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

за членство в ЕС?  

  

Спомените ми са толкова много, че не знам кой точно да избера. Защото, когато 

човек не  само проследява, но и изживява процеса на европейска интеграция от самото 

му начало до (не мога да кажа „край“, защото той още не е завършил) досега, намира 

толкова вълнуващи неща в своите спомени.   

Ще започна с Центъра за европейски изследвания (той по-късно беше 

трансформиран в сегашния Дипломатически институт). Върнах се от Брюксел през юли 

1992 г., където работех в първата Мисия на България към Европейските общности. 

Планове ми бяха по-скоро свързани с  Института по външна търговия, където започна 

моята професионална кариера.  Но получих предложение  от Денчо Георгиев - първия 

директор и основател на Центъра за европейски изследвания да стана негов заместник.  

Явно, че съм проявила авантюристични наклонности, защото тогава това си беше 

авантюра... Всички ми казваха:  

„Къде отиваш? Вместо да си стоиш в този престижен институт. Каква европейска 

интеграция, това е утопия !?.."   

Но на мен ми се видя интересно, връщах се от Брюксел, бях завладяна от 

европейската идея, имах и свои идеи за развитието на европейските изследвания в 

България! Започнахме с ентусиазъм – бяхме четирима души и първото нещо, което 

направихме, бе проект с Колежа на Европа по програма ТЕМПУС. Марк Вуйлстеке, 

директор на Колежа, дойде в България, говорихме, обсъждахме, повярва ни, че ще се 

справим и решихме да го направим.   

Никак не беше лесно. Имаше скептицизъм не само по отношение на самите 

европейски изследвания, а въобще по отношение на бъдещето на България като част 

от Европейската общност.  Организирахме първия курс по европейска интеграция, 

3месечен - с преподаватели от Колежа, от Университета в Лимерик, от Университета в 

Нанси, от Европейския институт по публична администрация в Маастрихт. Включиха се 

много хора от администрацията. Даже се шегувам с колеги, които сега са на високи 

позиции в Европейската комисия, че от нашия курс  започна кариерата им на 

европейското поприще. И те наистина си го пишат в СV-тата. Резултат от проекта  беше 

и факултативен курс по Европейско право в Софийския университет. Започнахме да 

изпращаме ежегодно по няколко души да учат в Колежа на Европа. Всички те заемат 

сега много престижни постове в българската и европейската администрации.   
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Това бяха първите стъпки  – с много трудности, с недоверие, дори и съпротива – 

трудности с помещенията, натиск да бъде закрит Центърът. Но в същото време  с 

подкрепа от колеги от Европейската комисия – Боб Джарет – помогна ни да получим 

статут на Европейски документационен център, за да получаваме информация и 

документация от Брюксел, която беше много необходима в този начален период; от 

Колежа на Европа – Марк Вуйлстеке; от Илко Ескенази – в ролята му на заместник 

министър председател и още много други, които не е възможно да изброя. Имахме  

много желание и ентусиазъм за работа! Работехме за кауза!    

Все пак ще кажа, че за мене най-силен – емоционално – бе моментът на 

подписването на Договора за членство в ЕС на 25 април 2005г. Много добре си спомням, 

че тогава се събрахме в голямата зала на Информационния център на Европейския 

съюз, залата беше пълна, имаше студенти по Европеистика, колеги от Делегацията на 

ЕС, не достигаха столове - хората бяха насядали на пода. Бяхме се подготвили за 

емоцията, която събитието ще предизвика - проследихме подписването, чухме „Одата 

на радостта“, изпълнена великолепно от „Мистерията на българските гласове“, и 

веднага след това грабнахме едно българско и едно европейско знаме; бяхме 

подготвили около 615 балона (колкото дни оставаха до влизането в сила на Договора 

на 1 януари 2007г.). Извървяхме като шествие пътя от сградата на Делегацията на 

Европейската комисия до Народния театър. Там пуснахме тези балони като символ на 

надеждата за това, което предстои. Събраха се много хора около нас. Беше наистина 

вълнуващо! С нас беше и Димитрис Куркулас – ръководител на Делегацията на 

Европейската комисия. И той беше завладян от тази еуфория.  Тогава си казах – „Ето, 

нещо хубаво се случи: на нас, на България! Усилията не бяха напразни.“  

След това членството ни в ЕС започна да тече някак по-ежедневно, а тогава 

беше много, много вълнуващо! Разбира се, имам и много други такива лични спомени. 

Аз съм участвала в информационните кампании, свързани с членството ни в ЕС – 

срещала съм се с много хора. Това бяха години на вълнения, на очаквания… То е малко 

като в брака – преди сватбата има много емоции, вълнения, големи очаквания. После 

вече емоциите утихват и започва едно ежедневие, в което има и хубави, и не толкова 

хубави неща. Аз имах щастието да изживея много пълноценно точно този период на 

подготовката – имаше дни на Европа в Хасково, Русе, Варна, Габрово, Сливен…... 

Всички хора излизаха навън, за да участват, чувстваше се една приповдигнатост, едно 

желание мечтата да се сбъдне. Имахме някаква цел. Аз винаги съм казвала, че 

членството в ЕС не може да бъде, само по себе си, цел - той е средство за постигане 
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на целта за модерна и просперираща страна. Но, все пак, тогава всички се стремяхме 

към това членство като символ на свобода, на демокрация.  

Друг емоционален момент беше, когато бяха премахнати визите за българи. 

Наистина това бе много важен момент на усещане за свобода – да се чувстваме 

наистина част от онази Европа, от която изкуствено бяхме разделени, да не бъдем 

унижавани с дълги опашки пред посолствата. За всички българи това бе важен 

емоционален момент.  

Той, разбира се, бе предшестван от много разговори на всякакви равнища и 

формати. Много  ярък спомен имам от участието си в конгрес на „Европейското 

движение“ в Атина. Говорих колко е важно да махнат визите. Залата прие изказването 

ми с аплодисменти. Дадох пример с покана, която получих за участие в конференция по 

програмата ТЕМПУС. Самата  конференция се провеждаше в Женева, а хотелът беше 

в съседното френско градче Ферне Волтер.  Това означаваше два пъти на ден да 

пресичам границата и, следователно, ми бе необходима многократна виза, а тогава 

такива визи се получаваха много трудно. В конференцията участваше един френски 

сенатор и в кафе-паузата той ми попита:  

„Това, което говорите за визите, вярно ли е?“   

Много хора на Запад тогава даже не знаеха, че за нас има такъв проблем. 

Предложи да се обади във френското посолство и да ми съдейства за визата, но аз му 

обясних, че не става дума само за мен, а за всички българи. Наистина падането на 

визите имаше  голямо емоционално значение.  

Имаше много, много такива моменти. Дори песента „Европа“, която пяхме с 

Коцето Калки на Деня на Европа след подписването на Договора … това е много, много 

ярък спомен за мен!   

Сега вече европейската интеграция не е вълнуваща. Стана доста 

поадминистративна… доста по-ежедневна. Аз мисля, че ЕС губи от това, че няма 

емоция! Мисля, че трябва да се обърне повече внимание на културата, на 

образованието, на нещата, които вълнуват… Макар че всеки специалист по 

евроинтеграция ще каже, че и двата ресора не са в компетенцията на ЕС, което е вярно, 

но, от друга страна, именно европейската култура, тъкмо емоционалната страна на 

интеграцията е тази, която може да ни държи заедно.  

  

Да се върнем към сферата на пряката Ви експертиза в информационната 

дейност и популяризирането на знанието за ЕС: според Вас има ли нещо, което е 

важно за ЕС и за нашия път към членството в него, а - по една или друга причина  
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- не се знае или не се разбира от обществеността у нас?  

  

Мисля, че, когато говорим за началото на процеса, тази висока емоционалност 

някак си надделяваше над всичко останало и обществото не получи онази информация, 

която да му позволи да се задълбочи и да разсъждава върху това, какво означава 

членство в ЕС. Какви са ползите, но и какви са рисковете и отговорностите. Защото дори 

свободата на движение, която ни се струва толкова хубаво нещо, също носи известни 

негативи – много хора напуснаха България и решиха да работят и живеят в други 

държави от Европейския съюз. Или пък друг пример – онази част от администрацията, 

която придоби компетентност и експертиза при работа си по програма ФАР, след 

членството отиде в структурите на ЕС и веднага се почувства липсата на кадри с 

европейски опит и експертиза в нашата администрация.  

В онзи период ние не осъзнавахме напълно какво означава за нас членството в 

ЕС. Но имахме повече приповдигнати очаквания и не знаехме какво точно предстои. 

Както бяха приповдигнати очакванията и към демокрацията… И е нормално след това 

да настъпи известно разочарование.   

Аз винаги съм се стремяла да обяснявам и предимствата, но и изискванията към 

нас. Спомням си, например, как обяснявах предимствата на големия единен европейски 

пазар на наши млеко- или месопроизводители. И виждам колко са доволни. След това 

обяснявах, че достъпът до този пазар означава специални строги изисквания към 

хигиената, тогава вече блясъкът в очите угасваше. Струва ми се, че у нас и досега 

харесваме Европейския съюз, когато получаваме средства от него,  но щом трябва да 

поемаме и изпълняваме ангажименти … правим го, но без особен ентусиазъм.  

И още – смята се, че членството е дело на група хора, предимно от 

администрацията. Да, преките участници в преговорите извършиха огромна работа, 

бяха мотивирани, не си жалеха труда и времето. Но за европейската интеграция на 

България работиха и много други организации и личности. Имаше някаква енергия, 

имаше ентусиазъм... Работили сме с хора от общините, за които сме склонни да мислим, 

че не са толкова заинтересовани.  Напротив! Правехме невероятни събития, с много 

участници, с много голям интерес... Това даваше някаква окриленост на хората, с които 

работехме. Точната дума е ентусиазъм... Надежда! Надежда, че нещо наистина ще се 

промени, ако бъдем част от тази общност.  

Тук ще спомена клуба на приятелите на Европейския съюз  "Дванадесет плюс 

едно", създаден от известния журналист Любомир Коралов. В този  неформален клуб 

на съмишленици и приятели на европейската идея, идваха посланици на страните 
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членки, обсъждахме всякакви въпроси, които ни вълнуваха по това време. Беше 

интересно и вълнуващо, сега всичко е много бюрократично, сега няма емоция. Това е 

разликата -европейската интеграция става по-рутинен процес, ежедневието изплува 

отгоре... Докато тогава беше една мечта, а и никак не беше  сигурно, че тя ще се 

осъществи.  Ще спомена  и още един европейски клуб, който съществува и до днес – 

Европейския клуб към Българската търговско-промишлена палата.  В него се 

провеждаха много интересни дискусии с участието на посланиците и търговските 

съветници  от държавите членки, с представители на бизнеса, журналисти.   

  

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

присъединяването на България към ЕС, отвъд общата идея да не изоставаме от 

останалите бивши соц-страни? Спомняте ли си да е имало официален форум, на 

който такава визия да е била обсъждана?  

  

Струва ми се, че в началото повече разчитахме на това ЕС да ни казва какво 

трябва да направим и се стремяхме да изпълняваме препоръките. Тогава имаше (нещо, 

което виждаме сега и в политиката към Западните Балкани), ще го нарека „менторски 

подход“. Спомням си например, „Бялата книга“ - за подготовката за присъединяване към 

единния пазар. Там бяха изброени точно какви директиви трябва да  въведем в нашето 

законодателство. Разбира се, само по себе си това улесняваше подготовката, но от 

друга страна се губеше в известна степен нашия собствен принос.    

Стратегии имаше, но като че ли водещи бяха годишните доклади на 

Европейската комисия за напредъка на страната при подготовката за членство.  Те бяха 

важни документи, които очаквахме с внимание. Спомням си колко много журналисти се 

събираха при всяко представяне на поредния доклад. Може би точно това значение на 

годишните доклади накара Европейската комисия да повярва, че предложения 

Механизъм за сътрудничество и проверка, който действа по същия модел  „годишни 

доклади“ – с насърчения, критики и препоръки, ще работи толкова ефективно, както 

работеше преди членството.   

Що се отнася до официален форум, ще спомена един, който може би вече е 

забравен. Ще ви върна  към  първата голяма конференция „България и Европейската 

общност“, организирана от Центъра за европейски изследвания на 30-ти септември и 1 

октомври 1993г. Бяхме в една от големите зали на Националния дворец на културата.  

Имаше толкова много хора... депутатите от  Народното събрание, членове на 

правителството.  Наложи се директорът  на НДК да дойде и да разпореди да се отворят 
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вратите към залата, за да се използва и фоайето пред нея, защото интересът беше 

огромен. Президентът Жельо Желев откри конференцията . И до този момент си 

спомням заключителните думи в неговото слово:  

„В България никой не си прави илюзии, че пътят към пълноправно членство в 

Европейската общност ще е гладък и лесен. Ние трябва да сме готови да поемем не 

само предимствата, но и задълженията и отговорностите, които налага членството в  

Европейската общност.“    

Мисля, че е добре да си припомняме по-често тези думи.   

В конференцията участваха много интересни лектори – като Илко Ескенази. 

Бяхме поканили Хедър Грабе, Ник Рийс, Джон Пиндър, Лукас Цукалис, Алън Мейхю (по 

това време той беше ръководител на оперативната служба ФАР на Европейската 

комисия) и още много други. Чертаеше се бъдещето и имаше огромен интерес. Мисля,  

че сега няма конференция, която да предизвика такъв интерес и да събере толкова 

много хора!  

  

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

страна, от която по-активно да черпим ноу-хау за подготовката си? Чия съпротива 

трябваше да преодоляваме? От какво се пораждаше тя?  

  

Аз лично съм имала много добри контакти с всички посланици на държавите-членки 

по това време. Но като цяло си мисля, че България не е имала, както другите 

страникандидатки, държава-покровител - както Франция подкрепяше  Румъния или както 

Скандинавските страни настояваха трите Балтийски държави да влязат заедно в ЕС . Може 

би Гърция се опитваше на играе тази роля като балканска страна и наш съсед, но  не мисля, 

че имаше страна с изразен интерес към нас. Всички демонстрираха добронамереност, но 

не бих казала, че сме били покровителствани.  

Но имаше посланици, които бяха изключително добронамерени и полезни. 

Например, посланикът на Португалия – Луиш  Гонзага Ферейра,  точно в този 

първоначален период 1992-94 г. бе много активен по европейските въпроси. През 

първото полугодие на 1992г. Португалия беше ротационен председател на Съвета. 

Беше откровен по всички въпроси, споделяше опита на Португалия -  той е бил пряк 

участник в преговорите за присъединяването на Португалия и е написал книга за този 

процес. Споделяше откровено какви трудности са имали, как са се справяли.  
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Имате ли някакво обяснение по каква линия дойде силната подкрепа за 

България от Ирландия, която има важна роля за приключване на преговорния 

процес през 2004 при тяхното ротационно председателство на Съвета на ЕС?  

  

Мисля, че като манталитет сме много близки до ирландците. Аз лично много ги 

харесвам! У тях я няма това „чувство за превъзходство“, които срещаме у други, особено 

в големите европейски страни. Те са много естествени и добронамерени. А и ние бяхме 

мотивирани да търсим техния опит – били са една бедна държава, но са успели. Те 

също добронамерено споделяха опита си, успехите, грешките. Много наши специалисти 

от администрацията бяха там на обучения – за придобиване на опит: за структурните 

фондове и въобще за управлението на целия процес. Ние търсехме „положителните 

примери“ и такива примери можехме да намерим в страните, които са близки до нас по 

развитие и по манталитет. Ирландия и Португалия бяха „добрият пример“.  Може би се 

харесвахме взаимно.   

  

Прави ми впечатление, че събраните дотук интервюта се конкурират две 

основни версии, по които се прокарва разграничението за отношението към 

България – едното е географско основание, например, колкото по-далечна е една 

страна, толкова по-добронамерена е. Другото е по партийни семейства – в 

зависимост от принадлежността на управляващите в онзи момент в съответната 

страна. Вие как мислите?  

  

Не съм убедена, че има такива зависимости. Но безспорен факт е, че всяка 

страна има своите интереси. Например, Великобритания бе една от страните, които 

силно подкрепяше разширяването. Но имаше мнение, че в същност тя иска да „размие“ 

ЕС – с повече страни е по-трудно да се взимат решения и да се провеждат 

евроинтеграционни политики. Може би това беше политика в интерес на самата 

Великобритания, а не на кандидатстващите страни.  

Според мен, измежду държавите-членки трябва да търсим кои са 

поентусиазирани и кои по-предпазливи. Холандия винаги е била предпазлива. 

Германия също е по-предпазлива. Това не означава, че не ни подкрепяха за членство, 

но според мен смятаха, че още не сме готови.   

Трудно да делим страните по географски или друг признак. По-скоро е добре да 

погледнем на историческите контакти и интересите на съответните страни. Но факт е, 

че всички страни от тогавашния ЕС подкрепяха разширяването. Те бяха взели вече това 
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решение, включително за България и Румъния и трудно можеха да се върнат назад.  

Това не означава, че преговорите бяха лесни, напротив. Спомням, че на една 

международна конференция във Виена се обсъждаше разширяването и изискванията 

към страните кандидатки. Западните участници бяха много сдържани и обясняваха как 

не бива да се бърза. Един полски колега явно беше раздразнен от тяхната позиция и 

направи много силно изказване. Думите му бяха:    

„Ако Полша бе поискала да се присъедини към Европейската общност, преди да 

се разпадне социалистическия лагер, в годините преди 1989-те, вие щяхте да ни 

приемете  веднага, нали? Без Копенхагенски критерии и без подготовка!“   

Като се замисли човек, това е вярно…  

Но трябва да се отчитат и настроенията, и нагласите в страните-членки. Аз даже 

мисля, че това, което точно държавите-членки на ЕС не направиха, е кампания за 

тяхната национална общественост за  смисъла на разширяването. Някак си хората  не 

приеха разширяването  с „отворени обятия“ и това се дължи на обстоятелството, че те 

не разбраха защо трябва „да ги взимаме при нас“… Защо ни е да ги приемаме в „нашата 

добре подредена къща“, да имаме големи проблеми? Общественото мнение в 

държавите-членки не бе категорично на наша страна.  

Аз мисля, че и досега го има този момент и той се отнася и за страните от  

Западните Балкани. Не се разбира „защо ни трябват“… „да си се оправят, да се карат… 

Това са техни, а не наши проблеми.“   

В началото ме питахте дали българските политици са имали някаква стратегия. 

Но проблемът е, че западните политици, всъщност, нямаха никаква стратегия. Даже ще 

цитирам Маргарет Тачър, която казваше, че събитията се развиват с такава бързина, 

че политиците не могат да си поемат дъх…  

  

Доколко е вярно, според Вас, че ЕК е била най-големият приятел на  

България по пътя към членство в ЕС?  

  

Да, това е напълно вярно. Знаете, че съм работила в Делегацията на Европейската 

комисия и по-късно в Представителството на ЕК у нас.  При подготовката за членство 

Европейската комисия  направи много за приемането ни в ЕС. Дори няма да е преувеличено 

да твърдя, че нейна е основната заслуга да бъдем приети в ЕС 1-ви януари 2007 г. Имаше 

държави-членски, които настояваха нашето членство да бъде отложено с една година. 

Тогава Комисията много активно защитаваше обратната позиция, а и ние като българи сме 

обяснявали колко е важно за страната, как може да има разочарование, ако това не стане.... 
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Сега, със задна дата, не знам дали сме били толкова прави; Комисията е обвинявана, че не 

е била права да настоява  да влезем в ЕС на 1-ви януари 2008г. Но тъкмо Комисията в онзи 

момент зае много активна позиция и предложи нов механизъм за сътрудничество и 

проверка, с цел да убеди колебаещите се държави-членки, че  България и Румъния трябва 

да се присъединят на обещаната дата. Да, ако имахме образно казано покровител, то това 

беше Европейската комисия.   

Две бяха основните причини, поради които някои страни бяха против приемането ни 

на 1 януари 2007 - първо, проблеми в съдебната власт и наличието на корупция и, второ, 

т.нар. липсата на достатъчен административен капацитет за усвояване на структурните 

фондове. Комисията увери страните:  

„Ние ще направим механизъм за сътрудничество и проверка и ще следим какво се 

случва със съдебната система и корупцията, а за администрацията също ще съдействаме - 

ще има програми за обучение.“   

А между другото, вече имаше доста хора, които се бяха подготвили по програма ФАР, 

ИСПА  и САПАРД, но пък част от тези хора заминаха да работят в Брюксел при приемането 

ни за член на ЕС, което оголи до известна степен администрацията  откъм специалисти по 

европейска интеграция. Пред мен доста хора са изразявали съжаление, че с влизането ни 

в ЕС Делегацията с нейните  функции изчезна, защото преди това всички проекти минаваха 

през Делегацията. Каквото и да се е правило в министерствата, всичко след това се 

стоварваше на бюрата на колегите в Делегацията - там работехме над 80 човека. Всичко се 

преглеждаше, за всеки проект отговаряше определен човек. Делегацията наистина много 

помагаше, както и колегите, които работеха в Генерална дирекция „Разширяване“ в  

Брюксел.  

  

А дали имате спомен от някакво важно геополитическо събитие, което да е 

повлияло решаващо или да е преобърнало развоя на събитията в целия този 

процес?  

  

Мисля, че войната в Югославия беше такова събитие. Беше трагично, като всяка 

война, но не само преобърна отношението заради позицията, която заехме. Също 

имаше и страх, че ако тази война се разрасне, ще стане много опасно…  

Не, не мисля, това не беше кой знае какво събитие.  

  

А друго нещо, например, провалът на проекта за Конституция на ЕС? Питам, 

защото в литературата се твърди, но и някои от респондентите в този проект 
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споделят, че Механизмът за сътрудничество и проверка, наложен на България и 

Румъния, е пряко провокиран от шока на пропадналата на референдумите във  

Франция и Холандия Конституция на ЕС?  

  

Не виждам пряката връзка между Конституцията и Механизма. Ако я търсим 

целенасочено, то бихме могли да я намерим в не особено благоприятното отношение 

на общественото мнение в тези страни към разширяването на ЕС със страните от 

Централна и Източна Европа, за което вече споменах. Но Механизмът за 

сътрудничество и проверка бе наложен, за да бъдем приети в ЕС на 1-ви януари 2007ма 

г. , а не 2008-ма. Това беше залогът.   

Даже си мисля, с днешна дата, че ако бяхме малко по-хитри, трябваше да 

приемем втората дата, защото една година по-късно не беше от такова голямо значение 

Но пък вероятно щяхме да бъдем приети без този механизъм. Основното му 

предназначение бе да е компромис, заради няколкото страни, които не бяха съгласни с 

първата дата. ЕК ги убеди, че с този механизъм, ще бъдем принудени да оправим 

всичко, което ги тревожи, но политическият ход бе да се приемат България и Румъния 

без отлагане. А вероятно можехме да приемем втората дата и да минем без външен 

мониторинг.   

  

Вие по същество отговаряте на последния въпрос – можеше ли нещо в хода 

на този процес да стане другояче?  

  

Да, можеше да стане. Разбира се, на мен също много ми се искаше да стане 

порано. Аз самата съм говорила многократно, че трябва да се присъединим още 2007-

ма – „колкото по-рано, толкова по-добре“. Да не изпускаме момента! Това беше важно.  

Но с хода на времето и особено като виждам резултата от приложението на този 

механизъм, мисля си, че трябваше да постъпим по-разумно.   

Не знам дали това щеше да промени нещата като качество на нашата 

подготовка, но вероятно нямаше да го има механизмът.   

Сега е лесно да се критикува, но наистина времето беше сложно, трудностите 

много, очакванията – големи. Имаше и много грешки. Това, което е важно, обаче, е че 

въпреки всичко България успя да стане член на ЕС.  Защото, в противен случай, щяхме 

да бъдем все още в положението на страните от Западните Балкани. Имаме събран 

много опит, който е добре да споделим с тези страни. Например, в сферата, в която се 

чувствам компетентна, си мисля, че информираността на обществото трябваше да бъде 
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по-голяма, да се осъзнае ролята на този съюз и да не се създават прекалено високи 

очаквания от самото членство. Трябва повече да се обяснява, че членството е само 

средство, че то предоставя възможности, но от нас зависи как ще ги използваме. Малко 

говорехме и за отговорностите.  Може би поради това  настъпи известно разочарование. 

Очакваше се Европейският съюз да бъде панацея за нашите проблеми, но постепенно 

започнахме да разбираме, че развитието и благоденствието на България зависи от 

самите нас.   

  

Кои, според Вас, са тримата експерти, които са ключовo важни за този 

процес и задължително трябва да интервюираме?   

  

Както посочих по-горе, членството на България в ЕС беше осъществено с 

усилията на много хора – невъзможно е да интервюирате всички. Разбира се, вече са 

интервюирани „основните играчи“ в този процес. За съжаление някои от тях не са между 

живите – Илко Езкенази, Александър Божков......Те имаха какво да кажат. Но аз имам 

едно по-нестандартно предложение за човек, който би могъл да каже интересни нещо 

точно за периода на преговорите – това е Димитрис Куркулас, ръководителят на 

Делегацията на Европейската комисия в България. Знам, че сте интервюирали  

Красимир Костов, но и за него имам отлични впечатления като специалист.  

  

Много благодаря за това изключително интервю!  

    

  

Дата: 19.09.2018  

Интервюто взе проф. Георги Димитров  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


