
Ще пътувам до България –  
дори ако ми трябва паспорт!

С ред водещите теми на ви-
зитата бяха продължаване 
на активния политически 

диалог и активизиране на двустран-
ните отношения в сферата на иконо-
миката, културата, науката и  обра-
зованието.

Вацлав Клаус неколкократно по-
твърди, че Чехия напълно подкре-
пя присъединяването на България 
към Шенгенското пространство. 
Запитан от чешки журналист, дали 
в несъгласието на Холандия за член-
ството на България вижда дискри-
минация, той отговори, че не би 
използвал думата „дискриминация“. 
„По-скоро става дума за подценя-
ване и  непознаване и  това е  много 
по-голям проблем, отколкото от-
критата дискриминация. Вярвам, че 
в  най-скоро време този въпрос ще 
бъде решен“.

„Ще пътувам до България дори, 
ако на границата трябва да си показ-
вам паспорта“, пошегува се той.

„България доказа с действията си, 
че е един отговорен член и ще даде 
категорично ясно да се разбере, че 
в  много отношения ние се справя-
ме много по-добре от други страни 
в Шенген. – заяви Росен Плевнелив. 
– Ние пазим денонощно границата 
с Турция и резултатите доказват, че 
се справяме. Поставихме много ос-
тро въпроса за присъединяването 
ни към Шенген. Вярваме, че тази 
несправедливост през септември ще 
бъде преодоляна. Дотогава Бълга-
рия ще си върши по един добър на-
чин работата.“

 „В  условията на световна фи-
нансова и  икономическа криза, 
българското правителство не поз-
воли висок бюджетен дефицит – за-
яви Цветанов. – Работим активно 
за изграждането на транспортната 
инфраструктура, която е  от изклю-

чителна важност за развитието на 
икономиката.“ Сред приоритетите 
в политиката на българското прави-
телство той посочи още намалява-
не на безработицата в  страната. По 
време на разговорите беше изразено 
и  положително становище относно 
сътрудничеството в  сферата на си-
гурността и полицейските власти.

По въпросите за Еврозоната, чеш-
кият президент остана верен на себе 
си, което значи песимист, продъл-
жаващ в своето упорство като фор-
ма на действие. Той даде специално 
интервю за „Панорама“, която го 
нарече „Лидерът, който не си трае“. 
„Идеята за създаване на Съюза 
в  началото беше разумна, логична 
и смислена – заяви той. – Европа да 
се отвори и либерализира. Да се пре-
махнат границите и другите пречки, 
да се осигури свободно движение 
на хора, инициативи, стоки и капи-
тали. Но за петдесет години, Евро-
пейският съюз претърпя драстични 
проблеми. Днес негови емблеми са 
централизацията, стандартизацията 
и  регулацията. Всичко се командва 

от Брюксел. Точно тук е  грешката. 
Не съм яростен оптимист. Никак 
дори. Едно обаче е  сигурно: Евро-
съюзът не може да продължи по съ-
щия начин, в  същия дух и  форма. 
Без промени няма бъдеще.“

Според президента Клаус, за да 
бъде Европа отново функционална 
и  продуктивна, са нужни дълбоки 
системни промени, нещо струк-
турно, подобно на задачата, която 
решаваха Чехия и  България преди 
повече от две десетилетия, когато 
искаха да се „отърват“ от комуни-
зма. Той посочи, че случващата се 
в момента криза е последица от една 
парична единица, от един обме-
нен курс и  един лихвен процент за 
страни, които имат много различни 
икономически параметри. „Чехия 
в момента няма никакви планове да 
влиза в еврозоната,“ заяви той.

На въпроса на Бойко Василев, 
водещ на „Панорама“ дали е  упо-
рит, оговори, че „ясните идеи не се 
заявяват с половинчати изказвания. 
И  ако това се нарича упорство – 
приемам го.“ �

НА 27 МАРТ, ПРЕЗИДЕНТЪТ ВАЦЛАВ КЛАУС ПРИСТИГНА В БЪЛГАРИЯ НА ЕДНОДНЕВНО РАБОТНО ПОСЕ-
ЩЕНИЕ, ПО ПОКАНА НА БЪЛГАРСКИЯ СИ КОЛЕГА, РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ. ОСВЕН С  БЪЛГАРСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ, 
ВАЦЛАВ КЛАУС СЕ СРЕЩНА С  ВИЦЕПРЕМИЕРА И  МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ 
И С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ЦЕЦКА ЦАЧЕВА. ПО-КЪСНО ПРЕЗ ДЕНЯ ПРЕДСТАВИ КНИГИТЕ 
СИ „ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ ИЛЮЗИИ“ И „КЪДЕ ЗАПОЧВА УТРЕ?“, ИЗЛЕЗЛИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

Вацлав Клаус и Росен Плевнелиев
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