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Пл. Панайотов - БНД - приоритети - БНР 

 

Пламен Панайотов: ЕС у нас продължава да е на хартия, а не като  

фактически отношения и ползи за хората 

 

 

Българско национално радио, програма "Хоризонт", "Неделя 150", 

9 ноември 2008 г., 11.16 часа 

 

    Водещ Величко Конакчиев: 

    Казвам веднага добър ден на Пламен Панайотов,  

заместник-председател на Българска нова демокрация /БНД/. 

    Пламен Панайотов: 

    Добър ден. 

    Водещ: 

    Готви ли се БНД за изборите, г-н Панайотов? 

    Пл. Панайотов: 

    Категорично да. Ние сме в процес на идентифициране на нашето 

 политическо лице по обясними причини. Ние сме формация, която  

бе регистрирана официално в съда с влязло в сила съдебно решение 

 само преди няколко месеца. Но иначе като политика, която сме  

водили от 2001 година насам, ние сме известни в обществото и в  

този смисъл не очаквайте отклонения от основните ни принципи. 

    Водещ: 

    Имате предвид и като личности може би или? 

    Пл. Панайотов: 

    Разбира се, и като личности, но и като идеология, и като  

политика. Да припомня, г-н Конакчиев, чрез вас на  

радиослушателите, че през 2001 година нашият екип беше този,  

който водеше преговорите със СДС за съставяне на общо  

правителство тогава. Тогава получихме отказ от СДС. 

    Водещ: 

    Да, спомням си. 

    Пл. Панайотов: 

    През 2005 година, да припомня също така, че бяхме хората,  

които застанахме... 

    Водещ: 

    Може би не сте били настоятелни през... 

    Пл. Панайотов: 

    Напротив, крайно настоятелни. Тогава, спомням си, че 17  

кръга от разговори водихме, те бяха публични и знаете, че  

резултатът беше в крайна сметка, че ни даваха един глас от СДС,  

за да управляваме. Но да не се връщаме толкова назад във  

времето. 

    Важното е какво предстои сега. Според нас БНД сега имаме  

трета и бих казал, решителна възможност да се получи едно  

обединение на десните сили за силно дясноцентристко управление  

на страната, тъй като... 

    Водещ: 

    Как го виждате? Кратко. 

    Пл. Панайотов: 

    Ами накратко го виждаме чрез обединение най-напред в  

парламента, създаването на една обща парламентарна група, която  

да покаже... 

    Водещ: 

    Между всички... 

    Пл. Панайотов: 

    Между всички, които са за силно дясноцентристко управление,  

което да е алтернатива на управляващата коалиция, ние сме широко 



 отворени за такъв политически дебат, и да покажем още в  

парламента чрез общи политически действия и инициативи, че не  

става въпрос за някакво конюнктурно обединение с цел политическо 

 оцеляване, а накратко казано, да дадем възможност отново  

българските граждани да усетят ползите от евроатлантическата  

интеграция на България. Защото виждате, ние сме изправени в  

етап, в който, макар и вече да сме членове на НАТО и ЕС,  

по-скоро да не виждаме ползите от това си членство, отколкото те 

 да са някаква реалност. С други думи ЕС у нас продължава да е  

на хартия, а не като фактически отношения и ползи за хората. 

    Водещ: 

    Вярно е това. Има доста независими в Народното събрание.  

Отправяте ли поглед и към тях? 

    Пл. Панайотов: 

    Категорично да. Ние... 

    Водещ: 

    Техният брой порасна тези дни с още трима. 

    Пл. Панайотов: 

    Да, категорично да. Ние сме обявили, че в т.нар.  

интерпарламентарен съюз даже не само депутатите, които имат  

дясноцентристко мислене от нашия национален парламент, но и  

тези, които представляват Европейската народна партия в  

Европейския парламент от страна на България, са добре дошли с  

оглед едно такова обединение, тъй като България... 

    Водещ: 

    Имате предвид вече и ГЕРБ, така ли? 

    Пл. Панайотов: 

    Имаме предвид, разбира се, и ГЕРБ, тъй като знаете, че  

понастоящем ГЕРБ има само един народен представител в българския 

 парламент. А има петима в Европейския парламент, които са  

членове на групата на ЕНП. Така че ние считаме, че трябва да има 

 обединение, което да е и с европейско измерение, за да покажем  

действително едно съответстващо на европейските стандарти лице  

на България. 

    Водещ: 

    Добре, пак кратко. Имате предложения за изборните закони. 

    Пл. Панайотов: 

    Категорично. Тези предложения обхващат по-малко популизъм и  

повече истина за хората. За пример ще ви дам, че ние считаме  

пълна демагогия изискванията, които сега са залегнали в  

законопроекта на БСП, а именно юридически лица да не могат да  

финансират политическите сили, а физическите лица да бъдат силно 

 ограничени в тази си възможност. На практика това означава пак  

под масата и само за управляващите да има съответните финансови  

потоци. И впрочем, тъй като днес централната тема, която вие сте 

 ангажирали във вашето предаване, е свързана с бюджета за 2009  

година, ако позволите да кажа и няколко... 

    Водещ: 

    Еврофондове, бюджет, да. Ще гласувате против бюджета  

сигурно? 

    Пл. Панайотов: 

    Категорично да, защото в БНД считаме, че правителството  

имаше възможност да избере различни пътища или, условно казано,  

улици, ако мога така да се изразя, за движение на българското  

общество, и то избра улицата на рецесията. В смисъл, че чрез  

бюджет 2009, вместо да намерим един инструмент, който  

консервативно да допринесе за стабилизация на икономиката на  

страната и оттам за частично поне овладяване на посделиците от  

световната финансова криза, ние виждаме, че това е един бюджет,  

който залага публични разходи около 40 процента, т.е. без да има 

 никаква промяна в глобалната финансова рамка за публични  



разходи през бюджета. 40 процента от брутния вътрешен продукт да 

 се разходват в момента през държавата по начина, по който  

видяхме вече, че се прави 3 години от настоящата управляваща  

коалиция, това означава нищо друго, освен отново българските  

граждани да бъдат ощетени в доходите им, и то в значителна  

степен. 

    Чрез инфлацията само за последната година, знаете, на нас ни 

 бяха откраднати буквално 15 лева на всеки 100 лева, които сме  

придобивали. Понастоящем ни се предлага отново един бюджет,  

който  според нас, предвиждайки тези големи публични  

преразпределения за социални програми без ясни цели, ще доведе  

до по-нататъшно обедняване на населението. Според нас този  

бюджет трябваше да включва максимум 35 до 36 процента  

преразпределение от брутния вътрешен продукт през държавата.  

Като имаме предвид, г-н Конакчиев, че не се възползва  

правителството и от другите два механизма извън Закона за  

бюджета за овладяване на кризата, а именно чрез едно  

консервативно отношение към бюджетния излишък за тази година, и  

освен това неспособността на това правителство като политика да  

осигури усвояване на еврофондовете, повярвайте, в БНД сме  

убедени, че ще има тежки последици за страната. 

    Водещ: 

    Ще ви каним пак за бюджета, все още е в една начална фаза  

дискусията. Благодаря ви. Пламен Панайотов,  

заместник-председател на БНД. 

 


