Снежана Донева, председател на областния съвет на Българска нова
демокрация – гр. Варна, пред в. Черно море
10 ноември 2008 г.
Г-жо Донева, наскоро бяхте избрана за областен председател на БНД Варна. Какви цели сте си поставили като такава?
За да ви отговоря, ще се позова на нещо, което г-н Свинаров каза за БНД
на учредителния конгрес. Българска нова демокрация не е лидерска
партия, тя е партия на колективните решения, където всеки член има
тежест и всяко мнение може да бъде чуто. Това предоставя уникална
възможност за работа с хората, възможност, която всеки уважаващ себе
си председател на организация оценява и е готов да използва максимално.
Ние като че ли забравихме за това гражданско общество, за което като
политици вече десетилетия работим. От избори на избори му обещаваме
нещо, но то не присъства реално в политиката, която определя начина му
на живот. Ние от БНД смятаме, че това е напълно погрешно и аз лично
като областен председател ще водя много разговори с представители на
неправителствени организации и сдружения, защото имам личната
убеденост, че така трябва да се прави политика. Толкова по-вярно е това
за политиката на местно ниво. Това убеждение изповядвам и като
общински съветник вече трети мандат и като зам.председател на
общинския съвет. Искам когато дойдат изборите да имам лицето да
застана пред варненци и да кажа: ето така работя с вас и за вас.
- Предвид предстоящите парламентарни избори как ще привлечете
повече съмишленици? Готвите ли се вече за вота?( Кога ще
сформирате предизборен щаб? Имате ли подготвен човек, който да го
оглави?)
Днес е ясно едно: България иска промяна и същевременно тази промяна
ще се реализира много трудно, защото хората загубиха доверие не само в
управляващите, но и в политическата класа изобщо. Ние, българите,
имаме нужда най-накрая да започнем да чувстваме сигурност за
съществуването си, както в материален, така и в чисто физически план,
искаме да възпитаваме децата си в една нормална държава, искаме когато
ходим на работа и срещаме познати по улицата, това да са хора, които са
доволни живота си. Българска нова демокрация може да бъде носител на
тази промяна. Това е така, защото ние имаме самочувствието на хора,
които са компетентни, успели, с ясна визия за бъдещето и най-вече с
респект към всички правила и към държавността. Знаем, че това е така и

защото ние няма да провеждаме имагинерна политика с абстрактни
адресати, ние няма да се задоволим само да обясняваме пред медиите,
колко успешно управление имаме докато действителността е съвсем
различна. Ние сме различни от другите партийни субекти по това, че
влизаме в детайли, а един от най-важните детайли е как живеят хората във
всеки един град, във всяко едно село. И в тези населени места ще търсим
хората, които не само искат промяна, но са и готови да работят за нея.
Това са студентите, пред които бъдещето предстои и те следва да са
заитересовани пряко от тази промяна, това са младите хора до 35 г. с
успешна професионална кариера, както и активно работещите
специалисти – лекари, адвокати, инженери, икономисти, мениджъри и др.,
това са представителите на малкия и средния бизнес, които формират
предприемаческата класа. С други думи, хората, към които е адресирана
нашата политика, са хората на действието. БНД ще работи за
спечелването на техните гласове. Варна е градът точно на тези хора и
затова ние разчитаме на подкрепа именно тук. Все още нямаме сформиран
предизборен щаб, но затова пък на областното събрание преди седмица
беше избран Областен изпълнителен съвет, който си поставя амбициозни
цели, който се състои от представителите на всички общини и който
активно ще работи за това не само нашите послания да бъдат чути във
всички населени места, но и нашите послания да излизат точно от тези
населени места и по този начин да формират нашата политика.
- На местно ниво с кои партии ще си сътрудничите? Водили ли сте
вече разговори с ръководствата на някои от местните политически
формации?
Ние сме дясно-центристка партия и като такава сме отворени към
разговори и можем да водим обединена политика с представителите на
партиите от този спектър. Такива разговори и обсъждане на съвместна
политика
предстоят.
- В коя партия виждате основен опонент?
Не знам дали опонент е точната дума. Мога да ви кажа обаче, че
настоящата политика на българската държава не ни удовлетворява и че
ние
ще
бъдем
алтернатива
точно
на
тази
политика.
- Колко са членовете на БНД във Варна и областта?
Понастоящем членската ни маса наброява 990 души, което за толкова
млада партия е забележителен резултат. Вярвам, че това е така точно
защото политиката, която предлагаме, е политиката, която хората искат.
Надяваме се да привлечем сред нашите редици много млади хора, защото

те имат потенциала да правят бъдещата политика на България. Затова и
още преди официално да учредим областната си организация, дори преди
учредителния конгрес на БНД, ние вече имахме младежка организация
във
Варненска
област,
в
която
влизат
много
студенти.
- Каква част от членовете на НДСВ - Варна, се преляха в редиците на
БНД? Основателни ли са изказванията на жълти шефове, че много
скоро хората, които са дошли в БНД ще се разочароват и ще се
върнат в НДСВ?
Отговарям директно: голяма част от членовете на НДСВ Варна се
«преляха в редиците на БНД», както се изразявате вие. И това е така,
защото те ни познават, знаят каква политика сме водили досега и ще
продължаваме да водим и те, също като нас, искат да видят реална
промяна. Разбира се, в нашата членска маса има и много нови хора,
такива, които досега не са членували в политически партии и ние се
надяваме да привлечем още много такива. Що се отнася до
разочарованията, ние не мислим да допуснем хората, които са ни
гласували доверие, да се разочароват от нас.
- Не мога да не Ви попитам и за общинския съвет. Вие все още сте
съветничка от "Свободен избор". В тази връзка предвиждате ли да
напуснете група "Център" и да се определите като представител на
БНД в местния парламент?
Не знам, защо според вас да бъда представител на БНД означава да
напусна група «Център». Напротив, БНД е дясно-центристка партия и
като такава мястото й е точно в центъра, стига рзабира се този център да
провежда правилната политика. Засега в Общински съвет Варна това е
така.

