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По покана на Георги Първанов през ок-
томври на официално посещение в Бъл-
гария беше френският президент Никола 
Саркози. С него пристигна и именитата 
певица Силви Вартан, която го придружа-
вашe по време на визитата. Гостите бяха 
посрещнати на площада пред храм-памет-
ника „Св. Александър Невски“. След като 
двамата президенти поднесоха венец на 
Паметника на Незнайния воин, Саркози 
наруши протокола, като се ръкува с хо-
рата, които бяха дошли да го посрещнат. 
„Вълнуващата среща бе помрачена само 
от липсата на съпругата на Саркози – Се-
силия, чиято роля в освобождаването на 
медиците предизвика буря от критики във 
Франция“, писа Франс прес. По-късно 
президентът Георги Първанов награди 
Никола Саркози с орден „Стара планина“ 
заради заслугите му за освобождаването 
на медиците, които бяха осъдени на смърт 
в Либия.
След срещата на двамата президенти Сар-
кози разговаря със студенти в Софийския 
университет. Лекцията си пред студентите 
той започна с думите: „Да живее Бълга-
рия, да живее Франция, да живее Европа“. 
„Европа трябва да ви даде мястото, което 
заслужавате. Вие сте европейци, а не 
чужденци, и би било срамно тя да не ви 
приеме в лагера на свободата“, каза още 
френският президент. Той не пропусна да 
отбележи и негативното си отношение към 
присъединяването на Турция към Европей-
ския съюз.
Държавният глава на Франция имаше сре-
ща и с премиера Сергей Станишев. В Ми-
нистерския съвет Никола Саркози уговори 
споразумение за покупката на 4 корвета. 
До края на годината ще бъде изготвена 
рамка на договор за покупката на военни-
те кораби. Когато споразумението се ра-
тифицира, във Варна ще бъдат разкрити 
около 2000 работни места по офсетната 
програма на договора. Стойността на сдел-
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ката възлиза на близо 750 милиона евро. 
Българските приятели са благосклонни 
и за внедряване на френска атомна енер гия 
в България, съобщи още Саркози. Френ-
ската фирма „Арева“ участва в проекта 
за изграждане на АЕЦ „Белене“.

ФРЕНСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ИМАШЕ 
СРЕЩА С ОСЪДЕНИТЕ В ЛИБИЯ 
МЕДИЦИ

Той разговаря с тях в резиденцията на 
френския посланик в София. „Благодаря 
от сърце, че ви виждам тук. Радвам се, че 
именно самолетът на Сесилия ви доведе 
в България. Нейната намеса бе забележи-
телна и определено решаваща, но в също-
то време аз искам да отдам уважението си 
към Фереро-Валднер и председателя на 
Европейската комисия Жозе Ману ел 
Барозу“, каза френският прези дент. 
„Вие страдахте много и Фран ция же-
лае сега да бъдете наистина щастливи, 
да се възстановите, да мислите за бъде-
щето и да забрави те кошмара. Ние ви 
обичаме“, допълни Никола Саркози. 
Ашраф подари на френския президент 
бъл гар ското знаме. Кукла с родопска 
носия му даде Валентина Сиро пуло. 
Сестрите направиха и специален по да-

рък за Сесилия - икона на Cвета Богороди-
ца. „Нека Господ я пази, както тя нас“, 
заяви Валя Червеняшка. Извън сянката на 
Сеси лия България посрещна Никола Сар-
кози с всички почести, които се дължат на 
он зи, който се смята за „освободител“ на 
медицинските сестри, щастлив епилог на 
едно дело, за което френският президент 
искаше да даде пример на „солидарна“ 
Европа, коментира АФП.

НИКОЛА САРКОЗИ ДАДЕ ИНТЕРВЮ 
ЗА „СТАНДАРТ“, „ТРУД“, „24 ЧАСА“ 
И „СЕГА“

На въпроса как Франция успя да върне 
медиците в България и как се e родила 
идеята да се изпрати първата дама като 
посланик пред либийските власти, той 

отговори: „Държа да ви припомня, че 
успехът бе постигнат единствено защото 
бе плод на колективни усилия: Европей-
ската комисия, като започ нем от предсе да-
теля й Жозе Мануел Баро зу и комисарят 
Бенита Фереро-Валднер, но също така 
и държавите членки на ЕС и по-специално 
германското и португалското председател-
ство, и естествено самите бъл гари. Те се 
мобилизираха по впечатляващ начин - как-
то политическите власти, така и българско-
то гражданско общество.

Сесилия и Никола Саркози
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НИКОЛА САРКОЗИ,  
ПРЕЗИДЕНТ НА ФРАНЦИЯ

България никога вече няма да бъде 
сама. Когато страната бъде изправена 
пред някакъв проблем, подобен на 
този с медиците в Либия, всички  
27 страни ще застанат зад нея и ще 
бъдат солидарни. Българските меди-
ци, които бяха в либийски затвор, не 
са просто българи, а европейци. Тра-
гедията на сестрите е трагедия на 
цяла Европа и на цяла Франция. Ос-
вобождаването на българските меди-
ци бе решено още при първата визита 
на моята съпруга Сесилия в Либия. 
Българските медици не са отговорни 
за случая, но ние трябваше да се по-
грижим за тези деца. Съвсем скоро 
едно от тях бе прието в болница  
в Марсилия. Вие сами извоювахте 
свободата си, така че днес никой не 
може да ви слага във втора категория 
в Европа. Вие сте равни на всички. 
Страната ми иска да предостави 
сигурност по договорите за отбрана, 
които щe бъдат подписани.

ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ, 
ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

Страната ни дължи изключително 
много за приноса на Франция към 
финалните усилия при освобождава-
нето на българските медици, които 
бяха осъдени в Либия. Това бе една 
голяма европейска проява на соли- 
дарност. Искам да отклоня всякакви 
съмнения, че зад освобождаването на 
медиците стоят други мотиви. Радвам 
се, че разговорите ни не бяха обърна-
ти назад, а бяха свързани с параметри-
те на съюзничеството между нашите 
две страни. България ще участва ак-
тивно в дебатите по конституционния 
договор на Европа, разширяването на 
съюза, енергийните проблеми и други. 
Никола Саркози има много активна 
роля в общоевропейския план. На 
Европа е необходима силна личност 
като френския президент, за да може 
ЕС да функционира все по-добре и да 
решава освен своите и проблемите на 
другите.
Намерих разбиране в лицето на Сар-
кози страната ни да отстоява правото 
на записа „евро“ на общоевропейска-
та валута, което ще бъде щрих в бъл-
гарската и европейската идентичност 
и ще бъде знак за европейската об-
щност, където страната ни представ-
лява славянската общност.

Никой обаче не може да отрече, че усилия-
та на традиционната дипломация бяха 
останали прекалено дълго напразни. Тога-
ва реших, че е настъпил моментът да про-
меня метода и да се намеся лично в този 
случай, и то по различен начин. Обсъдих-
ме със Сесилия ролята, която тя би могла 
да изиграе. Надделя така очевидният ху-
манитарен аспект. Сметнах, че казусът  
си заслужаваше да поема политическата 
отговорност, дори това да не беше лише- 
но от рискове. Смятам, че е необходимо  
да се поемат рискове, когато толкова 
важни принципи като справедливостта  
и достойнството на хората са потъпкани, 
когато всеки изминал ден в затвора е ге- 
нерирал толкова физически и морални 
страдания.
Смятам, че присъствието на Сесилия бе 
решителен коз при воденето на преговори-

те. Във всички случаи то улесни създаване-
то на директен и личен контакт с полков-
ник Кадафи.
За останалото, преговорите с либийците 
се проведоха на съвсем ясна основа: или 
страната им остава настрана, като не осво-
бождава медицинския персонал, или отно-
во намира полагаемото й се важно място 
на международната сцена. Още повече че 
имаше пълно съгласие с либийските влас-
ти относно факта, че драматичното поло-
жение на заразените деца и на техните 
семейства трябва да бъде взето под внима-
ние. Това улесняваше сериозно търсенето 
на изход. Франция, която с няколко други 
свои партньори вече бе приела около  
150 либийски деца, се ангажира с други 
партньори да участва в привеждането на 
болницата в Бенгази в съответствие с ев-
ропейските стандарти.“ 

Силви Вартан и Никола Саркози

Георги Първанов и Никола Саркози
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