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Имате ли ярък личен спомен от евроинтеграционния процес – като кажем 

„евроинтеграция”, веднага да Ви изплува в съзнанието някаква случка, някакво 

събитие, нещо, което за Вас лично да е важно? 

 
Споменът от подписването на договорите, това е ярък спомен. Ако говорим 

като съвкупност от двата интеграционни процеса – на интеграция в НАТО и 

интеграция в ЕС – може би са сълзите на Соломон Паси, когато се издигаше 

българският флаг в Брюксел в щабквартирата на НАТО. И разбира се, подписването 

на договорите за присъединяване към ЕС. 

 
Добре, а защо това да е индивидуално значимо за Вас? 

 
 

Не, за мене не е индивидуално. 

 
 

Ама питането е имате ли за себе си нещо запомнящо се? 

 
 

Ратификацията на Договора за присъединяване в Парламента беше доста 

тържествена. 

 
Имате предвид празнична атмосфера? 

 
 

Разбира се, разбира се, имаше атмосфера. Имаше приповдигнатост. Спомням 

си тогава, че депутатите от „Атака“ отказаха да гласуват за ратификацията. Тогава 

това изглеждаше толкова кощунствено, толкова… укоримо. А сега, за съжаление, 

евроскептицизмът вече до такава степен стана нещо обикновено… Но тогава 

наистина цялото общество, огромното мнозинство от обществото, беше за 

присъединяване към ЕС и подкрепяше напълно този процес. 

Иначе още от самото начало моята професионална кариера e свързана с 

евроинтеграцията. 

 
Това е много интересно. Разкажете, моля! 

 
 

Веднага след като излязох от казармата - аз излязох много късно, тъй като учих 

7 години и реално служих след това, но служих само 9 месеца - веднага след 

казармата първата работа, на която попаднах беше дирекция „Европейска интеграция 

и отношения с международните финансови институции” в Министерски съвет - като 

млад юрист експерт. 
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Това коя година е? 

 
 

2000 година – точно тогава, когато България започна наистина подготвителните 

работи. Преди това аз бях карал стаж в президентската администрация - отново по 

някакъв проект за реформиране на президентската администрация и привеждането ѝ 

в съответствие с европейските стандарти. Така че реално почти цялата ми 

професионална кариера мина в този процес. 

 
А имате ли спомен, попадайки в Министерски съвет и в тази ключова 

дирекция, в какво се състоеше „естеството на работата”? 

 
Тогава се въвеждаха първите изисквания, свързани с хармонизацията на 

нашето законодателство. Тогава тази дирекция, например, започна да налага на 

цялата държавна администрация да прави такива таблици за съответствие на всички 

закони и проектозакони. Дирекцията проверяваше тяхното съответствие със 

съответните европейски директиви и правеше тези таблици за съответствие, самата 

дирекция ги изготвяше и проверяваше… 

 
Мисля, че те се казваха „хармонограми” или нещо такова? 

 
 

Да, точно така – „хармонограми”. Тогава, общо взето, се направиха реално 

първите усилия администрацията да заработи, да се приведе в съответствие с 

европейските стандарти… 

 
Срещахте ли разбиране от ресорните министерства? 

 
 

Беше много трудно. 

Министерствата въобще не бяха готови. Имам спомен за толкова много неща 

тогава … Цялата администрация не беше готова. Спомням си дори, например, когато 

тогава се подготвяха първите проекти, свързани със защита от дискриминация. Когато 

трябваше да се подготвят още първите текстове, свързани със защита от 

дискриминация, още тогава при неформални разговори, дори с директора на 

дирекция, с главния преговарящ тогава, който беше първо Александър Божков и след 

това Кисьов, те отричаха, че в България има дискриминация. Те казваха: 

„В България няма дискриминация. За какво ни е това нещо? Но трябва да го 

направим. Ние нямаме проблем, обаче трябва да го направим.” 
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Тогава си мислех: 

„Гледай сега, тези хора отговарят за това, пък те самите не са съвсем 

убедени”… 

Общо взето, стереотипите в българското общество бяха толкова силни, че 

доста трудно ставаха промени. Но едно е сигурно – благодарение на този натиск, на 

тези преговори, на тази хармонизация, България наистина постигна огромен напредък. 

 
За това ще стане дума след малко. Смятате ли, че има някакъв аспект или 

факт, или процес, присъщ на евроинтеграцията, който българската 

общественост трябва да знае, а по една или друга причина все още или не знае, 

или не разбира добре – нещо, което е важно, но ние не го осъзнаваме или не го 

знаем изобщо? 

 
Тогава всички ние, общо взето, бяхме обладани от една, как да кажа, заблуда 

ли, химера ли, че едва ли не, заветното членство в ЕС ще ни донесе благоденствие, 

дето се вика, непосредствено. Едва ли не, както сега например, толкова много се 

страхувахме от председателството на Съвета на ЕС - какво ще направим, как ще 

стане. Пък, ето, председателството си минава и си заминава и, общо взето, не бе 

нищо кой знае какво. 

Така и самото членство - нищо не донесе само по себе си като някакъв рязък 

скок... Тогава такива бяха очакванията и затова всички подкрепяха, всички работеха. 

Почти нямаше евроскептицизъм тогава в България. Общо взето, първите нотки 

започнаха с опасенията, например, че след членството някои традиционни български 

ястия, напитки и т.н. ще бъдат ограничени. Тогава започнаха първите колебания. 

След това вече възникна „Атака“ и т.н. Но тогава, в ония години, членството 

беше абсолютно позитивно нещо… Аз си спомням хармонизацията като процес - 

евроинтеграцията, преговорният процес бяха нещо категорично положително, никой 

не ги поставяше под съмнение. Напротив, всеки гледаше да докаже и да се докаже, че 

е по-европеец от другите. 

 
Прощавайте, но като говорим точно за тези първи години (1999 - 2000 г.), 

имало ли е дори сред политическия елит някаква по-конкретна визия какви 

точно проблеми ще решим в България чрез влизането в ЕС или, по-скоро, това 

беше общо усещане, че става дума за ценностен или цивилизационен избор, 

който е вододелен, но без конкретни решения на конкретни проблеми? 
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Точно така. За мене точно втората хипотеза е вярна. Общо взето, това беше 

някаква национална цел, национална приоритетна цел - България да се утвърди, да се 

себедокаже като европейска държава, да се нареди сред останалите европейски 

държави, сред богатите държави. Общо взето, българинът да придобие самочувствие, 

защото тогава, ако си спомняте, българските граждани бяха подложени на много 

унизителни процедури. 

 
Е, да, да, визовия режим няма да го забравя. Осъмвал съм на опашки 

пред посолства. 

 
Опашки пред френското посолство, (пред американското продължава да е 

така), но пред другите посолства тогава също. Аз самият съм се редил за визи и т.н. 

Просто беше нещо крайно унизително... 

Евроинтеграцията беше начин българите да придобият самочувствието на 

европейци и България да се еманципира. Заради това беше целият този процес и това 

национално усилие. Нямаше някакъв конкретен замисъл - никой не си представяше,  

че с това ще се реши някакъв конкретен проблем. Тогава още за еврофондове въобще 

никой не знаеше, не се говореше. Еврофондовете възникнаха много по-късно. Никой 

не знаеше, че членството е съпроводено с еврофондове. Единствената цел беше 

България да стане европейска държава… да се нарече европейска, да могат хората 

свободно да пътуват. Това беше основното. Аз си спомням, например, колко радушно 

се посрещна новината за отпадането на визовия режим за европейските държави – 

май беше в края на 1999 г. Надежда Михайлова отиде на гръцката граница… 

 
Тя води наши студенти на гръцката граница, за да минат за първи път 

свободно... 

 
Да. И тогава това беше най-голямото първоначално събитие. 

 
 

Добре, а Вие в тази ключова дирекция на Министерски съвет, имахте - 

малко или много - координационна дейност. Но имахте ли поглед как се 

изработва у нас конкретна преговорна позиция – да речем, по глава 

„Земеделие”? 

 
 

Тогава бяха създадени така наречените „работни групи” по отделните 

преговорни глави. 
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Въпросът е дали първо експертите казват: „Вижте, в България има такива 

и такива параметри на земеделието (или на енергетиката, или на околната среда, 

или на транспорта, независимо за какво става дума), но най-напред експертите 

казват какво е положението, и спрямо положението у нас формираме наша 

позиция или обратното, първо се казва „българската политическа позиция тук е 

такава, намерете, така да се каже, експертните аргументи ...”? 

 
Първо изготвяха някаква картина на моментното положение. 

Спомням си, че тогава за първи път започнахме да го правим. Първо, 

създадоха се работни групи по отделните преговорни глави. В тях участваха 

представители от всички министерства. След това вече всички проекти за нормативни 

документи минаваха първо през съответната работна група. Тази работна група беше 

задължена да ги приведе в съответствие с европейското законодателство. След това 

от тия работни групи идваха готовите законопроекти по съответната процедура…. 

Водещото министерство ги внасяше в Министерския съвет, тоест, пускаше се 

нормалната съгласувателна процедура. И тогава вече идваха при нас в дирекцията. 

Ние там проверявахме само от гледна точка на съответствието, правихме таблицата 

за съответствие и така с тази таблица ги пускахме вече за включване в дневния ред на 

Министерски съвет - като точки на съответното заседание. 

Спомням си, че тогава за първи път дойде натискът върху администрацията - и 

въобще върху държавата - да започне да изготвя първите си Национални планове за 

развитие - Националния план за икономическо развитие, Националния план за 

регионално развитие. Тоест, България да се научи, че може да има по-дългосрочно 

планиране. 

 
Ама как се „научава“? Никога преди това в България не е била 

провеждана секторна политика и то през призмата на предварително планиране. 

Как се научава администрацията това да го прави? 

 
Точно за това говоря, много трудно беше! Много трудно. Първите опити за тия 

планове бяха толкова калпави. И Комисията ги връщаше. Казваше: 

„Това не е план. Не по този начин.” 

 
 

А искахме ли от Комисията да ни праща експерти, които да обяснят за 

какво става дума? 
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Естествено. Много експерти идваха - непрекъснато. От ЕК непрекъснато идваха 

съветници и т.н., които съветваха по министерствата – как да си изготвим плановете, 

как да се хармонизират отделно секторите. 

 
Най-големият проблем на предишната система е, че там имаше висока 

степен на феодализация. Всяко министерство си е „затворен свят“ и по никакъв 

начин не се съобразяваше с нищо извън себе си. Това как се промени – да има 

съгласуваност на хоризонтално равнище? 

 
Ами това пак беше благодарение на натиска на Брюксел да се създадат тия 

смесени работни групи - тоест, да направим съгласувателните процедури и да се чува 

мнението на всички други ведомства; да бъдат взети под внимание, да има някакъв 

вид интегриран подход, за да може да се отчетат всички интереси и всички мнения. 

Тези звена по европейска интеграция, които бяха създадени целенасочено в 

министерствата… 

 
Да, но според мене, това са две различни функции – едното е за 

хармонизация на правната рамка, което си е правна материя, а другото вече са 

съвсем конкретните проблеми във всеки един сектор, зад които стоят интереси. 

Само като пример казвам, в земеделие – не е все едно дали искаме като 

приоритет за България да развиваме млекопроизводство или 

зърнопроизводство, или тютюнопроизводство. Нали това са различни неща? И 

как се научаваме да подреждаме приоритети? Зорлем? 

 
Зорлем, точно така. 

С натиск. Благодарение на този натиск и на непрекъснатия контрол, надзора 

или мониторинга, не знам как да го нарека. Лека-полека започнаха министерствата да 

придобиват навици, умения, нови стереотипи на работа. Което не означава, че всички 

проблеми са решени. 

Общо взето, за съжаление, все пак политическата воля, персоналните 

виждания на съответния министър, който често се сменя, до голяма степен 

обезсмисляше труда, положен преди това. Общо взето, идва новият министър и казва: 

„А-а, вече за мене това не е приоритет. За мене приоритет е другото.” 

И започваше там офанзивата. 

 
Тоест, всеки министър си идва със своите приоритети? 
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Разбира се! 

 
 

Много българско е… 

 
 

Да, точно. И затова реално от целия интеграционен процес най-успешно ние си 

свършихме работата в областта на хармонизацията - нормативната, законодателната 

хармонизация. Но като политики, като визия, като приемственост, като дългосрочност 

на действията, за съжаление, все още имаме много, много дефекти. 

 
Прав сте. Но, така или иначе, по самата логика на функциониране на ЕС за 

първия програмен период са предвидени приблизително около 11 млрд. евро, 

(които, разбира се, са за 7 години, но като го разхвърляме за всяка една година, 

пак не е малко). Имало ли е някакви състезаващи се алтернативи – „това трябва 

да е националният приоритет”, пък друг министър да каза - „не, не, друг трябва 

да е националният приоритет”? 

Да, имало е борба за финансирането. Общо взето там вече се намесваше 

политиката. Първият програмен период започна в Тройната коалиция и там, общо 

взето, трите политически сили се опитаха да балансират нещата... 

 
Но всяка си имаше своите приоритети? 

 
 

Разбира се. 

Примерно, ДПС се постара максимално пари да се отделят за земеделие, за 

околна среда и т.н., защото там имаше сериозни проблеми. 

Разбира се, там беше допусната пък фундаменталната тогава грешка, че през 

целия първи програмен период в земеделието се наблегна само и изключително на 

директните плащания на декар. Това тотално дебалансира средата в областта на 

селското стопанство. Превърнаха шепа хора в огромни мултимилионери… 

 
Е, добре, поне във Вашата партия не е ли имало вътрешен дебат 

„Какво е най-перспективното за нашия електорат?” 

 
 

Тогава се казва, нали: 

„Това е политиката на Брюксел – преки плащания на декар.” 

Това е най-лесното – колкото декара обработваш, пропорционално толкова ти 

се плаща. Но превърна арендаторите в мултимилионери, докато цели други сектори в 

земеделието останаха тотално ощетени и онеправдани. 
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Добре, но това би могло да се компенсира, ако още на етапа на 

планирането „адресатите на политиката“ (земеделие, примерно) биват 

въвлечени - да си кажат те какво очакват от провеждането на политиката. Или 

това остава повече на хартия, отколкото да се прави на практика? 

 
Остана повече на хартия тогава, да. Едва напоследък започна да се 

усъвършенства законодателството, свързано с предварителните оценки на 

въздействие, публичност, предварителни съгласувателно-консултативни публични 

обсъждания и т.н. Тогава всичко беше много по-формално. Реално предварителното 

консултиране се ограничаваше в рамките на самата администрация, без да се търси 

мнението на заинтересованите страни. 

А имаше ли страна от, да речем бившите социалистически, която да я 

имаме като образец – България да стане „втора Естония“ или „втора Полша“, 

нещо такова? Някой, за когото да си казваме: „Ей това е отличникът. От него ще 

преписваме…”? 

 
Не си спомням такова нещо… Не, не, не. Не е имало. 

Общо взето, виждаше се, че големите държави успяват да си отстояват по- 

успешно интересите – като Полша, като Румъния. Със земеделието Полша много 

силно отстоя своите интереси и успя да получи много бонуси. 

 
Имате ли спомен да е имало такова напрежение: България заедно с 

Румъния, България преди Румъния? 

 
Да-да, разбира се. 

През цялото време България беше прикачена за Румъния и, общо взето, имаше 

едно негласно съревнование между двете държави. В определени моменти се 

казваше, че България е изпреварила. Повечето време обаче се казваше, че 

румънците ни изпреварват, че в преговорите румънците са напред. Те винаги 

затваряха преди нас повече глави, бяха напред със затварянето на преговорните 

глави. Но в определен момент там, в Румъния, имаше много по-нестабилна 

политическа обстановка и тъкмо този напредък, който те успяваха да постигнат, беше 

разрушаван от политическите катаклизми. 

 
Между другото, има един документален филм от Иван Кулеков, за екипа  

на Меглена Кунева, който извоюва подписването на Договора за членство в ЕС. 
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Основно тя говори в този документален филм и една от основните ѝ тези е, че 

много важна част от нейните усилия е за откъсване на България от Румъния? 

Реалистично ли е било по онова време България да има самостоятелен достъп 

до ЕС? 

 
Да, защото в определени моменти се считаше, че Румъния ни дърпа назад. В 

определени моменти, точно по време на тия политически катаклизми в Румъния, 

изведнъж България се оказваше като остров за стабилност и в тия моменти започваха 

да се надигат настроенията: 

„Защо сме прикачени към Румъния? Дайте да отвоюваме това да се откъснем 

от тоя тандем и когато сме готови, да си се присъединим, пък румънците, когато искат, 

когато могат.” 

Това беше в тия моменти, в които Румъния даваше признаци на изоставане, на 

разклащане, на разколебаване. Обаче, когато се уталожиха събитията, Румъния пак 

тръгваше и изпреварваше България. Аз съм убеден, че и в Румъния също са се 

чували подобни гласове, че България ги дърпа назад и България изостава и 

румънците са ощетени. 

 
А имате ли спомен за някоя страна от западноевропейските, която да е 

била по-добронамерена към България? Просто да сте имали случай по 

конкретен казус да е ставало дума – „ето, тази страна ни помогна“? 

 
Аз мисля, че, по принцип, по-отдалечените държави бяха по-благосклонни. 

 
 

Тоест Великобритания, Швеция? 

 
 

Великобритания и скандинавските бяха по-благосклонни, отколкото по-близките 

и по-големите. Реално най-критични винаги са били Франция, Германия, Холандия и 

Австрия! 

Натискът, например, да се закрие АЕЦ „Козлодуй”, първите 4 блока, беше от 

тия държави – от Германия, Австрия… Той беше огромен! Докато Франция - не заради 

това специфично, ситуацията с ядрената енергетика, там тя не участваше много - но 

за други процеси французите бяха също много настоятелни… 

Там борбата беше кой да си наложи неговия модел. Общо взето имаше 

съревнование – например, къде да отидат нашите експерти на обмяна на опит; с 

кого… с коя институция да сключат договори за „twinning” и реално от това зависеше 

какво ще става после у нас. 
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След това, например, в съответното законодателство - кой модел ще 

възприемем: дали германския, дали френския, дали някой друг, например - датския? 

Като тръгваме да изработваме нашето законодателство по испанския модел, 

например, французите скачаха и започваха да търсят кусури, че това не е правилно. И 

така, общо взето, ставаше винаги… 

Правеше впечатление, че делегацията на тогавашното представителство на ЕК 

винаги беше оглавявано от гърци. Гърците винаги бяха най-активни тук. Най-много от 

външните експерти те изпращаха. 

 
А добронамерени ли бяха, като цяло, гърците или „ние сме Ви големите 

батковци, ще ни слушате”? 

Аз мисля, че те максимално се опитваха да се възползват от географската си 

близост и съседство. Максимално да се възползват, всячески от това. Пращаха най- 

много експерти, техни консултанти и компании идваха. Те предлагаха услугите си за 

изработването на първите проекти. Общо взето, те се опитваха техни модели да 

налагат. 

 
Добре, Вие вече споменахте самата Делегация на Европейската комисия. 

Като цяло Вие от позицията на експерт в Министерски съвет сте били в 

необходимост да партнирате с ЕК. Впечатлението Ви е, че тя е повече приятел 

на България или повече … цербер, който пази стандартите? 

 
Повече цербер. Имаше спорове много, как да кажа, разгорещени и твърди. 

Понякога, даже винаги, имаше един такъв израз: „администрацията не се е научила да 

разчита брюкселския език, брюкселския речник, брюкселския начин на комуникация, 

т.е. начина на работа на бюрокрацията в Брюксел.” 

Общо взето, отначало винаги всички там доклади първоначално казваха много 

завоалирано, много дипломатично какви са проблемите. А нашата администрация го 

възприемаше, едва ли не, като: „Абе, всичко е наред. Има грешки, ама карай да 

върви…” 

Докато след това, когато Брюксел виждаше, че няма никаква корекция, не се 

взимат под внимание тези първоначални забележки, лека-полека изостряше езика, 

конкретизираше, използваше по-смислени термини, по-директни. 

 
А имате ли впечатления - все пак, Вие имате действително толкова дълъг 

политически опит - през всичките тези години да Ви е направило впечатление 

някой от министрите, безотносително към кое правителство, който има 
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евроинтеграцията за своя лична кауза – това му е приоритет, независимо дали е 

в транспорта, или в земеделието, или в екологията, или в икономиката, или в 

правосъдието – какъвто и да е министър, но да е възприел евроинтеграцията 

като лична кауза? 

 
От този период ли? 

 
 

Да, от времето, да речем, от 1999 г. до 2007 г. Просто да Ви е направило 

впечатление - някой да е интензивен евроентусиаст? 

 
Меглена Кунева. 

Е, това е по дължимост при нея. Тя това работи. Не, става въпрос за тези, 

които отговарят по секторни политики - имат рутинна управленска работа, но 

надскачат рутинната работа и са евроентусиасти. Просто ако се сещате, не че е 

задължително да се сетите. 

 
Те много се смениха... 

 
 

Да, затова казвам, някой да Ви е направил впечатление, защото тя 

редицата наистина е много дълга. Просто, докато си припомняте да спомена, 

например, вицепремиерът Н. Василев, който бе министър и на икономиката, и на 

администрацията, каза: „Извинявайте, ама аз съм оперативен управляващ. 

Министърът е „на терена и трябва да вкара гол“. Не мога да си позволя лукса да 

се занимавам с по-големи мащабни въпроси, защото денят ми е изяден от 

текущата работа.“ 

 
То това беше проблемът с министрите... 

 
 

Добре, ако не се сещате, няма никакъв проблем. 

 
 

Знае се, че Соломон Паси е лицето на интеграцията ни в НАТО. Но за ЕС, 

освен тези, които непосредствено са отговаряли като главни преговарящи - 

първоначално Александър Божков, после Кисьов и Меглена Кунева, общо взето, не е 

имало някой, който така да се каже, само с това да се е занимавал и, едва ли не, 

„душа и сърце да е давал“ за това нещо. 

Царят по-специално много врати отвори, много промени възприятието за 

България. 
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Като стана дума за НАТО и ЕС, до ден днешен у нас се говори за „евро- 

атлантическа” ориентация или интеграция, сякаш като да е един процес. Според 

Вас това са два паралелни процеса - с по-съществено различието между тях - 

или е по-съществено общото и преминаването на единия в другия? 

 
За мене по-значимо е общото. Защото то наистина беше така - двата процеса 

си вървяха почти паралелно. Имаше едно разминаване от няколко години само. Но в 

началото те вървяха паралелно до 2005 г. Както администрацията се хармонизираше 

по отношение на европейските изисквания, така и целият сектор „Сигурност” се 

хармонизираше и се реформираше съобразно натовските стандарти. И този процес 

беше разглеждан като едно цяло – хармонизация, модернизация, реформиране на 

държавата. 

 
А смятате ли, че да речем, някакви геополитически контексти и 

обстоятелства или пък основните геополитически сили са влияели върху 

процеса на българската евроинтеграция? 

 
Разбира се. 

 
 

Ами, не - не се разбира. Различните хора казват различни неща, така че 

Вашето мнение какво е? 

 
Неминуемо глобалните геополитически процеси (или европейските такива) 

оказват влияние върху по-малките държави и интеграцията им. България и Румъния 

бяха, например, отделени още в началото от „първата вълна“ на източното 

разширяване на ЕС. После се заговори, че сме хванали „последния влак“. Нали се 

смяташе, че след това повече няма да има разширявания. Появи се един много голям 

евроскептицизъм. Това разочарование се получи още от „първата вълна“  на 

Източното разширяване. Общо взето, след членството на десетте първи държави, 

изведнъж европейците откриха, че нещата далеч не са така както са очаквали - че 

новите страни не са се променили толкова, колкото им се е искало или колкото са 

предполагали. 

Това е, което доведе до налагането на мониторинг в България и Румъния - 

точно защото европейците бяха обучени от разочарованието от първата вълна. Те 

разбраха, че е по-добре натискът да продължи максимално дълго преди членството и 

че той вече губи своята ефективност след членството. 
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Мислите ли, че България е имала опции да преговаря с ЕС по отношение 

на този механизъм или обратното - каквото ни наложат, това е? Имахме ли, така 

да се каже, съпротивителен ресурс? 

 
Убеден съм, че сме се опитали да окажем някаква съпротива, но то тогава… 

общо взето, в този период девизът беше: „Няма значение, приемаме всичко само и 

само да влезем”. 

 
„Членство на всяка цена“ е по-добре, отколкото „да не влезем“…? 

Отколкото - отлагане. България беше готова да прави това, което се налагаше 

– тогава прие и затварянето на блоковете на АЕЦ, прие различното третиране… 

Дългият преходен период, например, в изравняване на плащанията между старите и 

новите страни - всички тия… неблагоприятни условия. 

 
Каквото са поискали, всичко сме приели? 

 
 

Да. 

 
 

Добре, но с днешна дата, чисто като интелектуално упражнение, дали би 

могло да мислим, че процесът е било възможно да протече по друг начин – било 

като конкретни цели, било като инструменти, било като тайминг, бил като 

партньорства – или това, което се случи, беше безалтернативно? 

Като цяло, от днешна гледна точка, аз лично си казвам: „Добре, че се случи!” 

Добре, че се случи тогава, защото иначе, ако сега трябваше България да води 

преговори, аз не съм убеден, че България щеше да се справи - като тайминг и като 

резултативност; да постигне това, което постигна тогава. Вече и обществото не е 

толкова ентусиазирано, не е толкова категорично проевропейски настроено. 

Евроскептицизмът много се разви и избуя навсякъде, националпопулизмът в цяла 

Европа набира все по-голяма и по-голяма сила. Всички това води до подобни 

разсъждения: 

„Добре, че тогава, благодарение на тази вълна на обществена подкрепа плюс 

националните усилия и желанието на всяка цена да влезем, доведе до това наистина 

България да направи революционни промени вътре в себе си.” 

Ето, сега ние виждаме, например, как след членството, как да кажа, 

способността, ищахът за реформи изведнъж помръкна, стопи се. Години, години вече 

не успяваме да реформираме такива закостенели системи като здравеопазване, като, 
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ако щете, МВР. Общо взето, когато изведнъж секна ентусиазмът, реформата в 

съдебната система (пак благодарение на мониторинга, натискът все още 

продължава), но ентусиазмът вече почти угасна. И в другите сектори, където няма 

никакъв натиск, няма, дето се вика, „моркова и тоягата“, този вид стимули, с години, 

години нищо не се прави. 

Аз затова казвам, благодарение на натиска от евроинтеграционния процес, 

натиска, който ЕК упражняваше върху България, България стана наистина европейска 

държава. За съжаление, след като този натиск престана да бъде оказван, нещата се 

забавят. Дори има регрес. 

 
Да, това е забележимо. 

Последният въпрос – има ли трима души, които Вие бихте препоръчали 

като важни ключови фигури, да не ги изпуснем при никакви обстоятелства – ей 

тези тримата трябва задължително да интервюирате, за да Ви е представителен 

целият архив на процеса? 

 
Аз съм убеден, че Вие ще ги интервюирате главните преговарящи. 

Е, за съжаление, г-н Божков, светла му памет, замина. Останалите живи – 

да, интервюирани са вече. 

 
Човекът, който, според мене, има много голям поглед специално върху целия 

процес на администрацията, това е Юлиана Николова. 

 
Вече сме я интервюирали. Тя Ви е била прекият шеф в Министерски 

съвет, нали? 

 
Именно, да. Тя още тогава беше изцяло отдадена и продължи да бъде изцяло 

отдадена. 

Зинаида Златанова също беше много отдадена. 

 
 

Тя беше първата, която даде интервю. 

Ами това бе всичко. Изключително съм благодарен за Вашето интервю! 

 
 

 
Дата: 11.05.2018 

Интервюто взе проф. Георги Димитров 


