Коалицията СДС-ДСБ е измислена
Доц. Атанас Щерев, председател на Контролния съвет на Българска нова
демокрация пред в.24 часа
16 март 2009 г:
- Доц. Щерев, ДСБ и СДС подписаха за дясна коалиция. Защо БНД изпадна от
нея?
- От формирането си досега БНД заявява желанието си да бъде създадено широко дясно
обединение, което не е зависимо от неясни сили и субекти и което ще даде възможност
за реализиране на десноцентристка политика за поне два мандата управление. За това
управление трябва да се преговаря на база идеи и ценности.
- Имате претенции към дясното обединение, но от какви позиции ги поставяте –
нито имате толкова членове като СДС, нито подкрепа като ДСБ.
- Не говорим за членове, нито за влияние. Предлагаме обединение на базата на
принципи.
- Коалицията на СДС и ДСБ безпринципна ли е?
- БНД преполага, че това е илюзорно съединение. Защото нещата, които двете партии
изговориха една срещу друга за лични и за битови конфликти, преполагат разцепление
отново. Прогнозирам, че СДС ще се разцепи задължително независимо дали преди или
след изборите. Защото това съединение е на базата на пазарлъците и с липса на идейна
яснота.
- Нали Костов ви харесва. Защо тогава изпадна БНД?
- Ние имаме уверения от ДСБ, че ще се водят разговори за участието на БНД в това
обединение. Но публично заявяваме, че не желаем участие в такова обединение. Не
желаем да участваме в такива пазарлъци, защото знаем много добре какво ще се случи.
Отказваме да се явим в една формация, в която по-късно ще се окаже, че има хора,
зависими от неясни структури и сили.
- Кой и от кого в зависим?
- Ако проследим действията на редица желаещи да се нарекат десни партии, ще видим
много неща. Но поне 1,5 млн. българи имат десни убеждения и е редно десните партии
да се явят на тези избори обединени. Дори и без БНД. Защото идентичността на
дясното у нас е накърнена. Вижте Коалиция за България – може да се явява в различни
форми, но е единствена. Докато дясното е разпокъсано. И това се дължи само на
работата на определена, както в Турция я наричат, „дълбока държава” – това са
структури и функционери, които действат неясно от чие име и откъде. И до днес имаме
такива структури – като Съвета на тройната коалиция. Кое му е легитимното? А сега се
явява коалиция от лидери на две партии с коренно противоположни позиции за
бъдещето на дясното.

- Те показват, че могат да загърбят личните си амбиции, за да оцелее дясното.
- Ако това обединение е за оцеляване на дясното – добре. Но все още има не просто за
оцеляване, а за формирането на голяма коалиция, която да вкара 40-50 десни депутати.
Тази коалиция и ГЕРБ вече ще могат да сформират правителство, а десните ще
участват активно в управлението на страната. Това няма да се случи със сегашния тип
обединение.
- Зад приказките ви прозира стремеж за оцеляване на БНД.
- Редица от сегашните представители на БНД в парламента не желаят дори да се
кандидатират в листите на обединената десница. За себе си го заявявам твърдо. Нашето
мнение е – нека БНД изчезне от този списък, да бъде изкупителна жертва, но да има
истинско дясно обединение. Нека на базата на принципи и идеи има обединение между
тези поне 10 организации, които заявяват, че са десни.
- Вярвате ли на Костов, че ще ви вземе в този съюз?
- Не искаме да ни вземе в такова обединение. Отказваме се категорично. Защото такъв
тип обединение означава мижитурство. Означава да се включим в някаква формация
само и само да влезнем в парламента. Моите колеги от БНД разсъждават различно. Те
имат управленски капацитет и възможност за влияние върху бъдещата политика на
страната и точно това плаши някои хора от СДС. Защото там израстнаха лидери,
включително и в Софийската организация, които нямат и ден трудов стаж. Хора без
професионална биография. Те нямат нещо, с което да излязат пред обществото или ако
не са в партийни листи, да се занимават с друго.
- Трябва ли Костов да влезе в бъдещите листи? Не е ли време да се оттегли, след
като от него тръгна разцеплението на СДС?
- При преговорите, които водим, някои хора казват: „Нямаме нищо против БНД, но в
листите не трябва да бъдат Свинаров и Шулева.” Ако тръгнем по тази писта на СДС и
се махнат и Костов, и Чачев, и Манева, в листите ще останат само партийни
послушковци. Хора без авторитет не пред партийните запалянковци, а пред
избирателите. Не може да се отхвърлят Костов, Мартин Димитров, Шулева и Свинаров.
Ако тръгнем по този път, то трябва да избираме само Бориславов, Сотиров и други
хора, които нямат професионална биография, да не говорим, че нямат управленски
качества. Не трябва да правим личностно сравняване. Не говоря против Мартин
Димитров, защото работата му в този парламент е в идеологическо съзвучие с идеите
на БНД. Тогава защо някой е против БНД? Защото експертният потенциал на БНД ще
затъмни СДС.
- Ако СДС и ДСБ не ви вземат в коалицията, ще търсите ли контакти с ГЕРБ?
- Коалирането с ГЕРБ беше отхвърлено още преди половин година. Тогава
установихме, че желанието на ГЕРБ беше да си напазарува членове от нашата партия. В
момента това е една влиятелна сила, но ние най-добронамерено заявяваме, че ГЕРБ
няма достатъчно хора с компетентност за управление. Смятаме, че на ГЕРБ трябва да
бъде помогнато е експертния потенциал, който съществува в партии като ДСБ и БНД.

- Каква излезе тя – най-големите експерти в дясното са в БНД?
- Така излезе. Но не само в БНД, но и в ДСБ. Казваме, че това е експертният потенциал
в момента в дясно. Не говоря, че нямат експертен потенциал за управление хора като
настоящите министри Пламен Орешарски, Даниел Вълчев, Стефан Данаилов. Но тези
хора с управленски потенциал принаддлежат на други партии и не могат да направят
съответната десноцентристка политика. Обърнете внимание – сегашното ляво
управление направи една дясна финансова и икономическа политика благодарение до
голяма степен именно на Орешарски. И ако го нямаше този човек Петър Димитров,
който според мен няма и понятие от тази работа, за която е в правителството,
политиката на това левоцентристко правителство можеше да изглежда дясна.
- Ще ви питам нещо лично – как отново станахте фен на Костов? Били сте в БКП,
после в СДС, напуснахте го и отидохте при царя, сега пак се връщате при
Костов…Голямо политическо номадство.
- Костов ме изключи от СДС през 1995 г., като каза „Бивши комунисти не ни трябват.”
Най-голямата глупост на прехода беше, че бяха обявени членовете на БКП за врагове
на демокрацията. А тези, които правеха тоталитаризма, бяха 200-300 семейства около
диктатора, това бяха враговете на демокрацията. И когато бяха обявени членовете на
БКП за главните виновници, честните хора от БКП излязоха пред тях, а престъпниците
се скриха зад тях, оцеляха и днес притежават икономиката на България. И явно Костов
е осъзнал тази си грешка. А когато говорим за позиция – от 2001 г. насам на всички
избори съм работил за дясното. И ако и БНД пристъпи в политиката си една крачка
вляво, не ме плаши обвинението за политическо номадство – напускам и тази партия.

