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Николай Свинаров – без политически чадър 
 
Причаках бившия министър на отбраната при неговото участие в юбилейния 
концерт на Рени в НДК. Тогава Николай Свинаров обикаляше кулоарите на 
залата абсолютно сам и беше най-подходящият момент за контакт. Излезе 
страшно сериозен, с което “резюмира” в собствените ми очи, че не всички 
политици бягат от отговорност. Пред Народното събрание г-н Свинаров дойде 
усмихнат. Умело прояви чувството си за хумор и веднага заподозрях, че смело 
“борави” с всякакъв тип хора еднакво добре.  
 
Защо GSM-ът ви звъни с песен на “Ъпсурт”? Кой ви я сложи? 
Малката ми дъщеря Надежда, която много харесва музиката на “Ъпсурт”, но аз 
нямах нищо против и затова толкова време не съм я сменял. Тя ми е от повече 
от година и половина. Като направят нови хубави песни, вероятно ще я сменя. 
Аз, както е известно, повече харесвам рокендрола, просто съм такова 
поколение, но нищо не ми пречи да слушам всякаква музика. Не случайно бях 
дуетен партньор на Рени. Даже си позволих да пея една от нейните песни във 
финалния концерт на “Великолепната шесторка” - “Като птица”. 
И нямате нищо против този стил музика?! 
Нямам. За мен музиката е хубава и лоша. Останалото деление по жанрове е за 
по-големи специалисти от мен. Във всеки стил има добри и лоши образци. 
Позволявате ли си да ходите вечер по заведения? 
Човек може да си позволява всичко в определени рамки. В пиано-барове и 
нощни заведения съм се веселил с удоволствие. Ако започна да се съобразявам 
дали вреди на имиджа ми, което понякога е необходимо, тогава трябва да 
изключа всичко. Хората, които харесваха или не харесваха как пея, изпитваха 
еднакво уважение, че се включих в благородна кауза. Наистина твърдя, че тази 
постъпка ме направи по-популярен сред повече хора. Така че не виждам нищо 
лошо човек да се изявява на много места, стига да има граници и мярка. 
Предполагам, че повлиях на имиджа си положително. Хората видяха, че 
понякога и политиците могат да приличат на човеци и че не само се ангажират 
с подобни инициативи, ами им се и отдават. Бяхме доста ангажирани и се 
изискваха значителни усилия. 
Забелязвате ли, че вече на вас гледат по-различно? 
Да, повече хора ми се усмихват по улиците. 
Ще посъветвате ли друг политик да се появи във второто издание на 
формата “Великолепната шесторка”? 
Аз и първия път съветвах, но тогава много от тях не се отзоваха. Предполагам, 
че наесен ще има навалица. Вярвам в певческите възможности на депутата от 
ДПС – Казак, на Даниел Вълчев, а вярвам и в тяхната артистичност, и ще 
посъветвам организаторите да ги поканят... 
Има ли бивши министри? 



Смятам, че има. В международната дипломация се обръщат винаги с 
“министър”, независимо кога е прекратен мандатът им. Но това е въпрос на 
такт, а не на реалност. Един министър, след като предаде управлението, става 
бивш. Не вярвам в  този тип дипломация, която е повече въпрос на уважение и 
кокетност, отколкото на реалност. 
Да, но вие не се скрихте, а държите ниво. 
За тези 7 години в политическия живот свикнах с по-голямата публичност от 
времето, когато бях само адвокат. След като продължавам да се занимавам с 
политика, би трябвало да приемам този факт, независимо дали ми харесва, или 
не. 
Как се поддържате свеж? 
Във всеки случай това изисква и време, и нерви, и финансови средства. В 
мандата, в който бях министър, се смеехме колко е заплатата на един човек, 
заемащ този пост, но е пренебрежимо ниска, в сравнение с изискванията, които 
му се поставят. Той трябва да бъде спретнато облечен, с прилични дрехи. Не 
говоря за костюми по 2000 евро, но дори и да е 300 лева, това пак са сериозни 
разходи при заплата от малко над 1000 лева. Знам, че тези думички няма да се 
харесат на болшинството живеещи с 300 лева месечно, но е факт, че да 
изглежда човек добре и всеки ден да е в парламента, в Министерски съвет и 
през ден в някоя телевизия, защото в радиата може и с дънки, това изисква 
усилия. Моят нерешен проблем са няколкото излишни килограма – да не ги 
формулираме в конкретна цифра, но ще се постарая следващия месец да 
изглеждам по-добре (смее се). 
Ще направя проверка! 
Задължително трябва да има такава! На политици иначе не трябва да се вярва. 
Вие така ли правите – на други политици не вярвате?! 
На някои вярвам, на други – не. Важно е обаче да се прави разграничение. В 
никои случаи не мога да приема тезата, че всички са маскари. В края на 
краищата ние сме хора, избрани от българските граждани. Но доброто име 
зависи от действията, които човек реализира по време на участието си в 
управлението и в публичната власт. Много от хората са обругавани 
неаргументирано, но така е и в световната политика. Не е български феномен. 
Нормално е да се наблюдава ежедневието на хората във властта, от сутрин до 
вечер и от това да произлизат негативи. Личният живот също е на  прицел и 
това също е част от морала. 
Защо правите нова партия - “Българска народна демокрация”? 
Защото в старата се почувствахме неудовлетворени и трябваше да изменим или 
на тази партия, или на старите си принципи и цели. Ние избрахме второто и да 
направим нова партия, която да отговаря на гореспоменатото. Отделно от това 
имахме и морален мотив да напуснем НДСВ – последвахме свои колеги, които 
бяха изключени неоснователно.  
А имате ли някакви притеснения какво може да се получи? 
Разбира се, но по-скоро има сериозни опасения дали това, с което сега се 
захващам, би могло да бъде реализирано. Това в значителна степен ще зависи 



от нас самите. Необходимо е да се ходи при хората трайно и се надявам чрез 
обиколки из страната да привлечем повече съмишленици на наша страна.  
Кога сте смел? 
Това е трудно да се каже... Не се опитвам да се правя на смел. По-скоро се 
опитвам да не се поддавам на страховете си, които са нещо естествено и 
човешко. 
Какво надига емоцията ви? 
Нормалните човешки емоции могат да се раздвижат от едно цвете, от едно 
разцъфнало дърво, от птичка, независимо дали напролет или наесен. Въобще 
емоциите ми изникват от всичко онова, което ме доближава до природата и до 
останалите хора. Разбира се, добрата книга или добрата театрална постановка 
също биха могли да ме задвижат емоционално. Общият термин за това е 
“душевност и култура”. Като че ли извън тях се мотивирам от успехите в личен 
и обществен план. Трябва да се прави така, че да се взимат необходимите поуки 
и от неуспехите. 
Последният ви неуспех? 
Много са... По-скоро обаче бих подчертал успехите си в личния живот, а те са 
пряко свързани с реализацията на моите дъщери. Голямата ми дъщеря завърши 
в САЩ и в Англия, сега работи в Кеймбридж и Лондон. А малката ми дъщеря 
завършва право в Париж. 
Кога ви се налага да преодолявате себе си? 
Ежедневно. В определени моменти човек иска да се поддаде или на 
примирението, или на неща, които ще го демотивират от дейности, които 
изпълнява. И сега, когато аз казвам, че е по-добре да сме заредени с повече 
оптимизъм, имам предвид, че дори и той да е фалшив, все пак е двигател. Е, 
добре е да се съчетава и с добра доза реализъм. 
Позабравена дума?! 
Толкова много говоря напоследък, че каквото и да кажа, мога да бъда лесно 
опроверган. Казармени термини отдавна не съм употребявал. Не го правих и 
като бях министър на отбраната. В казармата хората се борят за уволнение, като 
станат министри, се борят да не ги уволняват – как да използвам думи от 
казармата?! 
“Бягате ли на дълги разстояния” в мечтите си? 
Опитам се поне няколко хода напред да разчитам действията, които 
реализирам. За съжаление невинаги успявам, защото реалността е динамична. А 
и ние в България нямаме професионални политици. Аз самият за седемте 
години, в които се занимавам, не смятам, че натрупания опит е достатъчен, за 
да имам точната преценка за ходовете си напред. 
А от кой край сте? 
Роден съм в Шумен, там съм завършил гимназия, след което отбих военната си 
служба. От 78-а година съм в София – първо студент по право, после 1 година 
бях адвокат в Търговище и след това адвокат в Софийска адвокатска колегия до 
2001-а година. 
Какво помните от времето в Шумен? 



Много работи си спомням... Спомням си градската градина, до която живеех, 
гезмето, където се разхождахме и където бяха първите ми юношески трепети, 
за щастие във връзка с девойки, а не с другия пол. Спомням си и много от 
моите учители от основното и средното образование, на които продължавам да 
бъда задължен заради това, че са ме научили на много неща. 
Кога имате нужда от компанията на жена и кога от тази на мъж? 
От компания на мъж нямам нужда. Иначе обичам да контактувам и с двата 
пола, и понеже съм женски баща, смятам, че са равни. В никой случай не 
слагам жените по-долу по стълбицата. Така съм възпитал и дъщерите си и 
смятам, че това е правилният подход. 
От какво имат нужда мъжете в съвременния свят? 
Добре е мъжът да бъде успешен. И в България, и във всички демократични 
държави мъжът трябва да има своята реализация, която да е с адекватно 
финансово покритие. Мъжът е спокоен, когато може да гарантира финансово не 
само себе си, но и семейството си. Не случайно в повечето държави жените не 
работят през целия си възможен трудов път, а преди майчинството и години 
след това, но във всеки случай по-малко от мъжете. Считам, че това е 
нормално, защото жената като майка има много повече задължения в 
семейството – и по отношение на децата, и на домакинството. 
Бихте ли променили визията си? 
Ще ми е по-удобно да обикалям с по-малко килограми. Опитвал съм да правя 
диети, но в най-вандалския смисъл – например изобщо не ядох 10 дни. Така 
бързо се сваля тегло, което уви, бързо се възстановява. Но пък ако правя нещата 
постепенно, не си вярвам, че мога да отслабна, и ако до третия ден не видя 
резултат, се отказвам.  
Това спокойствие пречи ли ви понякога? 
Бих казал, че в повечето случаи помага. Опитвам се да не го превръщам в 
дебелоочие и безразличие и в този смисъл се надявам да не ми пречи. 
Какво ангажира вниманието ви сега? 
Имах възможност да прочета няколко хубави книги. Няма да казвам кои са, за 
да не прозвуча като манекенките, които говорят за Паулу Коелю, защото един 
от авторите е именно той и няма да бъда разбран правилно (усмихва се). 
Неприятно впечатление ми прави, че като че ли младото поколение забравя 
книжното слово. Вероятно е нормално с оглед на Интернет и много по-
мощните информационни средства, но аз вярвам в традиционните форми. 
Книгата е добър възпитател и, ако е възможно да се дават непоискани съвети, 
съветвам младите да четат повече! 
Съвети от жена си приемате ли? 
От всички приемам съвети, което не означава, че ги изпълнявам... 
 
 
Радостина Колева 
снимки: Радостина Колева и личен архив 


