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Николай Свинаров: БНД няма да търси коалиции с управляващите в момента  
 
Преди по-малко от седмица се роди най-новата партия у нас – Българска нова демокрация. 
Избраният за неин председател Николай Свинаров коментира за Bpost целите на 
политическата сила и нейното място на политическата карта. Според него са наложителни 
реформи в секторите на отбраната и сигурността. Бившият министър на отбраната сподели, 
че в бъдеще БНД не трябва да прави коалиции с партии от тройната коалиция, защото 
тяхното тяхното управление е вредно за България.  
 
Откакто Ви избраха за председател на Българска нова демокрация настоявате, че тя 
няма да е лидерска партия. Защо предпочитате такава структура? 
 
Ние смятаме, че колективните решения в политиката имат повече стойност от 
индивидуалните. Те имат по-голяма подкрепа и по-голяма перспектива за на добри 
политически намерения. Освен това смятам, че ние всички сме равни, между нас няма изявен 
лидер. Фактът, че аз бях номиниран и избран означава, че аз съм се съгласил това да се 
случи. Няма някакви особени причини аз да бъда лидерът. Така че колективното начало ще 
бъде основно в дейността на партията. 
 
Можем ли да считаме, че това е опит, почерпен от политическата сила,  в която 
участвахте преди това? 
 
Това е опит, почерпен и от участието ни в НДСВ, но и от други партии в българския 
политически живот, които до голяма степен се изявяват като лидерски. Аз лично се надявам 
в Българска нова демокрация това да не се случи и колективното начало да бъде решаващ 
фактор.  
 
На учредителния конгрес на БНД решихте в структурата на партията да влезе един 
уникален за България орган - Съвет на регионите. Защо го създавате? 
 
Основната цел е да се създаде възможност всички региони да имат равно участие в 
създаването на политиката на страната. За нас е изключително важно държавата еднакво да 
участва във всички региони. И в крайна сметка стандартът на живот във всички населени 
места да бъде приблизително еднакъв. Ние живеем при едно огромно различие на стандарта, 
например между столицата и малките населени места, особено в покрайнините на държавата.  
 
Това трябва да се преодолее, защото всички български граждани имат еднакви права по 
Конституция, и трябва да се намери механизъм за тяхното гарантиране и реализация. 
 
Направи впечатление, че на конгреса не присъстваха представители на СДС и ГЕРБ. 
Знаете ли какви са причините? 
 
И на мен ми направи впечатление, но не сме ние хората, които трябва да тълкуват 
причините. Ние тълкуваме факта, че те са били поканени. Отсъствието си трябва да обяснят 
самите те. 
 
Изявихте желание да се ситуирате в дясно-центристкото политическо пространство. Не 
е ли твърде пренаселено там? От кого ще намерите подкрепа? 
 
От партии може и да е пренаселено. Но има много дясно мислещи избиратели в България, 



които не са припознали своята политическа сила, зад която да застанат на евентуални 
избори. Нашата цел е да обединим десния избирател, давайки му още една алтернатива. 
Надявам се, че организационното и структурно изграждане на партията още повече ще даде 
възможност това да се случи.  
 
Някои опозиционни лидери вече обещаха, че по никакъв повод няма да се коалират с 
БСП и ДПС. Вие можете ли да обещаете такова нещо или сте отворени за диалог с 
всички? 
 
Аз мога да го обещая в личното си качество. Това обаче е въпрос на решения на партийните 
органи. Във всеки случай политиката, която реализира тройната коалиция, е политика вредна 
за България. И ние нямаме никакво основание да желаем или допуснем коалиране с партии 
от тази коалиция след парламентарните избори. 
 
Казвате, че политиката на тройната коалиция е вредна за България. Кога го разбрахте? Защо 
излязохте от НДСВ и управлението чак в края на 2007 година? 
 
Случи се в края на 2007 година, защото ние твърде дълго работихме за реализиране на 
национални приоритети. Да напомним, че ние бяхме против управление на БСП и ДПС при 
първото гласуване в парламента на правителство с мандат на БСП.  Политическата 
конюнктура обаче изискваше България да има управление. Това можеше да стане само с 
участие на НДСВ във властта. 
 
Сигурно си спомняте колко дебати имаше вътре в НДСВ. За добро или за лошо лидерът на 
партията отстояваше позицията, че трябва да участваме в това управление с оглед 
реализиране приоритетите на страната.  
 
За нас основните съмнения настъпиха след реализирането на основния външнополитически 
приоритет - пълноправно членство в Европейския съюз. И всъщност от началото на 2007 
година започнаха да се развиват процеси, които нас в политически план не ни 
удовлетворяваха. Тези процеси ни караха или да променим нашите принципи и цели, с които 
влязохме в политиката или да променим организацията, в която участваме.  
 
На конгреса на 3 юни миналата година се опитахме да променим политическата насоченост и 
евентуално участието на НДСВ в коалицията. Това не се случи. И фактическият повод, който 
се създаде с изключването на петима наши колеги, всъщност доведе до  решението за 
отделяне на много хора и създаване на най-голямата опозиционна парламентарна група - 
Българска нова демокрация.  
 
Тройната коалиция извърши ремонт на кабинета. Това ли бяха промените, които 
очаквахте? Достатъчни ли са? 
 
Промените се правят от премиера и мнозинството. Не сме очаквали някой да се съобразява с 
нашата визия за промени. Нашите анализи, а и нашите 25 мерки, които ние предложихме на 
правителството за излизане от кризата, се отнасят до ресори, в които не се направиха 
промени.  
 
Но пак казвам - това са действия, които премиера и мнозинството реализираха. Дали 
промените са за добро, ще покаже бъдещето. Ние като български граждани искаме да е за 
добро, но като политици не очакваме добро развитие на това управление до края на мандата.  
 
Вие бяхте министър на отбраната, от друга страна следите процесите в коалицията. 



Уволнението на министър Веселин Близнаков заради несправяне с професионалните 
задачи ли е или е по политически причини? 
 
Аз не мога да тълкувам волята на мнозинството за смяна на който и да е от министрите. 
Оценили са, че е необходима промяна в този сектор. По никакъв начин не мога да дам оценка 
на работата на министър Близнаков. В края на краищата оценката са я дали управляващите 
като са взели това решение.  
 
Николай Цонев застана на поста министър на отбраната, а той беше на работа там и по 
ваше време. Как ще коментирате  компроматите, че когато вие бяхте министър, е 
имало конфликт на интереси между поста на Цонев и частния му бизнес? 
 
За всеки един политик има складирани папки, които в подходящ момент се вадят. Случаят с 
твърдението за конфликт на интереси беше приключил още преди 4-5 години. Установи се, 
че конфликт на интереси практически няма. Това си го спомням добре, защото наистина в 
този период бях министър на отбраната. Не мисля, че подобни твърдения към момента 
означават нещо различно от това, че към момента няма какво друго да се изнесе за господин 
Цонев.  
 
Все пак желая успех на новия министър, защото трансформацията на българската армия и 
цялостната реформа в Министерството на отбраната има нужда от по-високи темпове на 
развитие.  
 
Казвате, че са необходими промени? Какво трябва да се промени в сферата на 
отбраната? Какви политики трябва да се проведат? 
 
Не мога да давам рецепти. Във всеки случай, не очаквам до края на мандата да успеят да 
приключат напълно реформите. От една страна е твърде малко времето. От друга страна все 
пак се надявам да се задвижат някои от спрените процеси, например във връзка с 
модернизация на армията.  
 
Да поговорим и за МВР накрая. След трусовете в системата бяха предприети реформи. Като 
бивш председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Вие имахте някои 
предложения – например да се създадат специални закони за някои структури в сектора на 
сигурността. Правилни ли са промените, които в момента извършват управляващите? 
 
Нашата идея беше идея, която касаеше сектора за сигурност като цяло. Предложенията ни за 
закони бяха за тези специални служби, които от началото на промените действащо по едни 
укази от по една страничка. Става дума за Национална разузнавателна служба и за 
Национална служба за охрана. Предложенията за такива закони обаче бяха връщани от 
Министерски съвет и не можаха да влязат в пленарна зала.  
 
Така че предложенията не бяха за промени в структурите на МВР. МВР си има закон, който 
урежда структурите му. Аз обаче към днешна дата по никакъв начин не съм запознат с 
предприетите реформи в МВР. Може да има такива, но те не са достигнали до парламента, а 
и публично не са дискутирани, за да мога аз да кажа своето мнение.  
 
Във всеки случай това, което се предлага да се изпълни в МВР, аз не бих го нарекъл 
реформа, а опити за заздравяване на системата. Дано министър Михаил Миков успее. 
Твърдях като  
председател на Комисията, а днес с още по-голяма увереност твърдя, че реформата в МВР е 
много изостанала.  



 
Основният проблем, който възникна в последните месеци - срастването на политическа власт 
и сенчест бизнес, трябва да се реши със структурни и кадрови промени в МВР. Надявам се 
новият министър да има силата и волята да го направи.     


