Published on europe.bg (http://www.europe.bg)
Начало > Реакции на кандидатурата на Кристалина Георгиева

Реакции на кандидатурата на Кристалина Георгиева

Дата на публикуване:
сряда, 28 Септември, 2016 - 12:53
Секция: Новини [1]
Тема: ООН [2]

Позиция на държавния глава Росен Плевнелиев
Във връзка с постъпили множество запитвания по повод решението на Министерския съвет да издигне Кристалина Георгиева за
кандидат за поста Генерален секретар на ООН, Прессекретариатът на държавния глава е упълномощен да изрази следната позиция
на президента Росен Плевнелиев:
Компетентността и отговорността да издигне национална кандидатура за ръководител на най-престижната световна организация е
на българското правителство. Министерският съвет е направил своя анализ и е преценил шансовете на възможните български
кандидатури, с което е запознат и държавният глава. Президентът споделя аргументите на правителството.
След решението на Министерския съвет всички български институции са длъжни в рамките на своята компетентност да работят за
успеха на българския кандидат. Огромна е отговорността, когато България има шанс да излъчи следващия генерален секретар на
ООН. Това е и отговорност към региона на Централна и Източна Европа. Президентът призовава всички български политици да
подходят отговорно към българската кандидатура, да надмогнат партийните си интереси и лични пристрастия и да станат част от
усилията на държавата да постигне успех в тази надпревара.
Държавният глава напомня, че крайното решение кой да оглави организацията няма да бъде взето в България, а в рамките на
структурите на ООН. По тази причина е много важно да не се впускаме за пореден път в спиралата на взаимни обвинения, а да
покажем на света, че можем да сме единни и да работим в една посока.
Да издигнеш нов кандидат не е непознато в международната практика. Това, което би било лошо и би навредило на страната ни, е,
ако покажем невъзможност да се обединим около важните за България и Европа решения.
Президентът Плевнелиев оценява много високо свършената работа и положените усилия от г-жа Бокова и пожелава успех както на
нея, така и на Кристалина Георгиева.
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Нека в оставащите решителни дни да мобилизираме възможностите на българската държава, за да увеличим шансовете си за
успех.

Boyko Borissov
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Добро, макар и много закъсняло решение за номинация на @KGeorgievaEU
който може да обедини Източна Европа, а и целия ЕС. Успех!

[3]

- кандидат,

— Radan Kanev (@rmkanev) September 28, 2016 [4]
Външният министър на Латвия написа в Twitter:

Full support to the decision by Bulgarian government to nominate @KGeorgievaEU
job, she is an excellent candidate #unsgcandidates [5]
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for UN top

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 28, 2016 [6]
Andrey Kovatchev
about 4 years ago

Успех за г-жа Кристалина Георгиева!

INFORMO.BG

Издигат Кристалина Георгиева за кандидат на Бъ…
Правителството оттегля подкрепата си от кандидатурата на…
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Momchil Nekov
about 4 years ago

Недопустимо. Това е най – семплата квалификация на
действията на правителството относно българската
кандидатура за генерален секретар на ООН. Исторически
провал за кабинета.
Г – жа Ирина Бокова е поставена отново в изключително
неловка ситуация, след цялата компроматна война, която се
води срещу нея от момента, в който бе издигната.
Г – н Борисов носи пряката и абсолютна отговорност за този
провал на България на полето на дипломацията. Трябва да
бъде даден отговор, това в ин... See More
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.@EU_Commission [7] @MargSchinas [8] statement on @KGeorgievaEU [3] leave of absence &
@GOettingerEU [9] replacing her temporarily: https://t.co/09yBBOp28B [10]
— Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) September 28, 2016 [11]
Congratulations to my fantastic, experienced and highly professional colleague @KGeorgievaEU
[3] on her nomination to the post of SG of @UN [12]
— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) September 28, 2016 [13]

Kristian Vigenin / Кристиан Вигенин
about 4 years ago

Малко по малко става ясно за какво са били в Ню Йорк
Плевнелиев и особено Митов - не да подкрепят Бокова, а да
подготвят кандидатурата на Георгиева. Знаем за срещите,
телефонните разговори. Правят всичко, за да я съборят, а
иначе поставят условие да е първа или втора в гласуването?!
От това двуличие и подлост ми се повръща. Защо изобщо
издигнаха Бокова - за да ѝ се подиграят, като направят и
България за посмешище? Ето такива хорица са лицето на
България. Колко дълго ще търпим?
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L’Italia sostenga convintamente la candidatura di Kristalina Georgieva a segretario generale
dell’Onu: una svolta per il Palazzo di vetro.
— Deborah Bergamini (@DeborahBergamin) September 28, 2016 [14]
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