
Н а първо място в  програмата 
на българския премиер беше 

срещата с  чешкия му колега, Петър 
Нечас, след която двамата дадоха 
пресконференция за българските 
и чешките медии.

Преди началото на пресконферен-
цията, Вежди Рашидов, министър на 
културата на България и  неговият 
чешки колега, Иржи Бесер, подписа-
ха пред фотоапаратите и камерите на 
журналистите Програма за сътруд-
ничество в  областта на културата, 
подготвена от двете министерства.

Българските медии, които отра-
зиха визитата, в заглавията си лако-
нично синтезираха някои от най-ва-
жните изявления на Премиера, като

„ЗА ЗАКЪСАЛИТЕ В ЕС – ПЕНСИИ 
И ЗАПЛАТИ КАТО БЪЛГАРСКИТЕ“

В  уводните си думи по време на 
пресконференцията, Петър Нечас 
заяви сходството в мненията с бъл-

гарския премиер и  декларира (по-
стоянната, през последните годи-
ни) подкрепа от страна на Чехия за 
България, този път по  болезнения 
въпрос за приемането на България 
в  Шенген. „България измина дълъг 
път, за да изпълни ангажиментите 

си – каза Петър Нечас. – Включва-
нето й в Шенген е задължение, а не 
хрумване от нейна страна. По тази 
причина смятаме, че да се поставят 
допълнителни изисквания е  абсо-
лютно некоректно и  нечестно и  го 
приемаме не само за неевропейско, 
но дори за противоевропейско.“

Чешкият премиер изтъкна и сход-
ните позиции на двете правителства 
по въпросите за еврото. „Българско-
то правителство, както и  чешкото, 
съзнателно отказва да обяви дата на 
включване към еврото, тъй като ни-
кой от нас не знае в каква посока ще 
се развие Европейския съюз и в този 
момент наблюдаваме трансформа-
цията му по-скоро в Дългов съюз.“ 

В  своето изказване, българският 
премиер наблегна на онова, което 
обединява двете страни в  рамките 
на Европейския съюз – дисципли-
ната. „Ние сме едни от шестте най-
дисциплирани страни, които изпъл-
няват ангажиментите си. Нашата 
позиция категорично съвпада: дис-
циплина. Колкото държавите изкар-
ват – толкова да харчат. Никой не 

НА 3 ОКТОМВРИ, ПРЕМИЕРЪТ НА БЪЛГАРИЯ, БОЙКО БОРИСОВ, ПРИСТИГНА В ПРАГА НА ОФИЦИАЛНО ДВУДНЕВ-
НО ПОСЕЩЕНИЕ. НАРОВАРЕНАТА МУ ПРОГРАМА ВКЛЮЧВАШЕ СРЕЩА С НЕГОВИЯ ЧЕШКИ КОЛЕГА, ПЕТЪР НЕЧАС, 
РАЗГОВОР С  ПРЕЗИДЕНТА НА ЧЕХИЯ, ВАЦЛАВ КЛАУС, УЧАСТИЕ В  БЪЛГАРО-ЧЕШКИ БИЗНЕС ФОРУМ И  ОТКРИ-
ВАНЕ НА НЕВЕРОЯТНАТА ИЗЛОЖБА „ВЕЛИКОЛЕПИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ИКОНИ“. ЗАЕДНО С НЕГО ПРИСТИГНА 
МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА НА БЪЛГАРИЯ, ВЕЖДИ РАШИДОВ, КОЙТО ПОДПИСА С ЧЕШКИЯ СИ КОЛЕГА, ИРЖИ 
БЕСЕР, ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА.
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Петър Нечас и Бойко Борисов в началото на официалното посещение.

Иржи Бесер и Вежди Рашидов подписаха Програма за сътрудничество в областта на културата.
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е длъжен да вади от собствения бю-
джет, за да плаща на онези, които не 
са дисциплинирани.“

Българският премиер ясно изра-
зи становището си по отношение на 
икономиката на Европейския съюз, 
като препоръча европейските дър-
жави да последват примера на Бъл-
гария, където в момента текат дебати 
за допълване на Конституцията с из-
искване, никое правителство да не 
си позволява повече от 3% дефицит. 
„Ако така наречените закъсали дър-
жави приведат пенсиите и заплатите 
си до нивото на българските – вед-
нага ще излязат от дефицита. И ние 
искаме да направим пенсиите по 
2000 евро, но бюджетът ще отиде на 
червено и ще се наредим за помощи 
пред Международния валутен фонд. 
Всеки иска да е  добър. Но именно 
затова са държавните мъже – да пое-
мат негатива, но да запазят държава-
та. Що за популизъм шества из Евро-
па? Да бъдат любезни да си въведат 
подобни правила като нашите.“

Беше повдигнат и  наболелия въ-
прос за ЧЕЗ. Петър Нечас заяви, 
че и  двете страни имат интерес за 
решаване на ситуацията и  виждат 
възможности как да преодолеят 
проблемите. Българският премиер 
беше по-обстоен. Желанието на бъл-
гарското правителство е да пусне за 
приватизация на пазара 33%-те про-
цента, които в момента са нейни, но 
без право на глас. „С промените, кои-
то ЧЕЗ направи, и с новото ръковод-
ство работим значително по-добре. 
Затова правим всичко възможно да 
затворим тази страница и  отново 
да можем да говорим за ЧЕЗ като за 
един от добрите инвеститори в Бъл-
гария.“

Премиерът ни разговаря и с чеш-
кия президент, Вацлав Клаус. Чеш-
кият държавен глава заяви пред бъл-
гарския премиер становището си, че 
България е жертва на нова политика 
и  ако тя се наложи, това ще донесе 
сериозни промени в  целия Евопей-
ски съюз.

„ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ!“
„Ние ще влезем в еврозоната само, 

когато видим, че там има правила!“ – 
заяви българският премиер по време 
на изказването си на Чешко-българ-
ския бизнесфорум, който се състоя 
в Министерството на промишленост-
та и търговията на Чехия.

Премиерът на Чешко-българския бизнесфорум.

Бизнесфорумът в Министерството на търговията и промишлеността.

По време на срещата с българската общност.
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„Ние сме държава, която има ста-
билен нисък фискален резерв и де-
фицит около 3% Имаме най-ниските 
данъци в Европейския съюз и няма 
да дадем и дума да се изрече за тях 
в  Европейския съюз. Всичко това 
гарантира максимална инвести-
ционна политика. На практика, ние 
сме едно прекрасно място за инвес-
тиции.“

„В  пъти повече усвояваме евро-
пейските фондове, дори няма да ни 
стигнат парите за кофинансиране от 
бюджета. В момента текат конкурси 
във всички сфери на инфраструкту-
рата, в които участват най-големите 
фирми в  Европа. Те са абсолютно 
прозрачни и  там, където можете да 
се преборите, да дадете най-добрата 
цена, сте добре дошли. По европро-
ектите вече можете да кандидатства-
те директно в електронен вид, който 
е добър от гледна точка на оставена-
та следа – подателят получава елек-
тронен номер, който подлежи и  на 
проверка.“

Бойко Борисов се обърна към 
чешките участници с  призива, че 
онова, което би могъл чешкият биз-
нес да направи за българския, е  до-
пускането на български стоки на 
чешкия пазар. „Близки сме си от ве-
кове, никой няма да ни разбира тол-
кова, колкото ние, като славянски 
народи, се разбираме. Добре дошли 
сте в България!“

„ВСИЧКИ СА СРЕЩУ НАС!“
Широко рекламираната среща на 

Бойко Борисов с  българската общ-
ност в Чехия напълни залата с жела-
ещи да го видят, да се снимат с него 
и да му зададат въпросите си, които, 
в  навечерието на изборите, бяха от 
най-различно естество.

Първите от тях бяха свързани 
с  изборите. Дали не е  по-добре за 
ГЕРБ те да бъдат спечелени от опо-
нентите му и да има някакъв корек-
тив? „Участието в  президентските 
избори е като в Шампионската лига 
– отговори премиерът. – Защо не пи-
таш сър Алекс Фъргюсън защо му 
е да участва в Шампионската лига?“ 
В последвалата дискусия се мотиви-
ра. „Как да кажеш за държавния гла-
ва и върховния главнокомандващ, че 
не е важен пост – нали всичко сега се 
върти около Първанов? Всички ре-
форми, всички закони, минават през 
президента!“

 „Всички са срещу нас – оплака 
се той. – Не дай, Боже, да паднем на 
президентските избори – веднага на 
другия ден ще поискат предсрочни 
избори. Ние нямаме партия, която да 
ни поддържа!“ – подчерта той.

Друг от повдигнатите въпроси 
беше за Законът за конфискация на 
имуществото, придобито от престъп-
на дейност. „Ще бъде приет по начи-
на, по който го изисква европейският 
доклад – заяви премиерът. – Конфис-
кация без съдебно решение в  много 
държави би се приела едва ли не като 
връщане на комунизма.“ По думи-
те му, ако в  България вземеш нечия 
къща или имот – всички ще ръко-
пляскат, особено ако е на комшията.

А  какво мисли за идеята на ли-
дера на „Атака“, Волен Сидеров, да 
бъде върнато смъртното наказание? 
„Когато знаеш, че няма да дойдеш 
на власт, можеш да говориш такива 
приказки – отговори премиерът. – 
Кой в Европа ще приеме това?“ 

Почти в началото на срещата, пре-
миерът помоли да не се повдига въ-
просът за Българския дом в  Прага. 
Молбата му не беше уважена и свър-
заните с нея събития са описани в са-
мостоятелна статия.

„ВЕЛИКОЛЕПИЕТО НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ИКОНИ“

Най-красивото, с  което ще се за-
помни посещението на Бойко Бо-
рисов в  Прага, беше откриването на 
изложбата „Великолепието на българ-
ските икони“ в  Рожмберския дворец 
на Храдчани, организирана от Czech 
Architecture Week s.r.o., Канцеларията 

на Президента на Чехия и  Градска-
та художествена галерия в  Пловдив 
и с активното съдействие на Българ-
ския културен институт в Прага. 

Изложбата се осъществи под еги-
дата на президента на Чехия, Вацлав 
Клаус, за което българският преми-
ер му благодари. „Позволете ми още 
веднъж да кажа едно голямо „благо-
даря“ на чешкия президент и  да му 
пожелая да продължи да бъде такъв 
голям приятел и  гарант на добрите 
отношения между двете държави.“

„Смятаме изложбата за уникална 
и съзнаваме, че подобна не сме имали 
от много дълго време – сподели Ва-
цлав Клаус. – Много добре осъзнаваме 
значението на иконите за българска-
та култура – от една страна като ху-
дожествено произведение и  от друга 
като средство в борбата за национално 
самосъзнание. Оценявам значението 
на изложбата и от друга гледна точка: 
струва ми се, че понастоящем чешки-
те галеристи и изкуствоведи обръщат 
внимание предимно на чешкото изку-
ството и това на Западна Европа. Това 
означава състояние на вакуум в  по-
сока изток и юг. Вярвам, че и от тази 
гледна точка, настоящата изложба ще 
изиграе изключително важна роля.“

„След Освобождението на Бъл-
гария – пошегува се в  заключение 
чешкият президент, – много чехи са 
заминали за България. Дори първи-
ят министър на културата е бил чех 
– Константин Иречек. Не знам, дали 
днес бихме могли по някакъв начин 
да изравним везните, но във всеки 
случай осъзнаваме значението на 
чешко-българските отношения.“ �

Откриването на изложбата в Рожмберския дворец.
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