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Юлиана Николова 

Биографична справка  

  

Вид образование:   

  

Инженерни науки   

  

  

Заемана позиция преди включването в евроинтеграционния процес:  

  

Научен сътрудник  

  

  

Заемани позиции в хода на интеграционния процес:  

  

От 1992 г. до 1998 г.  – Експерт в Министерство на промишлеността  

  

От 1998 г. до 1999 г. – Зам.-министър на промишлеността  

  

От 2000 г. до 2001 – Директор на дирекция „Европейска интеграция и връзки с 

международните финансови институции" към Министерски съвет  

  

От 2002 г. до 2009 г. – директор на Европейския институт   

  

  

Настояща позиция:   

  

Директор на Портал „Европа“  

    

  

Преди да говорим по същество, да започнем по-отдалече…   

  

Много важна задача е да се видят архивите на Министерски съвет още от 

началото на 90-те. Защото така ще попаднете на решението на Министерски съвет за 

Козлодуй, за оправомощаването за подписване на Договора за Козлодуй, който 

определя затварянето на първи до четвърти блок. Това е 93-та година при Беров.  

  

Тоест, когато започва подготовката за членство в ЕС, ние вече сме били 

поели този ангажимент и оттам нататък този ангажимент просто се 

препотвърждава?  
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Точно така. През 1993 г. Правителство на Любен Беров сключва договор за 

финансова помощ за 24 мин. екю1 , срещу което сме поели ангажимент за затваряне на 

малките блокове на АЕЦ Козлодуй. Според експерти, извеждането от експлоатация на 

тези блокове до 2030 г. ще струва на държавата около 3 млрд. лева. Това дава 

основание на юристите да твърдят, че не е спазена, предвидената в Конституцията, 

процедура за поемане на такива ангажименти.   Правителството на Любен Беров  е 

нарушило правилата, като не е поискало предварително одобрение от НС на мандата 

за водене на преговори по силата на чл.84 , т.9. Защото получаването на помощта от 

ЕО срещу ангажимента за затваряне на малките блокове на АЕЦ има за последствие 

огромен финансов ангажимент (за извеждането им от експлоатация). След това  

правилата изискват правителството отново да представи на Народно събрание за 

одобрение/ратификация съдържанието на такъв международен ангажимент (чл.85, 

ал.1, т 4) поради факта, че затварянето на блоковете е и финансов ангажимент. 

Българското правителство не е направило нищо от това, което обаче не е попречило да 

изхарчи парите в следващите една-две години.  

А след това, по време на процеса на преговори, проблемът не беше за тези 24 

млн. екю. Не беше за това.   

Не мога да забравя първия преговарящ от ЕО, който казваше:   

„Това е въпрос на доверие. Вие се каните да подпишете един договор, за да се 

присъедините към ЕС, но този договор, който вече имате с ЕС, не спазвате…“  

Така че, е въпрос повече на доверие и на принцип, отколкото на конкретен 

интерес за или против безопасността на АЕЦ Козлодуй. В този смисъл, всички 

аргументи за инвестиции в безопасност са, общо взето, „леки“.  

  

Нали си давате сметка, че сте единственият човек, който го казва това 

нещо?  

  

Не съм единствена, доста хора и медии го казват, но никой не иска да го чуе.  

Папката е тук. Когато е договорено през 93-та година, до 97-ма следва да са 

затворени малките  блокове .   

                                                 
1 ECU, съкратено от European Currency Unit –- Европейска Валутна Единица) е разчетна 

парична единица, въведена в рамките на европейската валутна система през 1979 г. и 

заменена от еврото през 1999 г.  
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Между другото, Иван Костов имаше голямата амбиция да не се затварят 

блоковете на Козлодуй. Той просто от кожата си излизаше, като чуеше, че трябва го 

направим. И тогава Славчо Нейков и Милко Ковачев направиха изключителна обосновка 

за това, че са инвестирани 300 млн. (не 30, а 300) в безопасността на тези блогове, за 

да обосноват възможността да се избегне неизбежното… Но и тогава аргументът беше:  

„Въпросът не е за парите; въпросът е за доверието – да поемеш ангажименти – 

и за силата да изпълняваш поети ангажименти.”   

  

Било е толкова сложно, а всичко това е маргинализирано към днешна 

дата…  някак си, европейската интеграция стана по подразбиране.    

  

Важно е да се помни, защото днес сякаш не е за вярване… С г-жа Панайотова 

през 95-та година работехме в Министерство на промишлеността и аз отговарях за 

подготовката на отговорите на ЕК  по  Бялата книга за вътрешния пазар2.… През  95та 

година Комисията издава Бяла книга за вътрешния пазар по отношение страните от 

Централна и Източна Европа.   

Добре е, обаче, да припомним, че 1995 г. голяма част от администрацията не 

ползва компютри, а тази част, която ползва, има достъп до интернет през телефонна 

линия, често споделяна от няколко служителя, и - ако не е заета - е бавна и несигурна с 

много прекъсвания.   

В документа се описва всяка част от законодателството за вършения пазар, какви 

са критериите за постигане на съответствие, какъв административен капацитет е нужен, 

какви са стъпките за постигане на това съответствие и редица други важни неща, така 

че се е получила няколко пръста дебела книга.  Комисията е превела Бялата книга, 

разпечатала е Бялата книга, изпратила  я на българските министерства и на български, 

и на английски език. Към нея изпраща на всички държави от Централна и Източна 

Европа въпросник - за оценка способността на държавата да постигне изискванията  за 

членство по отношение на вътрешния пазар.   

В края на 94-та  в България се сменя правителството, идва Жан Виденов. 

Заместник-министър на икономиката, тогава още се казваше на „промишлеността“, 

отговарящ за евроинтеграцията, става бивш служител на службите. За него 

найестественото нещо, като получи такъв документ, е да го заключи в касата си … и при 

                                                 
2 Рreparing the associated countries of Central and Eastern Europe for integration into the internal 

market of the Union COM(95)0163 - C4- 0166/95.  
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нас, служителите, идва само въпросникът. А то това е ценното на Бялата книга, че като 

задава въпросите, преди това обяснява какво е законодателството, обяснява какви са 

институциите и, когато прочете това предварително, все пак – някак  си – човек е по-

малко идиот, когато отговаря на въпросите. А екземплярът на МП е заключен в някаква 

каса…  и ние седим и се чудим понякога: какво точно ни питат.…  

  

Но това е все пак министър, нали?  

  

Заместник-министър. Да.   

Заместник-министър, който отговаря за темата евроинтеграция. Ние отговаряме 

на въпросите, по някакъв начин, - върху свободно движение на стоки, конкуренция… и 

услугите бяха при нас, стандартизация, такива неща… малки и средни предприятия и 

индустриална политика, също.   

Мисълта ми беше, че в такива условия трябваше да се работи… Щеше ми се да 

Ви покажа папката, но тя остана някъде  с всичко, което успях да събера като отговори, 

предполагам, че ще е интересна за Вашия архив… Мисля, че събрах отговорите на 

всички администрации - част от тях, писани на пишеща машина.  

Ирина Бокова (тя беше заместник-министър на външните работи, който 

отговаряше за европейската интеграция) тогава - лятото на 95-та - ги качи всички папки 

(с нашите отговори) на една ръчна количка - от тези, които пренасят щайги в плод-

зеленчук.  (Трябва да го намерите този видео-запис от телевизията. Не мога сега да се 

сетя кой беше председател на мисията на Европейския съюз тук, та тя се бе подготвила 

да му предаде количката с отговорите на България, а те се сурнаха по стълбите на 

Министерски съвет…)  

Все едно, предадохме я, но всичко това е в количка, защото наред с отговорите, 

те искаха документите, които удостоверяват отговорите. Трябва да кажа, че не ме е 

много срам от това, което тогава сме отговаряли. Поне това, което сме писали в нашето 

министерство.   

Но аз за друго започнах да Ви го разказвам. Защото сме хванали всичките да 

помагат - нещо да пишем (през събота и неделя работихме). Любов Панайотова ( и тя 

работеше наравно с нас) се присмя:   

„Събрали се десет души идиоти! Говорят  си едни неща, които сами  си разбират. 

Никой друг не ги разбира за какво говорят!”   
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И това, слава Богу, тогава беше така. Промени се после - за един период от 

време - но в момента пак е същото, за съжаление. Пак никой не разбира. А в началото 

бяхме почти като секта…  

  

Този разказ прави особено уместен първия въпрос, който стандартно 

задаваме на всички: имате ли особено ярък, личен спомен от целия този процес?  

  

Аз имам много, не един.  

  

Е, сигурно е така, но нещо, което искате да споделите. Нали разбирате, с 

това оставате в историята на България и трябва да изберете нещо ярко.   

  

Нещо ярко… Веднага!   

Даже снимка ще Ви покажа от нещо ярко3. Аз съм някъде - ето тук, може би.. до 

Бисерка Бенишева. Това е 15-ти февруари 2000-та година. България започва 

преговорите за членство в ЕС… Но, за да стигнем до нея, минаваме през 95-ма, 96-та и 

97-ма. Ето ми го яркият спомен, но не е само този.   

Например, срещата на високо ниво 2000 г.  в Ница (за подписване на Договора 

за ЕС от Ница) и присъствието на България на срещата  също така е ярък спомен.  

Но това е снимката, запечатала откриването на преговорите.   

След като подадохме онези отговори в средата на 95-та, 95-та накрая подадохме 

молба за членство - декември, испанско председателство, Хавиер Солана - външен 

министър. Ирина Бокова подаде молбата ни…. Заслугата е нейна, а не на 

правителството на БСП, че подаде молбата за членство в ЕС.  

Обаче от 96-та лятото България тръгва икономически надолу - стремително 

надолу. Минаваме към началото на 97-ма - служебно правителство. Служебното 

правителство вече има рамка за споразумение с Международния валутен фонд. 

Комисията, която е започнала оценката на молбата за членство, е силно притисната от 

икономическите показатели и от политическата и икономическа нестабилност на 

държавата. За това праща друг, втори, въпросник, който съдържа двайсетина въпроса, 

които са по-скоро макроикономически и, ако мога да кажа така, макрополитически.   

Спомням си, че с Александър Божков ги правихме отговорите, но повече той и 

неговият екип, в Министерство на промишлеността, главно въз основа на вече поети 

                                                 
3 Снимката е в приложението към интервюто.  
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ангажименти към Международния валутен фонд. Защото това, което също така никой 

не знае, е, че българските предприятия за тези две години (95-та и 96-та) 80 на сто се 

декапитализираха. Загубите бяха огромни… Спиралата на инфлацията беше спряна с 

едни 700 млн. (долара) заем от Фонда, които получихме - срещу ангажименти да 

ликвидираме или приватизираме 80 на сто от големите губещи предприятия (поне тази 

част от големите губещи трябваше да престанат да бъдат грижа на държавата и да 

трупат държавен дълг).   

Тези ангажименти са сложени във вторите отговори на въпросниците и 

становищата по така нареченото „Avis“ (становище на Комисията по молбата на 

България за членство, заедно с всичките други 12 държави). На Съвета през юли 1997 

г. вече имаме редовно правителство. Там, като четете Становището, се казва, че 

България в средносрочен план няма да бъде готова да започне преговори за членство 

и заедно с още пет други оставаме във втората група.   

Има и по-тежки неща, казани  в Становището  по отношение на България. Но 

тогава министър председателят Иван Костов, който, според мен, имаше много полезна 

политическа арогантност, казал, че България  2007-ма година ще бъде член на 

Европейския съюз. Което не бе тогава за вярване – и у нас, и на Запад… Трябва да 

отчитаме на всеки личното постижение: на Ирина Бокова - молбата за членство, на 

Костов – храбростта да приеме, че за едно десетилетие подготовка България ще се 

справи. Както и това да измине най-трудните първи години и да ни постави на този път. 

На Иван Костов личната му „мантра“ бе, че България трябва да стане член на 

Европейския съюз - имаше обсебеност, да не кажа  дори вманиаченост по отношение 

на това.   

  

Това означава, че още 97-ма година е имало вътрешна политическа 

убеденост, че нормална дата за присъединяване за България - от гледна точка на 

потенциала, който сме имали,  е 2007-ма година? Тоест едни десет години…  

  

Според мен, тогава 2007-ма година беше арогантна дата по отношение на 

положението, от което излизахме.  

  

Тогава е било арогантно?  
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Абсолютно арогантно беше, защото си представяте държавата… Ами тя даже не 

е излязла още от катастрофата, защото годишната инфлация за 97-ма е 1068%, 11% 

спад на брутния вътрешен продукт, и заявяваш:   

„Гледайте си работата! Ние за 10 години ще се оправим…”   

Нямаш базови институции на вътрешния пазар. Нямаш частни предприятия. 

Практически ти си с 3% приватизация в този период, имаш държавно управлявана 

икономика, а казваш:  

 „Аз 2007-ма година ще бъда съвършено друг…”  Затова 

казвам, че е арогантно.   

Премиерът възлага правенето на стратегия 4 , в която се казва, че България 

трябва да промени становищата, (в множествено число, защото avis предвижда 

изготвянето на редовни доклади). Първият редовен доклад на Комисията е в края на 97-

ма, в който пишеше същото… Но тогава в тази стратегия се казва (участвала съм 

нейното писане, авторите сме колектив - от всяко министерство по един човек, от МВнР 

повече), че България трябва да смени становището  на Европейската комисия по 

членството ни до края на 2000-та година и 2001-ва да получи покана за започване на 

междуправителствена конференция за присъединяване към ЕС. Също е политически 

арогантно….   

Тогава започва тази битка – първо, за падането на визите, (но за падането на 

визите Владимир Кисьов може да Ви разкаже много повече и също и хората от Външно 

министерство, защото аз не съм участвала в това).   

Още една скоба ще отворя, за да се знае всичко „кое къде е“ - България е 

единствена от цялата група (десетте източноевропейци), която в началото на 90-те не 

е член на ГАТТ, предшественик на Световната търговска организация. Няма друга 

държава освен СССР, която да не участва. А това означава, че няма ангажимент да 

прилага правилата на свободния и конкурентен пазар (не на вътрешния пазар на ЕС, а 

на какъвто и да е свободен пазар). За свободното  движение на стоки, за взаимното 

признаване на сертификати , за общ подход, за… каквото и да е – у нас до 97-ма година 

„държавните стандартите“ са задължителни. Тоест, когато внасяш нещо, то трябва да 

отговаря на БДС, ако това нещо Ви говори… Едва ли говори на някого нещо вече, слава 

Богу.  

  

Български държавен стандарт, нали?  

                                                 
4 Национална стратегия за подготовка на България за членство в ЕС, приета на 23 март 1998г.  
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Да и то е много странно… На какво се основава? Откъде накъде са задължителни 

тези стандарти?    

Участвах в тези преговори за членство на България в СТО. Споразумението за 

техническите пречки пред търговията казва: „Стандартът е доброволен документ”. В 

България по закон той е задължителен.   

Важно е да се знае с какъв капацитет трябваше да се  реализира тази стратегия 

за присъединяване.   

Министерството на промишлеността беше първото, което създаде 

специализиран отдел, след това управление  и, след приемане на Закона за 

администрацията, дирекция „Европейска интеграция” - като този модел за 90-те години 

се оказа удачен. Когато правихме правилника за това как да се координираме при 

работата за подготовката за членството в ЕС, заложихме в него да се изгражда във 

всяко министерство подобно звено - поне за началния етап на преговорите.  Тезата, 

която защитавахме за развитието на администрацията и която Александър  Божков 

(като вицепремиер) застъпваше публично, е, че трябва цялата администрация да стане 

европейска и няма нужда да имаш европейска дирекция или отдел …   

В онзи момент, обаче, преди 15-20 години, както се казва, тия „десет идиота, 

които говорят  на един език“, трябваше  да преведат  този непознат у нас „брюкселски 

език“ на  останалата администрацията - за да може тя да влезе в него и след това да 

стане европейска администрация, говореща същия език Такава беше идеята и на 

рамката на стратегията за координация по европейските въпроси. Освен звено, 

предвиждаше се всяко министерство да има зам.-министър, отговорен за европейската 

интеграция - за политиката, за синхрона, за всичко, свързано с процеса.   

Така.  

Когато излезе редовният доклад на ЕК за напредъка на България - 98-ма година, 

премиерът Костов събра всички зам.-министри на среща с него, за да го обсъдят.  Аз 

тогава не съм била зам.-министър, бях директор на дирекцията за европейска 

интеграция, но представлявах нашето министерство, защото и зам. министърът Кисьов, 

и  министърът Александър Божков се занимаваха с другия болен проблем на нашето 

присъединяване - Кремиковци. Тогава отидох на тази среща, а Костов беше прочел 

внимателно целия доклад. Според мен след него няма министърпредседател, който да 

е чел доклад на Комисията от началото до края. (Може би - Станишев. )  

Костов беше прочел целия доклад за 98-ма и казва:   
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„Мога да кажа всеки един от вас за какво се е оплаквал и какво е искал да 

постигне през Комисията…”   

Което е вярно. И досега поведението на политици и администрация  е такова - 

когато искаш нещо да прекараш по „вътрешна линия“, оплакваш се на някоя европейска 

институция,  тя да го изговори вместо тебе.   

Не мога да го забравя този момент - Костов казва:   

„Всеки един от Вас се е оплаквал с оглед да получи нещо! Само да видя в 

следващ доклад, че някой се е оплакал от държавата си, лично с мене ще се разправя!”  

Нали си го представяте това – казано от Костов с мрачен тон!   

След което се обръща към мене и казва:   

„А Вие как успяхте да ги излъжете, че знаем къде вървим и какво правим?!  

Просто не мога да повярвам!”   

И тогава каза на един заместник-министър:   

„Питай я, бе, как се правят тия работи!”   

Това също е много силен личен спомен, но да обясня израза - „А защо така 

успяхте да ги излъжете?”   

Пак е личен спомен: Премиерът Костов правеше, след срещата в Берлин през 

1997-ма, заседание с всеки министър – извикваше ги един по един, за да ги разпита по 

европейските въпроси – за каквото отговарят (за кои политики, какво положението с 

хармонизацията, какъв му е екипът и какви са му проблемите). Когато извика 

Александър Божков (беше в четири часа тази среща), Божков отиде с Владимир Кисьов 

и с мен,  и с Цоньо Ботев, който отговаряше за стандартизацията. Два часа говорихме, 

защото наистина бяхме зле. … Ние за функциониращата пазарна икономика и пазар 

бяхме много зле. Нямахме никакви институции. Никаква институция! Държава 

контролираше всичко - Комитетът по стандартизация държеше стандартите да са 

задължителни, а на границата да рекетират кой каквото иска - например, внасяш нещо 

от Германия: то дали БМВ-то, което е последен модел, отговаря на БДС, това е 

съвършено „друга бира“, нали…  Ей такива едни неща.   

Тогава на срещата със зам.-министрите Костов зададе задача на всеки, а и цели 

за постигане. А междувременно започва така наречения screening (детайлен преглед на 

законодателството) по глави5 (Комисията събира информация от всяка страна по всяка 

глава какво точно е положението).  

                                                 
5 Подготовката за членство се води по „глави“ на законодателството на Общността. В началото 

главите бяха 30.    
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Пак не стана ясно: как точно успяхте Вие „да ги излъжете“?  

  

Точно това обяснявам. Започвам с тези срещи с министър-председателя, (за да 

илюстрирам картината), и историята продължава:  Първото заседание по прегледа на 

законодателството – на снимката се вижда - бяхме аз, Бисерка Бенишева, Любов 

Панайотова и още няколко колеги от нашето и други  министерства. Започва се с 

многостранни срещи, т.е. присъстват шестте  държави-кандидатки от втората група.  

Процедурата е следната: В първата част Комисията разказва какво е 

законодателството в съответната глава (и по-скоро във всеки неин раздел) и след това 

делегациите на страните кандидатки разказват докъде са напреднали и какъв процент 

от законодателството е хармонизирано, също и какъв е процентът на изградения 

административен капацитет. След представянето на Комисията, следват 

представянията на страните кандидатки по азбучен ред.   

България (Б) е първа. Първият преглед на законодателството е по Глава 1 

„Свободно движение на стоки“, първи раздел тогава беше за моторните превозни 

средства…  Аз съм ръководител на работна група 1, отговаряща за „Свободно движение 

на стоки“. (Трябва  да обясним докъде сме, а ние сме доникъде, вместо взаимно 

признаване – задължително БДС …) Питам Бисерка Бенишева:   

„Ние сега какво ще правим?”.   

Тя отговаря:   

„Ще направим политическо изказване”.   

Нищо не казахме, най-вече - не казахме къде сме. Направихме си едно 

политическо изявление - че планираме да свършим това и това, ще го направим така и 

така.… Тоест, ние имахме план, разбира се. Това правим, онова ще правим, така ще го 

направим… Но бяхме първа страна да докладва.   

Румъния (последна)  после се опита да направи същото и я отвяха с порицание.   

Ние сме написали тогава (така ме е срам сега!) едни отговори, че това изискване 

на  общностното законодателство, да речем, за храните, го има в държавния стандарт. 

Ама, като не знаеш, че е много срамно, не те е толкова срам в момента, а после.  

  

Разчитали сме, че и те в Комисията не знаят, или…?  

  

А, те знаят. Те знаят, ама ние (българската администрация) не знаем.   
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Така стана. В този смисъл, че извадихме всичко, което можем да покажем, а и 

много ясен план направихме …( Не аз, целият екип, който работихме - и Външно, и 

всички.) Това беше 98-ма.   

И след това годината е 99-та - вече върви напредъкът. Ние сме доста напред. 

Основен проблем остава Кремиковци, който, ако не решим, няма да започнем 

преговори. Кремиковци - по меморандума с Международния валутен фонд (МВФ) трябва 

да бъде приватизиран или ликвидиран: на първи юли 99-та година - трябва или 

физически да бъде ликвидиран, или да бъде приватизиран. Това е вторият проблем  

пред получаването на покана за преговори, като първият е Козлодуй.  

Кремиковци остава проблем, защото не можем да го приватизираме. Защо не 

може?   

Защото има - около 700 млн. (или греша?), но огромни - задължения. Голям 

турски  производител, с държавно участие, с  капацитет да го управляват води 

преговори да купят комбината. Това беше добре, само че купувачът  беше подкрепен от 

тогавашното турско правителство. То падна и сделката пропадна. И затова Кремиковци 

трябваше спешно да бъде продаден и беше продаден на израелците, струва ми се. При 

продажбата едни 139 млн. лева държавата разсрочва, и/или опрощава, което пък е 

държавна помощ. Държавната помощ в стоманодобива, обаче, е строго забранена. За 

да се даде държавна помощ в стоманодобива, се изчислява интензитетът на помощта.  

(Тоест, колко струва  цялата реконструкция/модернизация, колко е помощта и, 

съответно, отношението на държавната помощ към цялата стойност на 

преструктурирането е интензитетът на помощта). А   процентът на интензитета на 

помощта изисква да се съкрати  крайното производството на стомана в предприятието, 

получило помощта (което значеше за Кремиковци да бъде напълно ликвидирано).   

Ние избрахме да направим национален план за стоманодобива, който съкращава 

производството на национално ниво, при това можеше да се реализира доста по-

безболезнено.  

Трудно е да го обясниш това на широката публика въобще, но така или иначе, 

това беше основният проблем, който оставаше бариера пред започване на преговорите.   

По-чувствителен за широката публика е Козлодуй - ангажиментът, поет от 

България да затвори първи до четвърти блок, и неговото неизпълнение. По отношение 

на Козлодуй стратегията на правителството беше да се търси подкрепа сред държавите 

членки, най-напред на експертно ниво, след това на ниво министри. След експертите 

Владимир Кисьов, който към този момент бе заместник-министър на външните работи, 
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тръгна да обикаля държавите-членки да поиска подкрепа да се затворят само първите 

два реактора. Това е 99-та година, когато Комисията подава оставка, поради съмнения 

за корупция на един от комисарите.   

Новата Комисия - с председател Романо Проди - е избрана през септември 1999 

г.  На първо заседание взима решение да се обяви за опасна  ядрената енергетика и да 

се призоват държавите да се ангажират да не правят нови ядрени централи, докато не 

се докаже тяхната пълна безопасност по най-високи стандарти. Два дни след това с 

вицепремиера  Александър Божков отидохме на среща с Лойола де Паласио, която бе 

комисар по енергетиката.   

Тя беше изключително добронамерена към България, но обясни защо не е 

приемливо да се иска отлагане на затварянето на първи до четвърти. [Вече говорихме 

за това по-горе] Това също е много ярък спомен.   

В крайна сметка, когато дойде комисарят по разширяването Гюнтер Ферхойген 

(тук има легенда, която са ми разказвали, не съм присъствала лично), той влиза при 

Костов и му казва, че при разговорите дотук не са се разбрали за първи до четвърти 

блок и – „Какво правим сега?“ А Костов му казал:   

„Аз съм държавен ръководител на суверена  държава. Вие не може да ми 

поставяте условия!”   

В крайна сметка с Надежда Михайлова подписаха меморандум, че първи и втори 

блок, ще се затворят до края на 2002-ра, а за трети и четвърти Комисията настоява на 

своето - 2006, българското правителство обаче държи на своето - 2008.   

Това отваря вратата в Хелзинки да поканят България, да я включат към пакета 

от останалите страни, които да започнат преговорите. Та тази снимка е от 15 

февруари… тогава е първият тур за преговори. Това е в Брюксел, онази голямата зала 

на Съвета. Струва ми се, беше португалско председателство, но може да Ви излъжа, 

което е важно, защото срещата се води от външния министър на държавата– 

председател на Съвета. Тя е междуправителствена конференция и е 15 минути.  

  

Да, но така, както разказахте предисторията на събитията зад снимката - 

битки, битки, битки… Така че това си е било тържество в този момент.  

  

Така е. Абсолютно тържество е!   

Защото междувременно се е сменило първото правителство на Костов, Божков 

е станал главен преговарящ. Положени са толкова много усилия. Снимката е от първия 
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ни кръг за отваряне на преговорите, така че това е много силно преживяване …Заедно 

с пътя,  по който стигаш дотам.  

Това е България и то благодарение на Иван Костов, Александър Божков,   

Владимир Кисьов и въобще – на целия екип за преговорите. Тогава оформихме екип,  

99-та - беше точно на 23 декември 99-та. Аз съм зам.-министър на промишлеността, а 

Костов събра посланиците на държавите членки и пред всички посланици каза:   

„Ето, аз създавам дирекция в Министерски съвет. Юлиана Николова е нейният 

директор”.   

Аз абсолютно… абсолютно зяпнах. Дойде при мене и каза:   

„Юлианка, извинявай, че не те питах, ама знаеш ли колко власт ти давам”.  

   Аз седя срещу него и му казвам:   

„Аз не я искам. Аз си харесвам работата. Аз съм консервативен човек. Не обичам 

да сменям”.   

А Жотев, (Жотев е вече на мястото на Божков) ми казва, не пред 

министърпредседателя:   

„Госпожо Николова, Вие сте силен човек. Защо не му се противопоставите?”.   

Отговарям:   

„Господин Жотев, а Вие, като бяхте на Министерски съвет, защо не му се 

противопоставихте?” (А Костов в този ден навършваше 50 години.)  Така е и така върви 

целият процес…  Защо исках да го разкажа това?   

Като направихме екипа за преговорите, направихме основен екип от няколко 

души, които движат основните неща; които се събират почти ежедневно, които си 

говорят ежедневно и работни екипи по глави за преговори. Нашите бяха 30, a не, както 

са сега, 35. И тогава практиката, която ЕК имаше с първата шестица от страните 

кандидатки, бе, че Комисията праща позиция за преговори и държавата отговаря на тази 

позиция. Владимир Кисьов каза:   

„Хайде пък да обърнем нещата. Ние ще им пращаме позиция за преговори. Няма 

да ги чакаме те да ни поканят да отворим глава, а когато сме готови, им пращаме ние.“  

И… всъщност до края на правителството на Костов ние имахме предадени 26 

позиции от 30 и затворени 13 от тях, като първо затворихме малки и средни 

предприятия, наука и образование (така беше главата) и не мога да си спомня коя беше 

третата, но така…   

Тогава при Костов се създаде Съвет по европейска интеграция, съставен от 

министри, и нямаше случай някой да не иде, (защото сега основният проблем на Съвета 
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по европейска интеграция е, че политическото ниво не ходи на заседания; ходят само 

експерти.) Той водеше заседанията на Съвета и аз докладвам (като директор на 

дирекцията, която е секретариат на този Съвет, а зам. председател му е Надежда 

Михайлова); докладвам, че можем да затворим глава „наука и образование”.  - „Как така 

ще я затворим тази глава? Нашето образование е на безобразно ниво! Науката ни има 

нужда да се преустрои… Как така?!”  И аз обяснявам:   

„Господин Костов, ние затваряме по критерий сближаване на законодателството” 

(по тази глава единствената директива тогава беше, че на всички работници мигранти 

трябва да бъде осигурено обучение на майчин език и не е казано безплатно.)  

Аз казвам:   

„Ние го имаме в конституцията… Нямаме какво ново законодателство да 

въвеждаме.”  

А той:   

„Не ми харесва”.   

Но, да… много интересни дебати имаше. Министрите по този начин бяха 

въвлечени в даже ежедневната работа, защото премиерът следеше процеса.   

  

Всички тези неща са пряк отговор на следващия въпрос, но все пак трябва 

да го изговоря в прав текст - има ли неща, които касаят същината на процеса на 

евроинтеграция, които са останали встрани от вниманието на обществеността? 

Това, което разказахте, никой не го знае, но нещо, което Вие смятате, че трябва да 

се знае, но - засега (и за съжаление), не се знае?  

  

Това, което сега не се знае, е, че не може да кажеш:   

„Правя нещо, защото Брюксел го иска”.   

Не ти го иска Брюксел. Брюксел, за да стигне до едно законодателство, е минал 

през процес на консултации и на преценка - що е то обществен интерес, и що е то 

общностен интерес. И не можеш да кажеш просто „Брюксел ми го иска”. Брюксел е 

съвкупността от всички държави членки.   

Грешката на държавата и тогава, и сега (между другото, това Юнкер вече го каза 

в Европейския парламент) е, че много е лесно да кажеш, да речем, „трябва да въведем 

оценка на въздействието на околната среда“. Обаче това ще ограничи инвестициите в 

определени райони на държавата; това ще направи по-скъп даден вид индустрия, 

производство и така нататък. Поради това ние казваме:   
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„Въвеждаме законодателството. Не може да не го въведем. Брюксел ни го 

иска…”   

Обаче никой не иска да поеме отговорността и да каже:   

„Въвеждаме го, защото определени видове, цели популации от птици изчезват. 

Планетата загива. Ние носим отговорност към планетата и към бъдещите поколения.  

Преценили сме: дотук е балансът да запазим едното и да не пречим на другото”.   

Затова сега Юнкер казва - държавите, които най-много викат срещу решенията 

на Европейския съюз, когато сме на заседания, нямат отрицателни становища. Не 

казват - „Ние сме против”. По-лесно е - за вътрешна употреба - да казват: „Онези в 

Брюксел ни го искат”.   

Тази практика се появи в началото на преговорите, защото много бързо се 

приемаше законодателство. Като се приема бързо, е по-трудно да направиш 

информационна кампания, да убедиш обществото за нуждите и за ползите. Нали трябва 

този, който внася предложението в парламента, той първо да е убеден. Не всички бяха 

убедени. Особено след като Костов ясно посочи, че интеграцията е основен приоритет. 

Той беше фанатичен на тази тема.   

Спомням си първото си заседание като директор на дирекцията в МС - спорят 

финансовият и правосъдният министър за финансовото разузнаване… първо съдът или 

първо разузнаването. Костов се обръща към мене и казва:   

„Юлиана ще провери как е в Европейския съюз”.   

Аз казвам:  

„Ама, господин Костов, ние сега директивата я въвеждаме с всичко, което има в 

нея. Как е организацията вътре в една държава, си е неин въпрос…”   

- „Не, не, ти провери как е в повечето държави и, както го правят повечето, и както 

е по-редно, така ще го направим.”   

След това, такова разбиране, че нещата стават с четене, никой не го е имал. 

Сигурно съм пристрастна, може би, защото тогава съм била член от екипа, (въпреки че 

и при Сакскобургготски бях известно време член от екипа, но…). Тази мотивация - някой 

да седи зад тебе  и решенията, които трябва да се вземат, (и каквото трябва да се 

направи, да се прави), никой вече я няма.  

  

Добре, а в този първи момент, когато все пак става ясно, че членството в 

ЕС не е абстрактна идея, а е непосредствено политическа задача (включително 

позицията на господин Костов), кое преобладаваше – разбирането, че в някаква 

степен това членство е повече инструментално решение на наши тукашни 
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проблеми или е по-скоро ценностна ориентация за принадлежност към един друг 

свят?  

  

Към онзи момент - и дори и в следващите няколко години - беше по-скоро 

ценностна ориентация. Появи се по-късно прагматизъм … при Станишев се появи, ако 

си спомняте, точно преди членството – в края на 2006-та година. Той каза, че членството 

ще донесе на всеки български гражданин 500 евро годишно. На което моя македонска 

приятелка, като го слушахме, каза „Е, аз не гледам така монетарно на членството”.  

И смятам, че и сега продължаваме да гледаме монетарно на членството. 

Включително това - че се борим за запазване на кохезионната политика - е резултат на 

такъв монетарен подход към членството. А членството по-скоро е гаранция за 

геополитическа принадлежност и за ценностна принадлежност. Аз поне така мисля.  

  

Добре, а в този микроекип от „десетте идиота, които разговаряте помежду 

си на неразбираем език“? И в този колектив не е ставало дума за 

инструменталните цели на членството в ЕС? Стана дума преди малко - че тук има 

някакви интереси и не можеш да правиш едно, без да засегнеш друго, тоест 

обсъждахте ли такива съдържателни въпроси – не на равнище “politics”, а на  

“policies” равнище…  

  

На това равнище трябва да кажа, че в нито един момент на този екип, когато 

преговаряше, в нито един момент на експертния екип не е оказван натиск да действа в 

нечий интерес. А бяхме задължени да преценяваме националния интерес, доколкото 

експертизата ни позволяваше. Всички, разбира се, знаеха какво е дереджето на 

държавата и сме защитавали максималното постижимото за държавата… Но, то е било 

един екип, който е от 92-ра година, който е, може да се каже, „екипът по българските 

присъединявания“ (с намигване към „Записки по българските въстания“…). То са 

преговори със Световната търговска, ЕФТА, ЦЕФТА, всичките тези.  

  

Да разбираме ли, че малко или много се запазихте като екип през годините, 

въпреки политическите турбуленции?  

  

До голяма степен тези екипи се запазиха. До 2001-ва - 2002-ра година в голяма 

степен се запазиха.   
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Тогава става много важен следващия въпрос: Имаше ли някакво устойчиво 

„разделение на труда“ - експертите си се занимават с параметрите на членството 

в детайлите, а политиците с макро-въпросите…?  

  

Много е странно, защото тогава голяма част от експертите бяхме и на 

политическо ниво, защото… например, аз смятам, че съм експерт, но съм била 

заместник-министър, Владимир Кисьов беше заместник-министър. В този екип беше 

Пламен Орешарски, който беше заместник-министър към този момент. Другите пък 

после станаха заместник-министри.  

Тогава, знаете ли, имаше една връзка - една тенденция, която съществуваше в 

българската администрация до 2001-ва. Заместник-министрите, в по-голямата си 

степен, идваха от експертите, защото и Кирил Ананиев, Пламен Орешарски, Нено 

Димов, който дойде главен секретар с Евдокия Манева, Димитър Радев, той беше 

заместник-министър още от 92-ра година и до 2001-ва си остана заместник-министър, 

независимо от смяната на правителствата. Имаше една такава тенденция да не е 

просто политическо назначение, а то да е експертно подплатено.  

  

Добре, но след като подготовката за членство в ЕС е основно въпрос за 

пренос на законодателство, откъде идва фрапантната разлика между темпото за 

затваряне на глави – за едни са необходими под шест месеца, за други – три 

години и повече?  

  

Лесна глава е „индустриална политика”, например. Там няма acquis 

(задължително законодателство на ЕС) и ние въпреки всичко я затворихме късно, 

защото там се искат реални факти. Като затвориш индустриална политика, все едно са 

ти казали, че имаш функционираща пазарна икономика.   

Спомням си, че смениха ръководителя на екипа, Мортен Олсен го смениха с 

Майкъл Лий - Сър Майкъл Лий, който после стана генерален директор на дирекция 

„Разширяване”. Идва в България за доклада от 2000-та година, а Костов много иска да 

ни признаят за функционираща пазарна икономика в рамките на неговия мандат... 

Дошъл е да представи редовния доклад за 1999 г.. Има първа среща, в 8 часа сутринта, 

с министър –председателя, за да  го запознае предварително с доклада . . Комисията 

ще го представи в 3 часа следобед. На срещата освен министърпредседателя Костов, 

присъстват Надежда Михайлова (външен министър), Владимир Кисьов (главен 
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преговарящ), и аз – бяхме в Синята зала на Министерски съвет. Сряда сигурно е било. 

Може да е и друг ден, но още предишния петък докладът е изтекъл в Deutsche Welle. 

Изтекло е, че на България не  признават съществуването на пазарна икономика.  

Не забравяйте, България дълго време седя без ръководител на екипа за 

преговори от страна на ЕК… (когато  ръководителят на екипа на ЕК, Мортен Олсен, 

влезе в затвора). После имаше един германец - финансист, много добър, но той бързо 

се отказа. И сър Майкъл Лий, който пое България, е много високо ниво служител на 

Комисията. Той очакваше да бъде посрещнат подобаващо. Влиза в залата, а Костов 

казва:   

„А Вие защо не ни признавате пазарна икономика?! Признавате на Литва и 

Латвия”   

И му направи една презентация - дава му едни таблици, данни за приватизация, 

за напредък в изграждането на институциите, за всичко. Лий остана като гръмнат! Не 

очакваше такова нещо…  Затова някои са по-трудни. Трябват доказателства.  

Както и  онзи любим на Комисията израз Track records (почти непроводим на 

български: като консолидация на постиженията, а - с други думи - доказателства и 

гаранции, че реформите са необратими и дават очакваните резултати)… Защо 

„конкуренция” е трудна глава?   

Защото тя е основата на институциите за пазарната икономика. Защото е 

основана на разбирането за свободния  пазар, дълбоко залегнало в западните 

демокрации.  Според мен, политиката за държавна помощ и към момента в  България 

не я разбираме. Защото има неща, които трябва да кажеш: предоставял си помощ, но 

оттук нататък няма. Защото трябва да се научиш, преди да предоставиш такава помощ, 

да искаш разрешение или да съгласуваш с ЕК, ако е по някое от изключенията.   

И не за нещо друго, а защото трябва всички да преценят, че не се нарушават 

правилата на свободната лоялна конкуренция и не се изкривяват пазарните отношения 

с даване на неправомерно предимство на определен играч на пазара . Но все пак, да се 

държиш по един пазарен начин е трудно, особено ако 50 години преди това си се държал 

точно по обратния начин. Освен всичко останало, там е цялото анти-тръстово право… 

Тежко законодателство е, сложно, изисква силни и безпристрастни институции, които да 

го прилагат; изисква наличието на независима, безпристрастна и компетентна съдебна 

власт.    

Затова [времето за затваряне на преговорните глави] е различно.   
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За околната среда е различно, защото преговаряш преходни периоди, за да се 

приспособи българската икономика към по-високите европейски изисквания. Трябва ти 

време за адаптация…   

Въпреки че България нямаше много опции да преговаря, по простата причина, че 

приключването на преговорите с първите шест страни определи рамката на преходните 

периоди. Нямаше основание на нас да ни се дадат по-благоприятни преходни периоди. 

Например, преходните периоди за затваряне на тези ТЕЦ- ове, които замърсяват 

околната среда.   

  

Това е страховито като проблем.   

  

Страховито е, но ти имаш рамка. Тя ти е дадена. Онези преди нас са я затворили. 

Ако позицията ти е била такава, защото не знаеш, че можеш да преговаряш за отлагане, 

и не си си поискал отлагане, това е съвсем различен  въпрос.   

Според мен, има, например, едни изключения - по предоставените държавни 

помощи -в Договора [за членство в ЕС], които не сме си поискали, не сме декларирали, 

и за които и досега се колебаем насам ли сме, натам ли.   

Като цяло - огромно количество законодателство е. Практически всички 

институции трябва да участват.  

  

Добре, но от всичко казано е фрапантно видимо, че националната позиция 

е неразложимо цяло - от една страна, политическият аспект, от друга страна, 

“policy” аспект и от трета страна, чисто технологично. Как това се превръща в 

нормативен документ, който регулира оттук нататък нещата. Как се прави този 

баланс?  

  

Няма писани правила за това, за съжаление, няма и утвърдени практики. Моята 

практика е - адаптацията да я правят експертите, защото познават материята 

технически, технологично, всякак. Юристът, работи с експерта и коригира,  дава 

правните насоки и облича текста в правни норми. Много министерства практикуват само 

правните дирекции да правят транспонирането на законодателство, а други - само 

експертите. И не се получава или не се получава добре.   

Всяко министерство, всеки екип е със свой подход, което е вредно. Трябва да 

има един общ подход  и след членството. И за мен основният проблем сега в 
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нормативните актове е, че този подход липсва. Продължава да има министерства, които 

въвеждат регламенти - като просто копират текстове от регламенти в собствения си 

закон. Въпреки че Комисията нееднократно ни е казала, а и Съдът на ЕС също така е 

казал, че това не бива да се прави или се прави само в изключително редки случаи.  

  

Добре, а след като е правно легитимно преносът да е съпроводен с 

трансформация на нормата, как представителите на Комисията разбират степента 

на адекватност на трансформацията, отвъд преноса?  

  

Това е дълга история.   

Казвам Ви, че това е много дълга история, защото има много предварителна 

работа. Ако потърсите в архивите решенията на МС, ще намерите така наречената 

Национална програма за адаптиране на правото на Европейския съюз [пак от 1998г.]. 

Тогава си спомням, с постановлението на МС, което направихме за преговорите,  има и 

таблица за адаптиране, за транспониране на директивите. Защото дотогава 

българската държавна администрация правеше така - имаме си българския закон и 

пише само „това отговаря на това, това на онова”.   

А не е така. Имате директивата. Добре, обаче на директивата първи член къде 

е? Втори член къде е?   

Не е казано, че трябва да е в един акт, но трябва всеки член да го има.   

За мое най-голямо съжаление, сега въвеждайки изисквания на директиви, 

“concordance table”, таблицата на съответствието - това не са част от пакета документи 

за приемане на нормативния документ, въпреки че го пише в акта на Министерски съвет.  

Не са и публични. (А знаете ли колко ще Ви е удобно да се ориентирате, ако я имате в 

пакета! Можеш да я видиш как я прилагат на други места, можеш да видиш каква е 

практиката на Съда и е добре това да е част от пакета за въвеждане на директивите в 

законодателството.) Казват, че го правят - може би, но те не са публични, не знам. Не 

съм виждала.   

Така и на Комисията ѝ е лесно - това е директивата, всеки член е транспониран 

някъде. Някои, които не са приложими за България, пишеш „неприложим”, но в обратния 

вариант – в кой закон какво се прилага.  

  

Така или иначе, когато се подписва в крайна сметка Договорът за 

присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз, е ясно, че 

преговорите са завършили. Това е победа, но същевременно е ясно, че ние ще 
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влезем в съюза от 1 януари 2007-ма година и че от този момент ние започваме да 

усвояваме европейско финансиране, което обаче не е „сума пари в чувал“  

(lump sum), всеки да си взима, каквото му трябва…  

  

Не е от този момент. Ние усвояваме още от 91-ва година по различни програми, 

например, ФАР, (помощ, която до 99-та е към „третите страни“ за ЕС), а след това 

предприсъединителната помощ по ФАР, ИСПА и САПАРД.  

  

Да, но там правомощията на правителствата са сякаш значително поголеми 

за употребите на предприсъединителните инструменти при провеждане на 

правителствени приоритети за подготовка за членство спрямо това, което е след 

това обща рамка на европейското финансиране?   

  

Точно обратното. Когато ЕС приема “Agenda 2000” и започват ФАР, ИСПА и 

САПАРД, тези програми се подчиняват на всички правила за структурните и 

инвестиционните фондове сега. Тогава Комисията у нас има представителство и то има 

по-големи правомощия от българската администрация по управление на фондовете 

(което бе голям пропуск тогава - в тези години до 2006-та). Институцията, която взема 

решенията, бе Комисията. А трябваше обратното, вместо Европейската комисия да ни 

контролира, да си поемем отговорността. България, освен САПАРД, няма друга 

акредитирана агенция за споделено управление на програмите, така че  след 2007-ма 

е много трудно да поемем своята отговорност.  

  

Добре, но смисълът на въпроса е малко по-друг. Когато този рамков 

бюджет, да речем, от 11 млрд., е предоставен на страната, тези милиарди са 

предназначени за секторни политики. Пропорциите вътре между секторните 

политики как се определят? Би трябвало, на хартия поне, да е във връзка с  

Националния план за развитие, нали така?  

  

Ами, то е различно. „Национален план за развитие“ беше валиден документ на 

ниво ЕС до 2006-та година.  

    

Аз съм виждал чернова на такъв план на Агенция за анализи и прогнози от, 

да речем, 2005-та година.  
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Това е другата ми голяма болка - практика, която не се е променила, за 

съжаление. През  99-та година имаше два плана за развитие. Правихме план за 

регионално развитие и правихме план за икономическо развитие. Моята теза е, че 

правихме тогава два плана, защото имахме двама вицепремиери - два ресора. Бога ми! 

Няма друга логика да имаш два плана.   

Ние и досега правим два плана. Ние и досега имаме отделен план за регионално 

развитие, но една държава няма нужда от повече от един план за развитие. Правихме 

Национален план за развитие, защото в „Agenda 2000” за периода 2000-та - 2006-та се 

финансираха неща, които са залегнали в Плана. Което е абсолютно логично, защото 

парите (публичните - независимо какъв им е източникът - дали са български или са 

европейски), публичните пари трябва да влязат в политиките, а има Национален план 

за развитие, защото държавата е определила  приоритетите на политиките си там.   

Грешка беше това, което правихме тогава - 99-та година, грешка е и по-късно - 

да планираш, защото имаш едни пари и трябва да ги изхарчиш. [А би трябвало] 

планираш, защото имаш едни нужди и едни приоритети. Планираш си нуждите, за да 

постигнеш приоритетите. Ако можеш с европейски пари, посрещаш ги с европейски. Ако 

е тясно национален приоритет, финансираш го с бюджета. Ама това е едно, а да 

планираш, защото имаш едни пари и се чудиш как да ги изхарчиш, е съвсем друго.   

Вие сте виждали проект на следващия план за развитие, който е приет 2004-та 

година. След неговото приемане излязоха проектите на регламенти за периода 2007ма 

- 2013-та. За този програмен период не се изискваше национален план и България 

заряза националния си план - затова сте намерили само проект на план.   

България просто го заряза този национален план и направихме Национална 

стратегическа референтна рамка. Въпросният регламент, общият за координация на 

фондовете в този период, въвежда Националната стратегическа референтна рамка (по 

нея се дават парите). Този регламент казва, цитирам: „документ за справка за 

съотношението между националните приоритети и европейските приоритети“.   

Защото тогава вече имаше Лисабонска стратегия, а тя има няколко приоритета. 

Предполагаше се, че референтната рамка обяснява как националните приоритети 

допринасят за постигане на тези, залегнали в Лисабонската стратегия. Тогава пак 

вървяхме на принципа „има едни пари, дайте да ги изхарчим по Лисабонската 

стратегия”. Не обръщаме внимание какво е нужно за България, извън европейската 

стратегия за заетост и растеж.   
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След програмния период  2007-ма - 2013-та, направихме Национална програма 

за развитие  „България 2020”..  

Бях ръководител на групата, която състави „България 2020”. Създадохме Съвет 

за развитие - министрите участваха. А областите, в които няма общи политики на ниво 

ЕС и няма как да се сложат европейки приоритети, бяха „здравеопазване”,  

„образование” - в по-малка степен, и „транспорт”.   

  

Това Ваше усилие не остана ли, все пак, чисто литературно упражнение?  

  

Не, то стана литературно упражнение по-късно.  

Когато през ноември 2012-та представиха новите регламенти за периода 

20142020 г. и в София дойдоха всички генерални директори от ЕК, който управляват  

структурни и инвестиционни фондове,  началникът на отдела за България в Генерална 

дирекция „Регионална политика“ каза:   

„Вие с „България 2020” сте си свършили 90 на сто от програмирането за новия 

период.”    

Тоест от този документ остана това, че се програмираха използването на 

фондовете 2014-та - 2020-та по това, което е написано в него.  

Тук ще отворя скоба, защото Министерски съвет много се съпротивляваше да 

приеме „България 2020“, по простата причина, че никак не е красива картината в него, 

особено анализите. Казва всичко - за неграмотността, здравето, свързаността  и т.н… 

Доста неприятни неща има вътре и то не звучеше красиво; не е като лозунг, да го 

размахаш предизборно. Няма много политика (Politics)  вътре, нo документът е писан от 

експертите, а не от политиците – нищо, че те участваха в работната група.   

   

Тоест, Вие сте сигурна, че има висока степен на смислово съответствие 

между този аналитичен и програмен документ и онова, което е по-нататък 

разписано като приоритети?  

  

В т.нар. Партньорско споразумение, да. То се позовава на „България 2020“.  

Въпросът е, че на проектно ниво, вече го няма, въпреки че съществува на програмно.  

Програмата залага целите и как се постигат. Например, беше записано едно нещо, което 

не се случи, защото имаше голяма съпротива. Аз не съм човек, който се занимава с 

образование, но смятам, че беше много смислено - беше заложено задължително 
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обучение от четири години. Тук имаше много „жълтопаветни протести“ - че не можеш да 

задължиш всички родители… Само че, на моите приятели в Брюксел децата тръгват на 

училище задължително в годината, в която навършват три. Задължително ги взимат - 

публично или частно училище, задължително лицензирано, акредитирано образование 

и детето ходи. В Япония са от две и 99% от децата са обхванати от това. Освобождават 

ги, разбира се, в 1 часа и родителите да му мислят какво правят после с детето, но е 

включено в образованието. По някакъв начин дават повече шансове на  децата в 

неравностойно положение, (а те в България стават все повече, а са бъдещото на 

държавата).   

Мисълта ми е че, когато в едно семейство са трето поколение неграмотни, 

държавата трябва да има ангажимент да научи детето да говори, пише и мисли.  

Нали?   

Но това не се случи, защото в момента вървим към това да не правим реформи, 

защото те не се харесват на обществото или на части от него. А за всяка реформа се 

плаща с политическа загуба или висока цена за закъснението.   

  

Това ще е бездънна тема.   

  

Тя е бездънна. Така е.   

  

Дали е ставало дума при разговори с Ваши чуждестранни партньори дали 

има разлика в начина на поведение от страна на Божков, на Кисьов, на Кунева?  

Има ли личностен отпечатък върху хода на процеса на подготовка?  

  

Не. Не съм говорила. Смятам, че не е прилично да се говори по такава тема.  

  

На ниво министри, имате ли впечатления, че на някого действително му 

беше кауза евроинтеграцията, защото не съм сигурен, че за всички е била „пръв 

приоритет“.  

  

Ами… от министрите, тези на външните министри, разбира се - и на Надежда 

Михайлова, сигурно и на Соломон Паси, и на Вигенин, но то е по длъжностна 

характеристика. На министри… Слабо е да се каже. Министрите влизат в Министерски 

съвет и бъркат Съвета на Европа със Съвета на ЕС.  Има някои, за които е кауза, но то 

е по-скоро е личностна характеристика.  
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За Ивелина Василева, например, се сещам. Тя е евроентусиаст. Вярно е, че 

доста по-късно влезе в процеса, но тя е евроентусиаст. От по-старите министри за 

обсебеност от казузата на ЕС, освен за Божков - не, не мога да се сетя.  

  

Какви са спомените Ви за отношението на страните членки на ЕС към 

България? Разбира се, то е много различно в хода на времето. Имаше ли такива, 

които да са по-добронамерени за разлика от други, които да са по-резервирани?   

  

Различно е. Обикновени си мислим, че германците са по-добронамерени към 

нас, което в повечето случаи е така. Но съм присъствала на случаи, в които се обещава 

да се направи нещо за България, а после (след консултации с експерти за свършеното 

от нас),  се гласува на обратно. Шведите винаги и UK винаги са били добронамерени. 

Французите, не винаги.   

Холандците - никога. Холандците и гърците, никога - ако не сме си свършили 

работа „повече от съвършено“.   

  

Тоест има страни, в които разпознаваме поведение на постоянстваща 

обструкция?  

  

Не толкова обструкция, колкото постоянно и растящо недоверие.  

  

Гърците нали уж се представят за наши приятели?  

  

Гърците… подкрепят ни, но винаги е по-трудно. „С едно наум“.   

  

А холандците откровено не ни подкрепят?  

  

Холандците откровено не ни подкрепят - със своите си основания. Например, те 

не ни подкрепят за Шенген, защото смятат, че нямаме достатъчно силни институции, за 

да прилагаме закона.  

  

Е, това трудно може да го оспорим…   

  

То не може да се каже, че [отношението на дадена страна] е еднакво за всичко.   
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Защото си спомням една среща на българския министър-председател с 

шведския министър-председател, 2001-ва година, 6 април. Беше държавна делегация  

(за един ден отиваме и се връщаме) и за всичко, което говори г-н Костов, шведският 

министър-председател го подкрепя. Докато не заговори за подкрепа да удължим живота 

на малките блокове на Козлодуй. Тогава той казва:  

„Вие как си представяте да ви подкрепя за Козлодуй! Аз, който съм поел 

ангажимента до 50 години да я ликвидирам у нас (ядрената енергетика)”.   

Тоест не може да се  каже еднозначно - всяка държава има свой интерес и се 

отчита пред собствените си граждани.   

  

Става дума за интереси, нали?   

  

Да, за това става въпрос, но всяка държава има свои интереси и то не е срамно 

да защитаваш интереса си.  

  

Добре, но защо пък Франция, която няма, така да се каже, ясно изявени 

икономически интереси към България, защо пък те се държат така хладно?  

  

Ами, не, аз не бих казала „хладно“. Но Франция, ако намери собствен интерес, 

който да изтъргува, за да те подкрепи, ще те подкрепи. Но ако няма такъв интерес, то 

поне  няма да пречи.  

  

Когато България все пак тръгва малко след първите шест страни от 

Централна и Източна Европа, това даде ли възможност да си изберем, така да се 

каже, модел, който да следваме?  

  

Полша беше, поне в началото, най-добронамерена.   

  

Но смятали ли сме, че ние тогава искахме да станем, така да се каже,  

„Полша на Балканите“?  

  

Ако погледнете от 92-ра година, ние не сме искали да станем „Полша на 

Балканите“.  Затова казах, че са интересни онези решения на Министерски съвет, когато 

Втора адвокатска кантора (от която идваше ядро от лидери и министри на СДС) 

защитаваше като министри 92-ра съответните позиции или актове на МС. Да се 
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погледнат там решенията за всеки мандат, който МС даваше за съответния кръг 

преговори за Споразумението за асоцииране. Защото за всеки кръг на преговори се 

даваше мандат и всеки беше - да бъде не по-лошо от постигнатото от 

Четворката/Тройката (Полша, Унгария и Чехословакия) и после Четворката (когато се 

разделиха Чехия и Словакия).. Тоест, трябваше да следваме тях. Но Полша, например, 

ни даде всичките си преговорни позиции, което беше от голяма полза.   

Не всички биха ни дали. (Тъй като те са на английски, е все едно от кого ще ги 

вземем). Всеки можеше да го направи, но това, което Полша направи, бе 

найдобронамерено.   

  

Когато се изработваха чисто съдържателно българските позиции, беше ли 

въвлечено така нареченото гражданско общество през някакви структури - 

неправителствени организации, които да имат участие в процеса?  

  

Поне докато съм била в процеса, по всяка глава се консултираше със 

заинтересованите страни. Имаше диалог и се канеха представители на браншови и/или 

граждански организации в съответния сектор.  

  

Как си избирате с кого да партнирате?  

  

При нас (Министерство на промишлеността, после на икономиката)  беше лесен 

избор. Съществува  БАН, с когото се партнира за наука. Направихме съвет - БАН, 

Стопанска камара, Търговско-Промишлена палата и съответните асоциации на 

производители, ако има. И е лесно. Проблемът е, че те в голяма степен нямат опит и 

знание за европейското законодателство. То такъв им бе характерът. Трябва първо да 

ги обучиш.  

  

Това щеше да е следващият въпрос.   

  

Трябва да ги обучиш. Трябва да ги образоваш и да им го предложиш внимателно 

и настойчиво, защото трябва да се вземат информирани решения. … А пък е по-лесно 

да им замотаеш главата и да кажеш после - „Те се съгласиха”, без да обясниш какво е 

и какви са последиците.   

Спомням си, че сме имали спор с асоциацията на производителите за 

директивата за козметичните продукти, тъй като това, което трябва да се случи, е да си 
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сменят етикетите. Смяната на етикетите изисква  изключително много пари. Предлагаме 

им да преговаряме за по-дълъг период. Асоциацията им обаче настояваше да стане по-

бързо, ако може веднага.   

  

За износа сигурно?  

  

Ами… не , по-скоро - за да изкарат сивата икономика на светло; да убият „врага“, 

не знам за какво. За да елиминират нелегалните на пазара, но пък не си дава сметка 

колко много ще струва на сектора промяната на правилата и въвеждането на контрола 

по  тези правила.   

  

Но така или иначе, партньорите са имали съдържателни позиции, а не 

просто формално присъствие?  

  

Да, разбира се..   

Например, беше установено, че, за да бъде приведена България в съответствие 

със законодателството към 99-та година в областта на екологията, ще  струва на 

българския бизнес и държава 9 млрд. евро. Говоря за законодателството, 

съществувало до 99-та, а то много се усложни след това. И тези 9 млрд. евро бяха 60 

на сто за бизнеса, 40 на сто за държавата. Това, което сме пропуснали, е, че не го 

направихме така, че постепенно да стане. За да стане изобщо.   

Някак си все още нито направихме пречиствателните станции, нито 

управлението на отпадъците, (които са държавната задача), нито пък чистотата на 

въздуха, замърсявана от топлоцентралите,(което е частната задача).   

  

Между другото, господин Даскалов в неговото интервю споменава, че 

Европейският институт е изначално създаден с функцията да бъде Think thank на 

евроинтеграцията. Така ли беше?  

    

Легендата, която аз знам, защото аз знам легендите, (била съм директор на 

Европейския институт от 2002-ра година). Легендата, която аз знам, е Сорос, когато идва 

в България, среща се с министър председателя и казва:   

„Какво да направя за европейската интеграция на България?”   
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Костов иска в рамките на своята дейност за развитие на гражданския сектор да 

подкрепи създаването на неправителствена организация, която да има функция да 

подпомага правителствата  с експертиза по европейските въпроси.   

Това знам.  

  

Доколко неправителствена организация може да е авторитетна пред 

правителство у нас?  

  

Може, разбира се, обаче трябва да е не само е „noisy” и „voicy”, а да има 

експертиза.  

  

Аз съм сигурен, че Европейският институт има експертиза, но - познавайки 

някои правителства, имам обосновано предположение, че не са склонни да 

ползват тъкмо професионална експертиза.  

  

Знае се, че : „Насила можеш да вземеш. Насила не можеш да дадеш.”  

  

Да. Точно така е. Има проблем.  

  

Има проблем с това, но има проблем и с NGO-тата.  

Трябва да има представителност за даден сектор; да е ясно какъв интерес се 

защитава; от къде идва финансирането, както и много други неща, защото влияят върху 

вземането на решения.   

  

Многократно е било изговаряно от експерти, че в хода на преговорите „най-

изявеният приятел“ на България е била Комисията. Съгласна ли сте с тази оценка 

или зависи - понякога е „строг възпитател“, друг път е все пак добронамерена.   

  

Зависи.   

Приятел е, разбира се, защото това е нейната работа. Тоест за екипите, които 

работят с България, нейният напредък е техен успех; тяхната задача е България да 

върви напред. Тяхната работа се оценява през това България да върви напред, така че 

е в техен интерес…   

Имаше много добронамерени хора вътре в Комисията (поне, с тези, с които съм 

работила); много хора, които искат да ти помогнат. Имаше, да. Вярно е.   
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А, дори и тук вътре в България, в мисията на Комисията имаше хора, които искаха 

да помагат и много помагаха.  

  

Това е много важно все пак. Като нямаме страна-патрон, поне Комисията да 

е партньор, на който можеш да разчиташ.  

  

Така е, но имаше и друго отношение.   

След приключване на преговорите със страните от първата вълна (или близо до 

това време), Ферхойген, комисарят по разширяването, публично заяви:    

„Защо да не вземем да приемем една католическа Хърватия, вместо да се мъчим 

с България и Румъния”.  

  

Публично го е казал?!  

  

Публично. Да. Имаше такова изказване. Беше скандално!  

  

Е, изненадвам се, защото иначе в литературата, която е доста изобилна, 

авторите са влезли в детайли на неговата добронамереност към 

социалистическата партия в Румъния и побутването на страната към ЕС (с оглед 

вътрешнополитическа употреба на процеса в Румъния).  

  

То и тук беше същото. Меглена Плугчиева го доведе в България, заедно с  

найблизкото му - във всякакъв смисъл, обкръжение.  Правиха вечери и с 

неправителствения сектор. В този смисъл, той и тук побутваше по линия на 

социалдемокрацията.   

  

Тоест има и такива неща в хода на процеса?  

  

Да, но нали трябваше някой, все пак, да поиска. От Румъния са поискали, той е 

дал. А тук трябваше Меглена Плугчиева да се появи, да поискаме, за да ни се даде 

подкрепа. Но това беше вече в края на мандата на тази Комисия..  

  

Следващият ни въпрос е следният: в първите години особено настойчиво, 

но и до ден днешен - дали по инерция, или по съдържателни причини, говорим за 

„Евро-атлантическа интеграция” на България. Изглежда като да е един процес 
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влизането в НАТО и в Европейския съюз. По-важно е единството или все пак това 

са две различни неща, според Вас?  

  

Две различни неща са, но са тясно свързани. Ако погледнем държавите от 

Централна и Източна Европа, членството им в НАТО винаги е предхождало членството 

в ЕС. Защото Комисията приема, че членството в НАТО гарантира държавността и 

ценностната ориентация. Затова сега  въпросът за името на Македония е много важен 

не толкова за членството в Съюза, колкото за приемането на страната в НАТО. Знае се, 

че приемането ѝ в НАТО ще отпуши процеса. Затова е много важно сътрудничеството 

с утвърдени международни институции.   

България направи много добър ход тогава (99-та година). Тя поръча на Световна 

банка да направи доклад за  състоянието на държавата, изправена пред двойното 

предизвикателство - да се реформира и членството в ЕС.  Не всички държави го правят, 

но това беше оценка за напредъка ни в реформите за трансформацията от централно-

планова към пазарна икономика, изграждането на публична администрация и 

европейското членство. Докладът беше много изчерпателен, критичен по един 

добронамерен начин, и полезен на Комисията с външната експертна  оценка.   

  

Този доклад публичен ли е?  

  

Публичен е, да.  Той излезе 2001-ва и е изключително добронамерен.   

Комисията ползваше от него аргументи за напредъка на България.   

Но това е ход на правителството. Александър Божков, светла му памет, реши 

тогава - да използва този инструмент, за да вървим по-бързо напред.   

Заради това дирекцията,  която създадохме тогава в  Министерски съвет, беше 

дирекция за координация не  само за европейска интеграция, а за европейска 

интеграция и връзка с международните финансови институции. Просто всички планове 

да  сложим на едно място. Да вървиш в една посока и една и съща реформа да правиш.  

  

Да, да, има смисъл да бъде така. Аз чувал, че по чисто дипломатически път 

представители на НАТО са натискали за нашето членство в ЕС…  

  

Да, то затова е важно да влезеш в НАТО. Печелиш партньор. Не, в Централна и 

Източна Европа няма държава, която да не е минала към ЕС преди НАТО. Сърбия може 
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би е по-особен случай, но не се знае. Да, много е важно и трябва да кажа, че готовността 

за приемане в ЕС се удостоверява от членството в НАТО. Казвам го, тъй като с Илияна 

Цанова6 говорихме, а тя каза:   

„България я приеха неподготвена”.   

Добре, но къде щеше да бъде България, ако не я бяха приели? Къде - 

геополитически, без НАТО и ЕС?  

  

Добре, но включително и Оли Рен, следващият комисар по разширяването, 

със задна дата в прав текст публично е казал: „Когато приехме България и 

Румъния, те не бяха готови”. Това го има и като официална оценка на одитната 

агенция на Европейския съюз, че към 2006-та година България и Румъния не са 

имали дължимата степен на готовност. Ферхойген също има публикация през 

2013-та със заглавие „Твърде много, твърде рано?“ – това не е ли повод за 

размисъл?  

  

Сега, нека да погледнем на нещата, съобразно момента.  Да речем, по 

отношение на корупцията и по отношение на други неща, Словакия беше много поназад, 

в смисъл, и в класациите, и в оценките.  

И Словакия, и Литва - всичките тези страни по тези показатели бяха зад нас. 

Само че 2004-та, като се случи голямото разширяване на ЕС, изведнъж обществото в 

старите държави се стресна и се дръпна. Съюзът се уплаши. Така е.   

И тогава този страх се пренесе върху членството на България и Румъния. Защото 

всички магарии, които направиха новите в първите години на членството, се пренесоха 

върху нас и ние  платихме за тях. Както за нашите - плащат сега следващите.   

  

Е, да, то всъщност никой няма полза да се разводни или да се влоши 

качеството на съюзните политики, така че е по-добре ЕС да е по-взискателен.  

  

Освен това ние все пак сме най-бедните, така че това също има значение в този 

смисъл.   

                                                 
6 Служебен вицепремиер на България, отговарящ за управлението на средствата от  

Европейския съюз, ресорен министър в служебните правителства на М. Райков и Г. Близнашки.  
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Между другото, Костов казваше в края на 2000-та година: „Така, като сме 

тръгнали..” (защото Докладът 2000-та беше много добър), „Така, както сме тръгнали, 

можем, ако спечелим изборите, да минем с първия екип 2004-та година”  

  

Е… за съжаление, историята се разви по странен начин.  

  

По странен начин, да. Първата реплика на Николай Василев, като министър на 

икономиката, беше:   

„Каква пазарна икономика е България? Как да се развие?“  

А пазарната политика е условие за затварянето на поне 3 глави от преговорите.   

  

Имало ли е обаче други геополитически съображения в процеса на вземане 

на решение за кандидатурата на България?  

  

Разбира се, че имаше. Например за поканата през 1999-та – отношението ни (и 

поведението!) към войната в бивша Югославия беше много важно. Без такова явно 

правителствено позициониране едва ли би било възможно решението от Хелзинки. То 

по-скоро е ценностно ориентиране, отколкото бе практическо решение… Разбира се, че 

има значение.   

Не е въпрос само на отмятане на точките с чавка - acquis тук, acquis там. Не е 

това. Никога не е било това.   

  

Да се върнем на това, че не сме били кой знае колко по-различни - по степен 

на подготовка, особено от Литва …  

  

И Словакия. Все пак си спомняме Словакия 2000-та година, нали?  

  

Кажете как, според Вас, се натресохме на тема за корупцията като основен 

проблем?   

  

Това е… според поговорката „което сам си направиш, никой не може да ти го 

направи“. Темата с корупцията стана тема на Световна банка и редица международни 

организации. През  2000-та година  у нас се създаде, с участието на държавата,  

„Коалиция 2000” -  като първоначално се  финансира изследването на корупцията у нас.   
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Боже!  

  

Е, така беше. Държавата плати, за да изследваме корупцията, но  това стимулира  

достигането до заключения, изискващи  допълнителни изследвани и т.н.   

Но не е само това.   

  

Ние в социологията се смеем, че „по-ужасна от корупцията е само борбата 

с корупцията“.  

  

Точно така е. България тогава беше доста по-добре от някои други страни 

измежду кандидатстващите. Индексът, даван от Transparency International,  бе подобър 

за България от много други и имаше положителна тенденция. Вярно, че после се смени 

методиката, но страната ни беше относително по-добре в този процес.    

Освен всичко останало, ние наистина имаме такъв проблем. Корупцията беше 

проблем, тя си остана проблем и продължи да се развива като проблем. Тя не се 

създаде тогава, но бе повдигнато общественото внимание върху нея. Тя в един момент 

се превърна в основен проблем, защото вниманието се фокусира само върху проблема, 

без да се фокусира върху мерки, които да са реални и работещи. Защото първата 

стратегия за национална сигурност включваше в себе си борба с корупцията. Защото в 

борбата с корупцията не можеш да имаш отделна стратегия за борба само с нея, лично 

според мене. То е въпрос на администрация и управление и не е едно отделно от тях. 

Не можеш да имаш нещо, което да е министър по корупцията, нали?  

Смешно е.   

  

Но все пак, ако имате възможност - със задна дата мислейки, (Вие все пак 

имате достатъчно политически и управленски опит), ако зависеше от Вас, 

мислите ли, че можеше да стане подготовката и присъединяването по друг начин? 

Независимо дали би било за по-лошо, било за по-добро, но така или иначе, дали 

имаше алтернативен вариант? Дали можеше, чисто хипотетично, да има друг 

развой на събитията?  

  

Извън европейското членство ли имате предвид?  
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Не, не, самият ход, по който протече процесът, имаше ли алтернативни 

варианти – по цели, приоритети и инструменти, а и по резултати?   

  

Разбира се, че можеше!   

Само че това включваше избягването на тази катастрофа, която преживяхме 97-

ма година; 96-та и 97-ма.   

Ако бяхме започнали процеса на преструктуриране на икономиката 91-ва година, 

защото, докато другите страни от Централна Европа минаваха през преструктуриране, 

ние правихме „плавен преход“. Само да спомена, например, в края на 96-та година, 97-

ма началото имаме, както казах, 3% приватизация и тя е работническо-мениджърска. 

Много малък процент от брутния вътрешен продукт се създава от частен бизнес, имаме 

изключително ниска безработица (4% безработица) … Тоест на държавните 

предприятия се начисляват заплати, които трупат дълг. Тези предприятия се 

обезценяват.   

Разбира се, можеше иначе… Можеше, но това се отнася за процеса на 

преструктуриране на икономиката и за изграждането на  демократичните институции, 

което променя целия ход на процесите.   

  

А ако се втренчим в самото взаимодействие между България и  

Европейския съюз - като техни инструменти, като приоритети...?  

  

То не би била много съществена разликата. Бихме могли тук-там  нещо… но като 

цяло – същото.   

  

Е, да, но нали преди малко стана дума, че спрямо Западните Балкани сега 

се промениха приоритетите - първо, правосъдие и вътрешен ред, напредъкът по 

този въпрос е предпоставка за всичко останало, тоест, ЕС има свобода да избере 

какво да е приоритет на политиката за разширяване?  

  

Само че проблемът с правосъдието и вътрешния ред, ако погледнем 

състоянието на Глава 23  през 99-та - 2000-та, не беше така страховит. Той се промени 

и задълбочи в последствие.   

Това, което бих променила, категорично бих променила, е, преди да се въвежда 

препоръка на Комисията, добре да се обмисля.   
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И второ, това, което Ви казах вече, онзи подход - когато се говори с Комисията, 

не се оплакваш и не прекарваш собствените си идеи като нейни становища. Защото 

всички простотии (без извинение!), които направихме, в правосъдната система станаха 

по този начин. Някой говори с европейски чиновници, които нямат от къде да почерпят 

знания, освен от това, което им се говори в България, и го предлагат като политика. 

Държавата пък, като го види написано в доклада, смята че трябва непременно да го 

въведе - и погледнете напред-назад колко неща сме въвеждали и извеждали. Просто 

добри инструменти - само поради това, че ги въвеждаме, „защото някой ни ги иска“, (а 

не защото е наша вътрешна необходимост), сме ги изпортили.   

Политиката трябва да е: „Трябва да го направим така, защото така трябва”, а не 

„Защото ни казаха така“… Има неща, които иначе работят, добри са, а ние ги изхабихме  

и сега вече не могат да се използват в България, т.е. стеснили сме набора от 

инструменти на политиката, които можем да прилагаме.  

  

Добре, кажете ми кои според Вас задължително трябва да бъдат 

следващите наши интервюирани? Поне три имена на личности, които, ако не са 

дали интервю, все едно язък за цялото усилие за създаване на архив за 

българската евроинтеграция.   

  

Ами, Сашо Божков, ако би могло, но…. Сашо Божков, Бог да го прости, няма как. 

Владимир Кисьов и може би някой от премиерите - според мене задължително Костов, 

задължително Станишев.  

Може и Плугчиева.  

Разбира се, и Филип Димитров.  

  

Благодаря Ви изключително много за този разговор!  

  

  

Дата: 22.12.2017  

Интервюто взе проф. Георги Димитров  

 

  


