В. Новинар, 15 май 2008 г.
Лидия Шулева:
Царят ни покани, но ние свършихме работата
Целта на управляващите е да изземе парите на хората, които работят
и да ги раздаде на собствения си електорат за изборите, твърди
Лидия Шулева, зам.-председател на БНД:
Визитка: Лидия Шулева е родена във Велинград. Тя е завършила
електроника и финанси. Работила е в частна консултантска фирма и
е била изпълнителен директор на “Албена инвест холдинг”. През
2001 г. е избрна за заместник-министър председател и министър на
труда и социалната политика в правителството на НДСВ. От 2003 до
2005 година е вицепремиер и министър на икономиката. Депутат е в
40-тото Народно събрание. Преди дни беше избрана за зам.председател на новосформираната партия Българска нова
демокрация.
Аделина Делийска
- Г-жо Шулева, какви заявки прави БНД – към
избирателите и към останалите партии от политическия
спектър в държавата?
- Искаме да дадем възможност на много хора, които не
одобряват сегашната политика и искат страната ни да поеме
уверено към ясната си европейска перспектива. Много често
ни се говори, че сегашната тройна коалиция няма алтернатива.
Това не е вярно. Над 780 души на учредителния конгрес на
БНД ясно и категорично казаха, че има друга алтернатива.
Хората мислят така, защото симпатизантите и членовете на
БНД са от категорията на активните хора, които са свикнали
да работят много, да влагат страшно много усилия, хъс и
старание за своето развитие и по-добър живот. Те вярват, че
усилията по единично не водят до добър резултат. Вярват, че
можем да установим ред и правила в страната, за да стане
България нормална европейска държава.
- Към коя група граждани сте насочили своите усилия?
- Ние бихме желали да степечим доверието на максимално
широк кръг от граждани в т.ч. млади хора до 35 години, с
утвърдена професионална кариера. Втората ни група са
активно работещите специалисти - лекари, адвокати,
инженери, журналисти, икономисти, мениджъри и др.Те имат

-

-

сериозни професионален опит и са от 35 до 55 години. На
трето място са представителите на малкия и среден бизнес, те
формират предприемаческата класа и работят за създаването
на националния продукт.
Вероятно знаете, че ви наричат отцепници от НДСВ. С
какво се различавате от доскорошната ви партия?
Нашият стремеж е БНД да е партия на регионите. Всеки район
ще има своя представител в ръководния орган на партията Съвет на регионите, който е на принципа на
равнопоставеността. Това е гаранция, че ще можем да вземем
мнения от всички краища на страната. А не само в столицата.
Правим това и защото една от основните цели на ЕС е
намаляването на различията между отделните региони. Всички
знаем, че в България има огромна разлика между отделните
области. Затова нашата политика ще бъде в посока на това
хората, независимо къде живеят, да имат равен достъп до
образование, здравеопазване, добра работа и административни
услуги. И да ги получават качествено. Колкото до разликата
ни от НДСВ – това е, че ние не предадохме идеите, с които
беше създадено движението. По-скоро това направиха
колегите, които решиха да останат във властта на всяка цена и
след като влязохме в ЕС. Те твърдяха през 2005 година, че
няма да влизаме в коалиция с БСП и много хора гласуваха за
това. После се направи тази коалиция в името на компромиса,
че България трябва да стане член на ЕС. Но когато и тази цел
бе изпълнена, няма смисъл да заблуждаваш, че НДСВ е
коректив и т.н. Никой не вярва на такива приказки и затова
напуснахме. Така ние изпълнняваме своите обещания пред
избирателите ни, дадени през 2005 година. Не желаем да
участваме в управлението и много мои колеги направиха
доброволен отказ от ръководни позиции. Сравняват ни с
Новото време, но има съществена разлика – те станаха
отцепници, за да влязат във властта като министри и др. А ние
напуснахме властта.
Ще участвате ли в парламентарните избори, ще се
състезавате ли за власт?
Няма друга форма, чрез която да се реализират идеите и
програмите. Естествено, че като създаваш партия ще искаш да
решаваш проблемите на хората, да реализираш своите идеи и
обещания. Предстои ни доста трудна работа. През това време
ще положим много усилия да се идентифицираме. Всичко това
ще покаже на какво доверие бихме могли да разчитаме в
средносрочен период от време. Ако преценим, че не е
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достатъчно влиянието ни, ще обмисляме възможности и за
предизборни коалиции.
Къде се определяте в политическото пространство – вляво,
вдясно, център?
Категорично вдясно. Вие знаете, че се опитахме да създадем
първият интерпарламентарен съюз в рамките на 40-тото НС,
което е един форум за обсъждане на идеи важни за хората от
дясното политическо пространство. Много важно е да се знае,
че нашата цел не е да обединяваме партии, а да обединяваме
хора, които мислят по един и същи начин. И най-вече това ще
са хора, които не страдат от егоцентризъм и синдром за
незаменимост, известни по нашите географски ширини. В
политиката много често се срещат от тези хора, които си
въобразяват, че всичко започва и свършва с тях. Най-важното
е все пак човек да се опита да свърши някаква работа. Ще ви
разкажа един показателен пример. Когато назначават Лий
Якока за първи път като генерален мениджър на “Дженеръл
Моторс” той прави едно събиране на целия висш и среден
меджърски състав в една зала. И казал: “Господа, преди да
започне нашето заседание ви моля да станете и да видите
какво е закрепено за вашия стол и да го вземете” Всеки имал
по един долар, закрепен с кабърче. Якока им казал: “Видяхте
ли, само си мръднахте з.... и спечелихте по 1 долар. А какво ще
стане, като поработите малко повече?!”
Чуха се коментари в публичното пространство, че вие
отцепниците от НДСВ сте използвали авторитета на царя,
позабогатели сте, а сега го напуснахте.....
Вярно е твърдението, че той направи много за нас, но и ние за
него. През тези 4 години ние работихме всеотдайно. Той беше
човекът, който ни покани. Но ние сме хората, които свършиха
многото работа. Колкото до богатството, аз за себе си мога да
кажа, че когато станах министър и първата година отидох да
си платя данъците, платих повече пари за данъци, за половин
година в бизнеса , отколкото беше целогодишната ми
министерска заплата. Когато влязохме в политиката, не се
бяхме занимавали до този момент с обществена работа, но
имахме много сериозен бизнес и професионален опит и
солидни доходи. На мен лично политиката ми отне
възможността да се занимавам със собствения си бизнес. Но
пък натрупах опит в държавното управление.
Ще стане ли по-лек живота на българина след обещаните
реформи и промени от тройната коалиция в Катарино?

- Тази политика, която налагат от коалицията, категорично води
до реално намаление на доходите на работещите хора.
Инфлацията изяжда доходите. С 10 лв. м.г. можехме да
пазаруваме едно, а сега два пъти по-малко неща. Това удря
най-вече стоките с широко потребление. Увеличената
инфлация води и до увеличаване на лихвите. В България вече
много хора имат кредити – потребителски или жилищни.
Увеличаването на лихвите също намалява реалните доходи. На
трето място е формирането на огромния бюджетен излишък,
което на практика означава изземване на доходите на хората.
Изземване под формата на всякакъв вид данъци, най-вече на
ДДС. Щом още за първото тримесечие е формиран излишък от
1 милиард лева, то това означава, че сметките на хората са яко
надписвани и са намалявани реалните доходи. Но разбира се
това е целта на едно ляво управление. Да изземе парите на
хората, които работят и да ги раздаде на собствения си
електорат, защото предстоят избори и съответния електорат
трябва да гласува за тях. Това не е нова политика, а подготовка
на парламентарните избори. В Катарино беше родена и
мярката държавата да стане съосигурител. Какво представлява
това – ами това са пари, взети под формата на данъци и найвече ДДС от джоба на всеки пенсионер който всеки ден си
купува хранителни продукти на все по-скъпи цени. Така на
практика държавата взема от пари,от нас и ги дава за
осигуровки. Това са имитации на реформа, но не смятам, че
българите ще се заблудят. Ние от БНД настояваме излишъкът,
който ще стане няколко милиарда до края на годината, да се
харчи със санкция на НС, а не както м.г., когато тези пари се
похарчиха безотчетно. В САЩ например, когато надвземат
пари от гражданите, им ги връщат и това е правилно и
нормално.

