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

членство в Европейския съюз? 

 

Това беше ярко време и в ярко време човек има ярки спомени. Всеки ден беше 

специален. Всеки ден беше със свое собствено лице, със свой характер. С решения, с 

трудности, с лидерство, от което зависи съдбата ни. Време,,в което изградихме и 

авторитета на България пред европейските институции и пред останалите държави - 

членки. Компресирано, сгъстено време. Много научихме, опознахме издържливостта 

си, поставихме на добра основа самочувстието си като знаещи какво искат хора и 

можещи да го постигнат.    Ако Вие сте очаквали да кажа един конкретен спомен, 

сигурно мога да изброя много такива. Но това са случки, а усещането за време е 

запомнящото се. Няма с какво да се сравни в историята ни и след това. Уникален 

исторически момент.  

 

Разкажете някоя конкретна случка, ако се сещате. 

 

Безброй са! Комисията, посещенията в страните - членки, обемът документи и 

реакцията ни като виждахме количеството работа, която трябва да се свърши в 

невъзможни срокове, българският парламент, европейският парламент, 

предубежденията, политическата конюнктура и у нас, и в другите държави, избора на 

момент да повдигнеш въпрос, подбора на аргументи.....и хората, с които го правех. 

Прекарвахме повече време заедно отколкото със семействата си, но не чух някой да 

се оплаква. Истинска мотивация! За мен това с лица, събития, характери. И интервюто 

ни може да бъде калейдоскоп от такива случки. Може би някога трябва да го 

направим. Но сега искам да обобщя с една дума- и тя е изграждане, процес. Това не е 

" случка" , а " случване". Случи се/ получи се  най-важното – изграждане на екипа, 

начин на взимане на решения, удържане на тези решения докрай. Така се гради 

държава.  

Друг важен елемент на "случването" беше  процесът на формиране на 

общественото мнение, борба с митовете, което беше постоянен съпътстващ процес на 

преговорите: - от това как ще ни забранят шкембе чорба до как забранявали кривите 

краставици в Европейския съюз; как щели да ни забранят да варим ракия… 

Подбирам смешните, забавните от дистанцията на времето лъжи. Думата " фалшиви 

новини" още я нямаше измислена, но аз изпитвах отровната пропаганда всеки ден. 

Нямам съмнение, че влизането ни в ЕС не е било желано от всички, че има 

геополитика не в подкрепа на членството ни.  
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И това , което се "случи" пред очите ми беше сработването на  нашата 

интуиция, националната ни интуиция, която не ни подлъга. Каквито и гласове да 

имаше, те не успяха да разсеят и да разфокусират общественото мнение, че ние 

искаме да сме там и знаем защо. Дори и да е в някои случаи по-скоро интуитивно, 

отколкото да знаеш ползата от всяко едно действие, но това удържа. Общественото 

мнение " подпря" гласуването н българския парламент. И всъщност, когато влизахме в 

Европейския съюз, целият парламент (абсолютно целият парламент!) гласува „за”. 

Имаше един единствен глас „въздържал се" Оттогава нито веднъж това постижение не 

е повторено.  

 

Според Вас какво трябва да се знае за пътя на България към членство в 

Европейския съюз, а все още не се знае? 

 

Мисля, че по време на нашите преговори ние много повече знаехме за 

Европейския съюз, отколкото сега. И го казвам с известна горчивина, защото не 

надградихме самочувствието си на можещи хора. Не трябва да очакваме, че ще 

настъпи момент , в които всичко ще бъде решено, всичко ще бъде познато в ЕС. 

Климатичните промени, миграцията, тероризма, изкуствения интелект- това са темите 

днес и сигурно утре ще има оше. За да сме подготвени за тях трябва да знаем имаме 

ли инструментите, с които да се справяме, организацията, която е най- подходяща. 

Какво да оставим за общо решение , какво да запазим за национално. Голямата 

разлика сега е, че при преговорите трябваше да се адаптираме към вече установена 

политика. А сега можем да я формираме.  

Членството е усилие, което не завършва с влизането в ЕС. И е национална политика, 

насочена навътре, към държавата. И ето един пример -  целите на Европейския съюз 

продължават да са свързани с  изравняването на  жизненото равнище, (затова е тази 

солидарност), когато влизат по-бедни страни, се знае предварително, че на тези 

страни дълго време ще се изплаща помощ, за да може те да напреднат. Помощта е 

максимум 4% от брутния им вътрешен продукт. Повече от това не може. По време на 

преговорите аз постигнах тавана.  

Зависи от нас как ще пазим чистотата на фондовете - да не отиват в ръце, в 

които не трябва да отиват. Когато си член на ЕС получаваме пари за инфраструктура 

от европейските данъкоплатци, но освободените от националния бюджет пари за 

пътното строителство, например - това е твоя национална отговорност да решиш - 

дали ще отидат за образование, дали ще отидат за здравеопазване или ще отидат 

отново за транспорт. Това е решение, което всъщност добавя едни 4% допълнително 
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към брутния вътрешен продукт, но трябва много внимателно да прецениш къде има 

най-голяма нужда от тях. 

 

Към момента на началото на преговорите имаше ли някаква ясна визия 

какви точно цели България иска да постигне с присъединяването към ЕС, отвъд 

общата идея да не изоставаме от останалите бивши соц-страни? 

 

Искахме нормален живот по правилата, напредък, промяна към добро. И да, 

разбира се гаранция, че няма никога да се върне тоталитарно управление.  

Това е политически избор. Най кратко казано - демократично управление, 

върховенство на закона, свобода. Решението е взето още 1992 г., изпълнено 1993.  

Ние имаме една  особеност при преговорите. За разлика от десетте 

източноевропейски страни, когато ни дават зелена светлина за започване на 

преговорите нито имаше дата за присъединяване, нито имаше дата за приключване 

на преговорите, нито имаше финансова рамка. Нищо. Нито едно от тези три неща. И 

много политици не вярваха, че ще преодолеем препятствита, лесно можеше да се 

прекъсне всичко. И после на мястото на неслучилото се щеше да се настани 

недоверието към ЕС, към западната, либерално демократична организация на 

обществото.  

 

А имаше ли го това осъзнаване каква точно искаме да видим България? 

 

Аз смятам, че да.  

Преди години аз предложих едно мото на моите  политически усилия – „Да 

върнем нормалността!“. Искаме нормална европейска държава. Въпросът е как да го 

направим тук и дали имаме достатъчно енергия - не просто да приемем правилата,  а 

да ги поддържаме.  

Ако в момента трябва да избера кое е най-важното сега за нас, (за да бъдем 

нормална европейска държава), това е силните и независими институции, с можещи 

хора в тях, търпението и културата на отношенията на политическо ниво. МНого  от 

законите, приети заради преговорите  създадоха нови органи. Нормално. Те не са 

съществували преди това. Ето, например антидискриминационният орган.  Защитата 

на потребителите - по същия начин. Не съществуваше Комисия за защита на 

конкуренцията, защото, когато имаш командна икономика, администрирана икономика, 

нямаш конкуренция. Всичко това мина през преговорите. Ние не сме имали закон за 

отпадъците преди преговорите, помислете си. Каква искаме да видим България е 

лесно да се отговори емоционално- ние обичаме страната си. Но нищо не започва без 
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хора и нищо не издържа без институции. Ясно да кажа- искам да видя България с 

институции и мотивирани хора, кого да работят в тях. По време на преговорите 

показахме, че можем да го направим. И сбъднахме мечтата си.  

 

А имаше ли някакво устойчиво „разделение на труда” в екипите, 

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

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

 

Не е възможно да водиш преговори, ако нямаш добре експертиза и желание да 

усвоиш детайлите. След като поех и министерския пост, заедно с главен преговарящ, 

аз трябваше да  комбинирам  и политическата отговорност. 

Далеч не във всички страни е така. Обикновено главният преговарящ е с 

повече експертно-техническа насоченост и по някакъв начин той бива пазен от 

политическите бури. При мене нямаше този лукс. Аз трябваше и да отговарям в 

Народното събрание на всякакви въпроси от всички политически сили. Между мене и 

останалите политически сили нямаше буфер. И това е сложно, но това ми даде 

възможност да обяснявам какъв е смисълът на чисто експертните действия, които 

моят екип правеше. 

Дали е имало разделение…? Ние не направихме министерство и аз смятам, че 

това беше правилен начин - защото иначе означаваше да взема от отделните 

министерства хората, които се занимават с европейска интеграция. А това нямаше да 

е добре, защото те нямаше да може да разчитат на целия екип на министерството си  

- има много правни въпроси при подготовката на закони; много трудно е да се намери 

един универсален правен отдел, който да разбира абсолютно от всички видове 

закони. Ние имахме огромно количество ново законодателство. Докато, примерно в 

Министерство на финансите, освен че си познават директивите, може да се обърнат и 

към всички дирекции, които се занимават със специална материя. 

Колкото до Брюксел, там всъщност има ротация, въртяха се колеги, които бяха 

тук - отиват в Брюксел, връщат се, заминават други и така нататък, което беше много 

полезно. В Брюксел е много важно да се поддържа връзка с генералните дирекции на 

Комисията, за да може - още преди да сме направили крачката, да се направят 

необходимите консултации, за да знаем правилна ли е посоката. 

 

А защо, според Вас, по някои преговорни глави преговорите приключват 

по-бързо, по други се проточват над 3 години? 
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Степен на сложност, степен на вътрешна подготовка, борба с интереси на 

други страни, способност да прилагаме новите закони.  За нас беше особено трудно 

„правосъдие и вътрешен ред”, причините ги виждаме и днес. „Конкуренция” е 

изключително трудна глава, защото е свързана с държавните помощи. Те са често 

пъти свързани със съдбата на губещи предприятия, но зад тях стоят семейства, хора, 

които ще загубят работата си.  

Но пазарната икономика, която е нещо много хубаво за предприемчивите, по 

време на преговорите поставя на голямо изпитание историческото ни наследство от 

социалистическата икономика, където дори и едно предприятие да е губещо, му се 

дават държавни пари. Така беше, примерно, в стоманодобивната индустрия с 

Кремиковци, БДЖ има определени затруднения и винаги е имало. Тоест, държавата 

трябва да си направи сметката.  

Ние взехме максималното като преходни периоди, за да може да се удължи 

тази държавна помощ, но, за съжаление, както виждате, нещата приключиха така, 

както се предвиждаше, че ще приключат. Защото в един момент трябва да прецениш 

искаш ли да даваш държавна помощ на предприятие, което не може само да се 

оправи, (не е жизнеспособно) или предпочиташ тези пари да ги дадеш за 

преквалификация, а когато се преквалифицират хората, да им дадеш наистина 

препитание в ръцете.  

Проблемът е болезнен. Аз не го подценявам по никакъв начин. Това са десетки 

хора, които трябва да променят начина си на работа. Но вижте, такъв е светът, в който 

живеем и е по-добре това да се знае от рано.  

 

А как се преборихме с този проблем, когато предприятията не могат да 

бъдат конкурентоспособни и хора остават без препитание?  

 

Това е преструктуриране на икономиката. За мое голямо съжаление трябва да 

кажа, че преговорите започнаха  късно и с много грешки в иконимическата политика на 

България  

Тези десет години според мене са много тежко изпуснати за България, защото 

можеха да се направят по много по-добър начин много неща. Приватизациите можеше 

да не случват по начина, по който се случи в България - буквално да се изгребат 

предприятия! Включително и печеливши предприятия и да остане само черупката, 

колкото да остане нещо, на което да се затвори вратата. А машини, контакти, 

търговски партньори - всичко това да бъде изнесено на практика и да останат само 

пасивите за държавата, а активите да останат единствено в частни ръце. Не протече 
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по най-добрия начин този процес в България, бих казала - за голямо съжаление. 

Изключително труден период за нашата страна. Изключително труден.  

 

А защо се получи така? Защо не успяхме да се справим… 

 

Това вече е въпрос, на който не аз трябва да отговарям… Не е свързан с 

преговорите. На практика преговорите до голяма степен и влизането ни в Европейския 

съюз буквално спасиха една голяма част и от регионите ни. На нас в момента 70% от 

търговията ни е с ЕС - дадоха ни търговски партньори, дадоха ни възможност да 

правим инфраструктура и дадоха сигнал, че България е стабилна и ако сложиш 

инвестициите си тук, най-вероятно е да не ги загубиш, защото ще се развиват по 

същите правила, по които се развиват и в останалите страни.  

Така че имаше много голям икономически смисъл влизането на България в 

Европейския съюз 

Спомням си една случка - на времето говорих със свой колега датчанин и го 

попитах:  

„Вие защо всъщност искахте да влезнете в Европейския съюз?” 

А той се разсмя и каза: 

 „Знаеш ли, до голяма степен отговорът ми ще ти бъде много любопитен - 

заради свинското месо. Това беше основното.”  

Да. Това е. Те са големи производители на свинско месо и продават… Без 

тарифи, без ограничения, съвсем свободен пазар.  

Това е все едно един българин, ако го попитате - „Защо влезе в Европейския 

съюз” и той да каже: 

 „Защото мога да продавам зеленчуците  си навсякъде”.  

И ако ние имаме подготвено земеделие, ние наистина можем да го направим. И 

не става въпрос само за селскостопанска продукция. Също и всяка друга. И друга 

далеч по-високотехнологична, макар че, честно казано, аз не виждам абсолютно нищо 

лошо, ако България вложи и наука, и производство, в отглеждане на селскостопанска 

продукция, която действително да е с изключително качество. ДАтчаните имат 

държава,,която е застанала зад плана на производителите и го е направила. 

БЪлгария?  

 

Разказахте много подробно за главата „конкуренция”, която е наистина 

най-тежката. А при другите глави, които продължават по-дълго, кое беше най-

трудното? Сама казвате, че едни глави бяха много трудни, други бяха по-лесни. 
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Аргументацията, фактите, които трябва да имаш. Например за земеделските 

субсидии. НЕ можеш просто " да поискаш". Трябва да имаш статистика какво 

произвеждаш и какво си получавал от собствената си държава като помощ.  

А вие знаете в какво състояние беше селското ни стопанство. За определяне на 

това върху каква основа ще ни помагат, те искаха данни от 98-ма за всички страни, не 

само за нашата, 98-ма година като референтна година. Само че това е след ТКЗС-

тата и след като земята на практика в България престава да се обработва. Какво сме 

правили за преговорите, за да можем да достигнем това, което достигнахме, беше 

истинско чудо.  

Разбира се, тук искам да кажа, че това са данни, които се дават от Министерство на 

земеделието. Те не се измислят нито във Външно министерство, нито в Министерски 

съвет. Ако можеш да докажеш, че си произвеждал, те ще приемат доказателствата. Не 

е на доверие. Ще проверят. Ще проверят и аграрната ни статистика, и общата ни 

статистика, за да разберат дали наистина е така.  

И това се отнася почти за всичко.  

Същото това беше и в „правосъдие и вътрешен ред” - хората искат да видят 

осъдени лица. Не можеш да имаш доказателства, че има корупция в страната и да 

нямаш осъдени за корупция. Няма как да стане. Не е убедително. Не можеш да се 

пазариш. Не върви, защото излиза, че се пазариш със собствения си народ. Нашият 

народ, общественото мнение в България казва „Има корупция”. Няма да говоря за 

процентите. Има. И то го усещаме като нещо чувствително. След това не можеш да 

убедиш партньорите си, че народът, от името на който ти преговаряш, не разбира за 

какво става дума. Тоест, това, което те искат, е да видят как се адресира всеки един 

недостатък, защото това е недостатък, който на практика ние самите знаем, че го има.  

Ние спорим със собствения си народ. Не става така.  

А защо за тях е важно?  

Затова, защото, когато има корупция, това означава, че самият вътрешен пазар 

не работи. Това означава, че гражданите, независимо от коя страна са, не са 

равноправни в България. 

Не можеш да даваш пари, както дава Европейският съюз средства, като не 

знаеш те дали отиват в правилната посока. Интересът е общ.  

 

Така е. А как на практика се изработваше позицията на страната ни по 

съответна преговорна глава? Кои бяха преките участници? 

 

Имаше постановление - мисля, че постановление № 3 на МС, то бе първото, 

после няколко пъти беше променяно. Отговорни са министерствата за съответните 
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глави, които принадлежат към компетенциите на съответното министерство. 

Естествено е, че глава „земеделие” е към Министерство на земеделието. Те обаче 

имат и много общо с, да речем, финансите или с околната среда. Затова работните 

групи са по широки. Позициите са едни в началото и се приемат като основа за водене 

на преговорите, после се отчитат, адаптират, обогатяват. Обаждат се в колективен 

експертен орган и финално се приемат от МС. РОлята на ресорните министерства е 

ключова.  

 

Ясно. Имаше ли министри, независимо от кой кабинет, за които 

евроинтеграцията да е била личен политически приоритет?   

 

Мога да кажа - на всички. Аз имах късмета да работя с едно изключително 

проевропейско правителство, каквото беше на Симеон Сакскобургготски. Самият той 

изключително добре познаваше нюансите на всеки полутон, ако мога така да кажа, в 

европейската политика и това много помогна. Човек, който може да говори на родния 

език с почти всеки премиер...  

Има много голяма значение за начина, по който страната се възприема и 

имаше много голямо уважение към него и към България, съответно.  

От всички министри - специално правителството на НДСВ - мога да кажа, че съм 

получила пълна подкрепа. Не беше лесно.  

Не беше никак лесно и има министри, които бяха в тежко положение… Аз искам 

тук да кажа, че, примерно, държавната помощ и, по-конкретно, Кремиковци беше 

изключително труден въпрос за министъра на икономиката. Изключително труден, 

защото хората си искат работата. 

Или пък пречистваелните съоръжения за въздуха,,които разбира се са скъпи 

натоварват собствениците.  

Обаче знаете ли, че ние имахме едни от най-дългите преходни периоди в 

целия Европейски съюз да не ги въвецдаме ? Тоест, ние оставихме най-дълго време 

да сме извън стандартите на Европейския съюз по отношение на качеството на 

въздуха.  

Защо?  

Защото нашите икономически партньори ни казваха, че те ще затворят 

предприятията си, че те нямат възможност да направят пречистване на въздуха. И ги 

оставихме. Успях да докарам такъв тип преходни периоди, които са най-дълги в целия 

Европейски съюз.  

Само че, знаете ли, цената се плати. Цената се плати от здравето на 

българския гражданин. И до ден днешен. Ние много се гордеехме с преходните 
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периоди, ама преходните периоди означават, че от една страна даваш възможност на 

икономиката си да продължи по същия начин.  От друга страна обаче е здравето на 

хората.  

Преходният период означава, че не си готов. Макар че по време на преговорите ние 

много се борихме да имаме преходни периоди и ги постигнахме, това означава, че в 

тези области ние не сме били готови - че ние до 2015-та година, включително, ние не 

сме били готови; че ние до 2015-та година включително (ние имахме по 7, по 9 години 

преходни периоди при околна среда), ние сме продължавали да замърсяваме по 

начина, по който сме замърсявали десетилетия преди това.  

Тогава това беше въпрос на… как да кажа… да задържим подкрепата, да няма 

спекулации , че убиваме българската икономика 

Дано това за икономиката да се е оказало по-голяма свобода, която те да са 

използвали, както трябва. Но ако тази свобода е използвана, за да не се прави нищо и 

да се замърсява, пък след 9 години ще затвориш, това вече било цинизъм   

Тук между впрочем би било интересно да се види тези преходни периоди как са 

се отразили на българската икономика и на българското общество.  

За съжаление, поради липсата на дълбок интерес към това какво се случва в 

държавата ни, такова изследване няма. 

По-рано споменахте за бюджета. За първия програмен период на нашето 

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

програми, който трябва да съответства на политическите ни приоритети. Как се 

определяха тези приоритети и как се разпределяше бюджета 

Финансовият пакет, който е договорен, е останал и сега, с инфлационен индекс. 

Това са така наречените пари за конвергенция - настигането. От една страна имаме 

фондове, които целят това нещо да се случи - структурните и кохезионният фонд, те 

са свързани с инфраструктура. Разбира се, по време на преговорния процес България 

не е била без помощ - ние имахме ИСПА, имахме САПАРД, имахме ФАР. Това са все 

инструменти, с които на практика се упражняваш за големите пари, които след това 

идват, защото управлението на тези пари никак не е лесно. И подготвят икономиката, 

отчасти и обществените системи. 

Така че става дума за това накъде върви европейската икономика и как ние 

можем с това, което развиваме в България, да направим нашата икономика още по-

конкурентоспособна.  

Освен тези пари, които вървят за селско стопанство, както и за 

инфраструктура, има много програми, които няма да ги видите в този бюджет. Те са 

свързани с млади учени, свързани са с образование, свързани са с някакво 

регионално сътрудничество от двете страни на границата. Това са много важни 
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проекти и е въпрос на умение ние да се научим и през тях (Фронтекс е такъв проект, 

например, за опазването на границите)  да прибавим към тази немалка сума. Пак ще 

повторя, максимумът е 4%. От БВП. Повече от 4% никоя държава не може да вземе. 

Ние взехме максимума и това е един от най-големите успехи на нашите преговори!  

 

Това е било наистина много голям успех! 

 

А от въпросните 4% как се разпределяше каква част от тези пари отиват за 

един сектор, каква част за друг? Това от Европейския съюз ли зависи, или ние 

вътрешно разпределяме? 

Общата финансова рамка на Европейския съюз казва за какво, в каква посока 

ще се развива съюзът и за какво ще отива това, което е събрано от всички страни; за 

какво ще отиват тези пари, в каква посока ще се движи, тоест, това е голямата 

картина.  

От известно време ние правим едни национални планове - Национална рамка за 

развитие на България… за икономическото развитие на България, която трябва да се 

стикова с европейската. Т.е. тогава, каквото ние сме решили, (пак казвам, то трябва да 

бъде съобразено с посоката, в която Европейският съюз се развива), се прибавят и 

европейски средства към това, което ние искаме национално да развиваме. Ако ние 

сме казали, че искаме да развиваме космическа индустрия, например, и сме го 

заложили в нашия план за икономическо развитие, то ние ще получим подкрепа за 

това. Но това трябва да бъде част, ако Европейският съюз е казал, че ще се развира в 

наука и ние даваме своя пример, така да се каже.  

 

Имаше ли участие на НПО сектора или на браншови организации в 

подготовката на българската позиция? 

 

Задължително! Това беше част от механизма, по който се съгласуват позиции.  

Разбира се, винаги съществува, как да кажа, оплакването „достатъчно ли е 

съгласувано“. Но много трудно може да бъде „досттатъчно“… 

Помислете си, една глава „Околна среда” - един е интересът на 

неправителствените организации, които са в защитa на околната среда, друг е 

интересът обаче на икономическите партньори. Позицията ни трябва някъде да засече 

тези интереси. Постигането на съгласие е въпроса на… на много работа. 

Задължително се изпращаха позиции, получавахме мнения, говорихме. Трудно 

партньорство е това. Трудно партньорство е, но пък фактът, че накрая мина с толкова 
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голяма подкрепа влизането ни в Европейския съюз, доказва, че сме успели да 

направим необходимото. 

 

Доколко е вярно, според Вас, че Европейската комисия е била най-

големият приятел на България по пътя към членство в ЕС? 

 

Европейската комисия представлява страните-членки в този случай, има 

мандат от тях. Но тя е и своеобразен автор на законодателството , пазител на 

договорите , честен брокер и можа да установи дали изпълняваме условията за 

членство. Решителна оценка. Само тя не е достатъчна, но без нея няма поставено 

начало на политически разговори със страните- членки. Освен това Европейската 

комисия владее езика на страните и в по-голямата си част страните приемат този 

медиатор с много голямо доверие. На Европейската комисия никак не ѝ е лесна 

работата, защото тя трябва да не загуби доверието (към онзи момент) на онези 15 

страни, които представлява, но трябва да има и доверието на страна, с която 

преговаря, тоест, на България.  

Искам да кажа, че във всеки преговорен процес, освен Комисията, когато тя 

каже: „ОК, готови сте”, има още един процес, чрез който трябва тази глава, която сме 

тръгнали да преговаряме, тя трябва да бъде затворена в Съвета от страните-членки. 

И аз всъщност бях и на единия, и на другия процес, което никак не е лесно. Ще дам 

пример за трудната глава „Енергетика” - аз преговарях по „Енергетика”, при 

положение, че правителството на Иван Костов беше подписало меморандума, с 

всички 15 страни, който извеждаше от експлоатация четирите реактора, категорично. 

 

То е било подписано по-рано? 

 

98-ма година, още преди да започнем преговорите за Европейския съюз, е 

подписан този меморандум. След това, когато тази глава приключи, аз преговарях със 

зелените в Германия, за да могат да ни пуснат, с Австрия, която никога няма да 

приеме разширяване на ядрената енергетика. Те нямат такава. мандатът на 

комисията беше даден в този меморандум.  

 

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? 
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За нас това съвпада. Евро-атлантическата интеграция съвпадна. Има страни, 

които са членове на Европейския съюз, но не са и са заявили, че никога няма да бъдат 

член на НАТО. Смятам, че у нас процесите по двете присъединявания си помогнаха 

едно на друго. И макар че ЕС започва да развива своя отбрана никога не е ставало 

въпрос да се подценява ролята на НАТО.  

 

 

А спомняте ли си дали е имало геополитически обстоятелства или сили, 

които да са влияели на предприсъединителния процес? 

 

Без съмнение, без съмнение! 

Самата идея за разширяване на изток е геополитически въпрос. За 

Европейския съюз и особено за НАТО това е геополитически въпрос и той никак не е 

лек, защото Русия, например, го схваща като заплаха и го казват абсолютно 

откровено.  

Ето, вижте какво се случи с Украйна, например, оттам тръгна искрата, оттам 

тръгна конфликтът.  

Създаването на ЕС е най успешният мирен проект, смело може да се каже в 

света. И ние трябва да направим всичко възможно да покажем на следващото ниво, с 

отговор на  следващите предизвикателства, че стандартът ни е все така висок, 

ефективен и поставяме човешкото достойнство в центъра на усилията си. ЕВропа е 

проект на човечността далеч извън регионалните й граници 

 

А по време на преговорите имаше ли страни, които повече ни 

подкрепяха? 

 

Гърция. Гърция категорично!  

От всички страни, искам да кажа, че нашият съсед Гърция беше изключително 

подкрепящ през цялото време. Бих ги отделила от всички останали.  

А иначе сме получавали подкрепа, разбира се. Ключово в преговорите е да 

обявиш, че имаш подкрепа от големите партньори - това е Германия, разбира се, 

Франция, Италия, Северните страни, (страните от Северното измерение, които много 

често съгласуват позициите си).  

С Португалия. Моят екип бяхме успели да създадем много добри отношения… 

Аз имах чудесни отношения с колегите си и това много помогна.  

Аз искам пак да кажа тук, че ролята на министър-председателя Симеон 

Сакскобургготски беше много важна. След това, което продължи да прави и Сергей 
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Станишев… От 2005-та до 2007-ма беше ратификационният процес. Беше също много 

важен, много настойчиво работехме и той вложи много усилия.  

И след това самият факт, че една дясна политическа сила, каквато се яви 

ГЕРБ, сложи европейското развитие в наименованието на партията си, означава, че те 

са преценили не само, че това ще бъде техният път, а и че това е, което българските 

граждани искат. Аз смятам, че можем тук да се поздравим, по-често да си го 

припомняме, че в този случай наистина „съединението направи силата“ на България. 

И няма да пестя думи на благодарност и на похвала към всеки, който се е държал 

така.  

 

А имаше ли някоя страна, която оказваше съпротива или беше по-труден 

партньор?  

 

Има трудни партньори; има партньори, които са по-предпазливи в даването на 

доверие и които имат резерви. За всяко правителство е важно да убеди общественото 

си мнение в смисъла от разширяването. Тук искам да отворя скоби, че всяка страна, 

която има чуждестранни инвеститори у нас, може много точно да разбере има ли в 

България равноправно третиране на икономическите партньори или не; има ли 

корупция в България или не; как се държи съдебната система, как се решават 

гражданските спорове и т.н.. Преговрите не създават измислена действителност. Но 

разбирането къде са недостатъците ти и как точно ще ги оправиш, това е, което искат 

да видят и по време на преговорите, и след това.  

Неслучайно, след като приключих преговорите, ние нямаме нито 

присъединяване към Шенген, нито към еврозоната - макар че сме го записали в нашия 

договор и това трябва да стане. ПАртньорите ни искат същото, което и повечето от 

нас- да видят, че ние не отричаме проблемите, не си затваряме очите; че можем да ги 

идентифицираме и че можем да представим план, по който да се преборим с тях.  

 

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

повече да ни служи за пример?  

 

От всяка страна може да се научи нещо. Една страна като Кипър например 

имаше изключително трудна политическа обстановка, заради разделянето на острова. 

Има страни, които са били изправени пред различни трудности, но със същата 

интензивност, както при нас - една Малта с корабната си индустрия или, ако щете, 

една Полша също. Малта, например - първия път, когато започват преговорите,( те е 

трябвало да влязат отделно, преди Десетката), но те отхвърлят влизането в ЕС, точно 
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защото искат да продължат да дават държавна помощ на корабната си индустрия, 

което в Европейския съюз не може да се случи. Всяка страна е имала своите 

изключително трудни преговори. Въпросът е обаче как ги преодоляваш - дали ги 

преодоляваш, като отхвърляш правотата на общата норма, която ти предлагат да 

следваш, или атакуваш проблемите, като казваш:  

„Сега не мога да се справя, но ще се справя след 10 години или след 5 години”.  

И това вече е въпрос на преценка на страната. Това е доброволен съюз.  

 

А защо се случва така, че България и Румъния изостават от другите десет 

страни? 

 

България и Румъния започват по-късно преговорите.  

Не мога да говоря за този момент, на който не съм била участник, но факт, че 

България и Румъния са на по-късен етап. Слава Богу, не бе фатално, защото 

плановете за България и Румъния (и специално за България, мога да го кажа) са били 

да се присъединяваме с останалите балкански страни, което … нали се сещате, щеше 

да отпрати нещата в съвсем друга посока.  

 

А защо с присъединяването на България и Румъния за пръв се въвежда 

механизмът за сътрудничество и проверка? 

 

Почти във всяко присъединяване има нещо за първи път. Да речем, 

ограниченията за свободно движение на хора за работа също е за първи път за 

Испания и за Португалия.  

И България, и Румъния не показаха достатъчен ръст в борбата с корупцията, 

организираната престъпност и съдебната реформа. Това беше формула, която 

измислихме съвместно с Комисията и със страните членки, за да може буквално да се 

спаси присъединяването. Защото иначе и България, и Румъния оставаха без крайна 

дата и вероятно щяхме да бъдем сложени в обхвата на балканските страни, които, 

както виждате, една част от тях дори не са започнали преговори все още.  

 

Добре. Последен въпрос. Смятате ли, че България успя да се подготви за 

членство по време на преговорите и имаше ли нещо, което е можело да стане 

„другояче” в подготовката - било то от страна на България, било то от страна на 

Европейския съюз? 
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Вижте, преговорите не са лабораторно упражнение. Условното наклонение 

„бихте ли” тук не върши работа. Времето е тогава, когато са се случвали преговорите.  

Аз Ви казах, един от сценариите, който се говори през цялото време, е 

България да бъде отложена и д влезне с останалите балкански държави.   

Ние нямахме нищо сигурно. Не бяхме във финансовата рамка, договорена с 

Берлин, нямахме дати за приключване и влизане, т.е. не беше взето истински 

подплатено политическо решение. Това е… наистина беше истински изумително 

постижение.  

Аз съм убедена, че фактът, че се присъединихме, отвори нов хоризонт пред 

България и я направи по-добра държава.  

На мене това, което отчетливо ми липсва, е, че след 2007-ма година нещата 

започнаха да се забавят. Някак си… по-лесно сякаш беше, когато Европейската 

комисия ни даваше указания - кой орган трябва да се постави, как трябва да работи - и 

която проверяваше след това. Буквално.  

След това… Спомням си, когато приключихме последните глави, моят хомолог, 

преговарящият от страна на ЕС, каза:  

„Меглена, приключи! Вярваш ли го?”  

А аз се поколебах за секунда 

Той каза:  

„Май още не можеш да го разбереш?”,  

А аз отвърнах:  

„Ами… може би”.  

Тогава той каза:  

„Знаеш ли, сега започва страшното, защото сега сте оставе на себе си. 

И това действително е така - едно е да ти проверяват фондовете отвън, когато 

ти пускат парите за съответните програми, друго е да ги проверяваш ти и ти да 

отговаряш дали има или няма корупция; ти да отговаряш дали пътищата, които са 

построени, са добри, или не са дотам добри. Сравнението с другите страни, външният 

поглед помага много.  

Всичко,което можеше да даде присъединителният процес е факт, до последния 

ни успех - присъединяването. Но пътят продължава. И ако сме усвоили успехът като 

процес, а не чудо - ще успеем отново. 

 

Благодаря Ви! Това беше наистина много хубав положителен завършек. 

Само да Ви попитам, кои са тримата души, според Вас, които задължително 

трябва да интервюираме?  
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Ами аз смятам, че трябва да интервюирате - за съжаление е болен колегата, 

който беше шеф на дирекцията във Външните работи - Бойко Мирчев, задължително. 

В Министерски съвет беше госпожа Зинаида Златанова, също е добре.  

Аз много бих Ви насърчила да намерите Димитрис Куркулас от Европейската 

комисия и да го интервюирате него.  

А иначе - на политическо ниво - смятам, че можете да интервюирате министър-

председателите - двамата, и Симеон Сакскобургготски, и Сергей Станишев, които 

водиха този процес на практика.   

 

Благодаря Ви! 

 

И аз благодаря! 

 

 

 

Дата: 12.03.2018 

Интервюто взе Любомира Попова 

 

 


