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"Хората ще подкрепят една сила с кауза, а не парчета", казва в 

интервю за "Труд" Лидия Шулева, заместник-председател на БНД и 

народен представител.  

 

"Дясното обединение има сериозна кауза и тя е отстояване на националните 

интереси и продължаване на процеса на интеграция в ЕС. Социологическите 

проучвания сочат, че хората не искат да гласуват за парчета, а за обединение. 

Но най-вече около кауза. Дясномислещите хора трябва да имат възможност 

да гласуват за един субект. А не за няколко. Ние от БНД не изключваме нито 

една партия при преговорите за дясна коалиция." 

 

в. Труд, 12 февруари 2009 г. 

 

- От доста време текат разговорите за нова дясна коалиция, а все 

още няма нищо черно на бяло. Сигурни ли сте, че хората искат 

всички десни да се съберете, г-жо Шулева? 

- Дясното обединение има сериозна кауза и тя е отстояване на 

националните интереси и продължаване на процеса на интеграция в 

Европейския съюз. Според социологическите проучвания се вижда, че 

хората не искат вече да гласуват за парчета, а за обединение. Но най-вече 

около кауза. Дясномислещите хора трябва да имат възможност да 

гласуват за един субект. А не за няколко. 

- Да, но пак започват ежби от рода на "този да, този не". Ето, Яне 

Янев не иска БНД в коалицията, а с Костов май вече сте си доста 

близки. 

- Когато се водят преговори, следва да се опираме на тезата, че 

политиката е баланс между принципи и компромиси. И всяка от 

формациите, която участва, трябва да е готова както да приеме общи 

принципи, така и да прави компромиси,. Ние имаме нужда от силно 

обединение и нова енергия. А ако с г-н Янев седнем на една маса за 

разговори, а не за преговори, може да се получи и друг резултат. 

- Защо от РЗС не ви харесват? Май участието ви в управлението е 

компромисът, който хората на Янев не могат да преглътнат? 

- Първо, ние от БНД не изключваме нито една партия при преговорите 

за дясна коалиция. И второ, съзнаваме, че има въпроси, на които трябва 

да се даде ясен и честен отговор и то не само от нас. Ние приемаме, че 
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пътят на успешните преговори трябва да мине през отговорите, които 

обществото иска да чуе. 

Живеейки в епохата на клишетата, много повече обичаме да 

заклеймяваме определени лица, отколкото да водим нормален диалог. 

А в диалога се получават ясните отговори. 

- За какви клишета става дума, като веднага ще ви обвинят за 

всички грехове на НДСВ, част от тях бяхте и вие? 

- Да, бяхме част от управлението 2001-2005-а. И има неща, с които 

можем да се гордеем, но и грешки, от които сме си взели поука и сме си 

направили съответните изводи. Изстраданият опит е нещо много важно. 

Нашето управление водеше политика на приемственост на 

евроатлантическия път начертан от правителството на ОДС. След 2007г. 

примерите за категорично нарушена приемственост в тази посока ни 

принудиха да напуснем НДСВ. Не желаехме повече да носим 

отговорност за политика, която ни отдалечава от ЕС. 

- СДС е разделено по въпроса за участието си в бъдеща дясна 

коалиция. Дори знакови лица от тях искат сините да се явят 

самостоятелно. Ако СДС не влезе в дясната коалиция, тогава? 

- Участието на СДС в бъдещата коалиция е знаково и важно. Не става 

въпрос за това дали една партия може да има 10-11 депутата в 

парламента. Ние искаме да убедим колегите си, че хората искат да 

гласуват за обединен десен субект, който да бъде фактор в управлението, 

а не просто да има някакво присъствие. Не смятам, че основната цел на 

СДС е да прескочи 4-процентната бариера и да стане малка 

парламентарно представена сила. Има смисъл само от обединена и 

силна десница. 

- СДС искат преговорите да бъдат между партиите членки на ЕНП. 

А вие от БНД не сте такива? 

- От средата на миналата година водим активни разговори с 

представители на ЕНП, имаме и покана за участие на срещата на 

десните в Каденабия. А това е сигнал, че преговорите вървят в добра 

посока. Ние очакваме първоначално да получим статут на "наблюдател". 

Разговорите напредват, а ключови фигури от десни европейски партии 

ни дават надежда. Дай, Боже, след успешни избори за нас, да се 

присъединим към семейството на ЕНП. В тази връзка трябва се има 
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предвид, че без коалиция за евроизборите опасността десните, 

изключвайки ГЕРБ, отново да нямат евродепутати е много голяма. 

- По прословутия проектодоговор "кеш енд кери" ли разговаряте с 

нашите десни, г-жо Шулева? 

- Прекалено много интерпретации имаше по този текст. Това не е 

документ, под който да се слагат подписи, а една идея, тема за 

размисъл. Сега всеки от участниците в преговорите подготвя своите 

виждания за споразумение. На една страница ще трябва да съберем 

принципите и идеите, зад които да застанем, и когато установим, че 

нямаме различия, тогава ще седнем да изготвим документа за 

обединение. Ще излезем и с обръщение към десните избиратели. 

- Нали знаете, че принципите май по-лесно се договарят, но когато 

стане дума за прагматиката, каквато е реденето на листи, става 

сложно? 

- Не мисля, че ще е толкова страшно и трудно. Защото всеки от 

участниците има своето влияние в регионите, в определени обществени 

сфери и слоеве. Тези неща не остават скрити. Известно е всеки депутат 

или ключова фигура от дадена партия какво влияние има. Ние нямаме 

интерес към позиции, които не можем да обезпечим с гласове. Защото 

за нас най-важното е успехът на бъдещата коалиция. 

- Как ще разберете например в Русе, Враца или Бургас кой е най-

популярен от всички десни, та да е водач на листата? 

- Има социологически проучвания, има различни измерители за 

влияние в местните общности, които ще свършат добра работа. Ние 

смятаме широко да отворим листите за местните лидери. Трябва да 

дадем възможност на хората по места да представляват избирателите 

си. Такъв отворен подход би дал много добри резултати. 

- Т.е. вие няма да си купувате местата в листите предварително, 

както предвиждаше проектът на ДСБ, така ли? 

- Това не е много коректна интерпретация. Всяка една кампания струва 

пари и това не е тайна. Всяка партия трябва да мобилизира 

поддръжниците си, за да финансира прозрачно кампанията си, както и 

да даде отчет за похарчените средства съгласно закона. Не може 

средствата, които се събират за финансиране на кампанията да се 

представят като пари, с които депутатите купуват местата си, това е 

некоректно. 
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- Познавайки добре доскорошните си колеги от НДСВ мислите ли, 

че те ще напуснат тройната коалиция, както намекват 

високопоставени царисти? 

- НДСВ имаше шанс да напусне коалицията с чувство на изпълнен дълг, 

след като България стана член на ЕС през 2007 г. Най-сериозният 

ангажимент на НДСВ пред избирателите през 2005-а бе да не правим 

коалиция с БСП. И той бе нарушен. Ако след 2007-а бяха излезли от 

управлението, нещата за тях щяха да изглеждат по друг начин днес. А не 

да се чудят как да стигнат 4 процента. В НДСВ надделяха други сили и те 

останаха в управлението. Сега правят опити да играят опозиция в 

тройната коалиция. И се чудят какво по-рязко движение да направят в 

края на мандата. Това обаче не се прави месец преди изборите и 

сегашните им напъни всъщност са елемент от начало на предизборната 

им кампания. 

- Идеята избори "2 в 1" ще катурне ли властта? 

- БНД категорично подкрепи избори "2 в 1", както цялата опозиция. 

Защо трябва да хабим пари и енергия и да правим през месец две 

кампании и два избора? Но БСП и ДПС, няма да позволят това да стане. 

Не вярвам, че може да има промяна на конституцията по тази тема. 

- Редно ли е да се променя основния закон заради едни избори. В 

Англия например конституцията не е променяна от 200 години... 

- Тази промяна не е от най-съществените. По скоро ние от БНД сме 

категорични , че настоящата конституция е постсоциалистическа и 

трябва да бъде променена основно. С нея не се гарантира 

демократичното управление на страната. Не е решен основния въпрос 

за пълно разделение на властите. Нямаме и пълен контрол над властите. 

А това спешно трябва да бъде решено с обществен консенсус и ВНС. 

- И вие признавате, че НДСВ са в трудна позиция, ще се явят ли 

самостоятелно или ще пробват друг вариант - например за 

обединение? 

- Това управление доведе до най-големите унижения за България, а 

НДСВ е част от него. И затова сега ще им е много трудно да обяснят 

защо излъгаха избирателите, оставайки целия мандат в тройната 

коалиция. Не мога да гадая какъв път ще изберат, за да участват в 

изборите, но ще им бъде безкрайно трудно. 
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- На 12 януари се очаква доклад на Еврокомисията за България и 

май няма да е положителен. 

- Че този доклад ще бъде негативен, е повече от ясно и това не е новина. 

Така е, защото правителството не изпълни за пореден път собствения си 

план за действие. БНД още миналия септември предложи всеки 

вторник да има парламентарен контрол за изпълнение на т.нар. екшън 

план по препоръките на унищожителния юлски доклад от м.г. Контрол 

нямаше, изпълнение също. Няма как да очакваме положителна оценка 

от комисията. Основното, което ще присъства навсякъде в доклада, ще е 

питането "Къде са резултатите?". Отчитат се само усилия, които за 

жалост не са довели до нищо. 

- Последното изказване на Бойко Борисов в Чикаго отново взриви 

политическите страсти. Гаф ли бе това? 

- Когато един човек влиза в политиката, трябва да е готов да носи 

отговорност за всичко. С декларираното си желание да спечели 

идващите избори, г-н Борисов носи отговорност за всички свои 

политически изказвания. Нека оставим на него възможността да обясни 

какво е казал или какво е искал да каже. Но когато човек не премерва 

ефекта на думите си, винаги след това съжалява за тях. Всеки политик 

трябва да знае, че носи лична отговорност за това, което казва. 


