
След оставката си царят да се извини 

08 юли 2009 г/, в. Труд 

С Николай СВИНАРОВ, лидер на БНД, разговаря Таня Джоева 

- Г-н Свинаров, след краха на НДСВ на 5 юли лидерът Симеон Сакскобургготски подаде 

логична по думите му оставка. Вярвате ли, че конгресът ще я приеме? Или царят отново 

ще тропа с химикал по катедрата, както след неуваженото му желание да се преименува 

партията. 

- Дали царят ще подложи оставката си на одобрение от конгреса, не зная. Но мисля, че не би 

трябвало да бъде предмет на гласуване. 

- Защо? 

- Царят създаде партията. И ако волята му да напусне е искрена, оставката не би трябвало да 

подлежи на коментар от конгрес. Така, както и други негови съдбоносни решения не бяха 

гласувани от висшия форум. Според мене това е третата оставка, която царят подава. 

- Как така? 

- Какво, ако не оставка, бе желанието му, изразено на конгреса през юни 2007 г., да се смени 

името на партията, както и вие припомняте. Това беше първата оставка. Втората беше по 

същото време, когато отказа да излезе от управляващата коалиция. Помните, че възможността за 

излизане от властта не беше подложена на гласуване. Царят категорично заяви, че той е устроен 

по друг начин и не може така да напуска управлението на страната. 

- Вследствие на което напуснахте вие. 

- Това беше политическата причина да се отделим от НДСВ. И тогава, и сега казваме, че 

участието на НДСВ в тройната коалиция е пагубно за НДСВ. За жалост се оказахме прави. 

Лошото е, че е пагубно и за всички политици в НДСВ. Сред тези, които се отделихме, и сред 

тези, които останаха, има личности, които заслужават по-дълготрайно присъствие в политиката. 

- Правилно откроявате успешните лица на НДСВ. Закъсня ли царят с подаването на 

оставка? Ако се бе оттеглил по-рано, можеше да им даде по-добър шанс за успех? 

- След 4 г. в това управление и общо осем във властта е трудно един политик да оцелее. Не се 

сещам за пример, който да ме опровергае. 

- Не казвате дали царят закъсня с оттеглянето си? 

- Това е личен въпрос. Но и той, и НДСВ имаха по-големи шансове да оцелеят за по-дълго, ако 

правеха политика. Факт е, че в последните 2 г. в НДСВ не прави това. Дали царят е в основата 

на явлението, или го търпи, няма значение. Той е лидер на тази формация. А при липса на 

политика оставането в политическия живот може да се случи само в държави от други 

географски ширини. А не в страна, член на ЕС. 

- Казвате, че оставката му е личен въпрос. Друг личен въпрос - имотите на царя не са ли 

също казус, който натежа фатално върху цялата партия? 

- Имаше механизми партийните и личните въпроси да не се смесват. Но оставката няма нищо 

общо с имотите. 



- За НДСВ се знае, че нищо не се случва без одобрението на царя. Лошият резултат няма 

как да не се дължи и на Симеон Сакскобургготски. Така ли е? 

- Без съмнение. 

- През 2001 г. НДСВ спечели милионна подкрепа, сега отломката НДСВ взе ... 127 340 

гласа. Дължи ли царят извинение на гражданите си за политиката, която доведе до този 

срив? 

- Всички в политиката дължат извинение особено когато са управлявали осем години. Царят не 

прави изключение. 

- А защо НДСВ не правеше политика, г-н Свинаров? 

- Когато приемеш участие в толкова тежка коалиция, когато върху теб са възложени голяма част 

от негативите, и никаква част от позитивите, е трудно да оцелееш. Разгромът на НДСВ беше 

отдавна предизвестен. 

- Май само евроизборите бяха допинг за бившата ви партия. 

- Евроизборите бяха нещо по различно. Няма да коментирам нито твърденията за прехвърляне 

на гласове, нито за личния авторитет на Меглена Кунева. Факт е, че на евроизборите НДСВ се 

представи достойно. Но месец по-късно се провали. 

- Успехът на Кунева поставя въпроса дали царят не се сеща за успешните си лица само по 

време на кампании? 

- Царят от 2001 г. насам има около себе си кадърни политици, част от които се изградихме 

благодарение на личния му авторитет и опит. Казваме, че ГЕРБ щяла да управлява с непознати 

лица. Нима през 2001 г. ние бяхме по-познати? 

- А защо НДСВ “изпуснахте” Бойко Борисов? Той беше ваш кандидат-депутат преди 4 г. 

- Не НДСВ изпусна Бойко Борисов, а Бойко Борисов навреме напусна НДСВ. Решението беше 

негово и беше във връзка с това, че НДСВ влезе в коалиция, която нямаше перспективи. 

Резултатите на НДСВ и на БСП на 5 юли го доказаха категорично. Правителството продължава 

да прави отчети за великите си дела.Но не само българските граждани продължават да живеят 

зле, а тенденцията е кризата да се задържи още година-две. Световната икономическа криза има 

отношение. Но преди няколко месеца премиерът твърдеше, че тя щяла да ни подмине. Когато не 

можеш да изпълняваш бюджета, но не желаеш да го променяш, тогава правиш лоша политика. 

Това е разликата между БСП и НДСВ - едната прави некадърна политика, а другата - никаква. 

- От 4 г. насам НДСВ непрекъснато отдава спада на доверие към себе си на коалицията с 

БСП. Но вълната ГЕРБ доказа, че мнозинството от гражданите гласува и срещу 

присъствието на ДПС във властта. 

- Но ДПС не търпи негативи. Има повече депутати в 41-вото НС, отколкото в 40-ото. Има 

повече гласове в страната, отколкото на предишните избори. Има повече български гласове, 

отколкото през 2005 г. Но ДПС за разлика от НДСВ прави политика. Независимо дали тя се 

харесва на останалите партии. И друг път съм се изявявал като адвокат на ДПС, макар че тя 

няма нужда от такъв. Резултатите им са показателни. 

- Ще оцелее ли НДСВ без царя и в дълбока извънпарламентарна опозиция? 

- Скептичен съм. Не искам оценката ми да прозвучи като лична вендета. Първо, нямам 

основание за отмъщение, второ, не гоня карез на царя и НДСВ. Но мисля, че поне два мандата 



България трябва да има център-дясно управление, за да може да излезе на достоен европейски 

път. 

- Тоест чухме реквиема за НДСВ? 

- Реквиемът започна отдавна. Малки пролуки и двама евродепутати не могат да променят факта, 

че НДСВ не правеше политика. Част от българските граждани продължават да изпитват 

уважение и почит към царя. Но този тип сантименталност има период на изживяване. И този 

период приключи. Негативът от участието в тройната коалиция трудно ще бъде изживян. 

- Вие от БНД чувствате ли вина за слабия резултат на бившите си съпартийци? Все пак 

доведохте до разделение, което не остана без последствия. 

- Не мога да си простя, че на последните президентски избори НДСВ не излъчи кандидат. 

Същото не направи и през 2001 г., когато беше даже първа политическа сила. Нежеланието да 

участваш в политиката беше началото на предизвестения край. 

- Страхувате ли се, че новата власт ще направи ревизия на последните две управления, г-н 

Свинаров? 

- Не се страхувам. Надявам се да я направи. Това не е реваншизъм. Ако не се прочистим от 

миналото, нямаме шанс да строим по-добро бъдеще. Никой не ми е искал съвет, а е лошо да 

даваш непоискани съвети. Но ще си го позволя - новата власт трябва да направи проверка на 

всичко през последните 20 г. Може да погледне и по-назад. А след това да направи контрол и на 

днешния ден, тоест и на самата себе си. Българските граждани вече не биха простили участие в 

корупционни схеми по високите етажи на властта, преки връзки с олигархията и мафията. 

- Греши ли Бойко Борисов, че се доверява на напълно неизвестни лица? 

- Не, и искам специално да го поздравя. Ако в правителството му влязат стари муцуни, един 

Свинаров например, няма да има минута толерантност. Новите хора имат шанс за по-

продължителна толерантност. 

- Колко дни давате на новата власт - 100 или 800? 

- За да ни оправи ли? 

- За да ни оправи. 

- Българските граждани разбраха, че никой няма да ги оправи. Всеки трябва и сам да направи 

нещо за себе си. Иначе е осъден на бедност и безработица. 

- Започвате работа като адвокат. А какво става с партията БНД? 

- Една от възможностите е да се опитаме да я изградим, защото евроизборите показаха, че не 

сме го направили. Впрочем след провала на 7 юни и председателят Свинаров подаде оставка. 

Предстои конгрес. Но това едва ли е интересно за гражданите, след като БНД взе 11 679 гласа на 

евровота 

 


