
	  

	   1	  

 
Публична лекция на Н.Пр. Сюлейман Гьокче, турски посланик в България 

"Турско-българските отношения през 21 век" 
11.20.2014, Варна 

 
[Превод от английски] 

 
Дами и господа, добър вечер и добре дошли на всички. Здравейте! [на български 
език] Добър Ден! [на български език] Mоят български е много ограничен, така че 
ще говоря на английски. Щастлив да бъда тук тази вечер. За мен е огромно 
удоволствие. Казвам се Сюлейман Кьокче, и съм турски посланик в София от 
почти една година. Радвам се да приветствам една голяма група от посолството, 
която е с тас тази вечр: генералния консул в Бургас, г-н Акьол, както и членовете 
на турското посолство, които са седнали на първия ред. Бих искал да приветствам и 
всички вас, представителите на гражданското общество, членовете на Българския 
флот, представителя на турската авиокомпания, както и всички стари и нови 
приятели, дами и господа, 
 
Днес бих желал да ви представя няколко отправни точки, определящи турско-
българските отношения през 21-ви век. Взимам под внимание, че днесшната среща 
ще бъде записана и отразена в медийте и всичко казано от мен, може да бъде 
цитирано. Това не е затворена среща, а публична конференция. Ще може да 
задавате въпроси по-късно, така че ще се опитам да запазя презентация си кратка. 
Тъй като това е официална, публична лекция, надявам се разбирате, че трябва да 
бъда дипломатичен в моите отговори.  
 
[Н.Пр. Гьокче започна своята PowerPoint презентация] 
 
Това е първият слайд. В следващите няколко слайда, ще представя Турксата гледна 
точка за ситуацията в която се намираме днес, като обесня как това се отразява 
върху българо-турските отношения. Ключови думи тук са: трансформация, 
глобализация и взаимозависимост. Следващ слайд моля. 
 
Тук виждате принципите на които се основава турската външна и вътрешна 
политика: баланс между свобода и сигурност за обществото; интеграция в региона 
и ефективни двустранни и многостранни дипломатически отношения. В 
допълнение: ние водим политика, съобразена с цели и ценности, а не кризисна или 
реактивна външната политика. Това е дипломатичен подход, който взимаме под 
внимание няколко различни задачи едновременно.  
 
Тук стигаме до отношенията с България и региона като цяло. Важно е да отбележа, 
че Турция и България имат обща визия и интереси. България осигурява географска 
връзка с Европа. Ето как Турция вижда своите преоритети в региона: подобряване 
на сигурността, регионалната принадлежност, и интеграция, което е много важно. 
Това означава, че ние, живеещите в този регион, трябва да намерим отговор на 
проблемите заедно. Тези отговори не трябва да бъдат налагани от външни сили. 
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Политически диалог, дипломация и икономическа взаимозависимост са главните 
елементи, който сближават страните. Запазване на мултиетническия, 
мултикултурен и мултирелигиозен социалнен облик на Балканските страни. Това е 
важна характеристика на Балканите. Следващ слайд моля. 
 
От политическа гледна точка, ние имаме добри между-съседски отношения. Ние 
сме съюзници в НАТО и партньорите на ЕС, както и добри съседи. Радваме се на 
чести посещения на високо равнище. Първият съвет за сътрудничество на високо 
ниво, в който участваха представители от правителствата на двете страни, беше 
организиран преди три години. Планираме да проведем следващата такава среща с 
новото българско правителство в рамките на следващите няколко месеца. Ние 
настояваме за пълна интеграция на региона (като говоря не само за България, но и 
за Западните Балкани) към евроатлантическите структури: НАТО, ЕС, Съвета на 
Европа и тн. Следващ слайд. 
 
Стигаме до темата с хората търсещи убежище, или бежанците. Сега, противно на 
общоприетото схващането, главно лансирано от медийте, бих искал да ви покажа  
как всъщност изглежда ситуацията от турска страна. Това е един от бежанските 
лагерите в Турция. В страната има 25 такива и всички те са по "най-високите 
стандарти", като цитирам Върховния Комисариат за Бежанците към [ООН]. До 
момента в Турция са потърсили убежище над 1,6 милиона цивилни сирийци. Не 
забравяйте, че този конфликт продължава вече близо четири години. През март 
следващата година, след около четири месеца, ще станат четири години. Така че, за 
тези четири години, в Турция идват 1,6 милиона цивилни граждани. 220, 000 от тях 
са подлонени в тези 25 лагера, а останалите живеят в градовете. До момента, в тези 
лагери са родени повече от 33, 000 сирийските бебета. Само броят на бебетата е три 
пъти повече от броя на сирийските бежанци, които са потърсили убежище в 
България. 
 
Ние предоставяме на тези бежанци всички видове комунални услуги, които може 
да си представите, безплатно. За последните три и половина години, Турция е 
похарчила приблизително $4,5 милиарда за тези бежанци. Те не са само сирийци. 
Има и много иракчани. Така, в момента, общият брой на лицата, търсещи убежище 
в Турция е два милиона. Похарчената сума е зашеметяваща. От тези 4.5 милиарда 
долара, международната помощ е едва 250 милиона щатски долара.  
 
Така че, броят на бежанците в Турция е около 200 пъти повече отколкото в 
България. Затова се изненадвам, когато чуя, че се говори за "бежанска вълна" на 
границите на България. Ако искате да придобиете представа за това какво 
всъщност е вълна, моля погледнете тези цифри. От тези 250 милиона чуждестранна 
помощ, помоща от ЕС е нула. Тези цифри са изключително важни. За това държа 
да ги споделя с вас. Мисля, че това ще представлява интерес и за медийте. Общата 
сума, дарена от шест страни от ЕС, индивидуално, е $1.5 милиона. Около 200 
милиона долара дойдоха от ООН, а останалата сума е от други държави извън ЕС. 
Следващ слайд. 
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Сега, нека поговирим за нашата работа с българските власти. Разбираме 
притесненията на властите в България: гранична полиция, военни, полиция и др. 
Искам да Ви уверя, че има пълно сътрудничество между нашите две страни в 
усигуряване сигурността по границата: обмен на информация; операции срещу 
трафика на хора; денонощна охрана от двете страни по границата; срещи на 
граничните комисии и т.н. 
 
Приблизително 10-12 хиляди от търсещите убежище в тази страна са получили 
бежански статус. 8000 от тях са сирийци. Останалите, около 30%, са от други 
страни. Следващ слайд, моля. Тук имате снимка на сирийско семейството, и един 
от бежанските лагери, установени в югоизточната част на Турция. И отново, той 
поставя едни от най-високите  стандарти	  в света. Следващ слайд моля. Ако имате 
въпроси, ще отговоря на тях по време на дискусията след малко, за това се страя да 
приключа презентацията си по-бързо.  
 
Подържаме отношения със всички влиятелни структури в страната: лидери на 
гражданското общество, религиозни и политически лидери в страната. Това е част 
от нашият подход към отворен диалог, без дискриминация или сегментация на 
която и да било държава, или общество. Това се отнася и за България, за Главния 
мюфтия, Българския православен патриарх, Неофит, и еврейската общност. 
Следващ слайд, моля. 
 
Искам да покажа как подхождаме към нашето общо културно наследство. Тук 
виждате един добър пример за опазването на общите културни паметници: 
Желязната църква, Св. Стефан в Истанбул. Тя е последната по рода си в света. Тази 
прекрасна църква беше първата независима църква на Българската православна 
патриаршия, след незавимостта от гръзката патриаршия през 19 век. Ние 
признаваме и почитаме този символ, като неразделна част от българската 
национална и религиозна идентичност. Затова, властите в Истанбул взеха решение 
да реновират и ремонт църквата, като върнат в оригиналия й вид. Това ще струва 
близо $ 8 милиона. Не са искани никакви средства за ремонта от Българската 
православна общност, всъщност всички те са турски граждани. Всичко се плаща с 
обществени пари, с пари на данъкоплатците.Ремонтниите дейности започнаха 
преди няколко години и ще продължат още няколко години. Така че, следващия 
път, когато сте в Истанбул, моля посетете това прекрасно място. Следващ слайд, 
моля. 
 
Освен Св. Стефан, искам да ви покажа какво друго се случва в нази насока. През 
2008 г. приключи реституцията на 10 имота на българската общност в Турция.  
Има две български малцинствени фондации в Турция. По-голямата е в Истанбул, , 
а по-малката е в Одрин (Едирне). Така, осем от тези имоти са в Истанбул, а другите 
два са в Одрин. Сега, искам да ви кажа истината за това какво се е случило с тези 
имоти след реституцията. Българското малцинство и техните членове получаваха 
пари от българската държава, тъй като бяха в доста трудна финансова ситуация. 
Това вече не се налага. Добри новини! Те станха милионери. Имотите в Истанбул 
са оценени за приблизително един милиарда щатски долара, след застрояване и 
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развитие на площите. Днес те имат по-висок жизнен стандарт от гражданите на 
Люксембург. 
 
Сега, нека да видим какво се е случи с реституцията на имоти, заявени официално 
от Главното мюфтийство в България. Техния статус все още не е изяснен, въпреки 
споразумението, че тези имоти ще се върнат едновременно в двете страни. Това е 
един сред най-сериозните ни проблеми, и аз бих искал публиката да обърне 
внимание. Това остава един от най-важните  въпроси между нашите две страни. 
Докато в Турция, имотите бяха върнати на българските фондации с решение на 
правителството, то в България, ситуацията е напълно противоположна. Случаят 
беше даден на съдилищата, където започнаха дълги процедури, които продължават 
и до днес.  
 
В двустранната търговия, имаме около $5 милиарда, приблизително 3.5 милиарда 
евро. Преди 12 години, тази цифра беше едва 400 милиона долара. Това е 12 пъти 
повече, в рамките на 12 години. Дали това е достъчно? Не. Само за няколко години 
бихме могли да достигнем 10-15 милиарда щатски долара. Това би подобрило 
стандарта на живот в България. Но, това не се случва и може би бихте искали да 
знаете защо. Следващ слайд, моля. 
 
Така, ето как стоят нещата с инвестициите. Турция има около 2 милиарда щатски 
долара инвестиции в тази страна. За съжаление, българските инвестиции в Турция 
са много малки, изключително малки. Най-голямата турска инвестиция в България 
е Тракия Глас. Пазарната стойност на този завод е 1 милиарда евро. 95% от 
произвежданата продукция е за износ. Сега, това е интересно. Тази фабрика, сама 
по себе си, осигурява 1% от БВП на България. Това вече не е турска инвестиция, а 
българска. Ваша е, защото изнася 95% от продукцията си. Голяма част отива в 
Турция, Русия, САЩ и Германия. Някой виждал ли е това? Някой бил ли е там? Тя 
е в Търговище. Тази фабрика няма сносен път. Проблемите с инфраструктурата са 
причина за ниските нива на инвестиции и търговия. И пак повтарям, това вече не е 
турски инвестиции. Това е български актив. Може да задавате въпроси по-късно.  
 
В България има около 1500 турски фирми, както и три регионални търговско-
промишлени камари в София, Пловдив и Шумен. Опитахме да ги обедини под 
покрива на една голяма организация, която ще се управлява като съюз на 
търговските камарите. Създадохме това преди няколко седмици. Идеята е: по-
малко бюрокрация, по-лесни транзакции, и по-бърза обработка на идеи, проблеми и 
бизнес взаимоотношения.  
 
Съществува огромен потенциал. Бих искал да помислите върху това. Турският 
пазар е 100% отворена. Става въпрос за икономика от $1 трилион. Покупвателната 
способност е близо $1.5 трилиона. И вие виждате равнището на доходите тук, 
сравнени с Европа и т.н. и т.н. Истанбул, който е един мегаполис, е в 
непосредствена близост до вас. Но първо, искам да преведете това изречение тук за 
допълнителните инвестиции в Турция:[В допълнение към вече предприетите 
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проектите, оценени на $200 милиарда, Турция инвестира допълнително $350 
милиарда в инфраструктурни проекти, които трябва бъдат завършени со 2025 г.]  
Това прави Турция втората държава в света по нива на инфраструктурни 
инвестиции. Говорим не само за инфраструктура, но и наука, технологии, 
научноизследователска и развойна дейност и т.н. Турция е стората страна в света 
след Китай, по нива на инветициите.  
 
Искам да ви разкажа повече за тези проекти и да Ви насърча да ми задавате 
въпроси след лекцията. Ето няколко примера: „Мармарай“ е железопътен тунел под 
Босфора, тунела Евразия, газопроводи, мостове и др. Това са най-големите 
мостове, най-дългите мостове, най-дълбоките тунели в света. Тук можете да видите 
снимки и дизайни на третия мост над Босфора, и Централната гара в Анкара, която 
е в процес на изграждане. Тя ще обслужва високоскоростни влакове. До 8-9 
години, Турция ще има 10 000-километроват мрежа за високоскоростни влакове. 
Тук виждате проекта за тунела „Мармарай“ под Босфора. Сега, това е второто по 
големина летище в света, която се строи в морето, на брега на Черно море. Това е 
тунела “Евразия”. Разбира се, възобновяемата енергия е също много важна част от 
нащите проекти. Следващ слайд. 
 
Сега да разгледаме финансови центрове в Истанбул. До скоро, съществуваше един 
в европейска част, а тук може да видите частично завършения втори финансов 
център, отчасти в процес на изграждане, в азиатската част на града. Истанбул е 
един от най-големите финансови центрове в света. Приходите на глава от 
населението в Истанбул е порядъка на $25 000. Следващ слайд, моля. Така, за какво 
се харчат тези пари? Не само за високоскоростни влакове, но и за сателитна 
програма, за наука (хуманоидни роботи, както виждате на снимката), в 
отбранителната промишленост и т.н. Много неща. Следващ слайд моля. 
 
Енергийният сектор, разбира се, е също много важнен. Това е един от главните 
приоритетни въпроси между Турция и България. Ще ви насърчи да се задавате 
въпроси на тази тема, защото знам, че това е много важна тема и за България. Сега, 
това е идеята: доставка на газ през Турция, основно от Каспийския басейн, но не 
само, като осигурява енергийната сигурност за Южна и Югоизточна Европа. 
Следващ слайд, моля. Така, дами и господа, тук можете да видите един от най-
дългите тръбопроводи в света. Общата дължина на този красавец е 200 500км. 
Дължината по протежението на Анадолското плато е близо 2000 км, 1980 
километра за да бъдем точни. Той идва от Каспийско море, Азербайджан, Грузия и 
по целия път до Турция, като стига до Гърция и България. Строежът вече започна. 
И след три години, считано от сега, през декември 2017 г., този природен газ ще 
дойде до прага на България. Този проект ще струва 450млрд долара. Следващ 
слайд, моля. Мисля, че това беше последният слайд. Край. 
 
Благодарим Ви за търпението. Опитах се да бъда кратък. Мисля, че трябваше да 
говоря около 35 минути. И отново, много ви благодаря за търпението. Явно има 
много да се говори на тази тема. С нас днес е и представител от воените сили. Аз 
съжалявам, че не успях да засегна и военните въпроси. Извинявам се за това, сър. 
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Може да говорим също и за научно-изследователски проекти, за академично 
сътрудничество, и турските студенти в България и т.н. Много неща. 
 
Преди да започнем с въпросите, искам да ви кажа нещо важно. През миналата 
година, броят на българските граждани, посетили Турция работи е около милион и 
половина. От друга страна, броят на турските граждани, посетили България, е към 
900 000. Това са огромни цифри. Става дума за 2.5 милиона души. Мисля, че 
трябва да помислим над тези цифри и как най-добре да се възползваме от този 
обмен.  
 
Броят на турските моторните превозни средства (автобуси, камиони и други), 
преминаващи през България са милиони. Но тази цифра намалява. Има причини: 
инфраструктурни проблеми, проблеми с пътищата, други въпроси, като чакане  
на границата, сигурност на пътя и всичко останало. Напоследък, този трафик се 
отклонява в други посоки. За съжаление, след няколко години, вие ще усетите 
последиците от това върху икономиката на страната. Като посланик тук, това е моя 
отговорност и задължение: да подобрявам и разширявам отношенията между 
нашите две страни. Аз наистина работя усилено за подобряване на тези отношения, 
но трябва да призная, че в някой области съм се провалил. Отново, много ви 
благодаря за вниманието. Аз ще спра дотук и ще се радвам да отговоря на 
въпросите ви. 
 
Дискусия и въпроси от публиката 
 
Въпрос от публиката, отосно разходите за възстановяването на българската 
църква в Истанбул: Говорим за 8 милиона евро или долара, или лири? 
Отговор: Долари 
 
Даниела Стойнова, БНР: След тази картина която показахте тук на инвестициите, 
има ли Турция все още интерес за пресъединяване към Европейският Съюз?  
 
H.Пр. Гьокче: Да. Искате ли да попитате защо? Много просто, за нас 
Европейският съюз не е проект за финансово облагодетелстване. От самото начало 
се опитах да обесня, че Турция е част от Европейските ценности и демокрация. 
Този избор е направен преди много години. Дори не със създаването на 
републиката, а още в края на Османската империя. Турция продължава процесът по 
пресъединяване към ЕС, но за разлика от другите страни, го прави без да получава 
каквито и да е помощи от пред-присъединителните фондове и програми. Ако 
искате това може да го проверите. Какво е положението въпреки всичко? Ние 
направихме един цивилизационен избор. Турция е страна, която принадлежи и към 
Запада и към Изтока. Турция е страна, която добре разбира и възприма и Изтока и 
Запада. Турция направи своя избор, като избра евроатлантическите ценности. Но в 
същото време има активно дипломатическо присъствие и в Азия и Африка.  
 
Германски гражданин, който живее във Варна: По въпроса за сирийските 
бежанци, интересувам се какви действия и мерки за са предприети от страна на 
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Турция за да се осигури безопастността на сирийските граждани в границата на 
Сирия? С други думи, да предотвратим проблема, прди да се стигне до бежанска 
вълна.  
 
H.Пр. Гьокче: Благодаря за този важен и актуален въпрос. Турция отчаяно се 
опитва да убеди света, че трябва да защитим тези хора, за предпочитане в 
собствената им страна, ако ли не, то поне в безопасни зони. Това за съжаление не е 
възможно, след началото на конфликта. Направихме конкретни предложения пред 
международната общност, и повярвайте ми, Турция е единствената страна, която 
направи това. Ние предложихме няколко неща. Първо, създаване на безопасни 
зони, или райони в Сирия, като беше направено в Ирак, в  южен и северен Ирак п 
време на Войната в Персийския залив. Второ, за създаване на забранени за летене 
зони, за защита на цивилното население срещу въздушни бомбардировки. И на 
трето място, настояхме за програми за тренировка и обордване на мирна (не знам 
дали това е точната дума, тъй като на този етап, трябва да говорим по-скоро за 
“умерена”) сирийската опозиция. Обучение и въоръжаване на умерена сирийската 
опозиция, която да може да се защитава от зверствата на правителството в Дамаск. 
 
И това не са нови идеи. Настояваме за това в продължение на повече от две години. 
Това е изтощително. Съветът за сигурност на ООН трябва да вземе решение, което 
да не се поглага на вето от страна на някоя от постоянните членки. Няма да соча с 
пръст и да посочвам имена, но не е трудно да се сетите за кого говоря. Има 
държави, който силно се противопоставят срещу тези наши предложения. Досега 
повече от 200 000 сирийци са загубили живота си. Мога ли да бъде малко 
провокативе, като спомена темата за изпозването на химическите оръжия в Сирия? 
Ние знам, че това е така. И ООН го знае. Организацията за забрана на химическите 
оръжия също е запозната със ситуацията. Това е документирано от експертите и 
наблюдателите на ООН. Това доведе до унищожаването на сирийския химически 
арсенал. До момента са унищожени 22 от тях, за да бъдем точни, в различни части 
на страната. Както всички знаем, използването на оръжия за масово унищожение 
срещу цивилни граждани, и не само срещу цивилни граждани, но и срещу мъже и 
жени в униформи, е военно престъпление. Това е престъпление срещу 
човечеството. Бих искал да задам един въпрос. Ако това е така, защо не се взимат 
мерки? Предприемането на военни действия налага политическо решение.  
 
Андрей Стойнов: Какво е отношението Ви към мерките на ЕС срещу Русия? 
 
H.Пр. Гьокче: Това отново е много важнен и актуален въпрос. Турция не е член на 
ЕС, както знаете. Така че, ние не сме обвързани със санкциите, наложени от ЕС. 
Това е една от добрите страни на това да не си член на ЕС. Ние сме асоцииран член 
и страна-кандидат на добра воля и водим преговори с ЕС. С уважение към нашите 
немски приятели в публиката, не виждаме същата добра воля от страна на ЕС, що 
се отнася до предсъединителните процедури. Въпреки това, Турция се опитва да 
взима под внимание тези санкции, до толкова до колкото не се накърняват турските 
национални интереси.  
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Що се отнася до САЩ, друг важен компонент, ние сме в тесни консултации, като 
търсим решение за ситуацията с Русия, Украйна и Крим. Икономическите санкции, 
според мен, няма да ударят Русия. Но мисля, че друг вид санкции, като цените на 
петрола, например, биха имали желания ефект. Благодаря. 
 
Илиян Илиев, Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие - 
ОЦОСУР Варна: Тази бързо развиваща се икономика, ще има нужда от много 
енергия. Вие сам споменахте за възобновяемите източници, които планирате да 
изградите. Би било интересно да кажете повече за енергиините планове на Турция, 
в това число и намерението за строителство на атомни централи. 
 
H.Пр. Гьокче: Аз исках много неща да Ви разкажа, но за съжаление нямахме 
време. Не искам да злоупотребявам с търпението Ви, но трябва да знаете какво се 
случва, тъй като в следващите няколко години тези събития ще започнат да оказват 
влияние на живота в България. Ще станат неща, които ще променят начина на 
живот тук. По-късно ще се върна на това. Турция планува да построи три атомни 
централи. Нуждата от енергия в Турция нараства в геометрична прогресия. 
Енергията от която се нуждае Турция за една година е равна на енергията, която 
прозвеждат всички мощности в България. Приблизително 12 000 мегавата. Ако не 
се лъжа, мощността на България е 12 000 мегавата. За това, Турция трябва да 
увеличава всяка година добива си на енергия. Това е причината да се планира 
построяването на тези атомни централи. За съжаление, в момента само 9% от 
произвежданата енергия е от възобновяеми източници. До 2030 искаме този 
процент да стане 35. Това малко страни в света могат да го направят. Въпреки това, 
имаме нужда и от атома.  
 
Орлин– инжинер: Какво е отношението Ви към Българската партия ДПС и как 
определяте влиянието й върху българо-турските отношения?  
 
H.Пр. Гьокче: Като представител на една чужда страна в България, избягвам да 
коментирам въпроси, свързани с вътрешната политика на страната. Но за 
съжаление не винаги мога да се въздържа и често правя някакъв коментар. Преди 
няколко дни, участвах в интервю за БНТ. Там ми зададоха въпрос, който ме ядоса. 
Наистина ме ядоса! Сега искам да споделя този въпрос с Вас и ще Ви помоля, да го 
споделите с ваши приятели и познати. Всъшност, това бяха два въпроса. Първият: 
ДПС турска етническа партия ли е? А, според вас турска етническа партия ли е? 
Според мен не е. И ще Ви кажа защо. Около половина от членове на партията са 
българи. В Турция има една кюрдска партия, 100% кюрдска и никой не им задава 
въпроса: “Вие кюрдска партия ли сте?” През 2014 година, това са напълно 
безполезни въпроси. Няма никаква полза от тези въпроси. По време на 
правителството на БСП, ДПС имаше трима министри, двама от които бяха българи. 
Като погледнем от тази гледна точка, става ясно, че ДПС не е турска етническа 
партия. 
 
Въпрос от публиката: А дали е полезна за отношенията на България с Турция? 
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H.Пр. Гьокче: ДПС е българска партия, не регионална, а обхващаща цялата страна 
и има депутати от цялата страна. И това е добре за България, защото едно 
регионализиране води до разделение. Когато става въпрос за партия 
разпространена из цялата страна, това е национална партия. Колкото до приноса им 
за българо-турските отношения: да, но не бих казал, че е повече от приноса на 
останалите партии. Но, искам да кажа още нещо, което често го повтаря. 
Българсите граждани от турски произход и тези, които изповядват ислиам, винаги 
са заемали централно място във нашите взаимооношения. Те играят ключова роля, 
като мост между нашите две страни. Според мен това е нещо много хубаво. 
Културните влияния, които упражняват малцинствата от двете срани на границата, 
ни помага да се познаваме и разбираме по-добре. И това е изключително важна 
част от нашите взаимоотношения. Живели сме заедно стотици години, така, че тези 
явления са нещо напълно естествено.  
 
А сега искам да се върна на онези въпроси, които ме ядосват. В интервюто за БНТ, 
първият въпрос беше “Какво ще стане с тази телена ограда?” Ако питате мен, тук 
общественото мнение е погрешно информирано и медиите насочва вниманието в 
грешната посока. Първо, България не е изправена пред голяма бежанска вълна. 
Защо не е изправена пред така вълна? Защото България и Турция си сътрудничат 
във тази сфера и взимат нужните мерки за възпрепятстване на безконтролното 
преминаване на бежанци към България. Ако Турция не беше направила това, днес 
по улиците на София и Варна щяха да се разхождат стотици хиляди бежанци. И 
никаква сила или телена ограда нямаше да може да ги спре. Тунел ще прокопаят, 
морето да преплуват, но пак щяха да намерят някакъв път. Тогава защо темата за 
телената ограда е така силно лансирана?  
 
Не може да кажете, че в България има само 10 000 бежанци, защото има 30-
километрова телена ограда. Причината да няма бежанска вълна, насочена към 
България, е общата работа на България и Турция. Мисля, че всички ще се съгласите 
с това. Аз бях част от екипа, който преговаряше с българският министър-
председател, при неговото посещение в Ангкара миналата година, когато започна 
да се говори за тази телена ограда. Ние ценим и уважаваме нашите приятели и за 
това откликнахме на предложението на българският външен министър, който 
настоя за временна телена ограда, дълга 30 км, в гористите места от границата, 
където контролът е труден. Ние казахме да, именно при тези условия. Тогава 
министърът каза, че останалата част от границата е равнинна местност и няма 
притеснения по отношение на контрола, денем или нощем. Единсвеният участък, 
който е труден за контролиране са тези 30 километра.  
 
Сега искам да ви задам един логически въпрос. Ако в Турция има 2 милиона 
бежанци, а в България те са само 10 000, и след като е напълно ясно, че това е в 
следствие на доброто сътрудничество между двете страна, какво се промени за 
една година, че се появи тази нужда от телена ограда по цялата дължина на 
границата? Аз мога да Ви дам отговор на този въпрос. Миналата година тези 30 км 
телена ограда бяха продиктувани от определена нужда. Правилно. Макар, че може 
да се спори и по този въпрос. Ние се съгласихме за да покажем разбиране към 
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нашите съседи, въпреки че може да се спори до колко е нужна тази 30-километрова 
ограда. Но днес вие искате цялата 160-километрова граница да е с телена ограда. 
Това вече си е политическа декларация. Съжалявам, че трябва да кажа, че тази 
политическа декларация (моля да не го приемате като коментар към вътрешната Ви 
политика), но за съжаление някои партии с крайни възгледи използват упорито 
този въпрос.  
 
Подобни партии съществуват в целия свят, включително и в Турция. В това няма 
нищо чудно. Но няма страна, в която партия с крайни възгледи да е в 
правителството. Те представляват малцинство. Представете си следната ситуация: 
имате самолет, пълен с пътници, качвате се и тръгвате. В един момент се качва 
група от 8 души и отвличат самолета. Дали волята на мнозинството е чута в тази 
ситуация? Не искам да възприемате тези мои възгледи като политически коментар. 
България е държава членка на ЕС. Случващото се в България е убезпокоително 
както за ЕС, така и за Турция.  
 
Ученик от Техническия университет във Варна: Първо искам да кажа, че от 
няколко години работя върху проект свързан с малките и средни предприятия. 
Работата ми показва, че за малките и средни предприятия в България е трудно да 
излзят на пазара в Европа. Наскоро в медийте излезе новина, че България ще търси 
помощ за тези предприятия, като ги свърже с малки и средни фирми в Румъния. 
Моят въпрос към г-н посланика е следния: Възможно ли е бракосъчетание на 
малките и средни предприятия в България и Турция? И до какво може да доведе 
това?  
 
H.Пр. Гьокче: Подкрепяме всяко бракосъчетание! Не, наистина. И хората трябва 
да се женят и фирмите. За нас няма проблем. Малките и средни предприятия в 
Турция представляват 50% от фирмите в страната. Така в целия цивилизован свят.  
 
Ученик от Техническия университет във Варна: Това което исках да попитам е 
дали бракосъчетанието на малките и средни предприятия в България и Турция, ще 
им помогне да излязат на чужди пазари, извън ЕС? 
 
H.Пр. Гьокче: Дааа. Преди малко Ви споменах, че в Турция се случват неща, 
които скоро ще променят начина на живот в България. Нека Ви разкажа малко за 
това, тъй като засяга както за малките и средни предприятия, така и големите. Аз 
съм в България от от една година и чесно казано, съжалявам за някои неща. 
Проблемът е, че ние много говорим и това ни пречи да вършим работа. Преди две 
седмици, огромнен инвеститор можеше да направи фабрика в България. Вместо 
това, комапнията реши да направи това в Румъния. Става въпрос за 100 милиона 
долара, които си заминаха и сега са във Румъния. Преди две седмици, турска 
компания купи 6-тата най-голяма фабрика за шоколадови изделия в света. Знаете 
ли колко платиха? 3.3 милиарда долара. Така станаха третата по големина група в 
света. В момента имат над 50 фабрики в 25 страни. Виждате ли какви възможности 
се изтърват? Добре, защо това не се случва в България? Това би трябвало да е моя 
работа, нали? Въпреки моите усилия, това не се случва. Поне не в мащабите, които 
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бихме искали да видим. Трябва да се съгласим, че има нещо смущаващо в това. 
Няма да влизам в подробности, но искам да кажа, че се изпускат много 
възможности.  
 
На 14 февруари миналата година, в денят на влюбените, най-голямата джамия в 
Пловдив беше нападната. Това беше в началото на моя мандат и този случай беше 
изключително неприятен за мен. Говорим за джамия на 700 години. Това е част от 
културно наследство на България. Джамията за малко да изгори, след като беше 
замеряна с коктейли Молотов. Искам да благодаря за съдействието на българските 
органи. След този случай, получих множество запитвания от потенциални турски 
инвестотори. Предполагам, че може да се досетите какви въпроси ми бяха 
зададени. Аз дадох отговора, който Вие бихте желали да им дам.  
 
Искам да каже още нещо. Не знам дали знаете, но непосредствено близо до 
България се строи най-голямото летище в света. Това летище ше бъде построено на 
три етапа. Първият етап ще приключи през 2017, а следващите два етапа - през 
2019 и 2021. Летището ще бъде с годишен капацитет от 150 милиона пътници, с 
възможност да стигне до 180 милиона. В момента най-голямото летище е в 
Атланта, Джорджия в Америка. Неговият капацитет е 93 милиона пътници. Това 
летище се строи в голяма близост до България. Говорим за летище, което може да 
поеме 500 самолета едновременно, със 16 контролни кули. Летището ще работи 24 
часа, 365 дни в годината. То ще бъде свързано със българската граница чрез 
магистрали и високо-скоростни влакове.  
 
Можете ли да си представите, че от Варна ще може да пътувате до всяка точка на 
земното кълбо, посредством най-голямото летище в света? Важното тук е, че 
светът ще дойде при вас. Представителят на Турските авиолинии е сред нас. На 31 
Май тзи година, открихме линията Варна-Истанбул. За две години, това ще се 
промени облика на Варна. Ако аз бях български гражданин, бих попитал следното: 
ние защо не строим високоскоростни жп линии? Защо не си оправим магистралите, 
след като има възможност да свържем България със света? Вместо да говорим за 
това, говорим за телени огради. Още повече, това се случва в навечерието на 25-
тата годишнина от събарянето на Берлинската стена.  
 
Искам да споделя с Вас и това, че по случай 25-тата годишнина от настъпването на 
промените в България, посолството ни изпрати поздравителна нота. Това беше 
отразено и в медийте. Бих Ви препоръчал да я прочетете. В София, само нашето 
посолство изпрати такава. [Аплодисменти] 


