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

за членство в ЕС? 

 

Откровено казано, не бих могъл да определя такъв, именно защото за мене 

това беше процес. Това не беше събитие, не беше отделен акт. То беше един процес, 

при това процес на национално усилие и на национален консенсус, разбира се, което 

не се случва особено често. И от тази гледна точка, за мене, по-скоро, значението 

беше именно това – на едно съвместно, целенасочено общо усилие в името на една 

цел и една кауза. Което само по себе си е достатъчно впечатляващо!  

 

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? 

 

 Изхождайки от личните си впечатления, аз, по-скоро, бих казал, че това, което 

малко се знае, е именно тази част от процеса, която беше свързана с периода след 

подписването на Договора за присъединяване и до влизане в самия Европейски съюз, 

тоест, от пролетта на 2005 г. до 1 януари 2007 г. Тя беше свързана с един съвършено 

отделен етап - изцяло политически, свързан с ратификацията на договорите от 

съответните парламенти на 25-те тогава страни-членки на ЕС.   

Извън полезрението на обществеността остава целият процес на ратификация 

и работата, свършена от българската дипломация за неговото успешно приключване – 

преди всичко от гледна точка на сроковете. Не се знае значението и начинът, по който 

беше осъществено това, защото това беше пар екселанс външна политика. Разбира 

се - външна политика в изпълнение на всички държавни институции. Не само на 

Външно министерство и българските посолства - парламент, президент, правителство, 

а също така и на отделните български политически партии, доколкото те имаха 

съществена роля в търсенето на подкрепа сред своите европейски политически 

семейства за ратификацията. 

 

 А защо беше толкова труден този процес? 

 

Той беше труден, първо, поради самото естество на процеса, който 

предполагаше ратификацията в парламентите на всички 25 страни, но в някои страни 

това не беше просто един акт. Там самата процедура беше много сложна и имаше 

страни, в които това предполагаше не една, а няколко ратификации – особено във 

федералните държави, където документът преминаваше и през парламентите на 

отделните федерални единици. Примерно, в Белгия ратификациите бяха в седем 
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парламента. В Германия, ако не се лъжа, достигаха до 17, тъй като се предполагаше 

да бъдат ратифициране във всички местни лендери. Това беше едната страна.  

Другата беше, разбира се, чисто политическата, защото в много държави 

имаше резерви: резерви по принцип към разширяването (под влиянието на местни 

евроскептични партии, които бяха доста силни) и резерви конкретно към България и 

Румъния, които следваха процеса на първите десет и стоеше въпросът дали и доколко 

те са извървели своя път.   

 

Дори и след като беше подписан Договорът за членството в ЕС? 

 

Дори и след като беше подписан.  

Аз бих казал, че дори и сега – десет години след присъединяването – в много 

страни, особено в Западна Европа, евроскептицизмът расте… При това не само към 

България и Румъния, а и към други страни от Източна Европа. За съжаление, дори и 

български министър си позволи в Брюксел да коментира (съвсем конюнктурно), че 

страната ни е приета ЕС неподготвена. 

 Това е един процес, който не се изчерпваше с акта на влизане. Напротив, той 

продължи да се развива след това, защото се оказа, че институционално и 

териториално обединението на континента беше много по-лесно, отколкото в 

съзнанието на хората. И досега релацията  „ние“-„те” продължава да съществува и от 

двете страни. Ние говорим за тях като за „Запада”, те говорят за нас като за „Изтока” - 

с всички импликации, които се влагат в тези понятия. 

 

Към момента на началото имаше ли някаква конкретна визия за целите на 

присъединяването на България към ЕС? 

 

Да. При това достатъчно ясна.  

Тя се вписваше, най-общо казано, в това, което доминираше този етап на 

политическите отношения в Европа като цяло след падането на Берлинската стена – 

обединението на континента. След толкова години разделение след Втората световна 

война импулсът към обединение беше много силен и в източната, и в западната част 

на континента, а общата политическа цел беше именно тази. Конкретната цел вече 

беше страната да се включи във всички тези съществуващи механизми на ЕС към 

това време; да бъде част от една обединена Европа.  

 

А по-инструментална или по-ценностна беше ориентацията на България? 

В смисъл, имаше ли идея какви конкретни проблеми ще си разрешим с 
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присъединяването на страната към ЕС или по-скоро идеята беше да се 

приобщим към ценностите на Западна Европа? 

 

Определено на първия етап преобладаваха ценностите и  политическите 

нагласи – да бъдем част от тази по-широка общност и, не на последно място, да 

живеем, както живеят гражданите на тази по-широка общност. Докато, естествено, 

познанието -не за финала, а за пътя към финала, беше значително по-малко - за това 

какво трябва да се извърви; какви реформи трябва да се направят в страната и какво 

това означава: за обикновените граждани, от една страна, за институциите, от друга и 

за политическата система като цяло. А още по-малко пък - за конкретните отражения, 

които това ще даде в рамките на процеса.  

 

 А спомняте ли се да е имало официален форум, на който да се е 

обсъждала визията на България? 

 

 Поне аз нямам спомени, но и не смятам, че това е въпрос за един конкретен 

форум и  - защото присъединяването към ЕС не може да се затвори просто в едно 

събитие.  

Затова и, откровено казано, не бих и очаквал, че такъв форум би бил 

ефективен. Да, на множество различни форуми това е било предмет на обсъждане. И 

това е по-логично, защото едва ли един форум може да роди цялостната визия за 

това какво представлява еврочленството. Безспорно, повечето подобни дебати бяха в 

политическата сфера. Значително по-малко от тях бяха специализираните и то на 

един относително по-късен етап, когато започна конкретната работа по 

присъединяването. Да, спомням си още в периода 95 г. - 96 г., когато България 

трябваше да подготви отговорите на така наречения въпросник, (по всичките глави, по 

всичките теми), имаше многократни обсъждания – и специализирани 

вътрешноведомствени, и междуведомствени, и публични. Но те вече имаха по-

практическа насоченост тогава. Преди това по-публичните бяха с по-политическа 

окраска.  

 

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

по подготовката за членство? 

 

Безспорно. Още започвайки от този етап, за който аз имам известно 

наблюдение – отговорите на въпросника, те, до голяма степен, бяха ведомствено 

профилирани - при наличие на съответните водещи министерства по всяка от главите. 
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Разбира се, редица теми бяха междуведомствени. Те не можеха да бъдат 

затворени само в една институция. На етапа, за който говорихме, по-късно - за 

ратификацията, също имаше съвсем ясно разделение. Само че то вече не беше на 

базата на ресори, а на ниво държавни институции. Там то се осъществяваше и се 

координираше основно от Външно министерство, но с участието на парламент, 

президентство и правителство.  

 

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

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

 

Съвсем естествено, това беше свързано с характера, първо, на самите 

преговорни глави, тъй като някои от тях бяха значително по-трудни и по-тежки, а и 

предполагаха сериозни реформи. Затварянето на тези глави трябваше да приключи, 

първо, с консолидиране на адекватна политическа визия и, второ, с нормативно 

хармонизиране и институционално съответствие на ситуацията в страната. Докато 

част от другите бяха по-скоро констативни, което е нормално и естествено. 

Естествено, най-трудни бяха главите „Правосъдие и вътрешни работи”, които и досега 

за всичките страни-кандидат членки, които кандидатстват за членство в ЕС, 

продължават да бъдат основният проблем. Така че и това бе естествено.  

От една страна, причината за различното времетраене на преговорите беше в 

самото структуриране на преговорния процес, от друга страна, в състоянието - във 

всяка отделна страна - на проблемите в конкретната сфера.   

 

А кое беше най-тежкото – че трябва да приемем законодателство, което е 

коренно различно от нашето, или че то влизаше в противоречие с 

функциониращото законодателство в страната? 

 

И едното, и другото - дотолкова, доколкото трябваше да се промени цялостната 

рамка. В много случаи приемането на един необходим закон, който беше по 

преговорните глави, имаше своите импликации в изключително много сфери. Това 

водеше до промени в страшно много сфери, което никак не беше лесно като процес.  

Между другото, това, което следва да се отбележи, е, че - дори след 

подписване на Договора за присъединяване - България беше приела ангажимент на 

извърши хармонизация на законодателството си, ако не се лъжа, с над стотина 

закона. Тогава дори беше взето решение парламентът да работи без почивки, без 

отпуски в продължение на година и половина, за да може да се осъществи това. 

Затова казвам, че това беше целенасочено общодържавно усилие, за да могат да 
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бъдат приети всички тези закони. И аз не един път съм чувал тогавашният премиер 

Станишев да разказва как е бил шокиран от първата си среща с Барозу, който му е 

казал, че просто е изключително скептичен (става дума още за август 2005 г., когато 

тогавашното правителството влезе във функциите си), че България ще успее за една 

година и нещо да се справи с всичко това. Така че самият факт, че цялото 

законодателство беше на практика завършено, беше един сериозен успех.  

 

Как на практика се изработваше позицията на страната ни по дадена 

преговорна глава?  

 

Доколкото имам впечатления, естествено, тя се изработваше, първо, от 

съответното водещо министерство по всяка от главите - в координация, разбира се, с 

много други ведомства, които имаха отношение към нея, а след това се приемаше 

чрез Секретариата на Министерския съвет по евроинтеграция. Респективно, там, 

където беше необходимо - и със съответните решения на Министерски съвет, а в 

редица случаи - дори и със съответните парламентарни гласувания. 

 

А знаете ли дали е имало участие на неправителствени организации и 

браншови организации в изготвянето на българските позиции? 

 

Определено, да. Имало е такова в различните сфери, включително и на 

синдикални, работодателски и други структури. 

 

Имаше ли министри, независимо от кой кабинет, за които членството на 

България в ЕС беше личен политически приоритет? 

 

Да, определено.  

Даже се замислям имаше ли министри, за които това да не е. Защото във 

всички тези кабинети, които по един или друг начин бяха ангажирани с 

еврочленството, това се бе превърнало във водеща задача. Говоря от момента от 

подаването на молбата за членство, което стана 1995 г., до самото ни влизането в ЕС, 

всички кабинети по един или друг начин бяха ангажирани.  

Разбира се, колкото повече напредваше процесът, толкова повече бяха 

ангажирани тези наши колеги. Безспорно, най-персонално това бяха преговарящите, 

както и министрите на външните работи и премиерите във всички тези правителства. 

Така че те бяха, в една или друга степен, двигателите на този процес, което е логично 

и естествено.  
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Нямате впечатление от някого, който особено много се е откроявал? 

 

Аз бих започнал от Бокова, на която това беше лична кауза, (която 

координираше подготовката на първоначалните документите за членство и 

осъществяваше диалога с Комисията), минавайки през Кунева, която водеше 

преговорите на последния етап, като се мине и през външните министри Паси и 

Калфин, премиерите Симеон Сакскобурготски и  Станишев. Това бяха все хора, които 

носеха тази идея и  персонално в себе си - действително като кауза и за тях това беше 

нещо повече от просто служба.  

 

А имате ли впечатления да е имало разлика е начина, по който различните 

главни преговарящи са водили процеса?  

 

 Не, трудно ми е да кажа. Затова не бих коментирал.  

 

За първия програмен период на нашето членство в ЕС е имало предвиден 

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

политическите ни приоритети. По какъв начин се определяха те, ако имате 

впечатления? 

 

Впечатленията ми са много повърхностни, затова не бих спекулирал.  

Въпреки че, естествено, те следваха до голяма степен, първо, вече 

натрупаното, което беше в предприсъединителния период – тези приоритети, които 

бяха формулирани още тогава: защото до голяма степен имаше приемственост между 

тези цели, които стояха в предприсъединителния период и след това.  

Второ, те също така в много голяма степен следваха и бюджетното 

разпределение в самия ЕС и профила на страната – а за България, безспорно, това от 

една страна бяха кохезионните фондове, от друга страна, фондовете, свързани с 

Общата селскостопанска политика. Така че, включително и от гледна точка на 

количествени параметри, приоритетите бяха най-вече в тези сфери. 

 

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

обратното – някоя страна, от която да сме срещали повече съпротива? 

 

Сега дойде моментът да говорим за ратификацията.  
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България, безспорно, имаше много сериозна подкрепа от редица страни и 

същевременно имаше доста скептицизъм от други.  

Между другото, в самия процес на ратификация от няколко страни имаше 

буквално надпревара коя първа ще ратифицира договорите за присъединяване на 

България и Румъния. Първа това стори Словакия, което направи доста нещастни, 

например, унгарците, които също искаха да бъдат първи. Те бяха втората страна, 

която ратифицира Договора. Всички страни от Централна, Източна и Южна Европа на 

практика подкрепяха еднозначно присъединяването на България и Румъния. Като в 

много случаи самата ратификация не беше предмет на политически дебат, а по-скоро 

беше тържествен акт. Аз имам преки впечатления как тя се проведе, примерно, в 

Гърция, когато българският президент, Първанов, присъстваше на гласуването в 

гръцкия парламент за ратификацията на Договора. Цялата гръцка политическа 

система подкрепяше присъединяването на България и Румъния.  

От друга страна, имаше страни, които бяха доста резервирани - първо, по 

принцип - към един широк процес на разширяване и второ, конкретно към България и 

Румъния. Като в част от тях имаше доста силни евроскептични партии, които даваха, 

от една страна, храна за подобни нагласи в обществото, от друга страна, отразяваха 

тези нагласи в политическия дебат.  

Най-трудни бяха, безспорно, преговорите в страни като Холандия, Германия, 

Франция, Дания, Белгия, които формулираха и най-много изисквания още в процеса 

на преговори. Част от тях обвързваха позицията си с констатациите от 

мониторинговия доклад, който тогава трябваше да излезе някъде в ранна есен на 

2006 г. Това бе твърде близко до самата дата на членство и, от тази гледна точка, те 

бавеха самата си ратификация.  

Тук бих казал няколко думи и за механизма и организацията в подхода на 

България към изобщо ратификационния процес. Както стана дума, в него бяха 

включени основните български институции. Той се координираше от Външно 

министерство. И първото нещо, което направихме тогава, започвайки от август 2006 г., 

беше да осигурим един сериозен анализ и да разработим конкретна програма за 

действие по ратификацията - страна по страна и институция по институция. Тогава 

беше направена и специална среща на българските посланици от всички страни-

членки на ЕС. (Дълго време не се беше правила подобна регионална среща на 

българските посланици – идея, която после, след 2006 г., прерасна във вече 

традиционните и досега ежегодни юлски конференции на българските посланици).  

Тогава, в рамките на този анализ, бяха разработени конкретните действия – 

къде ще се работи на равнище посланик - със съответните институции в страната, 

където процесът беше по-лесен; къде се налага това да бъде изнесено на едно по-
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високо ниво, примерно, парламентарно - тогава много сериозна външнополитическа 

активност осъществяваше председателят на парламента Георги Пирински. Но не само 

той, също председателят на Комисията по външна политика Паси. Не на последно 

място и отделните парламентарни групи - партийните парламентарни групи в своите 

политически семейства, както на ниво Европейски парламент, така и на ниво отделни 

национални парламенти. Защото имаше доста политически семейства, основно от 

десния спектър, които бяха твърде скептични. Затова беше важно България там да 

бъде представена като страна и съответните български политически формации, най-

вече от десния спектър, да защитават също. Това го имаше. След това - къде ще се 

търсят активни контакти на ниво президент. Своя много значима роля в процеса имаха 

и премиерът Станишев, външният министър министър Калфин, министърът по 

европейските въпроси Кунева.  

Всичко това беше буквално анализирано и разписано - както от гледна точка на 

подхода, така и във времето, за да се постигне най-големият ефект. И в крайна 

сметка, този подход сработи. Тук аз бих споменал специално за някои от колегите, 

където беше най-трудно – примерно, за Холандия (посланик Порязов), Германия 

(посланик Плугчиева), Великобритания (посланик Матев), Белгия (посланик Георгиев),  

Франция (посланик Бокова) … Боя се, че пропускам и други колеги. 

Например в Германия българският посланик Плугчиева беше обиколила всички 

парламенти за всичките лендери – без изключение. Навсякъде тя беше позната и 

навсякъде беше аргументирала българската позиция и необходимостта от 

ратификация. Тя беше навсякъде позната и аз дори бих могъл да кажа, омръзнала на 

местните депутати до степен, че те наистина знаеха, че това е изключително важна 

задача. Германия, между другото, беше последната страна, която ратифицира 

договора - през ноември 2006 г., почти в последния момент.  

Същото би могло да се каже до голяма степен за дейността на посланик 

Порязов в Холандия, която винаги е била евроскептична страна, но която тогава 

относително рано ратифицира Договора. Впрочем, в тези две страни имаше може би и 

най-много гласове „против” и „въздържали се” при гласувания в парламента – докато в 

повечето страни гласуването беше почти стопроцентово „да”.  

 Не можем да изключим, разбира се, Бокова, която по това време беше 

посланик във Франция - и там беше изключително труден процесът на ратификация. 

Наложи се да има посещение и на ниво премиер, и на ниво външен министър и, ако не 

се лъжа, дори на гласуването на ратификацията присъстваше и тогавашният 

министър Калфин в парламента им.  

Така че тогава имаше много сериозна роля на съответните посланици. Колебая 

се дали да спомена и за негативни примери.  
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Това също ще е интересно! 

 

Преди това бих искал още веднъж да подчертая, че всички институции 

работеха много ангажирано. Разбира се, имаше и изключения, макар и много рядко.  

Аз си спомням едно посещение на българския президент в Румъния през 2006 

г., където - естествено, основната тема тогава беше процесът на ратификация 

(впрочем, това е също плоскост, която трябва да се спомене – координацията на 

действията между България и Румъния в целия този процес, която се осъществяваше 

основно на работно, но също така и на високо политическо ниво). По време на тази 

визита на българския президент, непосредствено преди започването на официалните 

разговори между двете делегации, един български посланик в страна, която по 

принцип беше позитивно настроена и нямаше проблеми,  ме информира спешно по 

телефона, че току-що съответният парламент е ратифицирал Договора - за което, 

естествено, веднага информирах президента. Предстоеше пресконференция след 

разговорите и той каза: 

„Ето, сега ще съобщим една прекрасна новина, която дори нашите румънски 

домакини вероятно още не са получили като информация.“  

Оказа се обаче, че нещата не стоят точно така. Докато течаха разговорите, 

спешно получих ново позвъняване от посланика, защото се оказа, че Договорът не е 

ратифициран, а просто е бил подложен на обсъждане - при това не в пленарна зала 

на парламента, а в една от комисиите, които е трябвало да го внесат. Което 

показваше, че за съжаление, в конкретния случай, не просто отсъстваше активност от 

страна на посланика, но дори нямаше и информация за това, което се случва.  

Това беше един от примерите, когато персоналните политически пристрастия 

на посланика влязоха в конфликт с националните интереси. 

 

А как се справихме с тази ситуация, защото това вероятно е имало много 

лош отзвук? 

 

Не, нямаше никакъв отзвук - просто защото информацията беше предадена на 

президента малко преди да започне пресконференцията. Но ако тази неточна 

информация бе прозвучала официално от устата на президента, това щеше да изложи 

не просто и не само него, но преди всичко държавата ни.   
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Със сигурност! Добре, че сте овладели ситуацията все пак!  

 

Тук големият проблем е по-скоро в това, че изобщо се създаде подобна 

ситуация. 

 

А доколко е вярно, според Вас, че ЕК е била „най-големият приятел на 

България“ по пътя към членство в ЕС? 

 

До голяма степен, да.  

ЕК беше институцията, която максимално подпомагаше България и, от друга 

страна, ЕК много често беше институцията, която беше най-критична към това, което 

се случва. Най-вече, към това, което не се случва в рамките на подготовката - защото 

тя разполагаше с най-конкретната и детайлна информация. Докато в страните членки 

дебатът по присъединяването беше по-скоро политически, в ЕК ставаше дума за 

конкретика по изпълнение на критерии. И беше много логично там диалогът да бъде, 

първо, много по-работен, и второ, много по-детайлен. А когато се опре до детайлите, 

там се искаше постигане на изискванията - до последно.  

 

Според Вас изразът „Евро-атлантическа интеграция” е повече отражение 

на реална тясна обвързаност на процесите на присъединяване към НАТО и ЕС 

или е просто удобна езикова формулировка? 

 

Преди всичко политическа практика.  

Даже бих казал, негласно политическо изискване - дотолкова, доколкото на 

практика всички страни, които се присъединиха към ЕС, преди това станаха членки и 

на НАТО. Това беше, от една страна, гаранция, при това двупосочна – и по отношение 

на НАТО, и на ЕС, че съответната страна неотклонно ще следва тези ценности. От 

друга страна, гаранция за сигурност и стабилност на самите страни: първо, защото им 

гарантира сигурността; второ, защото им дава перспектива за пътя към 

евроинтеграция.  

Между другото, това продължава и до момента с едно изключение, разбира се, 

което е негласно прието (става дума за Сърбия). Това не се изисква и няма да се 

изисква за Сърбия, очевидно, предвид войната, в която НАТО участваше по повод 

Косово. 

 

Спомняте ли си да е имало геополитически обстоятелства, които да са 

повлияли на предприсъединителния процес? 
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 Безспорно, да - в положителен план, защото самото разширяване стана 

възможно след промените в източна Европа. Обединението на континента - като 

импулс, като инициатива - беше разположено в тази геополитическа рамка. 

Ако се има предвид негативни геополитически фактори, за България и за 

Румъния, това бяха войните в бивша Югославия. България се оказа на практика от 

„грешната страна“ на Югославия. Тя беше и физически откъсната и отрязана от 

Централна Европа, от интегрирана Европа, доколкото цялата комуникация на 

България минава през Югославия. Това оказа крайно негативно влияние не само в 

политически план – през призмата на процеса на евроинтеграция, но и от гледна точка 

на икономическите процеси и развитие на страната – защото целият интерес на 

сериозните чуждестранни инвеститори беше съсредоточен върху Централна Европа. 

Източна Европа, докато България и Румъния оставаха встрани - като част от една по-

несигурна и нестабилна периферия.  

Аз бих казал, че това продължава да оказва влияние и  досега - през призмата 

на основния проблем на страните от региона: корупцията и организираната 

престъпност. На практика, организираната престъпност и корупцията бяха в много 

голяма степен генерирани в резултат на войната и ембаргото. Там, където има война, 

където има ембарго, неминуемо се появяват организирана престъпност, корупция, 

трафик на хора, стоки (в случая – преди всичко горива), оръжие... Ние и досега 

продължаваме да сме свидетели на своеобразен „остатъчен ефект“ от всичко това, 

което се случваше тогава. Нещо, което много лесно се създава и много трудно се 

изкоренява; защото това води до появата на икономически силни (но криминални) 

субекти, които след това разлагат самата тъкан на държавата и обществото. Те 

навлизат много дълбоко в обществените и политическите структури, включително и 

институционално стават доста влиятелни.  

Така че, от тази гледна точка, аз бих казал, че до голяма степен проблемите, с 

които и досега се свързват България и Румъния, не са само и единствено проблеми на 

България и Румъния, колкото са следствие от процесите, които се развиха в региона.  

 

Според Вас имаше ли нещо в процеса на подготовката, а след това и на 

самото присъединяване към ЕС, което е можело да стане „другояче”? 

 

Сигурно. Едва ли може да се говори за процеси, които по един или друг начин 

са били вкарани в коловоз и са били абсолютно безалтернативни. Да, конкретни неща 

биха могли да протекат по друг начин. Общата нагласа обаче, според мен - много по-

трудно.  
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Разбира се, за България и Румъния ключово беше решението за отделянето им 

от общата група. Доколко това можеше да бъде преодоляно от българска страна, 

много трудно е сега да се спекулира. Но като цяло - от гледна точка на посоката на 

развитие и протичането на самите процеси - те бяха достатъчно еднозначно 

формулирани и се вписваха в една всеобща политическа нагласа в Европа.  

 

 Кои са тримата експерти, които задължително трябва да интервюираме? 

 

 Първият безспорно беше Бисерка Бенишева – за нейната роля и водеща 

експертиза през целия предприсъединителен период, включително и като директор на 

Дирекция „ЕС“ в МВнР. В графата експерти аз бих включил и политическото ниво, 

защото експертизата на някои от политиците също беше изключително висока, а 

ролята им в процеса – огромна. 

  

 Експерти или лица от политическото ниво – тримата души, които в 

никакъв случай не бива да пропускаме. 

 

 Тук отново бих повторил имената на Бокова – която беше в основата на 

стартирането на процеса и, естествено, на Кунева – която финализира преговорите.  

 

 Благодаря Ви!  

 

 

 

Дата: 26.05.2018 

Интервюто взе Любомира Попова 

 

 

 

 

 

 

 


