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Пламен Панайотов: Това е първият вот, който е гласуван  
единодушно от всички български граждани 
 
Би Ти Ви, "Тази сутрин", 11 април 2008 г., 08.12 часа 
 
    Водещ Николай Бареков: 
    Добро утро. Вчера, новината от вчерашния ден, политическата, 
 е, че НДСВ се обърна срещу БСП и вътрешния министър Румен  
Петков и жълтата партия сериозно обмисля как да гласува днес на  
вота на недоверие, дали с "въздържал се", дали "за" или "против" 
 правителството. Гост днес на нашето предаване трябваше да бъде  
и представител на НДСВ, Милен Велчев, човекът, който за мен е  
царят, когато той не е в страната. Само че той отказа в  
последния момент с мотива, че НДСВ има решение да не коментира  
тази тема. По-късно високопоставен източник от партията ми  
довери лично на мен, че НДСВ не просто млъква днес, а се готви  
да направи радикален ход спрямо тройната коалиция, рязко  
движение, както той се изрази, но не уточни какво трябва да бъде 
 това движение, дали няма да се стигне направо до напускането на 
 тройната коалиция. Сега ще чуем позицията на един човек, който  
доскоро беше човекът, който на практика легитимираше царя в  
политическото пространство, беше неговата дясна ръка в НДСВ.  
Същият този политик вчера каза следното в парламента: "Не може  
да се прави операция "чисти ръце", когато едната ръка е заета да 
 се здрависва с престъпниците, а другата да прибира дял от  
тяхната незаконна дейност. Ако не предприемете необходимите  
мерки, остава ви шансът за операция "чисти крака", като просто  
си отидете от управлението." Думите са на Пламен Панайотов.  
Добро утро. 
    Пламен Панайотов: 
    Добро утро, г-н Бареков. 
    Водещ: 
    Г-н Панайотов, откъде тази енергия във вас да се обърнете по 
 такъв радикален начин срещу вашите бивши колеги? Вие бяхте  
участник доскоро в тройната коалиция. 
    П. Панайотов: 
    Категоричното становище в БНД, г-н Бареков, е, че това е  
първият вот в българския парламент от демократичните промени  
насам, който е гласуван единодушно от всички български граждани, 
независимо от техния цвят, от идеологията, която изповядват, и  
той е подкрепен от българските граждани. Поради което и този вот 
в парламента трябва да отрази наистина настроението на  
българското общество. На карта в случая е поставена съдбата не  
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на един министър, а съдбата на България. Поставени са на карта  
националните интереси. И в този смисъл позицията на БНД по нищо  
не се различава от онова, което ние по същество защитавахме като 
 отбор в предходния мандат на управление. В крайна сметка смея  
да твърдя, че в БНД е ядрото на отбора, който допринесе  
значително за приемането на България в НАТО и в ЕС. А сега какво 
 виждаме? Още на първата година от управлението на сегашната  
тройна коалиция България изостана от Румъния по изпълнение  
критериите за членство. На втората година ни бяха наложени  
специални мониторингови клаузи, по силата на които трябва да се  
наблюдаваме по един непредвиден дотогава ред в областта на  
правосъдието и вътрешните работи. На третата година имаме  
безпрецедентно посещение на председателя на ЕК по конкретен  
въпрос в страна член, при което ясно и категорично ни бе казано, 
 че с разговорите спираме дотук. Те с нас повече не искат да  
разговарят. Те ни предупреждаваха нееднократно, че трябва да  
направим необходимите стъпки за продължаване на реформата в тази 
 област. Ние все едно, че бяхме на развален телефон. И  
неслучайно три дни само преди да се дебатира вотът в парламента, 
 говорителят на ЕК отново напомни тази теза. За нас това какво  
означава, г-н Бареков? Трябва ясно да си дадем сметка, че през  
май месец не вече и само парите по предприсъединителните  
фондове, но и парите по структурните и кохезионния фонд ще бъдат 
 по всяка вероятност спрени. Ще бъдат наложени вече предпазни  
клаузи на България. Такъв прецедент е крайно неблагоприятен не  
просто за нас като българи, но и за имиджа на държавата по света 
 като цяло. 
    Водещ: 
    Това, което правите като изказване, какво конкретно имате  
предвид вие, че докато едната ръка се здрависва с престъпниците, 
 другата прибира дял от тяхната незаконна дейност? Всичко  
започна от едни СРС-та, в които един Иван Иванов се пазари,  
прави жега на един, на друг помага. Вие примерно имахте ли пари  
в предизборната кампания от производители на алкохол, да речем,  
на. . .  
    П. Панайотов: 
    Това е абсурд, г-н Бареков и категорично  не, разбира се. Но 
 това, което се случва в момента в системата на МВР, е нещо,  
което не е наблюдавано от демократичните промени насам в  
България, смея да твърдя. 
    Водещ: 
    Вие бяхте силовият вицепремиер в предишното правителство.  
    П. Панайотов: 
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    Точно така. 
    Водещ: 
    Пряко се занимавахте с МВР и с ЕС, начинът, по който трябва  
да сме адекватни. 
    П. Панайотов: 
    Какво се оказва, ще го кажа съвсем просто, за да се разбере. 
 В момента в МВР излиза, че никой не изпълнява функциите, които  
са му възложени по закон, нито политическото ръководство, нито  
професионалното ръководство. Представителите на политическото  
ръководство се занимават с оперативни функции. Оперативните  
ръководители и то от най-висок ранг пък се изразяват като  
политически лица. Те дават оценки на политическите партии, на  
правителството на България от съдебната зала, извън съдебната  
зала. Нещо повече. Оказва се, че вместо очакванията на  
българските граждани оперативните служби да имат своята агентура 
 в структурите на организираната престъпност, то е тъкмо  
обратното. Значи, структурите на организираната престъпност си  
имат своите агенти във висшето оперативно ръководство на МВР. 
    Водещ: 
    Дайте примери. 
    П. Панайотов: 
    Ами то примерът е очевиден със заместник-директора на ГДБОП. 
 Това е абсурдна ситуация, която поставя под въпрос сигурността  
и спокойствието на всеки български гражданин, на вас, на мен, на 
 всеки. Това означава, че в системата на националната сигурност  
в момента не просто не се поднася необходимото за гражданите  
спокойствие и увереност, че те могат да си гледат живота, както  
се казва, а тъкмо обратното, никой не знае какво ще му се случи  
във всеки един момент. 
    Водещ: 
    Защо вътрешният министър се оказа толкова важна фигура за  
управляващите?  
    П. Панайотов: 
    Ние можем само да предполагамеЕ 
    Водещ:  
    Защото, ако го бяха сменили преди една седмица, сега нямаше  
да вдигнете вие такава тупурдия в парламента и вашите партньори  
от НДСВ да се чудят и те как да реагират в тази ситуация? 
    П. Панайотов:  
    Така е, г-н Бареков. Ние можем само да предполагаме, къде  
обосновано, къде не. 
    Водещ: 
    Вашето предположение?    
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    П. Панайотов: 
    Но очевидно, че става въпрос за определени вътрешнопартийни  
зависими, за определени вътрешнопартийни боричкания, които за  
съжаление засягат сериозно националния интерес на България, за  
това става дума.  
    Водещ: 
    Зависимост между президента и вътрешния министър виждате ли, 
 както ГЕРБ го видя тази сутрин? Това, мисля, че е голямата,  
така, новина, че ГЕРБ си позволи да направи подобна оценка. 
    П. Панайотов: 
    Аз споделям разбирането, че в крайна сметка президентът и  
президентската институция, независимо от кого се представлява,  
не е институцията, която трябва да дава указания, по един или  
друг начин, за развитието на изпълнителната власт в България,  
особено когато трябва да се произнася по конкретни кадрови  
промени. 
    Водещ: 
    И голямата интрига сега - НДСВ, вашите колеги, които днес  
замълчаха, скриха се от медиите, готвят се за някакви резки  
ходове, резки движения, радикални мероприятия. Какво очаквате  
вие? Вие добре познавате тази партия. Добре знаете нейните  
механизми на взимане на решения. Какъв знак първо даде царят с  
това, че не беше на тройната коалиция, на тройния съвет, онзи  
ден? 
    П. Панайотов: 
    Аз не бих искал да се произнасям от името на НДСВ, още  
по-малко от името на царя. Но определено считам, че в крайна  
сметка и НДСВ, и ДПС ясно си дават сметка, че в момента са  
заложници на БСП във връзка с кадровата им политика в системата  
на националната сигурност. И неслучайно вчера от трибуната на  
българския парламент призовах колегите от НДСВ и ДПС да помислят 
 сериозно дали по този начин, с една криворазбрана лоялност,  
коалиционна лоялност, помагат на държавата или не. Ами в крайна  
сметка с тези хора ние през миналия мандат изведохме страната до 
 това да бъде реален пълноправен член на ЕС и на НАТО. Какво се  
наблюдава в момента? Не просто спиране на процесите на  
интеграция вече като пълноправни членове, а отдалечаване от  
всичко онова, което характеризира европейското членство. 
    Водещ: 
    Очаквате ли НДСВ да направи радикален ход? Ако те гласуват  
"въздържал се", на практика те подкрепят правителството. Това не 
 е толкова радикален ход. Аз останах с впечатление от вчера,  
разговорът, който водих с, така, високопоставен човек от НДСВ,  
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че те се готвят да правят някакви по-резки движения. Докъде  
могат да стигнат те днес в рамките на деня? 
    П. Панайотов: 
    От гледна точка на БНД, г-н Бареков, е изключително полезно  
и това трябва да се оцени по достойнство, че част от колегите,  
които са останали в НДСВ, вече започват да си дават сметка за  
онова, което ние, представителите на БНД, говорим от около две  
години. 
    Водещ: 
    Те дори с гласуването си днес, каквото и да е то, стига да  
не е позитивно за правителството, ще потвърдят, че вашата  
политика е била правилна. 
    П. Панайотов: 
    Категорично да и това е много важен момент и трябва да бъде, 
 пак казвам, оценено по достойнство. Разбира се, аз не очаквам,  
че днес правителството на България ще падне. Но едно гласуване  
дори и с "въздържал се" би било ясен политически знак, че така  
просто не може да продължава управлението на страната. 
    Водещ: 
    Ами всичко, ако е един пазарлък, най-обикновен, елементарен  
политически пазарлък? Защото днес два вестника пишат, че  
всъщност позицията на НДСВ е мотивирана не толкова от Румен  
Петков, а да могат да си сменят трима министри, които са близки  
с вас, Даниел Вълчев, Николай Василев и Веселин Близнаков.  
Понеже не им отърва да има трима министри, които всъщност не са  
от НДСВ, а са от БНД в правителството, близки до вас министри,  
те се пазарят да могат, вдигат шум около Румен Петков, за да  
може Румен Петков да си остане, но да си тръгнат техните  
министри, в кавички. И ще го постигнат в края на краищата, какво 
 им пречи. 
    П. Панайотов: 
    Кризата, г-н Бареков, в момента е от такова естество, че  
разминаването между думи и дела ще стане общоизвестно. Никой не  
може да се скрие вече зад каквото и да е. Тоест, ако има рязко  
разминаване между това, което е застъпено като позиция по  
същество, и политическото поведение, то очевидно ще бъде един  
страхотен автогол. Аз пак искам да припомня, че определено в БНД 
 считаме, че този вот вече е гласуван, той е подкрепен от  
българските граждани. 
    Водещ: 
    Добре, ама да ви каже, горе-долу, какъв сценарий може да се  
случи според това, което днес пишат вестниците. Днес те гласуват 
 "въздържал се", НДСВ, правителството остава. Минават десетина  
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дена. Почват ваканциите по великденските празници. Дотогава ще е 
 завършил вече разговорът. Хоп, сменят се тримата министри -  
Вълчев, Василев и Близнаков, сменят се още 1-2 човека от БСП.  
ДПС, ако реши, и то може да смени някой министър. Г-н Румен  
Петков остава. И това е, какво? И НДСВ вече си подкрепя  
правителството със "за". 
    П. Панайотов: 
    Да. Според нас от гледна точка теснопартийните интереси в  
опозицията, разбира се, стратегически е по-изгодно в МВР да не  
настъпят никакви промени, защото рано или късно българските  
граждани, не сега само на база проведените социологически  
проучвания, но реално със своя вот, било на предсрочни, било на  
редовни парламентарни избори, ясно ще покажат червения картон на 
 БСП. В това аз нямам никакво съмнение, г-н Бареков. Тук обаче  
вие повдигате и един за мен много по-важен въпрос, дали ние в  
момента като парламентарна и извънпарламентарна позиция сме в  
състояние не просто ясно и точно да дефинираме проблемите, а да  
предложим решение.  
    Водещ: 
    А да ги решите, да отидете на предсрочни избори, да влезете  
в парламента, пък после да имате собствена програма за  
управлението на МВР и на фондовете. Ето, г-н Цветанов си призна  
тази сутрин, че те на практика не са готови с програма. Трябва  
да се пише нова програма. Държавата е в друга ситуация. Събираме 
 днес експертите, казва той, и започваме да пишем нова програма. 
    П. Панайотов: 
    Така. В този смисъл от БНД считаме, че наистина с  
обединените усилия на опозицията в момента, на всеки, който  
действително не само на думи, но и с делата си доказва, че търси 
 алтернатива на БСП-управлението в страната, ние трябва да  
предложим вариант за излизане от кризата в страната. И искам  
специално да подчертая, че тази криза не е с единствено  
измерение секторът за национална сигурност. 
    Водещ: 
    Така. 
    П. Панайотов: 
    Тази криза е и вече по всички икономически показатели, това, 
 което се отнася до джоба на българския гражданин. В крайна  
сметка българинът какво очаква от всяка власт? Според нас в БНД  
две основни неща - първо, сигурност, спокойствие и увереност за  
неговия живот, за здравето му, за имуществото му, за неговите  
деца и, второ, да има реални условия и възможности да нараства  
неговият стандарт. В момента за сигурност въобще и дума не може  
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да става. А лошото е, че вече се поставя под въпрос и  
възможността човек реално да напредва в своя жизнен стандарт,  
както е нормално да се очаква, бидейки вече член на ЕС. 
    Водещ: 
    Така, една скоба да отворим тук. Вие смятате ли, вчера човек 
 от НДСВ в нашето студио направи голям комплимент на ГЕРБ, като  
каза, че Бойко Борисов, ако е бил останал навремето в МВР,  
нямаше да стигне до тази криза. Очаквате ли НДСВ да направи  
някакъв опит днес да се прикачи към ГЕРБ, да речем, или към вас, 
 някаква коалиция да се направи, да му се гарантира влизането в  
парламента и при това положение не се знае, могат да текат  
някакви тайни разговори, ще питаме и г-н Цветанов след малко, и  
при това положение НДСВ днес да гласува и правителството да  
падне? 
    П. Панайотов: 
    Аз вече изразих позиция, че не очаквам днес НДСВ да гласува  
правителството да пада. 
    Водещ: 
    Защото те вчера направиха голям маньовър, така, към Бойко  
Борисов. 
    П. Панайотов: 
    А що се отнася до разговорите, които се водят евентуално  
между други политически сили, разбира се, това е техен  
вътрешнопартиен и междупартиен въпрос. Аз не бих могъл да се  
произнасям дали такива разговори се водят между тези политически 
 сили или не. Категорично обаче искам да споделя разбирането в  
"Българска нова демокрация", което е и споделено сред  
представителите и наши партньори, смея да заявя, в ГЕРБ, че ние  
заедно бихме могли да направим много в защита на националните  
интереси на страната. 
    Водещ: 
    Г-н Цветанов, гледате нашето предаване, помолих ви да  
останете в ефир, за да следите ситуацията. Има ли някакви  
разговори вече, водени между вас и партия НДСВ, за явяване на  
изборите, съвместно, да речем, или някаква подкрепа да им  
окажете? Трябва да им дадете някакво лакомство, за да напуснат  
тройната коалиция. То не е проста работа. 
    Ц. Цветанов: 
    Разговори се водят с всички политически формации, но мога  
категорично да заявя от това студио, че изпълнителната комисия  
няма абсолютно никакви решения в посока за съвместно участие с  
когото и да било. Политическа партия ГЕРБ ще участва  
самостоятелно на предстоящите парламентарни избори, било то  
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предсрочни или редовни, а след спечелването на парламентарните  
избори в зависимост от гласоподавателите и конфигурацията в  
българския парламент, нов, тогава вече ще течат съответно  
консултации, ако ние не сме в състояние да съставим  
самостоятелен кабинет, но аз съм убеден, че това ще стане факт. 
    Водещ: 
    Добре, готови ли сте с някаква оферта към НДСВ днес, ако  
напусне тройната коалиция, да има някакво политическо бъдеще, да 
 им го гарантирате по някакъв начин? Или поне на групата около  
Милен Велчев. . . 
    Ц. Цветанов: 
    Политическа партия ГЕРБ не е гарант за който и да бил  
политически субект. Според мен идентификацията на всяка една  
политическа партия е работата и трудът, който трябва да направят 
 самите те. Така че не бих се ангажирал, а и се надявам, че те  
не очакват и такива гаранции за съвместни или каквито и да било  
участия преди изборите. 
    Водещ: 
    Очаквате ли НДСВ днес да гласува по друг начин, освен да  
подкрепи правителството с "въздържал се", или "за"? 
    Ц. Цветанов: 
    Аз мисля, че го казах в студиото преди няколко минути, че аз 
 специално очаквам да има и "против", като гласуване от  
парламентарната група на НДСВ, но това все пак е политическо  
решение и е работа на политическата формация НДСВ. 
    Водещ: 
    Всъщност не правим ли сега услуга на НДСВ като вдигаме  
толкова шум тази сутрин около тяхната позиция и така техният  
пазарлък да протече по-успешно и те да се преборят наистина да  
се сменят тия министри? 
    П. Панайотов: 
    Г-н Бареков, ако някой вдига шум. . . 
    Водещ: 
    Вдигаме им цената на НДСВ. Това правим тая сутрин. Цяла  
сутрин вдигаме цената на НДСВ в тройната коалиция. 
    П. Панайотов: 
    Жалко ще бъде наистина. . . 
    Водещ: 
    Те няма да посмеят да гласуват, защото остават на улицата  
утре. 
    П. Панайотов: 
    Жалко ще бъде наистина, ако цялата позиция на НДСВ се окаже  
основание просто за един политически пазарлък. 
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    Водещ: 
    На бас, че ще е така. Ще си говорим след Великден. 
    П. Панайотов: 
    Аз не твърдя обратното. Само споделям една обективна оценка, 
 струва ми се. 
    Водещ: 
    Готови ли сте за предсрочни избори? Въобще опозицията има ли 
 такава готовност? Има ли някаква алтернатива наистина, която  
утре може да бъде извадена, защото може да се критикува много  
г-н Румен Петков, но той има поне програма за реформи в МВР.  
Написа я, показа я, одобриха я? 
    П. Панайотов: 
    Основателен е вашият въпрос, г-н Бареков, и аз не случайно  
преди малко споменах, че от "Българска нова демокрация" сме  
инициирали разговори с представители на българската опозиция,  
евентуално да видим какви са нашите следващи политически  
действия, надявам се, съвместни. Част от тези действия  
определено трябва да бъдат поставяне на едно ясно и категорично  
изискване не само от името на българската опозиция, но и от  
името на българското общество, управляващите да представят в  
много къс срок, примерно, в рамките на 10 дни, преди,  
подчертавам, да излезем в парламентарна ваканция, пред  
българския парламент, как мислят според тях, че би могла  
България да излезе от кризата. Ако не направят това, според нас, 
 ние сме в състояние да предложим на българското общество пак в  
българския парламент да бъде обсъден изход от кризата, защото,  
г-н Бареков. . . 
    Водещ: 
    И как си го представяте? Операция "Чисти крака", както  
казвате вие, да си ходят. 
    П. Панайотов: 
    Ама то това е пътят в крайна сметка. Който не иска да  
проведе операция "Чисти ръце", в крайна сметка ще осъществи волю 
 или неволю операция "Чисти крака". В това нямам никакво  
съмнение. 
    Водещ: 
    Натискът отвън ли ще дойде и коментарът ви, така завършваме  
разговора, на посланик Джон Байърли, който се принуди човекът,  
той беше тук, в това студио, пряко се обърна към народ и към  
политици. Той го прави това, защото очевидно, че няма  
слушаемост. Вчера каза повече морал, даде много ясни знаци...  
затяга обръча. Каква ще бъде реакцията отвън в края на краищата? 
 Оттам ли ще дойде спасението? 
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    П. Панайотов: 
    Реакцията отвън е толкова категорична, колкото е и реакцията 
 отвътре и аз не бих искал да третираме това нещо като натиск,  
защото част, струва ми се, от съветниците на управляващите  
твърдят, включително и пред премиера, поне по публичните им  
изказвания. . . Ние с г-н Цветанов бяхме свидетели на г-жа Мая  
Манолова и нейните изказвания в "Дарик" в събота. Значи, част от 
 тези съветници твърдят, че в момента под натиск премиерът,  
видите ли, не можело да вземе решение, защото това щяло да го  
постави в. . . 
    Водещ: 
    Ще бъде натиск на опозицията. . .  
    П. Панайотов: 
    . . . неблагоприятно положение и какво, що и т.н. Значи,  
това е абсурдно, г-н Бареков. Тук не става въпрос за натиск.  
Напротив, тук става въпрос за подпомагане вземането на едни  
правилни управленски решения, които не просто отговарят на  
волята на българския народ и на нашите партньори от НАТО и от  
ЕС, а те просто отговарят на нашите съществени национални  
интереси. 
    Водещ: 
    Благодаря за това гостуване в нашето студио. И Пламен  
Панайотов не очаква днес правителството да падне. Според него  
НДСВ в края на краищата ще подкрепи правителството, но със знак  
"въздържал се". Малко по-различни са очакванията на партия ГЕРБ. 
 Според тях по-вероятно е част от НДСВ днес да гласува и  
"против" това правителство. И двете страни смятат, че има  
някаква зависимост между вътрешен министър и президент, или пък, 
 че вътрешният министър прави по някакъв начин заложник тройната 
 коалиция на своята персона. Днес ще има някаква развръзка все  
пак в рамките на деня, когато ще се гласува вотът на недоверие,  
но очевидно, че интересните новини ще продължат отвъд този вот,  
освен ако правителството не вземе да падне. 
 


