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Имате ли особено ярък личен спомен, който асоциирате с 

евроинтеграцията – когато кажат „евроинтеграция”, да Ви изплува в съзнанието 

някакво събитие, случка, преживяване? 

 

Най-вълнуващото събитие в професионалната ми кариера беше моментът, в 

който паднаха визите и българските граждани получиха възможността да пътуват 

свободно в страните от ЕС. В някакъв смисъл, това се превърна във  „венец“ на 

кариерата ми  като външен министър. Разбира се, зад този успех бяха усилията на 

много политици, на много експерти, бяха усилията на цяло едно правителство. 

Външната политика е успешна само и единствено, ако е резултат на успешна  вътрешна 

политика. Това беше една голяма дълга битка,  не само политическа, но  битка, която 

върна самочувствието на хората в България. С възможността да пътуват свободно в 

Европа те добиха усещането, че са третирани като равни с другите европейци. За тях 

това беше реалното „влизане” в Европа“. С целия ми респект към хода на преговорите 

и всички онези необходими стъпки, които доведоха до окончателното приемане на 

България в ЕС, за хората те бяха повече въпрос на „голямата политика”. Докато 

въпросът с визите беше част от тяхното собствено възприятие за това какво е Европа 

и за това, да бъдат равноправни европейски граждани.  

Години след това хора са ме спирали на улицата, за да ми кажат, че никога няма 

да забравят този момент. Спомням си, че веднъж отивах да обядвам с децата си, когато 

на улицата ме пресрещна възрастен мъж и ми каза:  

„Благодаря Ви, че направихте възможно да пътуваме свободно в Европа. Аз съм 

стар човек, едва ли тепърва ще отида някъде, но Ви благодаря за чувството, което ми 

дадохте. Чаках го толкова години!” 

Седмици по-късно пресякох границата ни с Гърция за първи път без паспорт, 

само с лична карта. С  мен беше и малката ми дъщеря Нина. Исках тя да има спомен от 

този исторически момент за България; да знае, че дори най-трудните неща стават 

възможни, когато имаш мечти, когато си постоянен в усилията си и когато имаш кураж 

да извървиш пътя.   

  

Това тогава изглеждаше невъзможно - спрямо предишната репутация, 

която бе в страната; спрямо положението, което е вътре. Това си е подвиг 

отвсякъде. Дали обаче от този почти десетгодишен процес нещо е останало 

незабелязано или неразбрано от обществеността – нещо, което трябва да се знае, 

а или не се знае, или не се разбира от обществеността у нас? 
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Според мене, основното, пропуска е, че присъединяването на България към ЕС 

е не само икономически и политически акт. Това е промяна на манталитета, промяна на 

културния и социален живот. Това не е просто механично приемане на регулации, 

законодателство, стандарти. Това е сближаване на светоусещане, на начин на мислене.  

Ние се присъединихме към една общност от народи, които през годините са 

преодолели редица предразсъдъци и противопоставяния. Историята на Европа е била  

често история на конфронтации и на войни, някои продължили с години, а някои от тях 

- изключително кръвопролитни. Въпреки това, тези народи са намерили онези неща, 

които ги свързват, а не онези, които ги разделят, водени от силното убеждение, че 

цивилизационното единство на този континент - и в политическо, и в икономическо 

отношение - ще даде повече гаранции за просперитета на всеки един народ: и по 

отделно, и като  цяло. Тоест, става въпрос за партньорство, за толерантност, за етика, 

за умението да се издигнеш над дребнотемието, да търсиш решение дори на най-

горещите въпроси.…  

Но това са трансформации в начина на мислене, които изискват време. В този 

смисъл, отговорността на лидера и примерът, който той дава, е от изключително 

значение. За да очакваш от народа си да прави жертви и да понася лишения, трябва да 

демонстрираш, че самият ти си способен да ги направиш. Това различава избраните от 

назначените хора. Ние говорим за хора, които са естествени лидери и които трябва да 

имат повече кураж от средностатистическите граждани в една държава. Защото 

смисълът да избереш лидер е, че той, бидейки един от народа си, притежава и 

допълнителни качества, които му дават и правото, но и отговорността да ръководи.  

Трябва да си даваме сметка, че колкото си по-високо в йерархията, толкова по-

голяма е отговорността. Защото, ако един човек има отговорност само за семейството 

си, един ръководител - за екипа си, съответно, един министър – за министерството си, 

един премиер или президент вече отговаря за целия народ. Техните решения, правилни 

или грешни, влияят върху начина, по който животът на нацията или на всеки един нейн 

член по отделно, ще продължи през следващите години.  

В историята на България  е имало решения, които са предопределили пътя на 

страната ни, ако не за десетилетия, то поне за години напред. В този дмисъл, изборът 

на България да стане член на ЕС и НАТО са исторически решения, геополитически 

избори, които в момента, трябва максимално да бъдат изпълнени със съдържание. В 

началото на пътя хората даваха изключително висока подкрепа за новата 

геополитическа ориентация, но аз не съм сигурна, че техните очаквания бяха докрай 

базирани на познанието, за това какво правим. Изборът беше основно емоционален и, 

вероятно, се свързваше по-скоро с това, какво ще получим от Европа, отколкото какво 

ще изисква Европа от нас. През всичките тези години нашият манталитет, който е плод 
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на съвсем други социално-икономически и политически условия, му се наложи да 

кореспондира с една коренно нова реалност. Както шеговито се казваше навремето, 

българите и до днес се пробваме да получаваме заплати на западноевропейци, 

продължавайки да работим като източноевропейци. Очевидно това не сработва. 

В този смисъл, съвсем логично, в един момент дойде разочарованието. 

Използвам тази дума, защото тя е много популярна в България. Когато питаш един 

човек - Защо не гласува или защо гласува „напук” ?, най-честият отговор е „Защото съм 

разочарован”.  Сигурна съм, че има много основания за това разочарование. Сигурна 

съм, че през годините много неща не се случиха така, както очаквахме или както трябва. 

Но също така съм убедена, че  разочарованието е един вид доброволен отказ от 

правото ти да влияеш върху ситуацията. То отнема и последната надежда за промяна. 

То обслужва точно онези, които искаш да накажеш, защото за тях винаги „ще се намерят 

гласове”.  

Убедена съм, че само с активно поведение хората могат да се противопоставят 

на опитите да бъдат компрометирани Европа и демокрацията. Хората трябва да знаят, 

че всичко е въпрос на собствените им усилия, че дори е тяхно усилието - кого ще 

изберат, и също е тяхно усилието да не бъдат излъгани за пореден път. Няма кой друг 

да направи промяната вместо тях,  защото и политици, и журналисти, и бизнеса, всички 

сме плод на една и съща среда. Няма как хората да имат по-високи очаквания към 

политиците, без да имат същите високи очаквания към себе си. 

 

Във връзка с това, което в момента казвате – че все пак политиците трябва 

да носят отговорност за взимането на решения, - много в началото, когато е 

направен изборът да бъдем член на току що възникналия ЕС, (който тогава е, по-

скоро възможност, отколкото непосредствена даденост), имало ли е на някакво 

равнище - било вътрешнопартиен форум, било обсъждане в Министерски съвет 

или в Парламента, някъде, където да са били изговорени „в прав текст“ някакви 

конкретни, съдържателни приоритети на нашето членство в ЕС? Или е било, по-

скоро, както казахте, емоционално-ценностен избор? 

 

 Разбира се, че имаше конкретни приоритети и то напълно реалистични.  

Нашето правителство пое държавата в един изключително критичен за България 

момент –  помните нивото на инфлацията, заплатите… Бяхме наистина в тежка 

икономическа и политическа криза. Трябваше да се печели отново доверие – както в 

страната, така и навън, сред новите ни партньори. Това беше голямото 

предизвикателство. Всеки един от нас, министрите в правителството, имаше 

самочувствието  на политик, спечелил доверието на хората в България. 
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Аз трябваше да защитавам позиции и да завоювам доверие сред политическия 

елит на Европа и света, да защитавам интересите на България в една твърде трудна 

международна среда. Още си спомням първото пътуване с премиера Иван Костов в 

Брюксел. Тогава бях само на 34 години. Имахме среща с комисаря по разширяването 

Ханс Ван Дер Брук. Той ни попита, какви са нашите очаквания по отношение на 

ситуацията в България и имаме ли някакви прогнози, кога ще сме готови да започнем 

преговори с ЕС. Когато чу амбициозната ни програма и съкратените срокове, не скри 

скептицизма си. И не само той - никой не вярваше, че само за две години икономиката 

на страната ще се изправи на крака, но правителството го направи. С компетентност, с 

кураж и дори, бих казала, с възрожденска амбиция. Това беше епохален труд! 

Изискваха се реформи във всяка една сфера, трябваше да се реорганизира цялата 

система и да се постави на нова основа. Успешното извършване на тези дълбоки 

промени направи възможно България да започне преговори с ЕС. С тези реформи 

спечелиха доверието на нашите партньори и направихме възможно отмяната на визите. 

Помня битката за всяко едно изискване от страна на ЕС. Помня, че в един момент се 

стигна до етап, в който критериите за започване на преговорите бяха изпълнени, но не 

бяхме достигнали  критичната точка на  доверие към България сред държавите членки, 

за да получим подкрепата им.  

 Успоредно с това започна войната в Сърбия,  драматичната ситуация с 

бежанците в следствие на политиката на Слободан Милошевич за дестабилизация на 

Балканите. Все събития, които налагаха правителството да взема смели и непопулярни 

решения .  

Имаше много фактори, които влияеха и в международен план. Малка държава 

като България, която не беше член нито на ЕС, нито на НАТО, разполагаше с много 

ограничен инструментариум да защитава своите интересите. Въпреки това 

правителството успя да се справи и  да опази националната сигурност - като 

същевременно успя да осигури и дългосрочна европейска перспектива за България.  

Само за сравнение ще посоча, че в момента, България като член на НАТО и ЕС, 

е в съвършено различна, много по-благоприятна позиция да защитава интересите си. 

Членството  в ЕС и НАТО  ни откъсна от една ос, към която принадлежахме 50 години. 

Каквито и да са оттук нататък  предизвикателствата пред България, ние вече сме част 

от една система за сигурност и разполагаме с нейните защитни механизми, които 

минават през колективните решения на ЕС и НАТО. Икономически сме обвързани с 

една демократична общност и вече можем да защитим много по-адекватно и 

убедително своите национални интереси. Днес, като посланик в Турция, с интерес и 

отблизо следя  развитието на отношенията между Турция  и ЕС, както и дебата по 

спорните въпроси в диалога.  С колеги от турското външно министерство често 
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коментираме моя политически опит през годините. Винаги разказвам за трудните битки, 

които сме водили за да покрием критериите на ЕС. Давам пример как понякога се е 

налагало да взимаме непопулярни политически решения, но винаги завършвам с това, 

че не съм съжалявам за нищо и как времето е доказало, че всяко едно наше усилие си 

е струвало.   

 

Но в тази връзка, когато съвсем основателно поставяте въпроса за 

ресурса, който имаме; за инструментите, с които България може да участва в 

такива преговори, все пак каква бе логиката на формирането на нашата позиция 

в хода на самите преговори – вече сме поканени да започнем преговорите и 

трябва да отстояваме наши позиции. Това е национална позиция, която най-

напред се договаря в Министерски съвет от ресорните министри, които имат 

компетенция по, да речем, правосъдие или земеделие, или енергетика, или 

околна среда - те ли са тези, които казват „България има такива и такива 

проблеми, трябва ни толкова време, такива ресурси”, каква бе логиката? 

 

Позициите се съгласуваха между отделните министерства. Всяко министерство 

имаше собствен дневен ред, но координационният  механизъм, който беше създаден 

помежду ни, помагаше за добрата комуникация и за изработването на окончателната 

национална позиция. 

 

Но въпросът е кой има, така да се каже, „първата дума“ – правителството, 

което задава ресорни задачи, или министерствата, които казват „при нас това са 

проблемите, това са възможностите, дайте да го опаковаме като политическа 

позиция“? 

 

Правителството. 

 

А имаше ли някакво „разделение на труда“ вътре в евроинтеграционния 

екип? Да речем, Вие, като външен министър, отговаряте за, така да се каже, 

стопляне на отношенията с определен кръг страни и не се занимавате с дребните 

неща? Или, понеже трябва да се постигне договореност  с примерно, съвсем 

произволно го казвам, Испания, Вие трябва да влезете и в детайлите на някакви 

взаимоотношения, които са съвсем конкретни - икономически, търговски или 

селскостопански? 
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Не. Всеки един от ресорните министри следваше такива двустранни отношения, 

съответно - със своите нива, в министерствата на другите европейските държави.  

 

Останах с впечатление обаче, че тъкмо Външно министерство е имало 

ангажимент към глава „Правосъдие и вътрешен ред”. 

 

Основният координиращ орган беше Съветът по европейска интеграция, който 

аз председателствах. Сега  всичко е европейска политика. Тогава не беше така. В 

нашето правителство нямахме министър на европейската интеграция. Човекът, който 

координираше политиките, свързани с европейската интеграция беше моят заместник 

Владимир Кисьов.  

 

А Александър Божков? 

 

Той беше главен преговарящ с ЕС. 

 

Г-н Кисьов е значи човекът, който е правил нещата? 

 

Заместник външният министър Кисьов движеше координационния механизъм. 

 

Имаше ли тогава усещане, че Министерство на външните работи има 

особено важна роля в целия присъединителен процес? 

 

Естествено, ние координирахме целия процес и имахме ключова роля в хода на 

преговорите, но по отделните досиета работеха отделните министерства. По 

отношение на визите, например, важна роля играеше министерство на вътрешните 

работи. През него минаваха изисквания за документи за самоличност, също - по 

отношение на защита на граници и контрол върху престъпността.  Всичко това влизаше 

основно в прерогативите на вътрешното министерство. 

 

В България материята „международни отношения” или „външно 

политически партньорства” е, за съжаление, крайно неразвита, но така или иначе, 

все пак има и няколко (действително – „изброявани на пръсти“) 

неправителствени организации, които имам компетентност в тази област - да 

речем, Европейският институт, Център за либерални стратегии; институтът на 

Огнян Минчев за регионалното сътрудничество. Имахте ли възможност да се 

ползвате от тяхна експертиза? 
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Да, работехме с тях  –  с Огнян Минчев,  с Николай Младенов, с Юлиана 

Николова и с Любов Панайотова от  Европейския институт, както и с Иван Кръстев от 

Центъра за либерални стратегии. Всички те ни помогнаха много с експертизата си. 

 

Но това, което е интересно, е – дали тези неправителствени центрове бяха 

важни по-скоро през „знаковите си фигури“, (споменахте Николай Младенов, 

Иван Кръстев или Огнян Минчев), или Вие възлагахте задачи на съответните 

центрове за неща, които са необходими да бъдат експертно подготвени? 

 

Ние често се срещахме с тях и обсъждахме различни теми, свързани с 

европейските и евроатлантическите приоритети на страната. Те бяха убедителни 

говорители. Това усилие едва ли щеше да е възможно, ако беше дело само на 

политиците. Затова беше нужна подкрепата на цялата демократична общност.   

 

 

 

Да върнем към нещо, което е точно във Вашето поле – имате ли спомен 

някои от страните членки да са били особено добронамерени или обратното, 

недобронамерени към нашата кандидатура? 

 

Всички бяха добронамерени, но някои от тях имаха повече съмнение от други - 

по отношение на нашия капацитет и възможности да се справяме с конкретни ситуации. 

Никога не сме имали „откровени противници” на членство на България в ЕС. Напротив, 

общото мнение беше в наша полза; в полза на това да станем равноправен член на ЕС, 

но някои страни членки запазиха по-дълго своите резерви.  

И може би тук мога да кажа, че по време на преговорите за падането на визите 

този скептицизъм много ясно пролича. Той се проявяваше най-вече по отношение на 

това   дали имаме подготвени хора, дали борбата с престъпността и корупцията са наш 

приоритет, дали правосъдната ни система работи ефективно и други важни въпроси. 

Спомням си, как тогавашният  министър на външните работи на Белгия - Луи Мишел, по 

време на една наша среща години по-късно, ми каза, че подкрепата, която е дал за 

свалянето на визите за българските граждани, е провокирала искане за вот на 

недоверие към правителството в белгийския парламент.  

 

Това е била сериозна политическа съпротива.  

 



9 
 

Не беше лесно за европейските политици да защитя пред своите избиратели 

такова решение. От друга страна - именно трудните решения пишат историята. 

 

А дали имате спомен от нечия симпатия, примерно, - да са Ви изненадали 

с положително отношение към Вас? 

 

Имах много приятели и не само в Европа, навсякъде по света. Не искам да 

споменавам конкретни имена, за да не пропусна някого, на когото особено държа. С по-

голямата част от тях поддържам добър контакт и до ден днес. Бяхме заедно в много 

критични моменти и това създаде особено доверие помежду ни. Някои от тях написаха 

книги, в които описват включително и нашите взаимоотношения. Беше особено време - 

на кураж и много емоции. Случваха се немислими дотогава неща, сбъдваха се мечтите 

на цели поколения. Това създаваше у нас усещането за история и всички бяха склонни 

да надскочат себе, да правят повече от обикновено. Светът се променяше пред очите 

ни… 

 

По принцип казват, че французите са приятели с румънците, а Вие казвате, 

че и от тях сме имали подкрепа. 

 

Не бива да забравяме, че визите паднаха първо в България.  По онова време 

ние се справихме и по-бързо, и по-успешно от Румъния с покриването на критериите.  

Българската дипломация успя да убеди Брюксел, че е важно всяка страна да бъде 

оценявана по отделно и според нейните собствени достижения. Това беше голям успех.  

  

В кадър от документалния филм на Иван Кулеков за пътя на България към 

членството в ЕС Меглена Кунева твърди, че през цялото време, докато е била 

главен преговарящ, основна нейна кауза е била да ни откъсне от двойката с 

Румъния. По Ваше време имаше ли такива напрежения? Още тогава ли бяхме в 

пакет с Румъния? 

 

Ние настоявахме да имаме самостоятелна писта и го постигнахме. И пак казвам, 

това пролича много ясно при преговорите за визите.  На практика в периода след нас, 

България отново беше обвързана с Румъния. След нашия мандат  България и Румъния 

винаги бяха оценявани в пакет.   

 

А беше ли Ви интересно, все пак, „какво правят комшиите“, така - по 

съседски - да погледнете? 
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Разбира се. Румъния е наш съсед и приятел, партньор в НАТО. А и светът е вече 

толкова обвързан, че процесите си влияят един на друг. Не можем да кажем „ние 

гледаме нашата черга, пък другите да се оправят”, защото, когато „гори чергата на 

съседа“, винаги се запалва и твоята. 

 

 А имаше ли страна от бившите комунистически, която да ни беше, така да 

се каже, като еталон – искаме да станем „втора Естония“ или „втора Полша“, или 

нещо такова? 

 

Логично е страните, които по-рано влязоха в ЕС, като Вишеградската група или 

Балтийските държави, да бъдат пример във всяко едно отношение. Техният опит беше 

изключително ценен за нас, както постиженията, така и трудностите, с които са се 

сблъсквали. Ние имахме предимството да ползваме тяхното „ноу хау”, например, по 

отношение на европейските програми.  

Сега нашият опит може да е особено ценен за Западните Балкани, с които делим 

обща география и с които имаме много общи неща. Светът се развива изключително 

динамично и е по-добре, вместо да се подлагаме на риск от експерименти, да прилагаме 

изпитани успешни модели. На изток и на юг все още се учим как да преодоляваме 

индивидуализма, как да смиряваме егото, как да уважаваме успеха на другия, как да 

работим в екип. Ние имаме много талантливи хора -  и в политиката, и в бизнеса, и в 

науката, но повечето смятат, че не могат да се доверят на никого, че винаги шансовете 

им са по-големи, ако разчитат само на себе си и на своя упорит труд. Но това не е така, 

защото мащабите на информацията вече са огромни. Няма как човек да разбира от 

абсолютно всичко. Затова в развития свят се работи в екип. Създават се коалиции. В 

началото на мандата ми в Турция един турски политик сподели, че при тях не е 

популярно да се правят коалиции. „При нас или печелиш, или губиш” - ми каза той. Днес 

обаче нещата се променят и на последните избори  в Турция се изпробваха първите 

предизборни коалиции.  

Животът е изпълнен с нюанси, а коалициите те учат на друг тип култура – на това 

да се съобразяваш и да знаеш, че не можеш да имаш всичко; на това да намериш онзи 

компромис, който е приемливият за тебе - за един човек е добър един, за друг е добър 

друг. Няма абсолютна истина. Човек трябва да намери модел, който да бъде работещ - 

важно е, това да те придвижва напред.   
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В първия момент обаче вишеградци се държат доста високомерно и 

настояваха те да са привилегирована група за влизане в ЕС, за разлика от 

останалите. Това изчезна ли по някое време или си постоянстваше?  

 

Ако погледнем обективно историята, ще видим, че и Полша, и Унгария, и 

Чехословакия (а след 1993 г. – Чехия и Словакия) тръгнаха по пътя на демокрацията 

много преди останалите. Няма случайни неща в политиката. Обществените нагласи в 

тези държави  успяха да достигнат до  точката на зрялост за провеждане на 

демократични реформи много по-рано от нас. Постигнаха сериозни успехи, които са 

пример и за другите източноевропейски държави. Това основателно даде на техните 

общества самочувствие на победители. 

Но с времето много от нещата се сближиха. Всяка страна има свои плюсове и 

свои минуси; много е важно да съумееш да направиш безпристрастен анализ на 

силните и слабите си страни и после да заложиш на силните.  

 

А имате ли впечатление от  Комисията през онези години – тя е повече 

„приятел на България“, или повече – „цербер“, който охранява някакви 

стандарти? Държаха ли се, така да се каже, делово? 

 

Както се казва, Европейската комисия  е „пазител на скрижалите“. Когато искаш 

да се присъединиш към една общност логично е да изпълниш критериите за членство. 

Страната, която трябва да се съобразява с критериите, е тази, която кандидатства, а не 

общността, която те приема. ЕС е общност от държави с различна история, но те са 

икономически и политически свързани помежду си, споделят обща сигурност. От 

спазването на общи правила зависи сигурността на цялата система. Важно за тях е 

гаранцията, че разширяването на Съюза с нови членове няма да подложи на риск 

качеството на живот на техните граждани. Европейските политици също имат своите 

избиратели. На всеки 4 години те се изправят пред тях за защитят доверието, което им 

е дадено и да поискат отново тяхната подкрепа.  Най-малкото, което може да се случи, 

е да не ги изберат. По-лошото, което може да се случи, е да се радикализират определи 

среди и на власт в някоя от европейските държави да дойдат политически партии и 

политици с екстремен дневен ред.  

Ние, от своя страна, също имаме интерес равновесието да бъде запазено, 

защото желанието ни да станем член на ЕС е обусловено от оценката за предимствата 

на общността. Ние приемаме, че тя има по-добър стандарт на живот, по-добро 

законодателство, по-добре функционираща съдебна система, повече защита за 

човешките права на гражданите. На базата на тази оценка ние заявяваме, че искаме да 
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бъдем част от този свят. Много българи през годините избираха да  напуснат страната, 

за да търсят реализация в чужбина. Със сигурност те имат своите аргументи. Много от 

тях биха се върнали, ако успеем да изградим нормално и цивилизовано общество в 

България. Децата ни биха се върнали. Затова всеки опит да минем през „задната врата” 

на Европа, да ни приемат „на доверие“ в Шенген и в Еврозоната, а пък ние после да 

правим, каквото си искаме, е все едно „да се застреляме в крака”. ЕС има свои правила, 

ако ги спазваме - влизаме, ако не искаме да ги спазваме – оставаме извън. Всичко е 

въпрос на избор. Никой не ни задължава. Идеята, че ние ще им наложим нашите 

правила, е просто абсурдна.  

 

Не, смисълът на въпроса е в друго – защото в една институция, особено 

пък в страни като нашите, знаем, че бюрократичният ред е свиреп и е въпрос 

чисто на добронамереност да ти подскажат възможен ход, да ти осигурят 

контакти. За такива неща е въпросът. 

 

Разбира се, че са ни помагали и то много. И с експертиза, и с финансови 

инструменти. Доверието на Европа към нашето правителство беше изключително 

високо и в много ситуации дори се инвестираше доверие в аванс. Един от най-

емблематичните примери беше решението за визите.  

 

Вие споменахте в началото на разговора, че геополитическите ситуации, 

включително войната в Сърбия, бежанците в Македония, това са били важни 

параметри на тогавашната ситуация. Смятате ли, че действително 

геополитически обстоятелства или геополитически сили (дали ще е НАТО, или 

Русия) са били важни играчи в тогавашната ситуация? Вие сте човекът, който е 

най-вътре в тази материя… 

 

Естествено, но по различен начин.  

За Русия желанието на България да стане член на НАТО и в ЕС беше знак, че се 

откъсва от нейната орбита. В този смисъл тя направи всичко възможно да 

възпрепятства процесите на присъединяване. Русия винаги е заявявала публично, че е 

против разширяването на НАТО към Източна Европа. Особено към страни като 

България, която те смятаха за свой сателит. По време на нашия мандат сме имали 

много тежки разговори. Помня първата ми среща с тогавашния външен министър, 

Евгений Примаков, в Москва. На пресконференцията след разговорите с руската 

делегация заявих ясно, че България препотвърждава своя приоритет да влезе в НАТО. 

Изявлението дойде след много тежка размяна на мнения и очевидно разминаване на 
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позициите. Руските медии бяха изненадани от откровения ми тон. Нарекоха го дързък. 

Тогава Примаков направи нещо неочаквано за всички. Заяви, че независимо от 

твърдата руска позиция на противопоставяне на разширяването на НАТО към Източна 

Европа, той уважава правото на България сама да избира начините да защитава своята 

сигурност. Това определено се превърна в новина.  Разбира се, Русия нямаше интерес 

от геополитическите  промени и в последствие направи всичко възможно да осуети 

членството ни в НАТО и ЕС. Русия и до ден днешен продължава да смята  Балканите 

и, в частност България, за своя сфера на влияние. Но пропускат факта, че Студената 

война отдавна приключи и понятия като „сфера на влияние”  са погребани завинаги.  

Подобни ситуации имаше и по време на преговорите за визите. Тогава 

пропагандната теза на противниците беше, че присъединяването ни към европейското 

пространство и възможността за свободно предвижване на българските граждани в 

Европа автоматично ще доведе до въвеждане на визов режим с трети страни, сред 

които и  Русия, а това, съответно, - до загуба на много руски туристи и приходи. 

Адвокатите на тази теза услужливо пропускаха да споменат факта, че същите тези 

туристи, когато  пътуват за Германия, Франция или Италия, също се нуждаят от визи, 

но от това туризмът към тези страни ни най-малко не е намалял. 

 

Но между другото,  в интервютата по този проект се среща и 

противоположната теза, че е имало един много кратък „прозорец на 

демократични илюзии“ в самата Русия в средата на 90-те, когато ситуацията е 

била - малко или много - по-различна от сегашната при Путин; тогава е имало 

някакви илюзии, че Русия може да се „вестернизира“, някак си, и те затова не са 

напъвали кой знае колко срещу членството в ЕС.  

 

Може и така да е. Но по-важното е, че в този исторически прозорец България се 

управляваше от мотивирани и силно убедени демократи, за които членството в НАТО и 

ЕС не беше просто „модата на деня”, а единственият възможен начин да преодолеем 

раните на комунистическото ни минало и да изведем необратимо България в друга 

геополитическа орбита, която да даде перспектива напред на поколения български 

граждани.   

 

А доколко е коректно да се говори, че процесът на евроинтеграция и 

членството в НАТО са по-скоро единен процес или са два паралелни процеса, 

които кореспондират помежду си, но все пак са отчетливо различни? Повече е 

единството и обвързаността между тях или повече е различието? 
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Това са два паралелни процеса, но част от една и съща геополитическа 

ориентация. Не случайно говорим за евроатлантизъм. Много отдавна се води дебат за 

това трябва ли ЕС да гарантира сам своята сигурност - доколко е реалистично 

създаването на европейска армия и изобщо необходимо ли е след като повечето страни 

членки на ЕС са едновременно членки и на НАТО. Този въпрос добива особена острота 

днес, при администрацията на американския президент Доналд Тръмп, когато 

отношения между ЕС и САЩ са поставени на известни изпитания. Темата се коментира 

и в контекста на казуса с Турция – страна, притежаваща втората по големина армия в 

Алианса след САЩ, същевременно със статут на кандидат член на ЕС. Картината е 

особено сложна. Аз не знам кога и изобщо дали  Турция би могла реално да стане член 

на ЕС. Но смятам, че е много важно, че тя да продължи да бъде надежден съюзник в 

НАТО, предвид сложните процеси в региона и новите глобални предизвикателства за 

колективната сигурността в 21 век. 

  

Но при Беров, пък и при Виденов, беше също така публична тайна, че 

основно в България, но не само в България (и в Румъния, да не упоменавам и 

други страни) нарушаването на ембаргото върху воюващите в бивша Югославия 

страни си беше, така да се каже, по подразбиране. Това повлия ли на 

чувствителността на западноевропейските страни (или пък в Щатите) към 

значението на членството ни в НАТО и, съответно, в ЕС?  

 

Правителството на Обединените демократични сили – ОДС, стартира мандата 

си от едно много ниско ниво на доверие от страна на нашите западни партньори; пое 

управлението на страната след тежка политическа и икономическа криза, наследена от 

няколко последователни правителства на БСП. Усилието, което трябваше да направим 

тогава, за да спечелим доверието на нашите западни партньори, бе да преминем  през 

решителни и смели реформи, през убедителни доказателства за борба с престъпността 

и корупцията, през партньорство по важните теми на сигурността. И започналите 

преговори за членство, и отпадането на визите  показват, че ние успяхме.  

 

Добре, но г-н Костов има две донякъде диаметрално противоположни 

решения - и то все в защита на националния интерес: едното е да не допусне 

албанските, (по етнос), бежанци у нас, а другото е да дадем въздушното 

пространство на НАТО и да не го дадем на Русия. Това е било много сложно във 

всеки един момент да се прецени? 

 

Това бяха истински важни решения за България в дългосрочен план.  
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Първо, по отношение на бежанците помня много добре как протече целият 

разговор. Тогава имаше натиск  да приемем бежанци в България. Аргументите ни, с 

които отхвърлихме това предложение, бяха много ясни. Първо, като съседна на 

конфликта държава България можеше лесно да бъде дестабилизирана от приемане на 

големи групи бежанците. Все още неукрепналите институции нямаше да са в състояние 

да упражнят ефективен контрол. Тези хора лесно щяха да намерят оръжие и щяха да 

започнат набези през границата и така да въвлекат България в конфликта. Съвсем 

различно е за държави, които нямат обща граница със зоната на конфликта. Второ, като 

много по-добро решение ние изтъкнахме да бъдат изградени бежански лагери на 

територията на Македония, за да могат бежанците да останат в близост с техните родни 

места, което след приключването на войната би им дало възможност да се завърнат по 

домовете. Последвалите събития показаха, че това решение беше правилното. То, от 

една страна, защити националната сигурност на България, а от друга - не допусна 

хуманитарна катастрофа.  

 Колкото до прелитането на руските самолети над българското небе, помня как 

тогавашният руски посланик ни  заплашваше по телефона, че самолетите им са във 

въздуха и не може да ги спрем без последствия. Ако тогава се бяхме изплашили или 

огънали под техния натиск, руските части щяха да осъществят своя план и да кацнат на 

летището в Прищина. Шансовете за подписване на споразумение и постигане на мир  

щяха да изчезнат. И това най-вероятно щеше да предопредели коренно различна съдба 

за Балканите. 

 

И по-нататъшния ход на цялата европейска история? 

 

Да, и по-нататъшния ход на цялата европейска история!  

И двете решения бяха исторически. Смятам също, че така показахме на света, 

че България е страна с ясна визия и за собственото си бъдеще, и за това на региона на 

Балканите; че може да взема важни, макар и непопулярни решения, когато става въпрос 

за принципи и морал, че можем да бъдем партньори и да споделяме общи отговорности. 

В тази изключително сложна ситуация, ние реално действахме като страна членка, 

която, де факто, е член на НАТО без, де юре, да сме, и това рязко увеличи доверието в 

нас. Убедена съм, че именно този период беше решаващият за приемането ни в НАТО 

и ЕС.  

 

Тони Блеър обаче няколко пъти на европейски форуми е изговарял в прав 

текст, че те дължат благодарност на България и Румъния за позицията, която 
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заехме по случая с Косово и затова ще подкрепят членството ни в ЕС. Смятате ли, 

че това е било решаващо, или все пак…? 

 

Да, защото става въпрос за доверие… Човек иска да бъде с хора, на които знае, 

че може да разчита в критични моменти. Това са най-сериозните тестове. Речите в 

пленарните зали или обещанията по време на двустранните срещи са важни, но най-

важно е как действаш в ситуация. Тогава виждаш на кого можеш да разчиташ.  

 

С днешна дата, просто като интелектуално упражнение, мислите ли, че би 

могло процесът да протече и по друг начин - било от българска страна, било от 

страна на ЕС; било от гледна точка на съдържателни приоритети или 

инструменти, било от гледна точка на тайминг, партньорство и разни такива 

неща? Да е имало алтернатива на случилото се? 

 

Ако трябваше да извървя отново този път, уверена съм, че бих го извървяла по 

същия начин.  

Смятам, че решенията, които взе правителството на ОДС по онова време,  бяха 

единствените правилни решения. И в това съм абсолютно убедена, дори от 

дистанцията на изминалите 20 години. Смятам, че тези решения предначертаха пътя 

на България,  дадоха й перспектива, която ние никога нямаше да имаме.  

Без да омаловажавам работата на всички следващи премиери и министри, искам 

да кажа, че в онзи период наистина се положи сериозният фундамент, който направи 

нещата необратими в геополитически план. Даде възможност за развитие на всички 

следващи политики. А колкото до това дали е можело да се направи по друг, по-добър 

начин, сигурно е можело. Вероятно сме изпуснали много неща, може би за някои от тях 

са съществували и други варианти. По-важното е обаче, че в основните решения 

нямаше грешка. Резултатите говорят сами за себе си. Това, което постигнахме, показва, 

че сме го направили по успешен начин.  

 

Добре, но ако позволите да продължа това, което Вие сама предлагате – 

дали България успя да постигне оптимум в този процес, защото за съжаление, 

историята не познава възможност да повтаряме? Процесите у нас протекоха 

странно и след Вас дойдоха други две правителства, които също можеха да 

инвестират.  

 

Всяко правителство „инвестираше”-  според собствения си дневен ред - и 

очевидно имаше различия в разбирането за понятието национален интерес.  
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Но Вие, така или иначе, сама казвате – да съдим от гледна точка на 

резултата… 

 

Да, но понякога резултатите идват след като правителствата са си отишли.  

Ще Ви дам  пример с  казуса по затварянето на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй”. 

Веднага след сформиране на нашето правителство ЕК поиска България да изпълни 

ангажиментите си по затварянето на реакторите. Тогавашния комисар по 

разширяването Ханс Ван ден Брук се позова на факта, че на 16 юни 1993г 

правителството на Любен Беров е поело ангажимента да затвори четирите малки блока 

на АЕЦ „Козлодуй” до 1997, за което е получило финансова помощ от 24 милиона екю.  

Договорът не е бил изпълнен, но парите са били изхарчени от правителството на Жан 

Виденов за други цели . 

 Още при самото встъпване в длъжност - в изрично писмо - премиерът Костов 

настоя 1 и 2 реактор да продължат да работят до 2005,  а 3 и 4 – до 2010-2012. В отговор 

комисарят отхвърли идеята и предложи да се стартират нови преговори. Разговорите 

приключиха края на ноември 1999 - за да се стартират преговорите за присъединяване 

на България към ЕС на 10 декември 1999, се стигна до съгласие 1 и 2 блок да се 

затворят в края на 2002, но искането на ЕК за предсрочно затваряне на 3-ти и 4-ти блок 

беше отхвърлено от нашето правителството. Беше подписан Меморандум, в който 

сроковете бяха определени за 3-ти блок - не по-рано от 2008, а за 4-ти блок - не по-рано 

от 2010. Разсрочването на затварянето на реакторите беше прецедент за ЕК и стана 

благодарение на големия авторитет на правителството и убедителните реформи, 

които провеждахме в страната. По-късно, през 2002, за да оправдае рестартирането 

на проекта АЕЦ Белене, правителството на Симеон  Сакскобурготски без обсъждане 

в НС взе решение да затвори 3 и 4 блок предсрочно през 2006, в отстъпление на 

приетите от кабинета Костов договорености.  

 

В интерес на истината, ако позволите една вметка, г-н Паси пое 

отговорността върху себе си - чест му прави: „аз казах на Царя, че ако искаме да 

влезем в ЕС, трябва да приемем…” 

 

НДСВ дълго време се опитваха да манипулират общественото мнение като 

натоварят с отговорността за затваряне на блоковете правителството на ОДС, лично 

премиера Костов и мен - като външен министър. Затова исках да припомня фактите. В 

края на 2002 група народни представители на ОДС заведоха дело във Върховния 

административен съд срещу решението на кабинета на НДСВ за закриване на 3-ти и 4-
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ти реактор предсрочно, още през 2006. През януари  2003 ВАС обяви  решението за 

затварянето на реакторите за незаконосъобразен акт и посочи, че правителството на 

Сакскобурготски е трябвало да се съобрази с решението на НС. Миглена Кунева, 

Соломон Паси и Милко Ковачев обжалваха, но през март 2003 ВАС препотвърди 

решението си. Въпреки това 3-ти и 4-ти реактор бяха затворени на 31 декември 2006. 

Това е цялата истина. А колкото до това, какви са били мотивите и интересите на тези 

хора, има институции, които могат да кажат. 

 

По странен начин това препраща действително към последния въпрос – 

кои са личностите, които Вие смятате, че задължително трябва да бъдат 

интервюирани за целите на този национален архив? 

 

На първо място хората, които са вземали решения. Защото тяхна е 

отговорността за случилото се и неслучилото се в този период. Историята трябва да 

даде право на всеки да изложи своята гледна точка и да даде аргументи за своите 

действия. Трябва да се чуят анализаторите. Има много от тях, които с времето 

променяха мнението си и оценките. Любопитно е да знаем защо. И не на последно 

място, журналистите, постоянните спътници на политическите лидери, които къде 

„страстно”, къде безпристрастно запечатваха събитията.  

 

Много благодаря за времето, което отделихте за тази среща! 

 

10 май 2018 

Интервюто взе проф. Г. Димитров 

 


