“ с тукашното?  

  

Да. Да. Ние много трудно ги променяхме тези закони.  

  

А някой, като вижда, че ще се въвеждат нови регламенти, дава ли си сметка, 

че тук има интереси, които се засягат? Или просто това е манталитетът: „Как така 

ще правим такива неща?!” Имаше ли съпротива на интереси? Някой да натиска да 

не приемаме други норми…  

  

О, ама разбира се!   

Имаше съпротива на интереси, защото винаги е имало икономически, или 

някакви други… Тук винаги имаше уплах, че те ще ни затворят нашите предприятия, 

което е истинският проблем. Не можеше да им се обясни, че няма да ни затворят, 

„понеже сме махнали стандарта“. Той пак ще „те затвори“, когато ти не си 

конкурентоспособен или като нямаш банките зад тебе. Куп други причини може да има, 

но това не се разбираше.   

Паралелно с това се правеше една бърза приватизация, защото МВФ ни седеше 

на врата и трябваше да има преструктуриране - да няма губещи предприятия и да се 

затварят нерентабилните…; да се очистят от лоши кредити. Но пък тогава нямаше 

инвестиционен интерес, защото нямаше доказана политическа стабилност - 

дълготрайна. Нямаше инфраструктури.  

  

На лекция в Софийски университет разказахте случая с „Кремиковци“,  

десет хиляди души - какво ги правите?  
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Имаше специална програма. Специална социална програма имахме. Много се 

борехме за Кремиковци, но просто толкова труд отиде на вятъра. Аз, понеже лично съм 

се занимавала със стоманодобива, твърдя, че много усилия направихме - беше  

трудно… Направихме пилотна схема - един голям проект за преквалификация - един 

милион имаше първо за „Стомана“, Перник, а след това десет милиона имаше за 

„Кремиковци“ - само за хората, които губеха местата си, за човешкия ресурс. За нищо 

друго, само за човешки ресурс по преструктурирането. Но когато го продадохме за един 

долар...  

  

Това е много важно - как изобщо се разбира политическият смисъл на тези 

неща?  

  

Политическия смисъл никога не го разбрах.   

И досега е така. Има експерти, които разбират тази материя. Например, аз съм 

се борила да влезе едно изречение от програмата по стоманодобива, която България 

пое като ангажимент, в приватизационния договор на този човек, който приватизира 

„Кремиковци“. Но какво от това, че има експерти, които настояват?!   

Защото се бързаше; защото тогава по-важни бяха изискванията на Световна 

банка. Аз виждам, че и сега дори Световна банка продължава да е фактор.   

А бе, как може?! Световна банка е орган, който помага в Третия свят на 

развиващите се страни. Какво може тя да те научи? Има такива добри неща, които да 

вземеш от страните-членки, да вземеш от Комисията, да вземеш безплатна експертиза.   

Как може да продължаваме да работим така?! Министрите, заместникминистрите 

работеха с МВФ. Добре, че имахме, примерно, Александър Божков - много отворен 

човек, много широко скроен, грамотен и ни беше поверил отговорността.  

Казваше:   

„Добре, движете го това. Вярвам ви.”   

И това беше - не ни пречеше, както в други моменти. Той си движеше 

инвестиционните форуми, МВФ... Успяваше, по някакъв начин, да допуска, че екипът 

работи в интерес на държавата. Така беше и в другите министерства.  

  

То това е голямата драма - защото по презумпция министерството трябва 

да провежда политика. Те обаче си имат някакъв всекидневен дневен ред…  
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Точно така.   

И понеже не се разбира тази материя, а тя е много трудна.   

Ама отидете сега питайте някой министър за триалозите! Какво мислите, че ще 

стане? Попитайте го нещо елементарно - от речника на евроинтеграцията, (който е 

специфичен)! Той е, който ще трябва го защитава. (Това няма да е Моника Панайотова 

[зам.-министър за председателството на Съвета на ЕС, с експертна компетентност], 

тя… или някой от работните групи.)   

Има останали някои от старите експерти - и ние ги виждаме на тези обучения, 

които са с Дипломатическия Институт. Тук-таме има някои хора, които са останали, но 

те си треперят за местата. Те няма да вземат инициатива. Те няма нищо да направят. 

Те не могат да ти кажат - това добре ли е за България, за Европейския съюз или за някой 

друг (за лобисти, примерно).   

Да кажем, регламентът за събирането на семействата на мигранти….  (Ето, 

Германия в момента не може да направи коалиция… Този регламент дойде в 

Българското председателство, при нас) - събиране на семействата, непридружените 

деца, мигрантите. Другата седмица Цецка Цачева ще има голяма конференция в 

Плевен. Кой ще слуша там? Нали, грамотни юристи ще говорят. Каква е нашата позиция 

за този регламент? Ще го затворим този проблем при нас, защото нищо не са направили 

естонците. Давам Ви просто един пример.   

Така беше през цялото време. Ние нямахме на високо политическо ниво хора, 

разбиращи тази материя. Тя затова изпъкна Бокова - защото беше една от малкото.  

  

Добре, но ето на - казвате Бокова, Божков, значи, има хора, които се 

открояват?  

  

Има. Осмисляха, че нашият път е в ЕС или просто нямаме път - че е много важно 

да бъдем вътре в ЕС.  

  

Добре, а има ли още някой от хората, които сте наблюдавала през всичките 

тези години - говорим за политическия елит - членове на правителства (през 

всичките тези години се изредиха доста правителства) - разпознавате ли някого 

от министрите да е имал евроинтеграцията за своя кауза? Просто да кажат: „Ей, 

това ми е важно!”  
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Ами, в правителството на Костов много се усещаше, защото всички работеха. 

Включително в Народното събрание - тогава Ви казах, че ние дотогава имахме една 

трета от 180 хиляди страници, които бяха преди това преведи. Нямахме нищо. И 

Соколов беше ангажиран, и Екатерина Михайлова. Те имаха задача. Те, може би, не 

разбираха какво е, но те знаеха, че трябва да влезе ТОВА (беше им казано) и то за 

толкова кратко време, за да сме готови да ни приемат.  

Затова ми е смешно сега, като променят един законопроект по 15 пъти или по 12 

пъти… и сега пак има поправка на НПК. Вие представяте ли си да бяхме вкарвали тези 

(само за свободното движение на стоки е 180 хиляди страници) - директивите, новият 

подход, регламентите, всичките тези неща! И това беше задължително да влезе! 

Задължително да го имаме ние някъде в законодателството и това демонстрирахме в 

преговорния процес – „тук го имаме, тук го нямаме“.  Сега, друг е въпросът как работи 

това законодателство… Как работи ЕК сега?   

Те вече искат - и от Западните Балкани - ясно да се види какво е приложението 

на европейското законодателство. Защото се вижда, че при нас не работи с тези чести 

смени… Ние така - с мишкуване и с мимикриране - станахме царе. То това се учи с 

годините. В началото не лъжехме, но после…  

Няма как да имаме такива резултати, без личен ангажимент. От откриването на 

преговорите 99-та година, докато дойде правителството Сакскобурготски 2001-ва, 

всички глави бяха открити - без две, мисля, или три. Става дума за тази глава -  „Others”, 

естествено (тя е последната); „регионално развитие”, защото ние нямахме очакваното 

от нас ново региониране и не се знаеше от Министерство на финансите новите 6 

региона - колко пари, къде, как ще бъдат… Това беше. Дотогава имаш ФАР, САПАРД, 

ИСПА и преминавахме вече в планирането на новите програми - от 2000ната до 2006-

та година. Това не се разбираше, но тогава трябваше да дойдат новите бюджети и… 

Включително „Вътрешни работи” бяхме отворили. Отвориха главата „Правосъдие и 

вътрешен ред” даже - най-трудната и досега, където ни гледат под лупа и оставаме с 

мониторинг. Имахме  15-ли затворени глави, нещо такова. Тоест, тази инерция, която 

беше набрана, тя си заглъхна при Царя; те си затвориха останалите глави.  

Е, Кунева, естествено, главният преговарящ, заслужава да бъде откроена.   

За друг министър - не знам! В смисъл, на Сакскобургготски му бе важно, защото 

– за да остане тук, му бяха обещали подкрепа. Те това му го бяха обещали – че по 

негово време ще ни вкарат НАТО и в ЕС. Ама не европейците са обещавали, нали?   

Тези, които го издигнаха тук, искам да кажа, че му бяха обещали:   
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„Като дойдеш – това го гарантираме, а пък ще ни оставиш ние да си правим, 

каквото искаме.”  

И той ги остави, наистина. Той обаче обра славата.   

  

Не смятате ли, че в целия този тежък процес, България все пак е 

получавала някаква подкрепа от други страни-членки? Някой да ни е помагал с 

нещо, с каквото и да било - с ноу-хау, с добро отношение, с каквото и да било?   

  

Традиционно се казва - Германия … Защото поне най-много не ни е пречила и 

повече ни е поддържала. Да, Германия винаги е имала някакво отношение.   

Иначе, реално погледнато, Белгия, защото от самото начало Белгия някак си 

беше на първо място в приватизацията; в инвестициите в България – през 90-те години, 

ранните, със „Соди-Девня“, със „Солвей“ тук... И с голямото брюкселско 

представителство на бизнеса. Някак си БСК - тук и Божидар Данев, и Българската 

стопанска камара, играеше винаги положителна роля. Те успяха да влязат - точно 

покрай Соди - в Business Europe, в най-голямото сдружение, представляващо 

работодателските организации в ЕС. Те сега и ще го председателстват, защото това – 

КРИБ, са измишльотини, наши.   

Тоест, те се позиционираха там и, което не можеше да стане по друг начин, 

ставаше през тях. Както и Желязко Христов от КНСБ, когато лобираше със Синдиката. 

Когато нещо не можеше да стане, също се молеше чрез тях - чрез техните структури и 

влияния. Те  успяха да се позиционират много добре в брюкселските структури и, оттам, 

самата Белгия също помагаше.   

Но същевременно, когато пък не искат да ни пуснат някъде, както сега в Шенген, 

няма тя да се изправи и да каже нещо в прав текст (както беше, за да излезем от списъка 

за визите тогава). Буташ някой друг да каже нещо против… Но Белгия упорито помагаше 

и сме имали добри посланици тук.  

Много зависи от посланиците, защото Франция никога не ни е давала явна 

подкрепа… Тя е нямала интереси. Има достатъчно в Румъния - 20 и колко милионен 

пазар. Имаха повече интереси там - и винаги са били по-близки.  

  

А някой от тези, които са преди нас (централноевропейските страни), 

взимали ли сме „за пример“ - някак си да правим като едните или като другите:  

„Правете като унгарците!” или „Правете като поляците!”?  
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Ами ние винаги сме се съобразявали с поляците, защото Комисията разговаряше 

с Полша и затова ние се съобразявахме… По-скоро, те имаха желание да ни помагат. 

Но като си направиха Вишеградската четворка, те си бяха много силно ядро и отделна 

единица. Прибалтийските страни направиха същото и ние винаги сме оставали сами. 

Нямахме партньори. С Румъния вървяхме донякъде в  пакет, но по- скоро - гледахме да 

ги изпреварим.    

  

Е, тогава - да…  

  

Да, но ние нямаше на кого да се опрем. Гледахме Вишеград, естествено, но 

нямахме обща позиция, да кажем.   

Гърците никога не са ни подкрепяли. Вижте, гърците си гледаха интереса - 

колкото може. Защото всичко минаваше през Гърция. Ама всичко - от програмите, от 

консултантската помощ, от решенията, от… от каквото и да е! С гърците беше трудно.  

Просто ни се налагаха.   

  

Но те са просто наложен ни „неудобен партньор“, а не че са пречели (в 

смисъл, както пречат сега на македонците)?   

  

Да, това е така… Но ни повдигнаха тъкмо те въпроса за Козлодуй…  

  

  

  

  

  

Гърците?  

  

Гърците го повдигнаха. Една гръцка  депутатка (още през деветдесет и коя 

година, не помня) като бяха дошли тук, каза: – „Козлодуй е опасен и трябва  да се 

затваря“.  

   

А кой се заяждаше за Кремиковци?  

  

Комисията.  
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Комисията?  

  

Да, защото имаш квоти и правила за чисто производство, за преструктуриране на 

тези заводи. Отделно имаш производство във Франция, затворил си това в Испания и 

Люксембург…  

  

В големите страни.  

  

В големите страни. Да. Накарал си ги..., примерно, Люксембург  също е закрил 

стоманодобива си. Германия има, въпреки че ние на тях не пречехме… По отношение 

на стоманата мога да Ви пратя също да поговорите с браншовата камара, за да 

разберете ситуацията тогава. И там гърците доста работиха със стоманата - кои да се 

затворят и кои не.  

  

Добре, а все пак защо…?  

  

Защото те го свързваха със замърсяването, което не беше далеч от истината. 

Нали, доменни пещи са замърсяващо производство. Когато не можеш да инвестираш 

като хората милиони (ние в тецовете не можахме да инвестираме за 15 години), как да 

ги поддържаш? Какво да докажеш - че не тровиш въздуха, почвата или нещо друго?  

  

Добре, но когато вървят преговорите с Европейския съюз, ние получаваме 

и финансов ресурс. Той обаче не е „чувал с пари“. Той има структура?  

  

Това е планирането по ФАР, програмата или по ИСПА. Тогава бяха тези 

предприсъединителни инструменти, за да ти помогнат да си направиш ти 

преструктурирането, за да си направиш планирането.  

  

Какъв е теренът или маржът за правителствени приоритети в рамките на 

това, което се отпуска или просто ни се дават по сектори?  

  

Не, не. Правителството решава.  

  

За тази политика - толкова…?  
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Не. Значи, максимумът беше до 4% грубо от БВП, както и сега. Понеже той беше 

малък, ние имахме много малък ресурс - и като останат примерно 100 милиона за ФАР, 

100 милиона за САПАРД и 150 или 120 за ИСПА, ето ги.  

  

Да де, ама като трябва „да се пребори“, да речем, Министерство на 

транспорта с Министерство на енергетиката, кой взима решение?   

  

Министерски съвет. Всичко това се събираше, дават се приоритети, планира се. 

Външно ги обобщаваше и всеки докладваше. Ето, тук беше разработен и приложен 

механизъм за координация, приет с постановление на МС. Първоначално вървеше само 

програма ФАР и за нея Външно министерство беше звеното, което разпределяше 

средствата. Имали сме срещи, разговаряли сме - примерно, те казват: „Да, ама сега 

приоритетите са това и това”. Ние възразяваме: „Не, не искаме да е това. Искаме да е 

нещо друго, защото е по-спешно и необходимо.“   

Съдържателните приоритети ги задават базовите документи на Европейския 

съюз. Значи, това е първото. Те това ти казват:   

„Като искаш да си към нас, ето ги нашите приоритети за следващите години. Ако 

искате финансова помощ за нещо друго, Вие си имате Национален план – национално 

финансиране ”. Защо се изгуби Националният план?  

Къде отиде?  

  

Е, аз това питам всички - къде отиде Националният план?!   

  

Ми, няма го.  

При Сакскобургготски вече ние бяхме „над тези неща“. Това бяха капиталовите 

разходи, които, част от тях, ти можеш със собствения бюджет - да си санираш тази 

сграда, да си… ; няма всичко да се чака, както сега, на Европейския съюз.   

Къде са българските бюджети? Те се размиват в другите средства, защото са 

големите пари и тези, които не ни ги признават (сертифицират) и не ни ги плащат, са от 

бюджета.   

Докато при нас, понеже беше много малък бюджетът и много малко парите, ясно 

беше. Имаше си (не се казваше „национален план”, трябва да се сетя…), които 

административните звена изготвяха в министерството, както им казвахме: „Кога ще се 
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оправи покривът?”, „Кога ще се купят нови компютри”? Трябваше да е ясно кой разход 

от кой финансов източник да бъде.   

Защото във ФАР ти отиваш и казваш: „Искам да се разработи помощ (техническа 

помощ) за стратегия по еди-какво си и да се направят обучения…” - нещо, което ти е 

важно. На базата на това ти ще можеш да направиш такова преструктуриране или на 

индустрия, или на някакво ново законодателство, което може да влезе… Това всичкото 

отиваше в Министерски съвет. Естествено, накрая се гледа в Министерски съвет и там 

- който надделее.  

  

Давате си сметка, че в момента няма как да има Министерски съвет. Сега 

има един министър-председател, който лично решава… Тогава имаше ли силни 

министри и слаби?  

  

Имаше, да. Да, да, много.   

Имаше и силни звена в Министерски съвет. Имаше – примерно, Димитър 

Бъчваров, който оглавяваше…с Цвета Каменова дирекция „Икономическа политика”. 

Също дирекцията „Правни въпроси”, с която, ако не съгласуваш с тях, въобще не можеш 

да внесеш нещо.   

Ние много настоявахме да има законодателство по стоманата; въобще,  

програмата да влезе облечена в закон. Това не можеше да стане. Обясняваха защо. 

След това за борбата с кражбите на цветните метали и скрап, които и досега 

продължаваме да се борим. Направихме наредби, но аз много исках да бъде също и в 

закон.   

Министър Бонев (МВР) много държеше също, защото МВР просто не успяваше 

да се справи…   

И съм присъствала на Министерски съвет, където са се карали яростно с Костов, 

който обаче имаше аргументи. Казваше:   

„След този закон ще дойде такъв също и за БДЖ; ще дойде за това и това; ще 

дойде следващото…”.   

Той имаше също аргументацията, че с подзаконови актове, с лицензионен 

режим, с междуведомствени групи... Тогава направихме така и го канализирахме по 

някакъв начин.  
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Имаше ли някаква подкрепа Вашата работа в лицето на някакви браншови 

и неправителствени организации, защото Вие сте ръководител на четири групи  

...  

  

Да, да, да.  

  

Имаше ли полза някаква?  

  

Разбира се. Затова Ви казвам, че БСК беше един от стълбовете. Колкото и да 

сме се карали с някои отраслови, браншови структури, общо взето, имахме подкрепа и 

съдействие…  

  

Те по принцип бяха проевропейски или бяха за национална протекция …?  

  

Да, да - проевропейски. Категорично проевропейски. И Синдикатът КНСБ също. 

По-деструктивна роля имаше „Подкрепа”, поради факта - да е „не” на всичко. Докато при 

този председател д-р Христов, който оглавяваше КНСБ,  той беше един грамотен човек. 

Той ходеше много в Брюксел. Те ходеха с Божидар Данев, виждаха, разбираха. Това 

беше обменът - да разбереш за какво става въпрос, къде е силата, какво можеш да 

направиш, как…  

  

Моето притеснение е, че, от една страна, изобщо по принцип, диалогът е 

предварително условие за изработване на политики. От друга страна, обаче, това 

предполага компетентни партньори - защото, ако ти дойдат едни NGO-та,  

„от гората“, нали, как да обсъждаш секторни политики?  

  

Нямаше тогава много  NGO-та. Да, нямаше.  Те не виждаха смисъл да работят в 

тази област.   

До 2000 - 2001-ва имаше Център за развитие на демокрацията, тук-таме - някое 

друго. Да Ви дам пример - Започнахме законодателство за защита на потребители и 

трябваше да има такъв съвет и се нароиха някакви потребителски асоциации, 

федерации… Аз оглавих един новосъздаден съвет.  

И тогава беше много трудно, нали, за да наложиш ново законодателство, първите 

стъпки и не се разбираше много добре. Но, общо взето, се опитвахме да правим съвети, 

да разговаряме със заинтересованите среди, с отрасловите групи.   
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Добре, като говорим по линията на това кой помага на нашите министерства 

да износят целия този „кански труд,“ чувал съм от други експерти, че понякога 

Комисията е партньорски настроена…   

  

Много.  

В началото беше много партньорски настроена. Да. В началото беше много 

добронамерено настроена.   

След това по едно време имахме малко… Явно и те, чисто административно, 

са… са получавали инструкции. Защото вече се е виждало, че ще ни отделят от 

останалите страни. Не знам това защо се получи. Защото до Съвета в Гьотеборг, докато 

дойде Царят, вървяхме абсолютно заедно с останалите.  

Може би Румъния е била изостанала и, за да не остане съвсем сама, може би… 

Ето, тук са вече тези политически нюанси и през… есента се взе решение, че…  

  

Това все пак означава, че според Вас има осезаеми геополитически 

съображения - на високо равнище - за хода на интеграционния процес?  

  

Да. Да. За да останем ние двете страни - защото ние хем сме част от петото 

разширяване, хем не го довършихме навреме, а две години - три по-късно.   

Защо?   

Това не можах… на мене не ми стана много ясно, защото вървяхме много 

подобно на Словакия.   

Примерно, аз си спомням последните моменти в средата 2001 - имахме такива… 

смесени комисии, остатъци от социализма. Но те си вървяха двустранни такива смесени 

срещи и комисии - по различни транспортни неща. Например, за  междуосовото 

пространство на камионите - спомням си едни такива технически детайли, които тях 

много ги тормозеха: за камионите им. (Защото това - междуосовото разстояние - това е 

все пак за ГОСТ и ДИН. Всичко тръгваше от стандартите и съвместимостта им.)   

Нямате представа колко неща сме сменили … и беше много трудно!  

Защото ти си настройвал цялото ти производство години наред да не съвпада с 

онова на „западния свят“ и изведнъж ти трябва да го пренастроиш - да съвпада и да е 

технически съвместимо (и то не само във военната област, нали…а всичко)!   
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Добре, а все пак и до ден днешен устойчива журналистическа 

словоупотреба е „Евро-атлантическа ориентация”, като да е един процес…  

  

 Не беше един процес.     

Вървеше паралелно с „атлантическата” такава…   

Аз не съм се занимавала с този процес, но си спомням на една среща - поредна, 

на която пак ни преглеждаха и препитваха. Аз си  рецитирам какво сме направили - там 

по „моите неща“ - и един от делегацията се обърна и каза:   

„Първо трябва да влезете в НАТО, да знаете, защото...”  

Пак нещо се сравнявахме с Румъния. Те понеже казаха:  

   „Ама те са много по-напред по еди-какво си по…” (критериите за НАТО) А 

аз казвам:   

„Да, ама ние - ето, колко глави сме подготвили, тук пък сме еди-колко процента в  

нещо друго…”   

Той възразява:  

 „Не. Не. Първо трябва членство в НАТО, за да влезете после в Европейски съюз. 

Няма да стане обратното.”  

На мене ми беше много странно тогава - как абсолютно открито и категорично се 

заявяваше НАТО като приоритет. Явно шефът на делегацията е знаел по-точно. И 

наистина стана така.   

  

Е, то това в литературата даже някои автори са написали в прав текст - че, 

нашата лоялност към НАТО е натежала в последния момент. Ясно е било, че 

имаме проблеми с покриване на определен кръг стандарти, но това няма 

значение, защото сме лоялни към НАТО. Има го писано в литературата - не от един 

човек.  

  

Не, не, аз си мисля, че просто ние не можехме да станем член на Европейския 

съюз, без да сме в колективния орган за отбрана… Нямаше да приключим преговорите, 

без да бъдем член на НАТО. Това беше просто предварително условие - за сигурността 

на инвестициите, за сигурността на гражданите, не знам.   

Не се влизаше в детайлите, но просто беше категорично условие.   
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За нещастие, 2001-ва година Вие излизате от този процес, въпреки целия 

този огромен опит, който имате, насъбран през годините. Така или иначе, обаче, 

продължава някаква подготовка и до края на 2004-та са затворени всички глави…  

  

Слава Богу, да.  

  

Подписахме Договора за членство, макар и с механизъм за сътрудничество 

и проверка, т.е. макар и със „следприсъединетелна условност“ - през 2007-ма 

влязохме в ЕС. Обаче сега, от дистанцията на времето, оценявате ли, че сме били 

по всичко готови - включително и в сферата на пазарните отношения? Или, по-

скоро, отчетохме напредък, обещахме да хармонизираме законодателството и 

това беше най-важното?  

  

Ами… също така трябваше да имаме функционираща пазарна икономика.   

Много ни ядяха за това и там имаше определени критерии - например, 

монополите не бяха разбити (това се случи после); бързата приватизация на 

електроразпределителните дружества, за… всички други монополи. Ние бяхме 

раздържавили… само Нефтохим беше приватизиран по наше време. Но 

приватизацията, сама по себе си, също не означаваше, че има конкуренция.   

Сега, много е сложен въпросът. Аз самата продължавам да не мога да си 

отговоря на някои неща, но съм абсолютно сигурна, че ние нямаше да се подготвим по-

добре, ако не бяхме влезли в ЕС; ако седяхме отвън. Защото, това Ви го казвам просто 

от опит - не може отвън, гледайки нещо, да промениш. Ти трябва да си вътре!  

Но, за сметка на това, трябва да има коректив, санкции, коментари…   

Сега, проблемът на целия Съюз (и то вече е видно) е, че ние нямаме този опит - 

„демократичен рефлекс“, както щем да го наречем. Ние нямаме силите (нормалните, 

изградените, двестагодишните), традиции и механизми, каквито са в другите 

цивилизовани страни (западните), които да противодействат на определени неща - като 

Орбан, като поляците, като нашия механизъм.  

Как не може 10 години да си реформираме системата на правосъдието?   

И все нещо правим, и все нещо правим!    

Не може така, ето това е проблем. Вече всички го разбират.   

Ама те как да ти помогнат, като и те бяха шокирани? Те не са имали такова нещо, 

нямаха опит с пост-тоталитарни страни…  
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Те не са виждали нищо такова.  

  

Не са виждали.   

Те не ни разбираха как сме осакатени - как можем да мислим по различен начин 

за неща, които им се струваха очевидни.  

  

Аз задавам въпроса, защото, примерно, нашият ръководител катедра,  

(който е икономист по образование и към онзи момент е бил шеф на дирекция  

„Европейска интеграция” в Министерски съвет), си спомня, че - когато е взимано 

решението дали пазарна или непазарна е икономиката ни, едната седмица 

становището на ЕК е било – „да“, другата седмица – „не“. Така че не е имало 

решаващо значение обективното съдържание, което да може да обоснове 

оценката за готовността на страната ни…  

  

Да, да, така беше. Защото трябваше да докажеш определени неща.   

Монополите бяха едното нещо – да докажеш, че си ги разбил.  

Другото нещо - лоялна конкуренция… Ама лоялната конкуренция как я доказваш 

- без търговските съдилища да са експедитивни и безпристрастни? Без комисия за 

защита на конкуренцията (която е политически орган при нас, където от година на година 

става все по-злокобно и ужасно)? А тогава точно беше новосформиран орган и ти 

казваш:    

„Ето, имаме го органа”; „Ето, той ще работи”; „Ето, това имаме, това имаме”.   

Слагахме някакви чавки по списък.  

  

Добре, а все пак, ако мислим така, като изследователи, а не като практици 

или политици, поне на теория - можеше ли да протече самата евроинтеграция в 

някакъв друг вариант, както и да е – като алтернатива? Историята никога не е 

едновариантна.  

  

Можеше.   

Можеше да стане, да.   

Можеше да имаме една много по-добре функционираща пазарна икономика, 

защото ние я осакатихме. Вместо да чакаме чак 99-та година, …   
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Ние взехме лошия пример на масовата приватизация от Чехия, лошия пример на 

шокова терапия от Полша, но приложена - в последния момент.   

Трябваше да тръгнем 93-та година (92-ра - 93-та). Нормално е. Ние имахме (по 

програма ФАР) страхотни, изчерпателни многотомници от най-професионалните екипи 

- какво ни се препоръчва за тази промишленост - какво ни е състоянието на текстилна, 

на винарска, на пивоварна, на всичко в индустрията и селското стопанство. Тогава 

имахме определени индустрии. Те просто влязоха, взеха данните, видяха всичко и 

казаха:  „Направете това като първа стъпка…”.   

По стоманодобив, например, имахме 12 варианта! 12, в които се предвиждаше – 

„да закрием този цех, но това да остане...“ Тогава имаше икономически връзки, пътеки; 

всичко бе направено, изчислено… Нищо не направихме от препоръчаното и то за пет 

години се срина. Ние умишлено го изчакахме до 95-96-та, та да се срине.   

Освен това, „щипнахме“ най-хубавите предприятия, които ги вкарахме в листите 

за масова приватизация. Някъде успяха, на други места фалираха тези дружества, 

защото пък тогава нямаше контрол. Нямаше…   

Като идея - защо „Шкода“ е успял и е станал такъв голям концерн? Само чрез 

масова приватизация…   

Ами при нас не успя никой.   

Сега, ето това са анализи, които трябва да бъдат направени. Как да развиеш 

икономиката, когато минаваш през пълен фалит на държавата, през безпрецедентна 

икономическа криза 1996-97-ма година  и когато инфлацията минаваше 4 цифрено 

число и 18 банки затвориха за няколко дни. И няма как да започнеш нещо да правиш по 

начин, по който поляци, унгарци и чехи са го направили са го направили още през 93-та 

година. А те наистина имаха функционираща икономика  95-та година, 96-та; 

функционираща икономика с частно участие, преструктурирана - с държавно участие 

донякъде, но с реално работеща икономика.  

  

Някои експерти казват, че тази свобода, която ни е дадена да си копираме, 

какъвто модел ни хрумне (в здравеопазване - такъв, пък в образованието - друг), 

води до хаос като краен резултат. Това имаше ли някакво ориентиране към…  

  

Това бяха политически решения.   

Не, не можеше. Защото тези сфери, които Вие изброихте, са абсолютно 

нерегулирани. Там няма европейски политики.  
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Не, въпросът е, че дори когато трябва да вземем, да речем, twinning с 

някого, ние имаме свобода да си изберем партньор.  

  

Имаме свобода.  

  

Ние искаме финландци или искаме британци, или французи, или германци  

…  

    

Точно така.  

  

А в резултат няма кохерентност между моделите.   

  

Няма.  

  

Това не можеше ли някак си да се предотврати?  

  

Можеше, ама е еднолично решение на министъра във всеки сектор. Политическо 

решение донякъде - на управляващото мнозинство, под натиск от поголяма страна… Аз 

Ви бях дала един пример, когато аз много държах - по повод twinning за използване на 

средствата европейските програми - да дойде един грък. Защото го видях, че беше 

фантастичен експерт и знаеше точно какво да се прави, как се планира. (Защото ние 

нямахме опит за работа с националния план в министерството….)  

А те сложиха, поради факта, че имахме някаква, такава - много силна връзка с 

Германия, един пенсиониран висш администратор на железниците; много приятен 

възрастен господин, който нищо не разбираше от европейски фондове. Ама нищо!  

Така че и политическите решения влияеха. Като не можеш да се пребориш, го 

приемаш и това е.  

  

Ние свършихме въпросите. Само да ми кажете още нещо, ако се сещате, че 

е много важно?  

Знаете ли кое беше важно и което, за съжаление, не го наблюдавам дори и сега 

– пред предизвикателството на председателството на България [на Съвета на ЕС], 

защото за мене то е предизвикателство. Това се случва един път в живота на чиновника. 

Ама общо взето, така е, нали след 18 години чак ще е следващото?  
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Ние седяхме до 9, до 10 часа вечерно време на работа. Като казвам „ние“ - това 

е било от 92-ра година натам. Никой не ни е задължавал, нито имахме бонуси 

европейски, нито сме били допълнително заплатени. Искахме нещо да се случи и това 

беше много голямо удовлетворение - че нещо се постига, че ти се явяваш на равно с 

другите, че тебе отчитат или по някакъв начин се доказваш…   

Това сега, първо, не го виждам. Значи, в пет и половина, пред което и да е 

ведомство да застанете, всичко живо напуска (може би някои политически структури да 

остават, защото някой може да им се обади). Не се интересуват и толкова.   

И, второ, няма я тази експертиза. Преди експертът казваше:    

„Аз не съм съгласен!  

Казваше го на…  министъра, на заместник-министъра. Защото той е платен за 

това - да каже:   

 „Не. Аз не съм съгласен. Вие си решете, както искате, но тук не е така, защото 

експертното мнение е така”.   

Сега се вика:  „Да.”   

А то не става с  „Да”.   

Дай Боже, да го отчетем добре по някакъв начин това председателство!   

  

Колега Панайотова, безкрайно съм благодарен за това, че отделяте време 

и внимание. Нещата, които казвате, са много важни. Трябва да се знаят тези неща.   

Още веднъж, огромна благодарност!   

  

  

Дата: 21.11.2017  

Интервюто взе проф. Георги Димитров  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 


