Пламен Панайотов: Партия БНД ще лансира хора, които досега не са били
свързани с политика
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София. Още е рано да се говори за това кой ще бъде председател на партия Българска
нова демокрация. Това каза пред Агенция “Фокус” депутатът от БНД Пламен
Панайотов. Той подчерта, че и от политическа гледна точка, и по закона, конгресът е
този, който може да избира председател на една политическа формация. “Новият
политически субект ще бъде отворен към лица, които досега не са били ангажирани с
политика, да не говорим – ангажирани с политически партии. В този смисъл ние искаме
да покажем желанието си да лансираме нови хора напред, само и само да можем да
обединим десните избиратели. Центърът на новия политически субект не е да
обединява остатъци от вече приключили политически обекти или неуспели
политически лидери, а да дадем възможност на нови хора да обединят десните
избиратели”, коментира Панайотов.
По отношение на политиката, която ще следва новата политическа формация,
депутатът от БНД заяви, че политиката ще бъде обърната към всички региони на
България. Идеята е, след като България вече е член на Европейския съюз, то това да се
усети от всеки български гражданин, независимо от това къде живее. “В момента ние
сме изправени сякаш пред факта да има три Българии. Една, която се състои в трите
големи града на страната – София, Варна, Пловдив; втората, която се състои в някои
областни центрове и третата България е в населените места, които са оставени на
доизживяване. Т.е., хората в България и особено младите, са принудени икономически
да напускат родните си места и или да търсят работа в чужбина, или в по-добрия
случай за България, да търсят препитания в няколко по-големи града. Това е
недопустимо от гледна точка на европейските стандарт.”, каза Панайотов. Според него
политиците трябва да направят така, че качествените възможности за работа,
качественото здравеопазване, качественото образование, добрите пътища да стигнат до
всеки българин.
Депутатът обясни, че подписването на декларация за учредяване на партия Българска
нова демокрация, което ще стане днес, се прави спрямо изискванията на закона. В
закона е казано, че подписката за учредителния конгрес се започва от не по-малко от 50
души и се дава тримесечен срок, в рамките на който при обявената от началните
учредителите декларация, се събират хората от регионите, хора, които споделят тези
възгледи. Самата законова процедура определя три етапа. Не по-малко от 50 души да се
обединят около една програмна декларация на учредителния комитет. Вторият етап е
самият учредителен конгрес, в който трябва да участват не по-малко от 500 души.
Третият етап е в нов тримесечен срок от учредителния конгрес, който за БНД се
предполага да бъде на 11 май, да се представят поне 5000 саморъчно подписани
декларации за членство в новата партия пред съда. Едва тогава съдът е в състояние да
регистрира новата политическа партия според закона, допълни Пламен Панайотов.
По отношение на това – дали ще се съберат необходимите 5000 подписани декларации,
депутатът от БДН каза: “Още при създаване на парламентарната група БНД ние
казахме, че ще се обърнем към хората от регионите и ще чуем тяхната дума – дали и
при какви условия има нужда от нов политически субект. Категорично получихме
тяхното мнение, че е необходим такъв политически субект,. И дори преди днешното
програмно учредяване на партия БНД, ние направихме посещения в различни региони
на страната. Ще продължим с тези посещение и имаме значителна подкрепа от хора,
които съзнават, че не всеки който не гласува за БСП, ще гласува за ГЕРБ”. По тази

причина от БНД смятат, че има достатъчно голяма политическа ниша, в която трябва да
има “интелигентна десница” – един субект, който ще даде възможност на десните
избиратели да бъдат фактор в управление занапред, а не просто свидетели на поредното
управление на България.
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