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Правителството продължава да поддържа кандидатурата на Ирина Бокова за генерален секретар
на ООН, съобщи преди заседанието на кабинета премиерът Бойко Борисов.
Подкрепата ни ще продължи поне до 26 септември, когато тя трябва да е сред първите двама
кандидати, посочи той.
"Поканих днес Ирина Бокова, но тя ми отговори, че била на работа в ЮНЕСКО. Това не ми направи
добро впечатление, когато те кани едно правителство, което те номинира, но държах да го кажа в
нейно присъствие." Това заяви премиерът преди заседанието на Правителството, цитиран от БТА.
Предишното правителство /на ГЕРБ/ работи много активно за избирането на Ирина Бокова за
генерален секретар на ЮНЕСКО, каза Борисов. Много преди да дойде времето за кандидатурите за
генерален секретар на ООН, преди няколко години в последните дни на управлението на
предходния кабинет, Орешарски реши да номинира Бокова, въпреки че знаеше, че има много
години дотогава. Те го направиха и никой не си направи труда да ме попита, посочи Борисов.
Правителството ни се опитва да има приемственост и затова и ние потвърдихме с решение на МС
кандидатурата на Ирина Бокова, обясни той.
Започнаха изслушванията на кандидатите и тук някои започнаха да спекулират с нашата подкрепа
за Бокова, отбеляза Борисов.
"Изпратихме много писма за подкрепа на нашата кандидатура, като се почне от японския
император и се стигне до Тереза Мей (премиер на Великобритания), до всички крале, президенти, и
от мен - до премиерите на страните", каза Борисов.
Всичко това показва, че сме работили честно и почтено за избора на госпожа Бокова и не приемам,
че е била издигната по-късно. Тя беше издигната две години преди да й дойде времето, заяви
Борисов. Полагаме огромни усиля и ще ги полагаме, но не бих допуснал някой да си играе с името
на България и с нашия суверенитет. С тези писма сме помолили всички в света, а тези, с които сме
по-близки, сме ги помолили максимално да съдействат и да ни подкрепят.
Вече минаха четири изслушвания и нашият кандидат е трети, пети или седми. Пред нас вече са
Македония и Сърбия. Някой иска недоброто си представяне да го припише на мен, на вас и на
България, каза Борисов. Ако това беше кандидат на ГЕРБ, да съм го отзовал много отдавна, както
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стана с Румяна Желева (кандидат за еврокомисар в предишния мандат на Бойко Борисов). След
като има кандидат на първо място, и пред нас са Македония и Сърбия, ние получаваме коментари,
че едва ли не ще провалим тази кандидатура, и да издигнем някой друг. Казал съм, че няма да се
кандидатирам за президент, но защо да не се кандидатирам за ООН, заяви Борисов, като уточни, че
това е шега.
Няма да допусна в други държави да се решава нашата кандидатура и не съм го допуснал, посочи
той. Накрая, в Съвета за сигурност на ООН трябва да изберат един кандидат - тук му казваме
пазарлъци, а в света му казват консултации - ние сме ги правили и ще го правим до 26 септември.
"Ще направим всички усилия Бокова да влезе в първите двама и след това вече гласуването е с
цветни бюлетини", каза Борисов.
Спекулациите за чужда намеса тръгват от медиите, посочи министърът на външните работи
Даниел Митов. Българското правителство не желае да бъде забърквано за подобни уговорки за
смяна на кандидата. Няма да се повлияем и да зависим от решения на трети държави, каза Митов.
По никакъв начин реакциите на Руската федерация не могат да бъдат четени в полза или вреда на
когото и да било. Никой не ни се меси в решенията и не проявява пристрастия. Държавите все още
имат възможност да оформят своето решение, заяви Митов.
Министър Вежди Рашидов добави, че е било ясно на коя партия симпатизира Ирина Бокова, когато
се кандидатирала в ЮНЕСКО, но това е била българска кандидатура, а ние винаги сме подкрепяли
българското. Бях упълномощен да убеждавам посланиците за избора на Бокова за председател на
ЮНЕСКО, добави той.
Дори спекулата, че генералният секретар на ООН трябва да е жена от Югоизточна Европа, не е
писано правило и може да се нарушава, каза Бойко Борисов. Отдавна половете в цивилизования
свят са равни, добави той.
Пожелавам успех на Бокова, до 26-и има цялата ни подкрепа, заяви премиерът. След 26-и ще
преценим какво да правим, добави той.
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