ПОЛИТИКА

БЪЛГАРСКИЯТ ПРЕМИЕР СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
БЕ НА ОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ В ЧЕХИЯ
ИВАН ИВАНОВ
През февруари тази година българският
премиер Сергей Станишев бе на еднодневно посещение в Прага. Следящите
отблизо българочешките взаимоотношения сигурно са направили връзка между него и последвалата след месец информация за продажбата на ТЕЦ Варна
на чешкия гигант CEZ. Предлагаме ви
няколко по-интересни момента от състоялата се пресконференция, в увода на
която българският министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и чешкият министър на промишлеността и търговията Милан Урбан
подпи-саха договор за изменение на
Договора между България и Чехия за
насърчаване и взаимна защита на инвестициите. А ако това дълго заглавие
на договора не ви говори нищо конкретно, пояснението ми е скрито в изречението малко по-нагоре, в което се споменава Варненската електроцентрала.
Това, което първо направи впечатление на
журналистите е фактът, че двамата премиери се обръщаха един към друг с малките си имена. Дали в това играеше роля
старо приятелство или взаимните симпатии на лидерите на две леви партии, едната от които е пред избори, не стана ясно.
Но факт е, че чешкият премиер Иржи
Пароубек започна уводното си слово по
следния начин: “Мили Сергей, срещаме
се по много добър повод и се радвам, че
мога да продължа нашия взаимен диалог,
за който говорих с президента Първанов.

Балканите спадат към областите, които са
от изключителен интерес за нас и ние вече гледаме на България като на член на
Европейския съюз. Ние сме от първите
страни, които ратифицираха договора за
бъдещето присъединяване на България
към Евросъюза. Искам да изкажа удовлетворението си от успеха на чешките инвестиции в България, които достигнаха
440 милиона долара, което никак не
е малко.”
“Мили Ирко”, започна от своя страна
Сергей Станишев и изрази своята радост,
че Чехия е в първата десятка държави,
които са инвестирали в България. Поясни
също от какво значение е за нас влизането
ни в Евросъюза. Станишев също поясни,
че броят на чешките фирми в България
е над сто и че вече има конкретни договорености за много нови проекти. Акцентиран бе фактът, че броят на чешките туристи у нас през миналия сезон е надхвърлил
цифрата 140 000 и има тенденции за понататъшното повишаване на броя им.
Важен момент бе и споменатото българско
лоби в Прага от заемащи високи министерски постове лица, които са били студенти
в Чехия.
На въпросите на журналист за шансовете
България да влезе в Европейския съюз на
1 януари 2007 г., Станишев поясни, че на
нас се гледа с много по-строго око, отколкото на страните от предишната вълна на
разширението. “Много по-лесно се наблю-

дават две страни, отколкото десет наведнъж”,
каза той. В последвалите въпроси около
промените за тендера за продажба на ТЕЦ
Варна двамата премиери отговаряха максимално абстрактно и избягваха коментар
по въпроса защо първият кръг, спечелен от
руска фирма е бил анулиран и дали подобна ситуация не може да се повтори.
В края на пресконференцията Иржи Пароубек заяви, че за разлика от евроскептичния
президент на Чехия Вацлав Клаус, той
смята да работи в европейска посока
и декларира, че това ще е основен момент
в неговата предизборна кампания. Фактът,
че президент на нoвоприета страна на
съюза може да бъде евроскептик, направи много силно впечатление на колегите
журналисти от българските медии и бе
обект на коментари и след приключване
на пресконференцията.
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