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Изненадан съм от мащаба на сътресението със сътрудниците на ДС в дипломацията. 
Страната ни предлага добри условия за френски инвестиции 
МАРИЯ МАТЕЕВА кореспондент на „Монитор” във Франция 
17.12.2010  
 
- Г-н Райков, как ще коментирате избухналия в България скандал около 
огласяването на дипломатите, които са сътрудничили на ДС? Как би се отразило 
евентуалното отзоваване на тези от тях, които са на дипломатически мисии в 
момента, на външната политика на страната, а и възможно ли е предвид ролята 
на президента в тази процедура? 
- Аз съм дипломат от кариерата, т.е. част от системата на МВнР от повече от 20 години. 
Зная много неща, но въпреки това бях изненадан от мащаба на това сътресение. 
Прочетох и препрочетох списъка. В мен няма злорадство, а по-скоро загриженост. Сега 
е важно да мислим за бъдещето. Институциите трябва да дадат общ адекватен отговор 
на този проблем, защото става дума за лицето на нацията пред света и пред съюзниците 
ни. Повече нищо не може и няма да бъде, както е било. 
 
- Констатирате ли промяна в образа на България във Франция, след като отново 
поехте ръководството на мисията ни в Париж след 5-годишно прекъсване?  



- Няма съществена промяна в интензитета на миграционния поток към Франция. В 
условията на криза за сънародниците ни не е лесно да си осигурят професионална 
реализация в тази страна. Освен това, както е известно, на френския трудов пазар за 
българи са отворени едва около 150 професионални позиции.  
Що се отнася до образа на страната ни, той напоследък е повлиян  от медийното клише 
“румънски и български роми”, което създаде неоснователно впечатление, че във 
Франция има проблем с масово нерегламентирано присъствие на роми от България. 
Това, естествено, не отговаря на истината. От гренобълската реч на президента Саркози 
досега да се завърнат у нас, бяха призовани едва няколко десетки наши граждани. В 
нито един случай нямаме сигнал за упражнена физическа принуда. Същевременно 
върху образа на страната се отразява негативно всяка информация за извършени 
закононарушения от наши граждани. А такива за съжаление има.  
Иначе проблемът е по-скоро с недостига на имидж, а не с някакъв лош образ на 
страната ни. Недостатъчната реклама влияе и върху недостатъчния обем френски 
инвестиции в българската икономика. Страната ни предлага добри условия за 
инвестиции: 10-процентен плосък данък, финансова стабилност, квалифицирана 
работна ръка и добро френско присъствие в банковия сектор. Това остава недостатъчно 
известно и затова активността ми е насочена именно в тази посока. Трябва да засилим 
положителната тенденция на ръст в стокообмена и размера на френските инвестиции. 
Изисква го амбицията, която заложихме с подписването на Споразумението за 
стратегическо партньорство между Париж и София. 
 
- Каква беше причината за забавянето във връчването на акредитивните ви писма 
на френския президент Никола Саркози? 
- Няма забавяне, защото връчването се състоя при стриктно спазване на реда на 
пристигане на посланиците, който определя и реда на връчване на писмата. Всъщност 
преди време френската практика е претърпяла промени и днес връчване на акредитиви 
се организира само два пъти годишно. Не ми принадлежи да оценявам тези 
нововъведения, още повече че те засягат целия дипломатически корпус. Добре е, че с 
моя колега, френския посланик в София,  връчихме писмата си почти едновременно. 
 
- Какви бяха темите на разговорите ви с президента Саркози и външния министър 
Мишел Алио-Мари по време на срещата на 3 декември? 
- Президентът Саркози подчерта значението, което отдава на установените лични 
отношения на взаимна подкрепа с премиера Бойко Борисов. Спомни си за периода, 
когато е бил министър на вътрешните работи, а г-н Борисов – главен секретар на МВР. 
Сподели впечатления от неговата ефикасност. Обсъдихме и календара на взаимните 
посещения за следващата година. Естествено, с министър Мишел Алио-Мари 
засегнахме и темата за присъединяването ни към Шенген. 
 
- Защо се стигна до негативна позиция от страна на Франция относно готовността 
ни за влизане в Шенген? Проблемът с българските роми оказа ли влияние за това, 
или има по-дълбоки фактори, които трябва да се вземат под внимание? 
- Франция не е против присъединяването ни към Шенген, но се изказва за определено 
изчакване, защото настоява да получи уверение за готовността ни да охраняваме 
успешно външните граници на ЕС. Това няма нищо общо с въпроса за ромите и никой в 
Париж не обвързва тези теми. Докладите от мисиите у нас по линия на Шенген са 
положителни и няма основание те да бъдат игнорирани. Не по-малко неуместно би 
било обаче да се търсят други обвръзки, като например с успеха в борбата на 
правителството с корупцията. Никой не е изкоренил тези практики в своята страна. 



Вярвам, че след март 2011 г. България ще има пълна готовност за присъединяване към 
Шенген и се надявам това да бъде оценено. Страната ни може да бъде надежден 
пазител на европейските граници и това е в интерес на Франция, която е сред 
държавите подложени на миграционен натиск. 
 
- Какви сигнали получавате от страна на Франция относно актуалното развитие 
на проекта АЕЦ „Белене”?  
- Проектът се следи от френска страна. Франция би присъствала в него чрез “Алтран 
Техноложи”, а “АРЕВА” би била подизпълнител на “Атомстройекспорт” при 
изграждането. Очаква се “АРЕВА” да изработят част от оборудването на централата: 
системите за контрол и управление, контролно-измервателните прибори и 
оборудването, свързано с електрическите системи и системите за отопление, 
вентилация и охлаждане. Освен това знаете, че “АРЕВА” участва и в Програмата за 
модернизация на V и VІ блок на АЕЦ “Козлодуй”  с оглед повишаване на сигурността 
на управление на двата блока.  
 
- Смятате ли, че замразяването на сделката за купуване на френски корвети слага 
сянка в българо-френските отношения? 
- Не. Споразуменията в областта на военнопромишления комплекс биха били много 
интересна тема за обсъждане след края на кризата, която не можеше да не се отрази на 
мащаба на амбициите ни в съответни сфери. 
 
- Какви конкретни механизми за привличане на повече френски инвестиции у нас 
смятате да приложите? 
- Вече ги прилагам. Участвам в телевизионни и радиопредавания, правя срещи с 
представители на асоциациите на индустриалците  и работодателите, опитвам се да 
активизирам децентрализираното икономическо сътрудничество и др. Успехът ни 
обаче зависи до голяма степен и от обективни обстоятелства: от преодоляването на 
“хребета” на кризата в европейски мащаб,  от прозрачността и бързината на 
административните процедури у нас, от безпристрастността на съдебната система, от 
доизграждането на пътната инфраструктура, за което правителството влага огромна  
енергия. 
 
- Как бихме могли да направим българската култура по-видима в богатия афиш 
на френската столица? 
- Мисля, че вече го правим и това ме радва, защото откриването на Българското 
културно пространство в центъра на Париж беше голямата амбиция на първия ми 
мандат. Излагането в нашия културен център на световноизвестни испански художници 
като Пикасо, Миро, Дали, Гоя и др., както и последвалата изложба на Давид Перец, 
предизвикаха голям интерес. С министър Вежди Рашидов обсъждаме възможността да 
продължим практиката на отваряне на нашия център не само към българската култура, 
но и към върхови постижения на европейското изкуство. Смятам, че това е начин да 
осигурим за нашия център трайно присъствие на парижкия културен афиш. 
Посещението в българския център на френския министър на културата Фредерик 
Митеран потвърждава, че засега сме напът да успеем. Разбира се, финансовата рамка си 
остава обективен фактор. 
 



- Как ще стимулирате запазването на идентичността на диаспората ни във 
Франция? Защо двете български училища вече не се помещават в сградата на 
посолството? 
- Във Франция действат десетки български асоциации, включително и такива с 
преподавателска амбиция. Старая се да поддържам  добър контакт с тях. На 11 
декември със Силви Вартан и нейната асоциация открихме Коледното градче в Париж. 
Организирахме тържество по случай 8 декември и много членове на студентската 
асоциация се възползваха от поканата ни. Дни преди това край Марсилия се срещнах с 
над 200 наши сънародници и приятели на България, които се бяха събрали в зала, наета 
от асоциацията им. Подобна среща имах и със сънародниците ни в Лил, където също, 
както и в Марсилия, имаме активен почетен консул. Радвам се, че двете български 
училищни асоциации вече организират преподавателска дейност не в спални 
помещения на блока на посолството, както досега, а в истински учебни помещения, 
които не представляват риск за сигурността на децата. Това се дължи на усилията на 
всички, но предимно на директорките на двете училищни асоциации. Очаквам да бъдат 
многобройни децата, които ще се отзоват заедно с родителите си на поканата ни за 
Коледното тържество в посолството. Независимо че поради финансови причини тази 
година щедростта на Дядо Коледа може да разочарова някои.  
. 
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