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- Има ли сценарий за сваляне на правителството, както каза премиерът, и БНД ще
участва ли в него, г-жо Шулева?
- Сценарий за дестабилизация няма.Липсва сценарий за добро управление от страна
на тройната коалиция. Защото по-добрият вариант бе тя да подготви сценарий как
да се усвоят европейските пари. А не сега г-н Барозу да казва, че от българите
получават само обещания, но никога конкретни факти. Най-често употребяваната
дума в тройната коалиция сега е “екшън план”, т.е план за действие. Това
означава липса на действие, което през последните три години ни доведе до срама
и позора, който берем пред цяла Европа.
- А сценарий за уличен натиск има ли?
- Подобни хипотези са смешни,а нещата в България са много сериозни. Едва ли
протестите на земеделските производители, които се борят всеки ден за хляба си,
влизат в нечий сценарий! Те просто искат справедливост.
- Вие какво решение предлагате?
- Ако бях на мястото на земеделския министър, нямаше да подписвам заповеди за
излизане в отпуск, а щях да командировам всички свои служители от министрество и
агенции по всички проблемни места. Нормално е тези хора да протестират. А
опозицията не подстрекава никого. Министърът има няколко хиляди души армия и за
2-3 дни проблемът може да бъде решен. А не да говори празни приказки.
- Участва ли опозицията и БНД в създаването на негативен имидж на страната и
изкуствено създаване на скандали?
- Е, премиерът и в това ни обвини. Спомня ли си той, че още веднага след петия
вот на недоверие Българска нова демокрация призова кабинета в 10-дневен срок да
предложи в парламента антикризисна програма. И да се получи нормален дебат в НС.
Нищо подобно не се случи, призивът ни се подмина с презрение и високомерие. Ние
обаче изготвихме кратка програма “25 стъпки обратно към Европа”, с които
предложихме да възстановим доверието на ЕС към нас. Но и те бяха подминати с
пренебрежение.
- Опозицията изглежда като в насипно състояние. Какви варианти за действие
имате?
- Опозицията иска отговори от управляващите. Но няма шанс в нормален диалог да
ги получи - такъв е правилникът на НС. Ние вече имаме разговори с основните
опозиционни сили да обеденим позициите си по определени политики.
- Какви по-точно?
- Политики по отношение на селското стопанство, на сигурността на гражданите, на
финонсово-икономическата стабилност. Следващите 1-2 седмици ще продължим диалога
по намиране на сходните позиции и ще коментираме резултата със симпатизантите
ни.
- Как опозицията ще може да управлява заедно?
- Най-важното за обединените действия на опозицията е да се види какви прилики
има по отношение на отделните секторни политики между различните политически
сили. Ако искаме утре да управляваме, трябва да кажем какво по-добро ще направим
от сегашните управляващи за българските граждани. Това е най-важното. А не да
правим митинги и да викаме по площадите. Трябва да видим каква е другата
политика, която ще помогне на България да възстанови репутацията си.
- Ето - опозицията не е обединена. Едни искат митинги, другите цивилизован
диалог. Има ли такава формула, че никой от опозицията да не се чувства изигран?
- Опозицията не може да бъде единна във всяко действие. Не зная доколко “Атака”
е дясна, за да се говори за еднинна дясна опозиция. Ето - те разчитат на уличен
натиск, а други разчитат на диалога. Ние искаме разумни и прагматични действия,
обединяване по принципи, а не безпринципно поведение. Такова беше оставането на
НДСВ в коалицията след 2007 г.
- Забелязва се странно сближаване между ГЕРБ и “Атака”, дори между ГЕРБ и ДСБ.
БНД мисли ли за такава възможност?
- Българска нова демокрация не се е създала като партия, за да тича и да се качи
на файтона, на която и да било друга политическа сила, само за да влезе в
парламента. Ако има диалог между ДСБ и ГЕРБ, не виждам нищо лошо. Защото всеки

път ни обвиняват, че не говорим помежду си, а когато го правим, все ни упрекват
в сближаване. Напротив, и ние имема срещи с ДСБ, с ГЕРБ и такъв диалог трябва да
бъде подкрепян. Не случайно БНД създаде интерпарламентарния съюз. Друг е
въпросат дали в рамките на тези срещи могат да се сближат позиции, да се намерят
допирни точки, които да прераснат в обща предизборна или следизборна платформа
за управление.
- Бойко Борисов предложи президентът да направи служебен кабинет, а това НС да
бъде предсрочно прекратено.
- Г-н Борисов в момента е в такава позиция ,че може да прави само предложения.
В което няма лошо. Вотът показа че не можем да свалим кабинета. Ако това беше
станало, вариантите бяха ново правителство със завъртане на мандат или
предсрочни избори със служебен кабинет.
- БНД какво предпочиташе?
- След като искаме вот на недоверие, за нас няма друга алтернатива, освен
предсрочни избори.
- Дори с цената да не влезете в парламента?
- Разбира се. Това не е драма за нас. Една нормална съвременна политическа класа
трябва да се изгражда и да бъде в управление, в опозиция, дори извън парламента.
- Волен Сидеров предложи опозицията да състави обща платформа и да има единен
кандидат за премиер. Реално ли е?
- При едни следващи избори всяка политическа сила има своята платформа. В
политическия спектър има партии с различни позиции за бъдещето на страната. За
БНД “Атака” е политическа сила, с която не можем да направим коалиция. С всички
останали без управляващите сега можем да водим диалог.
- Костов намекна, че опозицията трябва да бойкотира Народното събрание от
септември.
- Още след петия вот предложихме да започнем да бойкотираме отделни заседания на
НС. Няма необходимост да легитимираме повече една законодателна дейност, която
не решава проблемите на България. Излизане и напускане на парламента означава
увеличаване на подкрепата за управляващите. Защото като напуснем, на наше място
ще дойдат хора, които ще се присъединят най-вероятно към НДСВ. И така ще
увеличат подкрепата за управляващите. Дори единственият депутат на ГЕРБ Лъчезар
Иванов като напусне, на негово място трябва да влезе Нонка Матова, която преди
години се беше определила като войник на царя. Същото се отнася и за “Атака”. И
коалицията като нищо ще приближи цифрата 200.
- Опозицията възможно ли е да се яви с общи листи на изборите, както искат от
ВМРО, и така да покажете, че всички сте срещу това управление?
- И това е възможно по принцип. Само че съм против целта и цената - за да станем
депутати, давайте да се обединим с който и да е. Дори да има обща листа, това
няма да донесе повече гласове. Защото няма да има кой да повярва. Днес
опозицията трябва да даде отговор - как, с кои хора и с какви идеи трябва да има
общо управление. Ако не го направи - няма да може да бъде фактор в следващото
управление.
- Изследвания сочат, че хората са убедени - заедно с управляващите страдате от
болестта алчност и злоупотреба с власт. Това е страшно, настроението е срещу
цялата политическа класа!
- Проблемът на сегашната политическа система е заключен в недостатъчно
демократичната постсоциалистическа конституция. И най-кадърните и брилянтни
българи да бъдат избрани мажоритарно в НС, освен статисти, които да натискат
бутоните, в нищо друго няма да се превърнат. Защото по конституция депутатите не
могат да изпълняват най-основното си задължение - законодателна дейност.
Законите се правят от министрите и техните експерти. А не от депутатите. Трябва
ВНС, което да промени това, както и да намали броя на депутатите - 240 са
прекалено много. И така ще можем от министреска република да станем реална
парламентарна демокрация.
- Казват, че след вота на недоверие е започнала предизборната кампания, за БНД
така ли е?
- БНД вече е в предизборна кампания. Ние имаме готов проект на предизборна
програма, която ще обсъдим този месец с избирателите. Затова почивка няма да
имаме.

