Бойко Борисов в Прага

Актуално

Българският министър-председател

Среща с българската общност
в Прага
Първият ден от визитата на премиера Борисов беше посветена
на среща с българската общност
в Чехия, организирана от българското посолство в Прага. Срещата
бе открита от Елеонора Димитрова
– временно управляващ мисията ни
в чешката столица. В продължение
на един час българският премиер
отговаря на запитванията на граждани. Разговорът започна с въпроса защо ГЕРБ е издигнал свой
кандидат за президент предвид
ограничените правомощия на държавния глава. Б. Борисов подчерта,
че прерогативите на президента
въобще не са малки, посочвайки, че
той е имал намерение да издигне
неутрална фигура, но за съжаление
българите все още не притежават
политическа култура. Нещо повече
– премиерът се надява, че с помощ
та на новия президент всички
агенти на ДС ще бъдат извадени
от президентската институция.
В момента, например, е наложено
вето именно върху законите, които
ЕС иска да се приемат. Борисов
сравни участието в президентските избори с това в Шампионската
лига. „Демокрацията е това – всички партии да могат да участват във
всички избори“, заключи премиерът. Той добави, че в момента партиите в България са срещу кабинета.
„Ако не бях направил правителство на малцинството, продължи
Б. Борисов, сега България щеше да
е по-зле от Гърция“.

Еленко Начев, Бойко Борисов и Елеонора Димитрова

Коментирайки въпроса за борбата
с организираната престъпност
и корупцията, премиерът се обяви
категорично срещу предложението за връщане на смъртното наказание. Това според него автоматично означава държавата да бъде
поставена в изолация. „В крайна
сметка ние сме част от една обща
социална система, която се нарича
НАТО и Европейски съюз“, заключи
той.

Асен Караилиев повдигна въпроса
за изграждането на модерни пътища
в Родопите. Според Бойко Борисов това може да се реализира по
линия на Програмата за развитие на
селските райони. „Ако не бяха похарчени толкова пари (240 млн. лв)
за „Цанков камък – каза Б. Борисов –
сега щеше да има средства за всички
селски пътища. Все пак постигнатото от 2009 г. не е малко“, добави
министър-председателят. „Всеки ден
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Снимка: архив на БСОУ „Д-р Петър Берон”

На 3 и 4 октомври 2011 г. правителствена делегация, водена от министър-председателя на
Република България Бойко Борисов, беше на официално посещение в Чешката република.
По време на двудневната си визита българският премиер се срещна с чешкия си колега
Петър Нечас, с президента на Чешката република Вацлав Клаус, както и с председателя на
чешкия сенат Милан Щех. В посолството ни в Прага Борисов има среща и с представители
на българската общност. В края на официалното си посещение българският премиер откри в Розенбергския дворец съвместно с президента Клаус изложбата „Великолепието на
средновековните български икони“.
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оставям зад мене по 30 км път“ – за
две години са построени 3 прохода.
Приоритет на правителството в момента са доизграждане на софийското метро, магистралите „Люлин“,
„Дунав мост 2“, „Тракия“, „Марица“.
Премиерът добави, че друг приоритет е и разбиване на монополите
и насърчаване на конкуренцията.
Силвия Георгиева, председател
на българската организация „Св.
Св. Кирил и Методий“, повдигна
важния за българската общност
въпрос, свързан с ползването
и стопанисването на българския
държавен имот на ул. „Америцка“.
Тя посочи, че само една организация
ползва имота, при положение, че
в Прага има още поне три действащи. Останалите организации в момента ползват друга сграда, предоставена им от чешкото правителство.
Силвия Георгиева подчерта, че
преди една година при посещението
си в Прага министърът на външните
работи Николай Младенов е обещал
да бъде направена ревизия, но до
този момент такава не е извършена. Премиерът Борисов незабавно
реагира, разпореждайки заместникминистърът на външните работи
Константин Димитров да проведе
необходимата проверка и до 24 часа
да му докладва. Министър-председателят отбеляза, че не за пръв път
му се налага да влиза в ролята на
арбитър между отделни български
организации в чужбина, които се
карат.
От името на учителския колектив,
децата и техните родители директорът на българското училище
„Д-р Петър Берон“ Еленко Начев
благодари на правителството и поспециално на Йорданка Фандъкова,
че са помогнали за запазването на
българското училище. Той връчи на
премиера почетния знак на училището. „Днес ми върви на училища“,
пошегува се Борисов, който същия
ден бе открил ремонтираната сграда
на Априловската гимназия в Габрово.
Петър Попов се изказа в качеството
си на председател на настоятелството на българското училище. Той
също благодари на правителството,
че е помогнало училището да се
запази. След това се присъедини
към думите на Силвия Георгиева, че

няма яснота как се стопанисва имота
на ул. „Америцка“ и какви финансови постъпления се получават. Те би
трябвало да се разпределят между
отделните български институции
и сдружения в Прага, допълни Петър Попов.
На срещата бяха поставени проблеми, отнасящи се до некоректното
поведение на редица агенции, които
посредничат на българи, дошли да
търсят работа в Прага, както и проблемите при издаването на документи, свързани с престоя и пребиваването на българските граждани
в Прага. Повдигнат бе въпросът за
големите такси, които гражданите
плащат при регистриране на новородените български деца на територията на Чешката република.
На срещата се разискваха и въпроси, свързани с конфискацията на
незаконно придобитото имущество,
както и тези за реформата в съдебната система.
Срещите на Бойко
Борисов с премиера
Нечас, с президента Клаус
и с председателя на чешкия
сенат Милан Щех
По време на срещата между Пътър Нечас и Бойко Борисов бяха
обсъждани въпроси, отнасящи
се до влизането на двете страни
в еврозоната. Двамата премиери
изразиха единно становище, че
техните страни нямат намерение да
въвеждат еврото в близко бъдеще.

На съвместната пресконференция
българският министър-председател
посочи, че двете правителства имат
еднаква позиция по отношение на
фискалната политика. Опозиционните партии в България трябва да
са наясно, че страната в момента не
е обект на критики, защото е изпълнила поставените критерии и даже
пази ЕС. Заем на България от МВФ
не е нужен, добави Борисов, защото
тя има фискален резерв и вътрешна
стабилност. Въпросът, който стои
пред правителството, е как да се
стимулира потреблението. От своя
страна премиерът отправи критика
към държавите от еврозоната, които
имат големи дългове, съветвайки ги
да намалят заплатите и пенсиите до
нивото им в България.
Запитан от чешки журналисти за
случая в Катуница и антиромските
настроения в България, Борисов отговори, че случаят е чисто криминален и че всички подбудители и участници са арестувани. На въпроса
как ще коментира ниските доходи
на българите, премиерът каза, че те
могат да се повишат чрез стимулиране на потреблението, ефективно
усвояване на еврофондовете и чрез
нарастване приходите от туризма.
На свой ред Петър Нечас изрази
подкрепата на Чешката република
за влизане на България в Шенгенското пространство, окачествявайки като некоректно налагането на
допълнителни изисквания спрямо
България.

Министрите на културата Вежди Рашидов и Иржи Бесер

Снимки: архив

Петър Нечас, Вежди Рашидов, Бойко Борисов, Иржи Бесер

В речта си по време на откриването Бойко Борисов нарече Вацлав
Клаус приятел на българския народ
и гарант на добрите чешко-български връзки, които имат бъдеще чрез
подписания двустранен договор
между двете министерства на
културата. „Иконите, които ще имате
възможност да видите – посочи
българският министър-председателса уникални, датиращи от ХV–XVII
век“. В словото си президентът Клаус
изказа задоволство, че откриването на изложбата е съвпаднало
с посещението на премиера Борисов, с когото са имали приятелски
разговор и обща позиция по редица
въпроси. Чехите знаят колко голямо
значение има иконата в борбата на
българите срещу османските турци,
почерта президентът. Той припомни
дългата традиция на българо-чешките връзки и фактът, че чехите са
дали на България първия министър

Епископ Антоний, В. Рашидов,
Б. Борисов, В. Клаус, С. Михайлова

на просветата след Освобождението – К. Иречек. В заключение Вацлав
Клаус отбеляза, че чешките изкуствоведи обръщат повече внимание
на чешкото или западноевропейското изкуство, отколкото на това
от Югоизточна Европа. Затова тази
експозиция с български икони може
да се радва на голям интерес от
страна на чешката общественост.
Д-р Красимира Мархолева
Използвани са и материали
от Агенция „Фокус“

Премиерът Бойко Борисов
разпореди проверка по случая с имота в Прага, който се ползвал от една
от българските организации. Борисов нареди проверката да се направи
още във вторник, докато тече вторият ден от посещението му в Прага,
и до края на деня да му се докладва за какво става дума. „До края на
деня, отивате на място, проверявате го, има ли договори, отдават ли под
наем, не отдават ли, пари взимат ли, не взимат ли, на кой ги отчитат, какви пари са превели миналата, по-миналата година, какви превеждат сега,
води ли се на държавата това място, има ли квитанции... До утре вечер
да го знам“, каза Борисов на заместник-министъра на външните работи
Константин Димитров. На срещата българи от Прага коментираха, че от
министъра на външните работи Николай Младенов им било обещано
да се намери разрешение, но нищо не се случва. Българските организации се били настанили на съвсем друго място, благодарение на чешкото
правителство, а в този имот се разпорежда само една българска организация. (Българската кутурно-просветна организация – б. ред.).
Агенция „Фокус“
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ИЗЛОЖБАТА „СРЕДНОВЕКОВНИ
БЪЛГАРСКИ ИКОНИ“
В края на официалното си посещение в Чешката република българският министър-председател
и президентът Вацлав Клаус откриха изложбата „Великолепието на
средновековните български икони“
в двореца Розенберг. Куратор на
изложбата е Светлана Михайлова,
а неин патрон – чешкият президент.
Изложбата представя пред чешката
публика 80 уникални експоната от
колекциите на Галерията за изящни
изкуства в Пловдив, Пловдивската
епархия и Регионалния етнографски
музей.

Актуално

В присъствието на двамата премиери министрите на културата
Вежди Рашидов и Иржи Бесер
подписаха Програма за сътрудничество в областта на културата
за периода 2012–2014 г., която
включва сътрудничество в областта на музиката, театъра, литературата, изобразителното изкуство,
киното, издателската дейност и др.
Програмата включва и защита на
авторските права и предотвратяване на незаконния внос, износ
и трансфер на културни ценности.
Следобед Б. Борисов се срещна
с председателя на чешкия сенат
Милан Щех и с президента Вацлав
Клаус, след което взе участие
в българо-чешки бизнес форум
в Министерството на промишлеността и търговията на Чешката
република. По време на форума
чешкият заместник-министър на
промишлеността и търговията
Иржи Ирка изрази желание страната му да се включи в съвместни
българо-чешки проекти в областта
на инфраструктурата – изграждането на жп линии, пътища, опазване на околната среда и др. Той
добави, че вече са инициирани
подобни проекти в областта на
екологията с участието на редица
чешки фирми. Беше констатирано, че България е на 26-о място
в износа на Чешката република.
В изказването си пред форума Б.
Борисов изтъкна, че в момента
страната му изгражда електронно
правителство с цел да стане попривлекателна за чуждите инвеститори.
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