
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Политическият съюз ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ включва „Да, България“, ДСБ и Зелено движение.

В ядрото на Европа се влиза 
само с реални реформи

Корупцията е основната 
спънка по пътя към Шенген

България може и  
трябва да бъде зелена

на стр. 3 на стр. 3

БЕЗПЛАТНО ИЗДАНИЕ

на стр. 6

Големият въпрос, който стои 
днес пред България, е: къде е на-
шето място във все по-ясно очер-
таващата се перспектива за ЕС 
на различни скорости. 

Преминаването на Съюза 
в режим на различни траек-
тории на интеграция за раз-
лични страни и групи от дър-

жави в момента изглежда като неизбежност или 
поне като необходим етап. Преди отново да бъде 
формулирана цялостна и обхващаща всички части 
на континента визия за общо политическо бъдеще, в 
рамките на отделните политики и еволюцията на съюз-
ните институции, ще надделяват националните приори-
тети на различните членки.  По време на този процес в 
различни области ще се оформят коалиции .... 

България има определени 
спънки в отношенията си с ЕС 
заради тежки вътрешнополити-
чески проблеми, които ни зле-
поставят пред европейските ни 
партньори. Ние бяхме приети в 
европейското семейство с ком-
промис, като ни беше наложен 
така нареченият механизъм за 

сътрудничество и проверка в областта на правосъди-
ето и вътрешните работи. Вече 12 години ние не можем 
да се откачим от тази примка, тъй като нашите власти 
не дават знаци за напредък по тези въпроси. Правят се 
нагли имитации, които нямат за цел реална положител-
на промяна, а са опити за заблуждаване на Брюксел, но 
там „не пасат трева“, както се казва...

Имаме прекрасна природа, а 
дишаме мръсен въздух. Имаме 
378 км крайбрежие, а масово хо-
дим на море в чужбина. Земята 
ни дава от векове разнообразни и 
вкусни плодове и зеленчуци, а се 
храним с боклуци. Имаме всички 
условия да сме енергийно неза-
висими чрез възобновяеми енер-

гийни източници, а сме заложници на чужди интереси и 
технологии от миналия век. Как стигнахме до това поло-
жение и има ли начин България да се развива в посоката 
на устойчивото развитие и зелената икономика, каквато 
е тенденцията в развитите страни от ЕС?

Не само има начин, а това е единственият път да до-
гоним в развитието си нашите партньори в ЕС и да съз-
дадем условия за конкурентоспособна... 

БЪЛГАРИЯ МОЖЕ МНОГО ПОВЕЧЕ В СИЛНА ЕВРОПА

ЕВРОПЕЙСКИ
ИЗБОРИ 2019

26 МАЙБЪЛГАРИЯ 
МОЖЕ МНОГО ПОВЕЧЕ

В СИЛНА ЕВРОПА

БЪЛГАРИЯ
МОЖЕ МНОГО
ПОВЕЧЕ
В СИЛНА 
ЕВРОПА 

НАШИТЕ КАНДИДАТИ

НАШИТЕ ЛИДЕРИ

   Аз съм Албена и съм  
Зелена – като душа, по-
минък и цвят на очите. 
Кандидатирам се, за да се 
завърнат младите хора в 
България, да има модер-
на икономика и съхранена 
природа, а храната да е 
чиста и здрава и да се про-
извежда в малки...

Европа, ‚‚третият пол”  
и политическите мошеници

Бъдещето е в биоземеделието, 
и високите технологии 

Искам България на масата  
за решения, а не в менюто

на стр. 2 на стр. 7на стр. 2

  Европа е важна. Това не 
е клише. Две трети от бъл-
гарите искаме страната 
ни да е част от ЕС, да е в 
сърцето на силна Европа. 
Но все пак често се за-
трудняваме да отговорим 
“Защо?”. 
   Аз имам отговор. Защо-
то Европа е мир, свобода 
и богатство. Тези държави 
и общества...

  В дипломацията има 
правило, че една страна 
винаги трябва да е около 
масата, на която се взи-
мат решения, защото, ако 
не е, може да се окаже в 
менюто. Като депутат в 
Европейския парламент 
главната ми задача ще 
бъде да върна доверието 
към България на нашите 
европейски партньори...



2 май 2019 г. Европейски избори 2019

Купуването и продаванетона гласове е прест ъпление!

13

(продължава от стр.1 )

с които тръгнахме заед-
но по пътя на промените, 
но не влязоха в ЕС, днес 
не живеят в мир. Всички 
те - и Грузия, и Армения, 
и Молдова, и Украйна, и 
бивша Югославия, пре-
живяха кървави войни, а 
децата им растат в свят 
на замразени конфликти 
и страх от насилие. Всич-
ки те днес са по-бедни от 
нас, които - поради лошо 
управление, корупция и 
страх от реформи - имаме 
най-ниските доходи в ЕС. 

Мирът е най-висшето 
човешко благо. Толкова 
важно, че сме склонни да 
не мислим за него, когато 
го имаме. Той е най-важно-
то, което можем да оста-
вим на децата си. Мирът и 
свободата да се развиват, 
работят и забогатяват спо-
ред качествата, образова-
нието и усилията си. Но 
мирът не е даденост - днес 
виждаме как лудостта на 
Брекзит, предизвикана от 
ловки мошеници, вече съ-
бужда насилието в Север-
на Ирландия… 

И когато родни поли-
тически мошеници, при-
крити зад патриотични и 
консервативни маски, ра-
ботят срещу Европейския 
съюз, нека сме наясно - 

те работят срещу мира в 
нашето общество, срещу 
шансовете за богатство 
на нашите граждани и на-
шите деца. 

Когато Нинова, Ма-
решки и Джамбазки каз-
ват, че искат да отидат в 
Европейския парламент, 
за да се борят с „третия 
пол“, те просто лъжат. ЕП 
не определя броя на по-
ловете. Те са си два, със 
и без Джамбазки. И преди 
всичко - ЕС няма никакви 
правомощия да определя 
половите или семейните 
отношения в България. 
Това не е територия на ев-
ропейското право, а на на-
ционалното. Едни обще-
ства са по-консервативни, 

като българското. Други 
са по-либерални, като 
шведското. И решаваме 
сами, по национален за-
кон и Конституция, семей-
ните въпроси. Джамбазки 
в Брюксел нито може да 
помогне, нито да попречи. 
Той е спрял „третия пол“ 
колкото е спрял Второто 
пришествие. 

Но има други въпроси, 
по които Европа мо же да 
помогне на всеки българ-
ски гражданин. „Демо-
кратична България“ може 
да бъде много по-богата, 
по-щастлива и по-спра-
ведлива в силна Европа. 
Но това няма да стане с 
евтин популизъм и измис-
лени теми. Това изисква 

българските депутати в 
ЕП да се съсредоточат 
върху важните въпроси: 

1. Европейското  
правосъдие 

Всички българи очак-
ват повече справедливост 
от Европа. Често напраз-
но. Общото европейско 
правосъдие едва прави 
първите си крачки с избо-
ра на първия европейски 
Главен прокурор. 

Следващият Европей-
ски парламент ще е реши-
телен за въвеждането на 
общи правила за налагане 
на закона в целия ЕС. 

Излишно е да казвам, 
че по този въпрос ГЕРБ, 
БСП, ДПС и останали-
те мошеници не правят 
нищо. Те се страхуват от 
силна европейска проку-
ратура, а не я подкрепят. 

2. Европейски  
енергиен съюз

Европа е най-голямата 
икономика, най-големи-
ят пазар и най-големият 
потребител на енергия в 
света. Заедно ние можем 
да наложим на всеки про-
изводител и търговец на 
енергия ниски цени, си-
гурни доставки и справед-
ливи правила. Това може 
да даде на българските 
домакинства ниски цени, а 

на българския бизнес - си-
гурност и конкурентност. 

Но това означава край 
на корупционните схеми 
на енергийната мафия. 

Излишно е да казвам, 
че ГЕРБ, БСП, ДПС и оста-
налите мошеници не пра-
вят нищо. Те обслужват 
енергийната мафия, а не 
се борят с нея. 

3. Европейската  
отбрана и сигурност 

Най-силната светов-
на икономика трябва да 
може да се защитава. От 
нелегална миграция, от 
тероризъм, от кибератаки 
и всяка друга заплаха за 
сигурността на половин 
милиард европейци. Съ-
юзът между режимите на 
Ердоган и Путин поставя 
Европа, и особено гранич-
ните държави на Изток, в 

голям риск. За да се за-
щитим, за да се развива-
ме в сигурност и да дадем 
спокойствие на общество-
то си, ние имаме нужда от 
Европейска отбрана. 

ГЕРБ, БСП, ДПС, и 
тъй наречените “патри-
оти” обаче тръпнат да 
не ядосат батковците и 
спонсорите си в Кремъл и 
Анадола. Мошениците не 

говорят за Европейска от-
брана. Те не се борят със 
заплахите за сигурността 
ни, а с измисления “трети 
пол”. Такива политици не 
ни трябват. Трябва ни ал-
тернатива, трябва ни про-
мяна. Трябва ни победа 
на демократите в центъра 
и дясното, на демокра-
тичната общност, защото 
България може много по-
вече в силна Европа.

Радан Кънев

ЕВРОПА, „ТРЕТИЯТ ПОЛ“ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ МОШЕНИЦИ

ИСКАМ БЪЛГАРИЯ НА МАСАТА ЗА РЕШЕНИЯ, А НЕ В МЕНЮТО
(продължава от стр.1 )

а на самите българи – в 
нашите способности  да 
гарантираме мястото на 
България около масата, 
около която ще се реша-
ва бъдещето на Европей-
ския съюз. След  Брекзит 
и възхода на националпо-
пулизма  в Европа за нас, 
българите, е жизненоваж-
но да попаднем в ядрото, 
в сърцевината на евро-
пейската интеграция. За-
сега сме в периферията 
й: формално вътре в ЕС, 
но без сериозно влияние 
върху важните решения,  
защото дванадесет годи-
ни след присъединяването 
ни към ЕС България е все 
така най-бедната държава 
членка, а корупцията у нас 
е голяма, особено по висо-
ките етажи на властта.  

За мен като кандидат 
за представител в Евро-
пейския парламент това е 
истинско предизвикател-
ство подобно на онова, 
пред което бяхме изправе-
ни в края на 80-те и нача-
лото на 90-те години. Гор-
дея се с това, че участвах 
в този процес, че бях част 
независимите и съответно 
опозицията срещу кому-

нистическия режим. Горд 
съм с това, че бях сред 
създателите на СДС и на 
вестник „Демокрация“, че 
бях първият ръководител 
на  неговия междунаро-
ден отдел и осъществях 
международните контакти 
на новосъздадената де-
мократична коалиция, а 
после – първият външно-
политически съветник на 
президента Желю Желев, 
заместник-министър на 
външните работи и в  две-
те ‚сини“ правителства – 
на Филип Димитров и на 
Иван Костов, посланик на 

България в Италия, Вели-
кобритания, Франция, и 
два пъти в ООН – Ню Йорк. 
Като дипломат послание-
то ми беше, че България 
е демократична държава 
и заслужава да бъде член 
на НАТО и на Европейския 
съюз. Сега посланието 
ми ще бъде, че България 
може да остане пълноце-

нен и активен член на Ев-
ропейския съюз със свой 
силен глас и достойно 
участие в реформите, кои-
то му предстоят. Защото 
националният интерес на 
България е бъдещият Ев-
ропейски съюз да бъде 
единен и силен,  граж-
даните му да го чувстват 
близък и разбираем, да 
познават институциите му  
и да усещат подкрепата 
му за благосъстоянието и 
сигурността си. Сега тази 
връзка невинаги е здра-
ва и именно това създава 
почва за антиевропейски-

те спекулации на нацио-
налпопулистите от вся-
какви видове и разцветки, 
все повече насърчавани и 
подкрепяни от авторитар-
ния режим на Путин, чия-
то основна външнополи-
тическа цел е отслабване 
на Европейския съюз. 

В Европейския пар-
ламент ще бъда посла-

ник на демократичната 
общност, чийто ентусиа-
зъм и борбеност позво-
лиха присъединяването 
на страната ни към двете 
основни организации на 
Свободния свят: НАТО 
и ЕС. Масивното при-
съствие на партиите на 
статуквото в последния 
Европейски парламент – 
БСП, ГЕРБ, ДПС – които 
вече десетилетия наред 
се сменят във властта и 
са отговорни за бавното 
развитие на Отечеството 
ни, за нереформирната 
съдебна система, за бед-
ността и корупцията , е на 
път да обезвери нашите 
европейски партньори, че 
България е в състояние на 
стъпи на краката си. До-
верието към страната ни е 
разклатено. Ние, бъдещи-
те евродепутати от „Де-
мократична България“, ще 
бъдем доказателство, че 
демократичната общност 
у нас я има, че се е обе-
динила, че се засилва., че 
продължава да е истин-
ската гаранция и надежда 
на европейска България.

В Европейския пар-
ламент ще се боря да  се 
промени начинът, по който 
се разпределят средства-

та от европейските пари, 
за да стигнат до малки-
те и средните фирми, до 
фермерите, до активните 
граждани, до сериозните 
неправителствени орга-
низации, до образовател-
ните, научните и култур-
ни институции и дейци. 
Сега те се разпределят 
от корумпираната власт и 
често изкривяват пазара 
вместо да го развиват, за-
силват местните олигарси  
вместо да ги отслабват, 
задълбочават проблема с 
корупцията вместо да го 
решават.

Много важна цел за 
мен ще бъде да се про-
мени медийната ситуация 
у нас, където според ав-
торитетната организация 
„Репортери без граница“ 
България е на 111-о мяс-
то по свобода на медиите. 

Ще се боря европейските 
средства да не отиват у 
манипулативни и непро-
фесионални медии, близ-
ки до властта. 

От началото на годи-
ната неуморно обикалям 
българските градове, сре-
щам десетки хиляди хора 
по улиците, където пре-
карвам по пет-шест часа 
на ден. Масово хората  
споделят с мен гнева  си от 
последните корупционни 
скандали, от „Апартамент-
гейт“, от „къщите за тъщи“, 
които засегнаха всички 
партии на статуквото. На 
всички казвам: има ал-
тернатива на кражбите, 
на некадърността и лъжи-
те.  Една жена в Силистра 
преди време въздъхна: „То 
хубаво, г-н Тафров, но как 
с тия айдуци да се пребо-
рим да ни чуят в Европа?“. 
Отговорът ми на нея и на 
всички е: като ги сменим 
с вота си, той е най-сил-
ното оръжие на гражда-
нина. Гласувайте с номер 
13, преференцията за мен 
е 102!

България може да 
застане високо в силна 
Европа!

Стефан Тафров

„Най-силната световна икономика трябва да може 
да се защитава. От нелегална миграция, от терори-
зъм, от кибератаки и всяка друга заплаха за сигур-
ността на половин милиард европейци…… ГЕРБ, БСП, 
ДПС и тъй наречените „патриоти“ обаче тръпнат 
да не ядосат батковците и спонсорите си в Кремъл и 
Анадола. Мошениците не говорят за Европейска от-
брана. Те не се борят със заплахите за сигурността 
ни, а с измисления „трети пол“.

„То хубаво, г-н Тафров, но как с тия айдуци да се пребо-
рим да ни чуят в Европа?“. Отговорът ми на нея и на 
всички е: като ги сменим с вота си, той е най-силно-
то оръжие на гражданина.“
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В ЯДРОТО НА ЕВРОПА СЕ ВЛИЗА САМО С РЕАЛНИ РЕФОРМИ
(продължава от стр.1 )

на „(не)желаещите“, кои-
то  имат еднаква степен и 
траектория на развитие, 
а също така и споделено 
доверие. 

В момента най-ясно се 
откроява групата на стра-
ните, в които връх вземат 
националпопулистки упра-
вления. Сред тях най-ви-
дими са Унгария, Италия и 
Полша. Това са държави, в 
които под знака на силна 
риторика в полза на на-
ционалния суверенитет и 
връщане към корените и 
традицията, се установяват 
неоавторитарни режими. 
Популизмът и „политиката 
на идентичностите“ са само 
маркетингова стратегия за 
експлоатация на страхове-
те на големи групи от насе-
лението, които не виждат 
ясно своето място в голе-
мите промени, случващи се 
на глобалната сцена. Под 
тази опаковка съдържа-
нието винаги е едно: разру-
шаване на демократичните 
институции и гаранциите за 
правовата държава, агре-
сивни посегателства срещу 
съдебната власт, медии-
те, културни и академични 
институции и – в крайна 
сметка – установяване на 
механизми на системна ко-
рупция. С изключение на 

Полша, всички тези тенден-
ции са тясно преплетени 
със засилване на влияние-
то на Кремъл – икономиче-
ско, енергийно, политиче-
ско и корупционно. А след 
Русия идва Китай....

Без, засега, да са тол-
кова ясно обозначени, 
към тази група спадат и 
още няколко държави: 
България и Румъния, а в 
някои отношения и Чехия 
и Словакия. В българския 
случай Борисов, без да ар-
тикулира цялостна полити-
ческа доктрина като Орбан 
или Качински, в политиче-
ските си и управленските 
си практики възпроизвеж-
да целия рецептурник на 
тези режими. В някои от-
ношения, той всъщност из-
превари по време Унгария 
и Полша. 

Наличието на тази гру-
па държави се превръща 
във все по-голямо предиз-
викателство пред поддър-
жането на единството на 
ЕС. Това вече е повод за 
други страни членки да 
обосновават своя интерес 
от оформяне на различ-
ни траектории и групи на 
интеграция. Иначе казано 
– поддържат и защитават 
идеята за ЕС на няколко 
скорости.

Що се отнася до Бъл-
гария, то големият въпрос 

е:  ще позволим ли трай-
но да влезем в групата на 
нео-авторитарни коруп-
ционни режими под все 
по-силното влияние на 
Кремъл? Ще допуснем ли 
тази група да се превърне 
в трайна периферия на ЕС 
и ние отново, да се ока-
жем в нея и в качеството 
си на „най-верен сателит“ 
на Москва?

Тези въпроси имат 
съвсем конкретни полити-
чески и институционални 
измерения. Корупционни-
ят неоавторитаризъм от 
путински тип не е някак-
ва културна нагласа или 
метафизична субстанция. 
Става дума за съвсем 
конкретни практики в об-
ластта на правосъдието, 
службите за сигурност, 
независимите регулатори, 
медиите, изборните про-
цеси, академичните и кул-
турните институции.  Пре-
довратяването на подобно 
развитие у нас е свързано 
с провеждането на реши-
телни реформи във всички 
тези сфери. С други думи, 
ако ние продължаваме да 
бавим реформата в право-
съдието и особено в проку-
ратурата, ако поддържаме 
службите си за сигурност 
в състояние на будна кома, 
ако превръщаме незави-
симите си регулатори в 

поредните тефтерчета на 
Филип Златанов, ако заду-
шаваме медиите, ако си за-
тваряме очите пред факта, 
че има опасност цялата ни 
академична сфера да ста-
не придатък на Библиоте-
карския институт, твърдо 
сме обречени да останем в 
периферията на ЕС.

Има няколко съвсем 
конкретни инструмента, 
от чието прилагане зави-
си дали България ще по-
еме към група държави, 
които формират ядрото 
на Съюза: удовлетворява-
нето на изискванията по 
механизма за наблюдение 
върху българското право-
съдие, присъединяването 
към Банковия съюз, из-
пълняването на реалните 
политически предпостав-
ки за прием в Шенген, 
участието в създаването 
на ефективна европейска 
прокуратура чрез избор 
на силен европейски про-
курор, силна ангажира-
ност в процесите по из-
граждане на европейска 
отбрана в координация с 
НАТО и гарантирането на 
независимостта и свобо-
дата на медиите у нас. 

Преди няколко дни ев-
ропейският комисар по 
правосъдие Вера Йоуро-
ва съобщи, че не очаква 
наблюдението в областта 

на правосъдието да от-
падне до края на мандата 
на настоящата Европей-
ска комисия. Това съоб-
щение фактически слага 
край на всякакви надеж-
ди за скорошно присъе-
диняване към Шенген или 
лесно интегриране в Бан-
ковия съюз, доколкото 
състоянието на правосъ-
дието и върховенството 
на правото са политиче-
ски предпоставки и за 
двата процеса. 

В предстоящата кам-
пания всички политически 
сили ще се противопоста-
вят на идеята за Европа на 
няколко скорости. Едни ще 
броят лешници в шокола-
дите, други ще борят двой-
ни стандарти, трети ще 
спират джендъри. Един-
ствено важният въпрос 
обаче е кой може да напра-
ви необходимите реформи 
така, че България да си га-
рантира мястото в ядрото 
на ЕС и да не се превръща 
в аргумент за оформяне-
то на източно-европейска 
периферия на Съюза. И 
този въпрос има кристал-
но ясен отговор: единстве-
ната политическа сила, 
която е доказала, че знае 
как и има волята да прави 
реформи, е „Демократич-
на България“. На полити-
ческия пазар просто няма 

нито една друга формация, 
която може да направи по-
добна заявка.

Вашият глас за нашата 
листа е глас за реална и 
силна политическа алтер-
натива. 

Просто е.... 

Христо Иванов

КОРУПЦИЯТА Е ОСНОВНАТА СПЪНКА ПО ПЪТЯ КЪМ ШЕНГЕН
(продължава от стр.1 )

в народната ни мъдрост. 
Не ни приемат и в шен-

генското пространство, и 
то по същите причини. Ако 
пътувате от Русе за Си-
листра, ще ви направи впе-
чатление километричната 
колона от камиони, които 
чакат часове да преминат 
по Дунав мост. Подобно е 
положението на КПП Кула-
та, в посока Гърция. Това 
чакане струва на икономи-
ката ни огромен финансов 
ресурс, защото основни-
ят износ на България е за 
Европейския съюз. И това 
е само един нагледен при-
мер за вредата от факта, 
че не членуваме в Шенген, 
вреда за българската ико-
номика, за малкия и сред-
ния бизнес, за туристиче-
ския поток изобщо. Трябва 
да си даваме сметка, че 
членството ни в Шенген би 
означавало спестяване на 
много време, което струва 
пари. Загубите от чакане-
то по граничните пунктове 
на товарите се изчислява 
на стотици милиони евро 
на година. Още повече, 
спестените средства от въ-
трешния контрол, могат да 

се насочат към укрепване 
на външните граници на 
Съюза, а това означава и 
допълнителни пари за Бъл-
гария като външна грани-
ца. И не на последно място 
– България извън Шенген е 
имиджов проблем, защото 
това ни изпраща в графата 
„втора скорост“, графата 
на „неблагонадеждните“

Иначе нашите власти 
гордо заявяват, че сме из-
пълнили всички техниче-
ски критерии, а само през 
миналата година бяха 
засечени два пробива на 
ГКПП Аерогара София.  И 
то по време на българско-
то европредседателство, 
на най-важния ни грани-
чен пункт, бяха пропус-
нати без проверка пътни-
ци на полети от Франция 
и Ливан. А скандалът с 
продажбата на българско 
гражданство? Дамата по-
дала сигнала, открито зая-
ви в медиите, че парите от 
тази далавера отиват в ка-
сата на една от партиите в 
управляващата коалиция. 
Сега точно кандидатите 
на тази партия най-сил-
но роптаят срещу „безо-
бразията на брюкселска-
та бюрокрация“. Искали 

„Европа на отечествата“, 
което, преведено от руски, 
означава – „искаме от ЕС 
пари, но не ни дръжте 
сметка как ще ги харчим и 
раздаваме“. Христоматий-
на наглост!

Всичко това показва, че  
причините за неприемане-
то ни в шенгенското прос-
транство не са технически, 
а чисто политически. Защо-
то Европа не приема лип-
сата на политическа воля 
за радикална промяна във 
вътрешната политика на 
страната ни. Сгъстяването 
на корупционните скандали 
и отсъствието на справед-
ливо правоприлагане са 
спирачката на приемане-

то на България в Шенген.  
Нека не забравяме, че от 
ЕС, освен че ни чуват, много 
добре виждат как „усвоя-
ваме“ европейските пари 
и как се разпределят пор-
циите в тесните обръчи на 
управляващата олигархия. 
Вземете пример с тези, кои-
то са си построили къщи за 
гости, а този, който разда-
ва парите за тях, се издиг-
на до министър. А апарта-
ментите? А магистралите? 
А енергийните проекти с 
руснаците? И още, и още 
корупционни схеми…

Друг много важен по-
литически аргумент на 
партньорите ни,  за скеп-
тицизма им да не ни допус-

нат в Шенген е ненадеж-
ността на системата ни за 
сигурност при опазване 
на чувствителна инфор-
мация. Това е тема, която 
не се дискутира публично, 
но има сериозно значение 
като критерий за оценка. 

И ако преди няколко 
години Германия, Франция 
и Холандия бяха основно 
препятствие пред нашата 
страна за членство в шен-
генското пространство, 
напоследък най-остро се 
противопоставя Унгария. 
Известно е, че приятелят 
на Борисов – Виктор Ор-
бан, е много чувствителен 
по темата „нелегална ими-
грация“. В тази връзка, 
унгарците са установили 
че имигрантският поток, 
идващ от България, е ор-
ганизиран и контролиран 
с мълчаливото съгласие 
на българските власти. 

Това са само една част 
от причините България да 
не се възползва от въз-
можностите, които ни дава 
Европейският съюз за 
развитие на българската 
икономика и увеличава-
не благосъстоянието на 
българските граждани. И 
очевидно вината за това 

не можем да отдадем на 
„безобразията на брюк-
селската бюрокрация“, 
а става дума за тежки-
те вътрешнополитически 
проблеми в България, 
свързани със злоупотреба 
с власт и присвояване на 
огромни средства от стра-
на на управляващите.

Каквото и да се говори 
преди предстоящите избо-
ри за Европейски парла-
мент, едно е ясно – за да 
се защитават българските 
интереси в европейските 
институции, България има 
нужда от друго, чисто лице 
в Европа. Защото името 
на нашата страна днес се 
свързва с перифразирания 
девиз: „В България коруп-
цията прави силата“.  

Ние от „Демократична 
България“ предлагаме на 
българските избиратели, 
в наше лице, да подкрепят 
политическата алтернати-
ва, която има воля и сила 
да се пребори с пороч-
ния управленски модел в 
страната.

За да докажем, че  
България може много  
повече в силна Европа.

Атанас Атанасов

Атанас Атанасов, съпредседател на Демократична 
България и председател на ДСБ

Христо Иванов, съпред-
седател на Обединение 
„Демократична България“  
и председател  
на „Да България“
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Най-тъжното зрелище на света е 
самопречупил се човек. Не – пречу-
пен от непреодолима сила. А – са-
мопречупил се, просто ей-така, за 
по-голямо удобство. Наши приятели 
и съратници, които се самопречуп-
ват в последните месеци и седмици 
– името им е легион. Гледаме ги в 
медиите, червим се заради тяхната 
гузност в интернет.

На този фон листата на „Демокра-
тична България“ дойде като стимули-
ращ хладен душ в жегав юлски ден. 
Гледаме и се питаме: „У нас има чак 

толкова много непречупени хора?”. 
Можело да има хора, ходещи с 

изправени походки, разгърнати ра-
мене и вдигнати глави? Хора, кои-
то след 10-15-20 години тормоз от 
страна на силните на деня не са 
вдигнали бялото знаме? И ни гледат 
с онзи открит поглед, който в други 
листи няма да видим. Там погледите 
са хитри, високомерни, оядени, за-
плашителни, съблазнителни, само-
доволни, тарикатски, мазни, ковар-
ни, двулични, глупави или коварни. 
Но открити погледи вън от листата 
на „Демократична България“, тряб-
ва да се търсят със свещ.

Не знам, дали да поздравя умни 
лидерски преговори, или демокра-
тичен процес, разгръщащ се сред 
почтени хора – но крайният вид на 
листата наистина говори на всички 
категории нормални хора, все още 

останали в България. 
Логично е Радан да води листата, 

тъй като той е най-разпознаваемата 
фигура извън центъра на София. Хо-
рата в страната гледат него и, когато 
се натъкнат на изедници на своята 
природата – Тома Белев, когото поз-
дравявам за решението да се включи. 
Привържениците на зелените каузи, 
които в Европа са вече на прага да до-
минират обществения дебат (т.е. след 
като счупиха гръбнака на неонаци-
стите), също виждат себе си в листата 
на „Демократична България“. 

Онези, които ценят сериозния 
дипломатически опит, имат Стефан 
Тафров; новото поколение, вижда-
що себе си най-вече като модерно, 
европейско и толерантно, има Ма-
рия Спирова и Росен Богомилов. 
Аз си имам една докторантка – Да-
ниела Божинова, и една завършила 

при мен курсистка в Политическа 
академия „Атанас Буров” – Цецка 
Бачкова. Да не говорим, че вечно 
живата общност на рокендрола има 
Васо Гюров – човека, от чието парче 
„Чичо”, представено в Летния театър 
през 1987 година, всъщност започна 
българската демокрация. Децата на 
80-те пък виждат Стоян Михалев.

Тази листа е най-въодушевява-
щото нещо, което българската по-
литика е предлагала в последното 
поне десетилетие. Единствено тя 
представя „европейско лице” на 
България за европейските избори.

Гласуването за Демократична 
България на тези избори ще е израз 
на собствено гражданско достойн-
ство, заявка – „Аз не съм се пречу-
пил”.  

Просто е.
Евгений Дайнов

ЕВРОПЕЙСКОТО ЛИЦЕ НА БЪЛГАРИЯ

Прочута реч на Пе-
рикъл, изречена 
преди 25 века, 

дава отговор. В нея той 
хвали атиняните, съз-
дали образцова форма 
на държавно управле-
ние, даваща достъп до 
властта на всички сво-
бодни граждани спо-
ред достойнствата им 
и независимо от богат-
ството и званието, пре-
връщайки участието в 
управлението в благо-
родно задължение. 

Перикъл тактично 
премълчава, че неанга-
жираните и невежите, 
избягващи публичния 
си дълг, са били нари-
чани със звучното име 
idiotes.   

Съзнателните жите-
ли на полиса са толе-
рантни и законопослуш-
ни. В Атина се допускат 
чужденци, които не се 
преследват, а гражда-
ните изтъкват предим-
ствата на своя демо-
кратичен живот и чрез 
примера си искат да 
убедят другите, че ма-
кар свободата да ги е 
направила чувствителни 
към благата и удобства-
та, към образованието 
и изкуствата, все пак 
не ги е изнежила като 
воини и като защитници 
на града. 

През вековете име-
то „Европа“ става на-
рицателно за процеса, 
при който все повече 
различни хора стават 
„граждани“.

Модерната нация 
като нов, огромен и въ-
ображаем полис посте-
пенно включва милиони 
в политическата игра, 

дори и невключваните 
от атинската демокра-
ция – жените, необра-
зованите, дори хората с 
друг цвят на кожата.

Гражданите-съоте-
чественици са по дефи-
ниция с равни права, а 
всеки роб, стъпил на те-
риторията на модерната 
нация, става свободен 
човек. 

Утопии за  вечен 
мир, за обединение 
около „общата човеш-
ка природа“, за включ-
ване на всички в една 
гражданска общност, 
подчинена на всеоб-
що валидни закони и 
морални императиви, 
рамкират новия полис.

Освен в утопиите 
друг видим ефект на по-
лиса е в политическите 
идеи за достойнството и 
неотнемаемите права на 
човека, валидни отвъд 
всяка конкретна рели-
гия или култура.  

Този идеал посте-
пенно е облечен в офи-
циални международни 
документи, в Хартата на 
правата и в заклеймява-
нето на „престъпления-
та срещу човечеството“, 
макар че и до днес да-
леч не обхваща цялото 
човечество.

Чешкият философ 
дисидент Ян Паточка, 
станал жертва на тайни-
те служби през 1977 г., 
нарича същия античен 

принцип „полис/поле-
мос“ – общество-спор, 
базирано на рационал-
ното и ангажирано учас-
тие на всички граждани 

във властта. 
Резултатът е ново-

то „Ние“ – общност, 
обединена не толко-
ва в името на кръвта, 
прадедите и традиции-
те, колкото в името на 
истината, критичния 
разум, солидарността, 
търпимостта, грижата 
и общото благо.     

Още Платон преду-
преждава за рискове-
те при демокрацията 
– отсъства ясен ред и 
еднозначен авторитет, 
лесно отпадат забра-
ни и морални спирачки, 
стига се до лошо въз-
питание на младежите, 
народовластието ражда 
тълпи, подвластни на 
всевъзможни страсти, 
суета и волунтаризъм 
без граници, трудно и 
бавно се взимат общи 

решения,  а тълпата 
лесно бива манипулира-
на от демагози и пр. 

През вековете се по-
явяват множество други 

критики, които също не 
са за подценяване – гла-
сящи, че демокрацията 
предлага свободи само 
за богатите и образо-
ваните, че грижата за 
индивуалните интере-
си винаги деформира и 
подменя тази за общото 
благо, че гражданската 
общност задължител-

но деградира до клиен-
телизъм и лобизъм, че 
демосът е подвластен 
на митове и колективни 
мании и пр.  

Европейската исто-
рия учи как, чрез не-
разумна реализация, 
демократичната мечта 
може да се превърне 
във фантастична уто-
пия с разрушителни по-
следици.

Кое в този идеал ос-
тава неунищожимо след 

25 века? От какво не мо-
жем да отстъпим? При-
ложим ли е у нас?

У нас демократична-
та по конституция дър-

жава не принадлежи на 
„свободните гражда-
ни“, а е отчуждена от 
тях, както сочи фразата 
„Обичам родината, мра-
зя държавата“ и страда 
от критично ниска пред-
ставителност. 

Тук предизборните 
обещания лесно се за-
бравят, а законите се 
кроят според коруп-
ционни и клиентелист-
ки схеми. Ненаказани 
остават епохални прес-
тъпления като КТБ, а 
властимащите подхвър-
лят облаги на собстве-
ната си администрация 
по безогледен, срамно 
битов начин.

У нас систематич-
но се нарушава разде-
лението на властите, 
уронва се престижът 
на съда, преследват се 
магистрати и прокура-
турата се превръща в 
маша за политически 
и олигархически по-
ръчки. Под този натиск 
медиите пропадат до 
окаяното 111-о място в 
света, застрашавайки 
свободата на словото – 
най-критичното условие 
за съществуване на де-
мократичен ред.

У големците се кул-
тивира усещане за 

безотговорност и без-
наказаност. Отделни 
групи предявяват смеш-
ни претенции, уж оси-
гуряващи им абонамент 

за демокрацията – този 
бил гражданин, защото 
не е селянин, друг бил 
умен и красив, трети 
бил образован, четвър-
ти бил софиянец трето 
поколение, пети бил де-
мократ от едно време…

Нетърпимостта об-
зема травмираните от 
непостигналия целите 
на „нежната революция“ 
преход поколения: меж-
ду бедни и богати, меж-
ду образована и богата 
София и бедната, сла-
бо образована провин-
ция, между живеещите 
тук и по света, между 
русофили и русофоби, 
между американофили 
и американофоби, меж-
ду дигитални и недиги-
тални поколения, между 
обитаващи различните 
информационни балони. 

Публичността е пре  -
върната в хаос от ядо-
сани, самотни индивиди, 
между които щъкат де-
магози, купувачи на гла-
сове, самозвани гении 
и всезнаещи блогъри, 
просто сноби и тролове. 
Сериозният граждански 
разговор изглежда не-
възможен. Всеки руши 
разговора и търпимост-
та, основата на полиса. 
Така се излюпват „прин-

ЩО Е ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ?
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След края на Втора-
та световна война Евро-
па се изцели от някол-
ковековната „травма“, 
от която боледуваше в 
продължение на четири 
столетия след края на 
своето Средновековие. 
Става дума за нейната 
дълбока разделеност, от 
една страна, на атлан-
тическа – осъществява-
ща се отвъд океанските 
простори и глобализи-
раща старото „христи-
янско човечество“ – Ев-
ропа, представлявана от 
Франция, Великобрита-
ния, Холандия, Испания 
и от друга – на вътрешно-
континентална (герман-
ска), търсеща разширя-
ване на своето „жизнено 
пространство“ от центъ-
ра на континента и все 
по-антагонистична на 
първата. От тази фатал-
на разделеност, „взри-
вила се“ в първата по-
ловина на ХХ век в двете 
световни войни, страте-
гически печелеше, поне 
от началото на ХІХ век, 
единствено евразийска 
Русия. И ето: след 1945 
г. и двете по-раншни „Ев-
ропи“ узряха за своето 
историческо помире-
ние. В лицето на Конрад 
Аденауер, Шарл дьо Гол, 
Джузепе ди Гаспери, го-
лемите християндемо-
кратически „строители“ 
Западът се обедини и 
Европа стана Евро-Ат-
лантика, стана глобални-
ят демократичен Запад.

За съжаление, „изце-

лението“ дойде твърде 
късно. Цяла Централна 
и Източна Европа бяха 
погълнати от съветска 
Евразия на Сталин и не-
говите наследници. По-
ловин век страните от 
нашия регион – направо 
може да се каже – бяха 
погребани за Европа. В 
тях Европа съзнателно 
бе изтривана, излича-
вана, забравяна. Ние, 
по-възрастните генера-
ции помним, че нашата 
собствена европейска 
история от 1878 г. на-
сетне бе буквално из-
тласкана от паметта на 
българите. Удивително 
бързата ни урбанизация 
и модернизация още в 
края на ХІХ век, решител-
ното ни свързване в една 
„кръвоносна“ стопанска 
система със страните от 
Централна Европа, евро-
пейското равнище на об-
разованието и културата 
ни, многопартийната ни 
политическа система 
(една от най-модерните 
за времето си), всичко 
това бе подменено от 
някакво митическо евра-
зийско „братство“. Ние 
трябваше да забравим, 
че сме европейци. Ние 
бяхме подготвяни (още 
през 1963 г.) да станем 
република на Съветския 
съюз.

И ето, възкръсва-
нето ни за европейско 
битие дойде след побе-
дния край на Студената 
война – подир победата 
на обединения Запад, 

на обединената Европа 
и Евро-Атлантика. След 
близо половин век ние 
най-сетне вдишахме от-
ново европейския въз-
дух, в който се бе роди-
ла България на Новото 
време. Бавно и с много 
трудности установихме 
демократичните поряд-
ки, с които по-младите 
дотам свикнаха, че вече 
ги приемат като „при-
родна даденост“.

Трябва да си дадем 
сметка днес, че ако въз-
кръсването на страната 
бе резултат от глобална-
та победа на глобалния 
Запад, то нейното де-
мократично устрояване 
бе резултат на нашите 
усилия – на онези поли-
тически дейци и активни 
граждани, които днес (с 
определено пренебре-
жение) наричат „старата 
десница“, но към които 
отдавна вече се присъ-
единиха и най-будните 
и образовани от мла-
дите генерации (които 
пък – без да е ясно кое е 
възмутителното в това – 
противниците определят 
като „умните и красиви-
те“). И това устрояване 
бе извършено от всички 

нас в едно непрекъснато, 
изтощително противо-
борство с „евразийската“ 
популация – в началото 
далеч по-многобройна и 
далеч по-добре „въоръ-
жена“ от нас. И все пак 
ние успяхме.

Ето защо обаче, ко-
гато на политическата 
сцена днес се появяват 
и стремително се ум-
ножават най-различни 
(псевдо-) консерватори, 
националисти, нацио-
налпопулисти, които ни 
залъгват с някаква ал-
тернативна Европа „на 
отечествата“, с някакъв 
обобщен фобиен разчо-
вечаващ „либерализъм“, 
който щял да ни „залее“ 
с „мигранти“ и „джен-
дъри“, поне ние тряб-
ва да покажем здрава 
имунна система. Поне 
ние – щом сме, както 
казват, „старата десни-
ца“ (старостта невинаги 
е нещо лошо, особено в 
политиката) – трябва да 
устоим днес за връща-
нето си в Европа, да не 
позволим да бъдем във-
лечени в повторни нейни 
разделения (на „Брюк-
селска“ и „Вишеград-
ска“, на „либерална“ и 

„традиционна“, на демо-
кратична и национал-ав-
торитарна).

Всъщност ние би 
трябвало най-добре да 
знаем, че няма „алтер-
нативна“ демокрация: 
няма националистична 
демокрация, няма де-
мокрация на „силната 
ръка“, няма демокрация 
за мнозинството срещу 
„малцинствата“. Всички 
тези „алтернативи“ са 
само отваряне на пътя за 
нови (или стари) форми 
на авторитаризма – и в 
последна сметка за за-
връщане в Евразия.

Европа векове на-
ред е била населявана 
от една верово-култур-
на общност, идентифи-
цираща себе си като 
Christianitas („Христи-
янското съобщество“). 
Всички етноси и народи 
в нея са принадлежали 
на Christianitas, възпита-
ли са се в Christianitas, 
бавно и постепен-
но са секуларизирали 
Christianitas. В този сми-
съл европейското обще-
ство е по-старо от на-
ционалните общества на 
Европа. Тези последните 
са създали специфични-

те си физиономии всъщ-
ност в неговото лоно.

И ето ние би трябвало 
да знаем колко болезне-
но е да бъдеш откъснат 
от това лоно, колко па-
губно е това. Не можем 
– с демократичния опит, 
който вече имаме, да си 
позволим да участваме в 
руинирането на европей-
ското общество, което 
безразсъдно се готвят 
да извършат т. нар. „нови 
консерватори“, нацио-
налисти и националпо-
пулисти в редица страни 
на континента ни. Не мо-
жем да си позволим да 
не се противопоставим 
на всички псевдосоциа-
листически, псевдопа-
триотически, русофил-
ски и „брюкселофобски“ 
партии и движения у нас, 
които се готвят да вър-
шат същото в новия Ев-
ропейски парламент.

Да, ние всички сме ге-
нерацията на синовете и 
дъщерите на изцелената 
Европа. Не можем да се 
съгласим да участваме в 
разболяването й отново. 
Знаем, че от това печели 
само Евразия.

Калин Янакиев

ципните“ критици на де-
мокрацията, критикува-
щи я в името… на самия 
Народ. Те не търсят 
граждани, а зоват към 
агресивна  защита на  
„българщината“ и към 
преследване на всич-
ко „чуждо“. Шири се 
брутален националпо-
пулизъм, управляващ 
единствено страхове, 
омрази, паранои, трав-
ми и комплекси.

Вместо разумна 
грижа за уреждане на 
държавата въпросните 
патриот-демагози се за-
нимават с исторически 
самохвалства и обвине-
ния към роми, турци, чуж-
денци, евреи, емигран-
ти, бежанци, джендъри, 
толерасти, соросоиди, 
брюкселски бюрократи и 
зелени човечета. 

Други извадиха от 

нафталина призрака на 
геополитиката и започ-
наха да говорят нае-
дро за Русия, Германия, 
САЩ, Турция, България. 
Те не виждат в своите 
„геополитически сили“ 
човешки творения, а 
ги натурализират като 
някакви мистични дър-
жавни субекти с вечни 
традиции, изконни ин-
тереси, тайнствени и 
зловещи игри на сфери 
на влияние… Така кри-
тично мислещото „ние“ 
на гражданите се под-
меня с геополитически-
те фикции и теории на 
конспирацията.

Възможно ли е да 
подновим гражданския 
спор за общото благо и 
за истинското демокра-
тично управление без 
опасни утопии? Идеал-
ът на Перикъл е бил и 

идеал на Лок и Русо, на 
Пушкин и декабристи-
те, на Гарибалди, на Ла-
йош Кошут, на Левски и 
Ботев и на много други 
български и европейски 
апостоли. 

Просто е – истината, 
търпимостта, колектив-
ният критичен разум, 
разумните решения, по-
литическата мъдрост, 
правилните избори и 
пр., и пр. нямат шанс, 
ако ние не ги подкре-
пяме. Съдбата на демо-
кратичната гражданска 
общност винаги, от ве-
кове насам, е зависела 
от това дали хората я 
искат. Дали имат воля 
да станат граждани и да 
върнат истинското зна-
чението на самото мес-
тоимение: НИЕ.

Александър Кьосев

„ Ние сме от хората, които винаги сме изстрадвали когато партиите в дясното 
пространство и хората в тях не са заедно. И сега, когато това е факт, за нас е чест 
да сме на тази сцена и да допринесем с няколко хубави песни и нашето послание 
за една бъдеща победа! Успех на предстоящите избори и на следващите такива !

Димитър Кърнев от „Д-2“:

ИЗЦЕЛЕНАТА ЕВРОПА, НЕЙНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ  
И ПРИЗРАКЪТ НА „АЛТЕРНАТИВНАТА“ ДЕМОКРАЦИЯ

Пресцентър - Демократична България
pr@demokrati.bg

0894 550 799, 0892 284 199 
www.demokrati.bg
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ЕВРОПА ИМА НУЖДА ОТ ПО-ЕФЕКТИВНИ  
ЕВРОФОНДОВЕ И ПОВЕЧЕ ПАЗАР

България пропилява 
потенциала си. От 10 го-
дини правителството е 
превърнало усвояването 
на еврофондове в център 
на политиката си, като в 
същото време пропадаме 
в класации по конкурент-
оспособност на бизнеса, 
върховенство на правото, 
медийна свобода и други, 
а доходите ни изостават 
дори от румънските и бал-
тийските. Има пряка зави-
симост между тези факти. 
Еврофондовете, така както 
са конструирани в момента 
закърняват предприемаче-
ското ни мислене. Десетки 
хиляди ценни специалисти 
вместо да се занимават 
с иновации, които ще на-
правят страната ни богата, 
пишат проекти. Като при 
това целта е те да отгова-
рят на заданията, които са 
подготвили чиновници в 
Брюксел, а не на нуждите 
на свободния пазар. Това е 
изключително голяма загу-
ба на потенциал, истинско 
изтичане на мозъци, неза-

висимо дали хората бягат 
от България или са тук. 
Изобщо не е случаен ло-
зунгът на управляващите 
за тези избори. „Европа ни 
чува“ в Западна България 
означава, че съюзът ни от-
глежда като домашни жи-
вотни. Това е мисленето на 
властта, която изпълнява 
каквото й се каже от Брюк-
сел. “Безплатните” пари 
са най-ниско ефективните 
и това е доказано не само 
в България. Гърция, Пор-
тугалия и други фалираха 
заради този фалш. 

Изкривяването на па-
зара в крайна сметка води 
до изоставане на Европа 
спрямо бързоразвиваща-
та се Азия, че и от други 
континенти. България има 
какво да каже по въпроса. 
Само че не и ако пращаме 
там послушни евродепута-
ти, които знаят само да ко-
зируват. Или такива, които 
с пяна на устата погазват 
всички ценности на конти-
нента и зоват за разпад. 
Имаме нужда от депутати, 
които имат доблестта да 
обяснят в Брюксел, че 45 
години сме живели в  без-
крайна намеса на силната 
държава с безплатни пари 
и нови и нови регулации. 
И крайният резултат са 
фалит и загуби на капи-
тал, на човешки ресурси и 
каквото още се сетим. За-
щото не живеем изолирани 

в резерват. Азиатците ще 
ни изядат с парцалите ако 
не реформираме Европей-
ския съюз. 

Най-ужасният ефект от 
безконтролното разпреде-
ляне на фондове е, че бла-
годарение на тях се цимен-
тират автократични режими 
из целия източен фланг на 
Европейския съюз. Купува-
нето на медии става през 
проекти, установяването 
на монополи в множество 
сектори на икономиката 
също. Бойко Борисов не 
е гений, също както и Ор-
бан, Качински и Фицо. Те 
просто са тарикати, които 
се възползваха от манната 
небесна, която се излива 
върху тях. Парадоксът е, че 
чрез европейските пари се 
отглеждат режими, които 
са чужди на европейските 
идеи за свободно движе-
ние на хора, стоки и капи-
тали, а някои от тях са им 
направо врагове. 

На тази глупост трябва 
да бъде сложен край. Като 
първа стъпка, за която ще 
работят нашите евродепу-
тати е спирането на парите 
за държави, в които вър-
ховенството на правото не 
работи. Това е истинската 
патриотична мярка, която 
ще помогне за изчиства-
нето на България от ко-
рупционни и олигархични 
зависимости и за създава-
нето на истинска пазарна 

икономика. Няма как да 
разчитаме на успех, когато 
държавата, а не пазарът 
посочва бизнес шампиони-
те във всеки сектор. 

Вярно, има сектори, 
в които конкуренцията и 
частната инициатива труд-
но могат да заменят дър-
жавните инвестиции. В 
пречиствателните станции 
например, т. нар. “водни 
цикли” и в други еколо-
гични дейности. Опазване 
на биоразнообразието, 
на застрашените видо-
ве, на природни обекти. 
В много от случаите цели 
видове биха изчезнали, 
ако оставим единствено 
пазарът да решава. Тога-
ва има смисъл от целево 
подпомагане. Защото при-
родата е най-ценният ни 
дългосрочен актив. И за 
мен е от първостепенно 
значение да я запазим за 
поколенията. И те ще са ни 
благодарни за това. Но ди-
ректната намеса в бизнес 
процеси в индустрията в 
общия случай е доказала, 
че е зло. 

За да има полза от ев-
рофондовете, те при всич-
ки положения трябва да 
бъдат много повече об-
вързани с реалния бизнес. 
Например японци искат да 
отворят завод с 3500 ра-
ботни места в Хасковско. 
Инвеститорът, с пари от 
фондовете, обучава ра-

ботниците за един месец 
за точно определената 
дейност. Уин-уин, и пари, 
хвърлени за конкретна и 
ясна цел. Имаме обуче-
ни кадри, които не просто 
слагат поредната диплома 
на стената си и отново са 
безработни, само че едни 
хора са взели едни пари. А 
кадри, които директно по-
стъпват на работа, и спи-
рат изтичането на човешки 
потенциал на Запад. 

Усвояването на фон-
дове не трябва да бъде в 
центъра на държавната 
политика, а между другото, 
допълваща дейност. В цен-
търа трябва да бъдат лесни 
условия за бизнес, високо 
образование за децата ни, 
търговски и всякакви други 
връзки с целия свят. Фон-
довете не могат да носят 
просперитет. Хората могат 
и ще го донесат. Ако бъдат 
оставени на мира и не им 
се стоварват непрекъснато 
нови регулации. 

Много хора се питат 
защо им е да гласуват на 
европейски избори. Брюк-
сел е далече и решенията 
там не ги касаят. Това не е 
вярно. Помним какъв хаос 
създадоха GDPR, а нови-
те регулации в закона за 
прането на пари са „хит“ 
сред фирмите през 2019 

година. Евродепутатите 
ни заливат с хвалби какви 
нови глупости са решили, 
че е важно да бъдат вка-
рани в рамки от „умните им 
глави“. Още ли смятате, че 
това не ни касае? 

Имаме нужда от евро-
депутати, които след 5 го-
дини да рапортуват, че са 
спрели дори и част от тези 
неща.  И съответно да да-
дат шанс на самите хора, 
на тяхната инициатива като 
преборят любителите на 
регулации. 

Също така имаме нуж-
да от представители в ЕП, 
които ще дадат отпор на 
надигащия се популизъм, 
на националистическите 
тежнения и на всички оне-
зи, които използват сла-
бостите на Европейския 
съюз, за да го разпарче-
тосат, от което всички ще 
обеднеем. Трябва да ми-
слим за бъдещето, а не за 
миналото. За дигиталния 
свят, в който възможност-
ите са неограничени. А не 
да търсим бащица, който 
да ни води към безвремие 
и упадък. 

Ние можем. България 
може. Много повече! 

Владислав Панев,  
съпредседател  

на „Зелено движение“

БЪЛГАРИЯ МОЖЕ И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗЕЛЕНА
(продължава от стр.1 )

икономика, с висока до-
бавена стойност. Това не е 
просто възможност за Бъл-
гария. Такава е посоката 
на ЕС, която вече е „обле-
чена“ в регулаторна рамка 
и отричането на зелената 
икономика и екологични-
те стандарти ни гарантира 
глоби и лишения. България 
е сред страните с най-мно-
го наказателни процедури 
от страна на Европейска-
та комисия в областта на 
околната среда и има и две 
осъдителни решения от Ев-
ропейския съд в Люксем-
бург. Живеем в абсурда на 
това да плащаме санкции 
заради мръсния си въздух 
и унищоженото си при-
родно богатство по Чер-
номорието. Оказва се че 
Европейските институции 
са по-загрижени от българ-
ските за нашето здраве и 
нашата природа.

Потенциалът на Бълга-
рия за зелена икономика и 
устойчиво развитие включ-
ва биоземеделие, алтерна-
тивен туризъм, възобновя-
еми енергийни източници, 
рециклиране, технологични 

иновации - все сектори с 
добавена стойност, които 
създават повече и по-ква-
лифицирани работни мес-
та, засилват местната ико-
номика, опазват околната 
среда и нашето здраве.

Биоземеделието, агро-
екологията и устойчивото 
горско стопанство са сек-
тори с изключително бързо 
развитие в европейски и 
глобален план. Вече 7% (126 
млн. декара) от земеделски-
те площи в ЕС са в биоземе-
делието, а реализираната 
продукция на година е на 
стойност 32 млрд. евро, със 
значителен ръст в площите 
и продажбите. Събирането 
на горски плодове, гъби и 
билки също се увеличава 
сериозно. Сертифицирани-
те гори с добри лесовъдни 
практики също нарастват 
значително в страните от 
ЕС. България все още е в 
долната част на класацията 
за биоземеделие със своите 
2,7%, но при наличието на 
34% от територията си в НА-
ТУРА 2000, предпоставките 
за увеличение на дяла са 
значителни.

Възобновяемите енер-
гийни източници са друг 

ключово важен сектор за 
България, с огромен потен-
циал, поради географските 
ни условия. Днес преживя-
ваме революционна енер-
гийна трансформация. В 
края на 2018 инсталираните 
мощности за производство 
на енергия от възобновяеми 
източници в света достигна 
2351 GW - около 1/3 от об-
щия инсталиран капацитет, 
като всяка година този дял 
нараства с около 10%. Це-
ната на инсталирана мощ-
ност от ВЕИ е най-ниска в 
сравнение с останалите, а 
и няма скрити разходи след 
приключване на дейността 
на инсталациите, какъвто е 
случаят с радиоактивните 
отпадъци или рекултиваци-
ята на въглищните полета.

Ресурсите на света, ЕС и 
България надхвърлят в пъти 
нуждите ни от енергийни из-
точници, при това те не са 
изчерпаеми, произвеждат 
се децентрализирано, опаз-
ват околната среда и чо-
вешкото здраве, генерират 
много повече работни места 
спрямо конвенционална-
та енергетика, гарантират 
енергийна независимост и 
спират потоците към авто-

ритарните режими и корпо-
рации на Русия, Саудитска 
Арабия, Венецуела, Иран и 
др. България е с дял на ВЕИ 
от около 18% и политика за 
недопускане изграждането 
на нови ВЕИ в страната ни. 
Правителството предвижда 
намаляване на дела на ВЕИ 
към 2030 г., поддържане с 
държавни гаранции и фи-
нансиране на икономически 
неефективните ТЕЦ и АЕЦ. 
Политиките на ЕС и ООН са 
в обратна посока и страните 
са длъжни да преминат към 
100% ВЕИ в следващите де-
сетилетия. За ЕС, който е 
един от глобалните лидери 
в тази област, плановете са 
това да стане към 2050 го-
дина, когато трябва да има-
ме въглеродно неутрална 
икономика.

Огромното природно 
и културно наследство са 
предпоставки за развитие 
на разнообразни форми 
на туризъм. На глобално и 
европейско ниво ясно се 
открояват увеличаване на 
броя на туристите и засиле-
но търсене на туристически 
услуги. България има тра-
диции в този сектор, но през 
последните десетилетия се 

превърна в евтина дестина-
ция за алкохолен туризъм 
и хазарт, презастроени ку-
рорти и лошо качество на 
услугите. Вътрешният ту-
ризъм намаля, а българите 
масово почиват в съседни 
нам страни. Въпреки дър-
жавните политики, път си 
пробива и алтернативният 
туризъм. Страната ни на-
всякъде изобилства от ус-
ловия и обекти за селски, 
балнеологичен, приключен-
ски, пешеходен, еко-, вело-, 
винен, религиозен и култу-
рен туризъм. Тези форми 
гарантират по-високи при-
ходи, децентрализирано 
развитие и добавена стой-
ност за местната икономи-
ка, съхраняват природното 
и културното богатство и 
гарантират целогодишен 
поток на посетители. За 
сравнение, 65% от цената 
на услугата в алтернатив-
ния туризъм остават в Бъл-
гария, докато при масовия 
това са едва 15-20%.

В сферата на зелената 
икономика сериозно място 
заемат иновациите, нано-
технологиите и информа-
ционните технологии (IT). 
България може да се обосо-

би като своеобразна евро-
пейска „силициева долина“, 
което би имало сериозен 
принос за икономиката, об-
разованието и науката ни. 
Ще намалее „изтичането 
на мозъци“ и ще се разви-
ят машиностроене, робо-
тика и зелена индустрия. 
Именно в такъв тип сектори 
трябва да се насочи нашата 
страна, за да докаже че не 
сме нито малка, нито бедна 
държава – член на ЕС.

И така, България наис-
тина може и трябва да бъде 
зелена. Нужна е промяна, 
която да изчисти имиджа 
на България като бедна и 
зависима страна. Нужни са 
партии и политици, които 
искат и могат да реализи-
рат потенциала на Бълга-
рия в променящия се свят. 
Такива политици има и те са 
в обединението Демокра-
тична България. Заедно мо-
жем да променим страната 
си към по-чисто и по-добро 
развитие. 

Защото България може 
много повече в силна  
Европа. 

Борислав Сандов,
съпредседател  

на „Зелено движение“
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населени места.
Каузите ми са биоземе-

делие, възобновяеми източ-
ници на енергия и екология.

С Фондация за околна 
среда и земеделие от 30 
години работим  по пробле-
мите на  земеделието и окол-
ната среда, анти ядрената 
политика, опазване на био-
разнообразието в р.Дунав 
и др. Председател съм на 
“Българска Асоциация Био-
продукти”, която  обединява 
всички биопроизводители 
в страната. Носител съм на 
национални и международни 
екологични награди.

Повече от тридесет го-
дини продължавам да ра-
ботя активно по проблемите 
с опазването на околната 
среда, опазване екосисте-
мата на река Дунав, както 
и срещу изграждането на 
ядрената централа в Белене 
и за налагане използването 
на възобновяеми източници 
на енергия.

По линия на земедели-
ето от години участвам в 
кампания за забрана на нео-
никотиноидите – препарати, 
които вредят на пчелите.

Всяка година всеки ев-
ропеец дава по 114 евро, за 
Общата селскостопанска 
политика. Искам, зная и мога 

да работя за това, повечето 
средства да отиват в малки 
стопанства, които произ-
веждат висококачествени 
здравословни храни.

През 2015 с мое актив-
но участие беше променен 
регламентът за България – 
таван на субсидиите за едно 
стопанство. За съжаление, 
срасналите се с корумпира-
ната държава едри земедел-
ци ежедневно заобикалят 
закона. Битката продължа-
ва – аз съм една от хилядите 
биологични производители 
и ние ще ставаме все повече 
и все по-силни.

Занимавам се с биоземе-
делие повече от 20 години.

В стопанството си от-
глеждам по биологичен на-
чин винени лозя и зърнени 
култури. Произвеждам би-
ологични продукти - вино, 
консерви, брашно,  сокове 
от грозде, оцет и др.

Сблъсквам се ежеднев-
но с проблемите на малкия 
фермер. Дългогодишното 
ми участие като член на Бор-
да на IFOAM EU (Междуна-
родната федерация на био-
земеделските движения)  ми 
даде възможности да участ-
вам в разработването на 
Европейските политики за 
селските райони. Участвам 
конструктивно и активно в 
работните групи по Програ-

ма за развитие на селските 
райони. Имам необходимите 
теоретични знания, както и 
практическа подготовка и 
зрялост, за преодоляване 
проблемите на земеделието. 
Имам опит и като общински 
съветник.

Бъдещето на земедели-
ето в България е модерно-
то биологично земеделие с 
помощ за малки и средни 
стопанства, висококачест-
вени храни и високи техно-
логии. На младите модерни 
европейци, на устойчивото 
развитие, на съвременната 
кръгова икономика.

Детството ми протече в 
село Любеново с дядо Вър-

бан, който пасеше 500 овце 
и след 1944 беше шивач. 
Нижех тютюн в помощ на 
баба, дядо ме учеше да пра-
вя вино, миеха ми краката и 
ме слагаха в бъчвата. Дядо 
събираше Никола Петко-
вистите и слушаха „Свобод-
на Европа“.

Прадядо ми е имал 800 
дка лозя с изба, тепавица 
и хан. В хана е било тога-
вашното училище. Баба ми 
се омъжила за дядо Върбан 
– виден земеделец, който 
става първият кмет след 9 
септември. По-късно отказ-
ва да влезе в ТКЗС-то и го 
изпращат в Белене.

Човек като е предприем-
чив – всичко да му отнемеш, 
пак ще се оправи! 

Ние българите наистина 
можем повече в обединена 
Европа!

Албена Симеонова

БЪДЕЩЕТО Е В БИОЗЕМЕДЕЛИЕТО, ВИСОКИТЕ  
ТЕХНОЛОГИИ И ЗАВЪРНАЛИТЕ СЕ МЛАДИ ХОРА

ГЛАСУВАЙТЕ 
В БЮЛЕТИНАТА
С НАШИЯ НОМЕР

ЕВРОПЕЙСКИ
ИЗБОРИ 2019

26 МАЙБЪЛГАРИЯ 
МОЖЕ МНОГО ПОВЕЧЕ

В СИЛНА ЕВРОПА
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ПОДКРЕПЕТЕ НАШИТЕ КАНДИДАТИ В ЛИСТАТА С ПРЕФЕРЕНЦИЯ



         Листата на ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - Обединение

РАДАН КЪНЕВ е роден на 30 септември 1975 г. в гр. Со 
фия. Завършва столичната френска гимназия и право в 
Юридическия факултет на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. Сега е съдружник в адвокатска кан-
тора. Бил е председател на Българския младежки чер- 
вен кръст. През 2004 г. е един от учредителите на партия 
Демократи за силна България. На 23 юни 2013 г. е избран 
от Националното събрание на партия Демократи за силна 
България за неин председател.
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АЛБЕНА СИМЕОНОВА е предприемач в сферата на био-
логичното земеделие, потомствен лозар и дългогодишен 
производител на вино. Председател е на най-голямата в 
България браншова организация на биоземеделци – „Би-
опродукти“. Завършила е Биологическия факултет на СУ 
"Св. Климент Охридски", специализирала е в САЩ. Според 
Албена трябва да бъдат подпомагани малките стопанства, 
които произвеждат висококачествени и здравословни хра-
ни. Член на Националния съвет на Зелено движение.
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ЦЕЦКА БАЧКОВА е зам.-председател на ДСБ, родена 
през 1977 г. в град София. Завършила е магистратура по 
политически науки, икономическа политика и гражданско 
право в университета в Мюнстер, Германия. Има защите-
на докторантура на тема „Лисабонската стратегия и стра-
тегия Европа 2020 – отговор на ЕС на глобализацията?“ . 
Завършила е и Българско училище за политика. Работи 
като мениджър-проекти в сферата на управлението на 
недвижими имоти.
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АЛИНА ДОБРЕВА е родена в Русе, израснала в Пловдив. 
Докторр на науките по политическа комуникация от Уни-
верситета в Лийдс. Анализатор в Изследователския отдел 
на Европарламентa по теми, свързани с европейския бю-
джет. Има дългогодишен опит като изследовател в Окс-
фордския ун-т и Европейския Университетски Институт, 
където работи по темата медийна свобода и плурализъм, 
избирателни системи и политическа комуникация. Учреди-
тел на „Да, България!”, член на Националния съвет. 
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ТОМА БЕЛЕВ е лесовъд, с дългогодишен опит в управле-
нието на защитени територии и зони. Участвал е в съз-
даването на четири национални и природни парка. Член 
е на природозащитни организации, които в годините на 
прехода постигат много в областта на правната защита 
на природата и устойчивото развитие. Неговите каузи са 
Природата, Гражданското общество и Индивидуалните 
права. Член на ПП Зелено движение.
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ВЛАДИМИР СЛАВЕНСКИ е роден през 1993 г. в Пловдив. 
Занимава се пряко с политика от три години, когато се 
присъединява към организацията на ДСБ Пловдив. Има 
степен бакалавър по политология в Пловдивския универ-
ситет и магистратура по бизнес администрация. В момен-
та е докторант в катедрата по политически науки. Работи 
в търговския сектор. Политическите си възгледи опреде-
ля в дясно от центъра и ги онагледява с мотото - За Силна 
България в Обединена Европа!
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СЕВА ПАМУКЧИЕВА е завършила Американския колеж 
във Велико Търново, а след това право във Великотър-
новския университет. В продължение на една година е 
стажант в администрацията на парламента, където се за-
нимава с изготвяне на законодателни проучвания, анали-
зиращи нормативни актове на държавите от ЕС.
Работи като адвокат. Председател е на местната органи-
зация на „Да, България!” във Велико Търново и член на 
Националния съвет на "Да, България!". 
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ДАНИЕЛА БОЖИНОВА е международно признат екс-
перт, автор и изследовател в областта на референдумите, 
политическите права и електоралната демокрация. За-
местник-председател е на международната организация 
Democracy International. Съосновател и доскоро съпредсе-
дател на ПП Зелено движение. Завършила е арабистика и 
международни отношения, докторант по политически на-
уки. Даниела е изследовател, активист и автор в областта 
на пряката демокрация и гражданското общество. 

115

13

СТОЯН МИХАЛЕВ е роден през 1972 г. в София. Завър-
шил е Френската гимназия с испанска паралелка. От 2004 
г. до 2008 г. следва специалност „Политически науки“ – 
модул „Международни отношения“ в Нов Български Уни-
верситет. Притежава собствено студио за аудио и визу-
ална продукция. Участва в създаването на музикалния 
телевизионен канал „ММ“ през 1997 г. и от тогава до 2001 
г. е един от топ-водещите на канала. В момента е член на 
Националното ръководство на ДСБ. 
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СТЕФАН ТАФРОВ е роден в София пpeз 1958 г. Завършил 
е журналистика в СУ. Активен участник в неформалните 
граждански групи срещу комуниситическия режим. Ди-
плoмaт, интeлeктyaлeц, пoлитик и oбщeствeник, eдин oт 
създaтeлитe нa CДC. Бил е зaмeстник-министъp нa външ-
нитe paбoти в пpaвитeлствaтa нa СДС и на ОДС, пoслaник, 
кaкто и пoстoянeн пpeдстaвитeл нa Бългapия в OOH. Има 
ключова роля при отпадането на визите за българи в ЕС. 
Член е на ИС на „Да, България!”. 
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МАРИЯ СПИРОВА е родена в София. Завършила е Кул-
турология в Софийския университет, специализира журна-
листика в Итака Колидж, Ню Йорк и редакцията на Нешънъл 
Джиографик. Завършва магистратура по криминология в 
Оксфорд. Редактор в лондонско юридическо издателство, 
двуезичен журналист с  награди за аналитична журналис-
тика. Работи и като преводач, копирайтър и редовен корес-
пондент на българските медии по процеса Брекзит. Учреди-
тел на „Да, България!” и член на Националния съвет.  
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РОСЕН БОГОМИЛОВ е заместник-директор на столично 
училище, магистър по образователен мениджмънт. Член 
на УС на фондация „Заедно в час“. Негови приоритети в 
ЕП ще бъдат образователните политики за българите в 
чужбина, и по-конкретно въвеждането на българския 
език за матуритетен в целия ЕС, както и успешното инте-
гриране на ученици, завръщащи се в страната. Ще работи 
и за активното включване на маргинализирани групи в па-
зара на труда. Член на ПП Зелено движение.
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ДИМИТЪР ФИЛИПОВ е роден през 1970 година в град 
Варна. Завършва I-ва езикова гимназия „Христо Кабак-
чиев“ с преподаване на английски. През 1993 година 
завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност пра-
во. Вписан е в Адвокатска колегия-Варна. Управляващ 
съдружник в „Адвокатско дружество Филипов и Радуло-
ва“. Обслужва предимно корпоративни клиенти от стра-
ната и чужбина. Симпатизант на ДСБ от основаването 
на партията. 
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ЕМИЛ А. ГЕОРГИЕВ e роден на 6 март 1974 г. Завършил 
право във Виенския университет, специализирал в Queen 
Mary College, Лондон. Адвокат, представител по индус-
триална собственост и университетски преподавател. 
Застъпник за интересите на малкия бизнес.
Член на Инициатива „Правосъдие за всеки“ и на сдруже-
ние „Либерални идеи за България и Европа“.
Излъчен за листата чрез участие в електронните вътреш-
ните избори на „Да, България!”.
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ВАСИЛ ГЮРОВ е сред любимите на българските фенове 
музиканти, част от култовите групи Ревю и Кале. Член на 
управителните съвети на Музикаутор и Профон, основа-
тел на Българска музикална асоциация. Завършил Бого-
словие в СУ. Деен участник в запазване на българската 
природа. „Ако нещо съм постигнал, това е, че съм запазил 
името си. И колкото повече години минават, това нещо все 
повече добива нумизматична стойност.“ Член на ПП Зеле-
но движение.
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ПАВЕЛ ПОПОВ е роден през 1972 г. в град Варна, пред-
ставител на партия ДСБ – Варна. Завършил е философия 
в СУ „Св. Климент Охридски“, бил е докторант и специа-
лизант в New School for Social Research в Ню Йорк (със 
стипендия Фулбрайт) и Кьолнския Университет (със сти-
пендия на DAAD). Професионалната си реализация осъ-
ществява в сферата на дигиталната икономика Собстве-
ник и ръководител на малки компании в сектора на 
информационните технологии.
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МИХАИЛ ПАНАЙОТОВ е роден през 1986 г. в София. 
Завършва езикова гимназия. Започва да програмира на 
14-годишна възраст. През 2010 г. завършва бакалавърска 
степен по Информатика в Нов Български Университет. От 
2010 г. до 2012 г. следва магистратура „Софтуерни техно-
логии в Интернет” в Нов Български Университет. Има по-
вече от 15 години опит в софтуерната индустрия, на раз-
лични позиции, от програмист, през софтуерен архитект, 
до главен технически директор (CTO).
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КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО
НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!


