
МЕГЛЕНА КУНЕВА 

Меглена Кунева е български политик, 

заместник министър-председател по 

координация на европейските политики и 

институционалните въпроси на Република 

България.  

Родена е на 22 юни 1957 в София. Дъщеря е на 

известния буфосинхронист и киноактьор 

Щилиян Кунев.  

През 1981 Кунева завършва Юридическия 

факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Защитава 

докторска дисертация в областта на екологичното право. Специализира през 

1995 и през 1999 – 2000 „Международни отношения и международно 

екологично право“ в университета Джорджтаун, Вашингтон, САЩ, а през 

1996 – екологично право в Оксфорд, Великобритания. Известно време работи 

като журналист в БНР.  

От 1991 до 2001 работи в Министерски съвет на длъжности от правен експерт 

до директор на международната дирекция. Участва в изготвянето на редица 

законопроекти в областта на околната среда, достъпа до информация, вещното 

право и др.  

През юни 2001 е избрана за народен представител от листата на Национално 

движение Симеон Втори (НДСВ). През август напуска парламента, тъй като е 

назначена за главен преговарящ на България по присъединяването към 

Европейския съюз и заместник-министър на външните работи.  

През май 2002 е избрана за първия български министър по европейските 

въпроси в правителството на Симеон Сакскобургготски. След изборите на 25 

юни 2005  тя запазва своя пост на министър по европейските въпроси и в 

правителството на Сергей Станишев.  

През октомври 2006 Съветът на лидерите на политическите партии от 

тройната правителствена коалиция я предлага за първи еврокомисар от 

България. Тя бива официално номинирана за този пост от Сергей Станишев на 

заседанието на Министерски съвет на 26 октомври 2006. През декември 



Европейският парламент одобрява кандидатурата й за еврокомисар по защита 

на правата на потребителите. Мандатът на Кунева в Европейската комисия в 

ресор защита на потребителите продължава от 1 януари 2007 до 31 октомври 

2009.  

Кунева е носител на Орден за граждански заслуги на Кралство Испания 

(2002); Орден „Принц Паси“ на Република Португалия (2003); Орден на 

Почетния легион на Република Франция (2004); Орден на Звездата на 

италианската солидарност на Република Италия (2005); Златно отличие на 

Атлантическия клуб (2005). През 2008 Кунева е първата българка, получила 

наградата на „European Agenda“ за комисар на годината и на изданието 

„European Voice“ за европеец на годината.  

През 2011 Инициативен комитет издига кандидатурата й за президент в 

двойка с финансиста Любомир Христов. През 2012 оглавява новосъздадената 

партия движение „България на гражданите“, която влиза в народното 

събрание на изборите през октомври 2014 като част от Реформаторския блок.  

 


