
НА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА, МАРГАРИТА ПОПОВА ПОЛУЧИ, СЪВМЕСТНО С РОСЕН ПЛЕВ-
НЕЛИЕВ, МНОЗИНСТВОТО ОТ ГЛАСОВЕТЕ И СТАНА НОВИЯТ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ. ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ИНТЕР-
ВЮТО, КОЕТО ТЯ ДАДЕ ЗА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В ЧЕХИЯ.

Професионалистът 
е трудно превземаема крепост

Ситуацията в България – като 
икономика и настроение. Какви са 
основните цели на Президентска-
та институция, която спечели 
такова доверие?

Постижение за България, което 
отчитат европейските и световните 
лидери, е  финансовата стабилност, 
която дължим на консолидирането 
на държавните институции и  раз-
бирането на гражданското обще-
ство. Не мога да не отбележа личния 
принос на българския вицепремиер 
и  финансов министър, г-н Симеон 
Дянков, който съвсем наскоро за-
служи изключително признание за 
професионализма и устойчивото си 
политическо поведение с  назнача-
ването му на поста председател на 
Надзорния съвет на Европейската 
банка за възстановяване и  разви-
тие.

Основните цели на Президент-
ската институция бяха обявени от 
президента, г-н Росен Плевнелиев, 
пред българското общество и  ко-
ментирани на политически кон-
султации с  всички парламентарно 
представени партии. Ето част от 
приоритетите ни: Справедливост за 
гражданите и ефективна система на 
правораздаване; културно и духов-
но развитие на нацията; работещи 
институции; създаване на най-до-
брата бизнес среда в  Югоизточна 
Европа; инфраструктура на евро-
пейско ниво; нов подход в  енерге-
тиката – енергийна ефективност, 
енергийна независимост, енергийна 
либерализация; България на регио-
ните; образование, наука, инвести-
ции – двигатели на икономическия 
растеж; добрата репутация на Бъл-
гария в Европа и по света.

Въпросът Ви е свързан с иконо-
миката и  затова ще посоча, че по 
отношение на финансирането с ев-

росредства приоритетни са транс-
портна инфраструктура, техниче-
ска инфраструктура във водния 
сектор, електронното управление, 
енергийна ефективност и  жилищ-
на политика, създаване на пред-
поставки за балансирано градско 
развитие и  иновации и  конкурен-

тоспособност на малките и  сред-
ните предприятия.

За да има приемственост, в края 
на тази година изпълнителна, за-
конодателна и  местна власт, син-
дикати и  работодатели ще сло-
жат подпис под тези приоритети 
в  стратегията „България 2020“ 
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и  Президентската институция ще 
импулсира и  подкрепя тяхното 
осъществяване.

Вашите приоритети – миниму-
мът и максимумът, които бихте 
искали да постигнете?

Задълженията на Вицепрези-
дента общо са очертани в Консти-
туцията на България и  почиват 
на легитимния пряк народен вот 
в  една листа с  Президента на ре-
публиката за 5-годишен мандат. 
Доброто изпълнение на преките 
ми задължения винаги е било про-
грама минимум в  професионал-
ния ми път. Това изисква подбран 
екип, съгласувани действия във 
ведра работна атмосфера – уверя-
вам ви, не е  лесно да се постигне. 
Ръководи ме разбирането ми, че 
работата ни трябва да е пред очите 
на хората, те да знаят какво пра-
вят държавниците, какво целят 
и каква е ползата за гражданите от 
техните действия. Искам работата 
ми да допринася за общественото 
спокойствие, за възпитаване на 
повече доверие към институции-
те, което е  и  принос към ангажи-
ментите за утвърждаване на нова 
политическа култура.

В  период на криза в  много сфе-
ри на обществения живот, криза на 
представителството, на лидерство-
то, намирам за важно да полагаме 
повече усилия за преките и малки-
те неща, които ще сложат основите 
на голямото. Бих искала в  края на 
мандата хората да са уверени, че 
Президентската институция е  ре-
ален фактор във всички сфери на 
обществения и  на политическия 
живот и център за защита на Кон-
ституцията и добруването на наро-
да ни.

От каква гледна точка се отда-
ва толкова внимание на българи-
те зад граница? Лоби?

Всяка държава има политика 
към своите граждани зад граница. 
Не е  парадоксално, че точно в  ев-
ропейското семейство наличието 
на такава политика на българската 
държава е  много важна и  прида-
ва сила на Европейския съюз като 
културна многоликост на идеи, 
политики и  традиции. Българите 
зад граница са естествено продъл-
жение на българите в страната, ако 
техния потенциал, идеи и успех мо-
гат да бъдат използвани за пример, 
за практика и за реклама на Бълга-
рия, как бихме могли да пропуснем 
такава възможност?

Защо решихте да почетете 
празника на българската общ-
ност в Чехия?

Тук се провежда шестият по ред 
Събор на българите от Централна 
Европа и  за мен лично е  приви-
легия да съм с  вас на празника на 
общославянския дух и култура. Ис-
кам заедно да превърнем Микулице 
в поклонническо място и културно 
средище в ЕС и в света. Това място 
е свързано с Великоморавската ми-
сия на светите братя Кирил и Мето-
дий, която е  дала писмото на сто-
тици милиони и ние основателно се 
гордеем с  това. Кирилската азбука 
преди 5 години обогати езиково па-
литрата на съюза. През 1980 г. папа 
Йоан-Павел II обявява Кирил и Ме-
тодий за съпокровители на Европа 
в  знак на почит към заслугите им. 
Тогава Светият отец отправи пос-
лание към целия свят да се почита 
делото на Солунските братя, като 
каза, че с  изпълнението на своята 
мисия те са дали решителен принос 

за изграждането на Европа не само 
в рамките на религиозното и хрис-
тиянско общение, но и за граждан-
ското и културното единение.

Коя е госпожа Маргарита Попо-
ва?

Имате цялата информация, за да 
кажете Вие – биографията, целите 
и действията ми са публични и от-
крити.

Този въпрос обичайно колегите 
Ви журналисти свързват и  с  ин-
тереса към някои лични качества 
и определения. От екипа ми ме оп-
ределят като: много пряма, много 
взискателна към околните и  себе 
си, много последователна и  добро-
намерена, като демократ и  човек, 
много привързан към идеята за 
все повече интеграция в  Европа. 
Припомнят като показателно и мое 
изказване, че „професионалистът 
е трудно превземаема крепост“.

Вие сте деен човек, с потенциал 
за реални постижения. След поста 
министър на правосъдието, дали 
новата длъжност ще Ви задоволи?

Работя в  екип с  такива хора, че 
самите ние да сме доволни от ра-
ботата си. Знам, че няма нищо веч-
но, но и че нещо трябва да остане. 
И най-малката стъпка напред, коя-
то страната е направила с мое учас-
тие, съучастие, инициатива, идея, 
труд, настойчивост – ще приема 
като успех. Не знам дали да гово-
рим за „длъжности“, предпочитам 
да говорим за работа и успех, защо-
то най-ценната мотивация за една 
държава са именно успехите, а най-
важното за собствения напредък на 
един човек, особено политик, е не-
говата работа да е допринесла за на-
предъка на повече хора. �

Коя е Маргарита Попова? Поглед на журналисти от „Дойче веле“, 2009 г.
Те констатират, че силата не е присъща само на мъжете и че за жените се сещат, само когато има да се върши неприятна, непопулярна работа, която 
не носи почести и слава:
„Най-красноречивият пример за това е сегашната министърка на правосъдието Маргарита Попова, която самоотвержено се бори на няколко фрон-
та, включително и срещу съпротивата от средите на самата съдебна власт и политическите партии. Раздвижването, което внесе тази жена в зако-
стенелите съдебни среди, е просто сензационно, а работата й заслужава най-високо признание. По нейна инициатива сега постепенно започват да 
стават неща, за които западни експерти до прегракване повтаряха, че са крайно неотложни: да се сложи спирачка на необяснимите масови забо-
лявания на адвокати по възлови съдебни дела, водещи до безкрайното им отлагане, на съдебния саботаж чрез откриване на дребни технически 
неточности в обвинителния акт, да се премахне невъзможността да се използват полицаи като свидетели на обвинението. Като добавим към това 
усилията й да постави „на чисто“ работата на ВСС и да внесе ред в нотариалните дейности при имотни сделки, през които се препират милиони ле-
вове с неясен произход, или ангажимента й към новия проектозакон за отнемане на имущество, придобито по незаконен начин, се вижда, че една 
жена може да задвижи повече, отколкото цели предишни правителства.“
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