
В първия ден от визитата си минис-
търът се срещна с представители на 
двете камари на Чешкия парламент, 
включително и със заместник-пред-
седателя на Чешкия сенат Петр 
Питхарт, с когото обсъди проблема 
с интеграцията на ромите и присъ-
единяването на Хърватия към ЕС. 
След това Н. Младенов посети бъл-
гарското училище „Д-р Петър Берон“, 
където се срещна с преподавателите 
и учениците.
По време на двудневния си престой 
министърът подчерта, че България 
ще финализира подготовката си за 
влизане в Шенгенската зона до март 
2011 г. Правителството ще направи 
всичко възможно да подобри оцен-
ката на Европейската комисия в тази 
насока. 
След изложбата „90 години от 
установяване на дипломатически 
отношения между България и Чехо-
словакия“ в „Чернинския дворец“ 
Николай Младенов и Карел Швар-
ценберг обсъдиха по време на ра-
ботната вечеря възможностите пред 
държавите от ЕС за диверсификация 
на енергийните доставки. Двамата 
министри се договориха за по-голя-
мо сътрудничество между България 

и страните от формата Вишеградска 
четворка, особено по темите свърза-
ни със Западните Балкани. 
На 19 октомври министърът на 
външните работи Николай Младе-
нов се срещна и с министъра на 
отбраната на Чешката република 
Александър Вондра. Наред с това, 
министърът посети и Българския 
културен институт в Прага. 

По време на прес-
тоя си в чешката 
столица Н. Младе-
нов даде интервю 
за популярния 
чешки ежедневник 
„Лидове новини“, 
в което основни 
теми на разговора 
бяха проблемите 
с екстрадирането 
на български роми 
от Франция, дава-
нето на български 

паспорти на хора, живеещи извън 
пределите на България (български-
те турци и граждани на Република 
Македония), борбата с корупцията, 
промените в България след приема-
нето й за член на ЕС.

ГлоБалНата Роля На ес – 
БълГаРсКата пеРспеКтИва 
На 18 октомври във Факултета по 
обществени науки на Карловия 
университет българският външен 
министър изнесе публична лекция 
на тема:  „Глобалната роля на ЕС – 
българската перспектива“. В лекци-
ята си министър Младенов се спря 
на няколко важни въпроса. На първо 
място той подчерта, че ако Евро-
пейският съюз иска да бъде лидер 
в световен мащаб, той трябва да има 
по-глобална визия. От своя страна 
Република България разглежда ЕС 
като успешен модел за политическа 
интеграция в международен план. 

Министърът  
на външните работи 

Николай Младенов в Прага
на 18 и 19 октомври министърът на външните работи на българия николай Младенов беше 
на работно посещение в Чешката република. той участва в честването на 90 години от уста-
новяване на дипломатически отношения между София и прага.
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Външните министри на Бългаия 
и Чехия разглеждат изложбата

Николай Младенов и Карел Шварценберг



В този смисъл е уместно да се изтък-
нат няколкото важни предимства на 
организацията. На първо място, това 
е способността на многото народи 
и държави-членки да се обеди-
нят около мисълта, че войните са 
безсмислени. На второ място, това 
е визията за Европа – запазването на 
националната и културната иден-
тичност в различните държави. На 
трето място, това е вярата в Европа 
– съхраняване на мира по пътя на 
дипломацията, а не чрез силата на 
оръжието.
Наред с това, в лекцята си министър 
Младенов се спря върху важния 
проблем за енергийната сигурност 
в Европа. Несъмнено, този въпрос 
е важен за България, тъй като тя 
е една от доставчиците на енергия. 
Той даде Чешката република като 
подходящ пример за пълно интег-
риране към европейския енергиен 
пазар.
Българският външен министър 
посочи дебатите за по-нататъшното 
разширение на Европейския съюз. 
Според министъра, това разшире-
ние не е завършило за Западните 
Балкани. С оглед неговото ускоря-
ване и финализиране, трябва да се 
напомни на кандидат-членките, че 
част от критериите за еврочленство 
са добрите съседски отношения, 
международното сътрудничество, 
воля и конкретни усилия за извърш-
ване на съответните реформи. 
Н. Младенов се спря и на въпроса 
за трансатлантическото сътрудни-
чество (ЕС-САЩ). В тази връзка той 
подчерта, че „ние не сме просто 
партньори, а преди всичко съюзни-
ци“, които споделят общи ценности. 
Нещо повече, тези отношения имат 
стратегически характер и трябва да 
бъдат гаранция за силен съюз. В съ-
щото време, за да бъдем ефективни, 
ние трябва да изтъкнем нашите пре-
димства, т.е. с какво се отличаваме 
от партньорите си.

По време на дискусията профе-
сорът от Карловия университет 
Ян Рихлик повдигна три важни 
за България и за ЕС външнополи-
тически въпроси – отношенията 
между Европейския съюз и Русия, 
членството на Турция в ЕС и отно-
шенията на България с Македония. 
Отношенията между ЕС и Русия, 
изтъкна българският външен 
министър, трябва да се основават 
на диалога и прагматичността, да 
проявят гъвкавост, защото двете 
страни понякога забравят, че това 
не е СССР. 
За България въпросът за членството 
на Турция в Европейския съюз, посо-
чи Н. Младенов, е преди всичко емо-
ционален, който има своите дълбоки 
исторически корени. Затова позици-
ята ни трябва да бъде балансирана, 
рано е да се говори за категорично 
„да“ или „не“. 
Въпросът за името на Македония, 
заяви министър Младенов, е преди 
всичко двустранен, той трябва да 
бъде решен двустранно с Гърция. 
Същевременно, важно условие 
за по-тясната интеграция на Ма-
кедония към евроатлантическите 
структури, е нейната вътрешна 
стабилност, провеждането на фун-
даментални реформи, запазването 
и поддържането на добри междусъ-
седски отношения и показване на 
категорична воля за международно 
сътрудничество. 
Наред с това беше повдигнат 
въпросът за преговорите по повод 
присъединяването на Сърбия в ЕС. 
Според българския външен ми-
нистър главната предпоставка за 
положителен изход от тези прего-
вори е активното сътрудничество 
на страната с трибунала в Хага, 
проблемът с Косово. В тази връзка 
министърът се изказа оптимис-
тично, че има положителни знаци 
Сърбия да приеме резолюцията на 
ЕС за Косово.  

90 ГоДИНИ от устаНовяваНе 
На ДИплоМатИчесКИ 
отНошеНИя МежДу БълГаРИя 
И чехословаКИя 
Външните министри на двете държа-
ви – министър Николай Младенов 
и министър Карел Шварценберг, 
откриха изложба „90 години от уста-
новяване на дипломатически отноше-
ния между България и Чехословакия“ 
в историческите зали на Чернинския 
дворец, официално седалище на 
Министерство на външните работи 
на Чешката република. Бяха предста-
вени 17 пана с малко познати и уни-
кални снимки и архивни документи, 
описващи историята на отношенията 
между двете държави. Организатори 
на честванията бяха министерства-
та на външните работи на Чешката 
република и на Република България. 
В програмата бяха включени арии от 
български и чешки опери, изпълнени 
от Любомира Попова в съпровод на 
Адолф Мелихар. 
Куратор на изложбата беше извест-
ният чешки историк проф. Ян Рихлик, 
а графичният дизайн на изложбата 
и на каталога към нея бяха дело на 
културния сътрудник към Българския 
културен институт в Прага Севдалина 
Коваржова. 
При откриване на изложбата Карел 
Шварценберг подчерта, че чешко-бъл-
гарските връзки имат много по-дълга 
история от официалните диплома-
тически отношения между двете 
държави, изтъквайки чешкия принос 
в модернизирането на новоосвободе-
на България. На свой ред българският 
външен министър Николай Младенов 
подчерта, че отношенията между две-
те страни са били най-добри, когато 
в тях правителствата са били избрани 
по демократичен път и на територията 
на всяка от държавите не са се нами-
рали чужди окупационни войски. 

Д-р Красимира Мархолева
използвани са и материали от МВнР
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Лекция на Н. Младенов  
в Карловия университет Адолф Мелихар и Любомира Попова Н. Младенов с Петър Питхард


