
   

 

 

 
 
Разговор с д-р Юлиян Йорданов, Георги Божинов и Цветан Симеонов 
ТВ7, „Извънредно студио” 
 
Водещ:  На живо от президентството ви показахме няколкото … г-н Орешарски, който заедно с г-
н Станишев, излезе от там. Научавам от моите колеги, че ГЕРБ вече са при президента. Г-н 
Борисов е при президента, но да ви поканя и моите гости в студиото, с които ще коментираме 
всичко онова, което се случва в днешния ден. Започвам отляво на дясно, г-н Йорданов е добре 
познато БЛС, г-н Цветан Симеонов, българска търговско-стопанска палата и в ляво от мен, 
Георги Божинов, БСП. Здравейте, господа. Добре дошли. Следите всичко онова, което се случва 
днес. Знаем, че сте доста подготвени за въпросите, които мисля да ви задам, но да започнем с 
лекарския съюз. Безпрецедентно НС започва да говори за здраве още от сутринта. Това не 
бяхме го виждали в изтеклите няколко години? 
Д-р Юлиян Йорданов:  Да, това действително е много показателно събитие и ние се радваме, 
че най-накрая действително управляващите  приеха, че проблемите, които са в 
здравеопазването, са проблеми и приоритет на цялото общество.Това е знаменателно 
действително. Дай,Боже, да не е само едно начало и след това нещата отново да потънат в 
ежедневието, потушаването на дребните пожари,а да не гледаме общата, дългосрочната цел, 
здравеопазването да го направим така, както в една модерна европейска държава. 
Водещ:  Ще имаме време а поговорим за това. Г-н Симеонов, вашите встъпителни думи от това, 
което наблюдавате днес? 
Цветан Симеонов:  Ние считаме, че това е едно положително развитие при трудната 
конфигурация, която се създава в това НС. 
Водещ: Т.е. вие одобрявате кабинет, създаването на кабинет, така да разбирам? 
Цветан Симеонов:  Одобрявам създаването на кабинет, защото това внася сигурност в средите 
на инвеститорите. 
Водещ:  Г-н Божинов, обръщам се към вас сега. В цялата тази амалгама от политически хватки и 
ходове, вече използвам качеството ви на политик, който нерядко е гостувал в студиа, подготвен 
сте, в тази амалгама от политически хватки, какво съзирате вие? 
Георги Божинов:  Ситуацията, в която се намира България, е обичайна и не е особено радостта. 
В много области на социално-икономическия живот, ситуацията е критична. Очакванията на 
българския народ са за бърза промяна и за осезаеми резултати. 
Водещ:  Лесна задача ли е това, г-н… 
Георги Божинов: Това е много трудна задача, но аз съм оптимист, както казаха и двамата, 
уважавани от мен, ваши гости. Аз смятам, че в тази ситуация, в която се намира България, наред 
с всички трудности и неизвестни, които бяха оповестени от редица коментатори в много 
телевизии, има нещо обнадеждаващо. 
Водещ:  Казвайте, казвайте? 
Георги Божинов:  Хората зададоха обстоятелствата на политическия живот и бъдещото 
управление. Тази ситуация, в която се намират политическите партии в парламента и 
опозицията, която ще бъде вън от парламента, тази ситуация вика нов тип управленческа 
България. Това не могат да бъдат досега известните партийни водачи, политически фигури или 
псевдоелекторални единици. Ситуацията вика на дневен ред държавата. 
Водещ:  Добре, добре. Обаче да ви кажа нещо друго. Важното е да знаем и това, че те трябва ли 
да бъдат партийно обвързани тези… 



   

 

Георги Божинов: Веднага ви отговарям. Такъв резерват, такава банка от готови държавници за 
тази ситуация, няма. Следователно тежко и горко на един народ, който априори отказва да 
приеме своите бъдещи държавници, излъчени от средите на партиите, на политиците, на 
специалистите, на… 
Водещ:  А, г-н Божинов, хубаво казахте специалистите. България има ли подготвени 
специалисти? Да започнем с г-н Симеонов и веднага към г-н Йорданов? 
Цветан Симеонов:  Да. България има много добри специалисти, но това не важи за всички, 
които се намират на пазара на труда, да го наречем. 
Водещ:  Пояснете това, че не го разбираме? 
Цветан Симеонов:  Пояснявам, затова, защото големият брой безработни и големият брой 
незаети работни места показва несъответствие между квалификацията на тези, които търсят 
работа и необходимата квалификация за извършване на работа, които работодателите… 
Водещ:  Разбрах ви, но в този смисъл, аз искам да ви върна, към събитието на деня. Вие давате 
ли си сметка какво предстои оттук нататък да се свършва и имате ли готовност да се включите 
активно в тази работа? 
Д-р Юлиян Йорданов: Да. Ние предвиждахме, че без един консенсус, национален консенсус, по 
отношение на здравеопазването, оттук нататък не може да се върви и затова преди изборите, 
ние разговаряхме ние подписахме договори и споразумения с повечето политически партии. 
Водещ:  Казвайте ги веднага, доколкото може да ги кажете? С кого? 
Д-р Юлиян Йорданов: От парламентарно представените сме подписали с БСП и с ДПС. Имахме 
намерения и с ГЕРБ и „Атака”. За съжаление, може би те не откликнаха на това наше искане. 
Времето ли не стигна, не мога да ви кажа. С извън парламентарно представените около 4-5, 
може би не подписахме споразумения. 
Водещ: Г-н Йорданов, разбирам ви. Какъв е предметът на тези споразумения? 
Д-р Юлиян Йорданов: Предметът на тези споразумения аз го казах. Това е какво се прави за 
българското здравеопазване, но не на парче, а консенсусно от всички политически сили, 
независимо… 
Водещ: Но това ми звучи много общо, г-н Йорданов. 
Д-р Юлиян Йорданов: Аз ще ви кажа конкретно. Идеята ни беше, независимо дали са в 
парламента или извън парламента, тези политически сили да подпишат това споразумение и 
след това всички заедно да работим, защото това е единственият начин да се постигнат 
желаните промени в здравеопазването. 
Водещ: Случва ли се това? Възможно ли е да се случи при така създалата се ситуация, г-н 
Божинов? 
Георги Божинов:  Това е възможно, но аз искам да се върна на оня момент, в който се 
обърнахте към г-н Симеонов. България има блестящи лекари, но нямаме здравеопазване, добро. 
България има математици, химици. България има чудесни хора. Има и нелоши политици. 
Водещ:  Добре,че го казахте накрая. 
Георги Божинов:  Няма дефицит на добри политици, ако сме честни и обективни. Проблемът е, 
че няма държавници, че има дефицит. Има дефицит на хора, способни да кажат ти можеш 
повече от мен. 
Водещ:  Добре. Орешарски такъв ли е, господа, в студиото? Въпрос към всички? Добре, 
Орешарски такъв ли е? Въпрос към всички вас в студиото. Да започнем от дясно наляво, г-н 
Йорданов? 
Д-р Юлиян Йорданов: Вижте, г-н Орешарски е финансист. В нашето съсловие финансите не са 
силната част, но така или иначе той е един доказан… 
Водещ:  Не са силната, но са най-важната? 



   

 

Д-р Юлиян Йорданов: Да. Но така или иначе той е един доказан професионалист, така че всеки 
един професионалист, добър професионалист, в тази ситуация би бил много полезен на цялата 
държава. 
Водещ:  Г-н Симеонов? 
Д-р Юлиян Йорданов: Независимо от цвета, който представлява. 
Водещ: Това уточнение беше важно, като че ли. 
Цветан Симеонов:  Ние сме имали много поводи да разговаряме, да работим по определени 
теми в икономиката с г-н Орешарски и нашето впечатление е, че освен,че е професионалист, той 
е човек, за който има значение какво ще остане след него от делата му и какво признание ще 
имат неговите дела. 
Водещ:  А конкретна тема бихте ли ми казали? Много бих искал да науча. 
Цветан Симеонов:  И освен това, много е важно да се вслушва в думите и в заключенията на 
експертите. Конкретна тема, виждате от това, което преди малко чухме от директното 
включване… 
Водещ: Една лека стъпка назад чух аз обаче за… 
Цветан Симеонов: Една малка стъпка, че няма да се занимават с данъците. Надявам се аз, че 
тази декларация не означава, че няма да се пристъпи към по-бързо възстановяване на ДДС. Не 
означава, че ще останат задълженията на държавата към фирмите неизплатени и нещо, което 
ми направи много положително впечатление, което досега не е казвал, защото ние сме против 
българската търговско-промишлена палата и други …организации, против увеличаване на 
държавния дълг, против увеличаване на дефицита в бюджета, заради това, защото… 
Водещ: Това е много специална тема, по която искам да поговорим по-обстойно. Добре, 
отворете скобата. 
Цветан Симеонов:  Нека да отворя скобата, защото досега се говореше да се увеличи 
дефицита, за да може а се удовлетворят исканията на много хора. Той обаче каза, ако 
увеличаваме дефицита, първи приоритет ще има изплащането на задълженията към бизнеса, 
което е креативното и което важно, за да може да се създадат повече работни места. 
Водещ: Т. нар. глътка кислород за бизнеса. 
Цветан Симеонов:  Абсолютно. 
Водещ: Г-н Божинов, вашата оценка? 
Георги Божинов:  Не зная защо дали, защото познавате отблизо и добре Пламен или това беше 
случайно попадение или това беше случайно попадение, но вие казахте нещо много вярно за 
него. Този човек отлично съзнава с какво се захваща.Той съзнава колко трудно ще бъде. Той 
съзнава, че вероятността за успех не е толкова голяма, но той под успех, не търси и не разбира 
нищо лично . За него, доколкото сме говорили, доколкото сме близки, аз разбирам, че е 
придвижването на страната напред и едно добруване като резултат от неговото усилие. Това е 
достойно за уважение. 
Водещ: Г-н Божинов, много тънкият момент бих искал да уточните. Тук има 2 много интересни 
тези. Едната е, че Орешарски е десен като икономист в партия със социалистическа ориентация. 
Това как ще го коментирате? 
Георги Божинов:  Ще се върна към изходната ми теза, че днес тази разклатена държавност, 
тези сфери, които са пред колапс, този живот, който живее българския народ, вика държавници 
на сцената и аз бих казал, че въпреки че са много… 
Водещ:  Не го ли натоварваме с много очаквания? 
Георги Божинов:  не. Той разбира, че ако постигне успех, това ще бъде удовлетворение. 
Водещ: Знаете ли тук обаче… да не стане така, че прекалено много очаквания, с които той ще 
бъде натоварен, да му изиграят лоша шега? Всъщност обръщам се към всички в студиото. 
Георги Божинов:  Нека да кажа. Той трябва да заяви какво той очаква, какво хората… 



   

 

Водещ:  Прекъсвам ви, прекъсвам ви, картина. Бойко Борисов прие и върна мандат, както беше 
обещал още вчера, в рамките на около 30 минути, дори по-малко се случи всичко това. Предложи 
имена за министри, но бих искал да науча каква е първата реакция на моите гости в студиото, 
защото много оживено коментираме всичко това, което се случваше на телевизионния екран. Г-н 
Божинов? 
Георги Божинов:  Първо, от процедурна политическа гледна точка, консултациите при 
президента не поднесоха никаква изненада. Това се очакваше. Това се случи. Второ, току-що 
видяхме един сърдит на избирателите и горделив политически лидер, който не може да приеме 
реалностите такива, каквито са и второ, свежда политиката до аритметика. 
Водещ:  Не. Той каза точно обратното… 
Георги Божинов:  Не, той каза, че свежда до 120, че като нямаш не става. Последните думи 
преди да прекъснем, моите думи бяха, че Пламен Орешарски е длъжен да заяви своите 
очаквания и своите намерения, за да могат българите да сравняват тези намерения с 
резултатите и ако те са в тази посока… 
Водещ:  Да се прехвърлим отвън пред президентството, където е Борисов, за който говорихте 
вие. Да видим дали ще спре при журналистите да каже няколко г уми. 
Бойко Борисов:  Да не подскачате толкова много… Сигурно, ами не е сигурно. 
Водещ:  Г-н Божинов, кой е горделивият? 
Георги Божинов:  Очевидно е кой е сърдитият, а той е сърдит, защото неговата гордост и 
самооценка се разминава с оценката на хората. Но да се върнем към друго. 
Водещ: Слушам ви. 
Георги Божинов:  Аз твърдя, че Орешарски трябва да заяви своите намерения, за да могат 
хората да сравняват резултатите с това, което е възможно, според него и където са насочени 
усилията и ако има резултат, подкрепата за това правителство и парламентарната и 
обществената, ще бъде различна от аритметичния сбор на депутатите, които подкрепят и тогава 
и парламентарната подкрепа ще расте и обществената… 
Водещ: Това обаче предстои да го видим, г-н Божинов. Нека да сме честни към нашите зрители. 
Георги Божинов:  Ако няма, това ще бъде един голям провал за това управление, за моята 
партия. 
Водещ:  Г-н Йорданов, връщам към него, прощавайте. Г-н Йорданов, знам, че той трябва да 
тръгва след около 15 минути, искам да използвам вашето присъствие тук. 
Д-р Юлиян Йорданов:  Вижте, първо, това, което искам да кажа е, че това е една нормална 
процедура в нашия политически живот, така че аз не виждам някакъв драматизъм или нещо 
необичайно. Една политическа партия е спечелила изборите с недостатъчно мнозинство. Вижда, 
че не може да направи коалиционен кабинет. Връща мандата, идва следващата. Това са 
нормалните процедури. Няма смисъл ние да драматизираме нещата. Ние сме една 
демократична държава. Това е една демократична процедура, така че нещата си стоят на 
мястото. Но аз бих казал нещо друг. Не е вярно, специално в областта на здравеопазването, не е 
важно кой ще бъде на власт, коя политическа сила. Важното е тази политическа сила, която е на 
власт, да направи консенсус и да се работи в името на това, българското здравеопазване да 
бъде на европейско ниво, защото преди малко стана въпрос. Българските лекари са много добри, 
много добри. Те са на европейско ниво. Викани са в европейски държави да работят. Въпросът е, 
защо здравеопазването в България не върви и затова ние даваме няколко конкретни 
предложения. Ако ми позволите да ги кажа? Те са ясни и конкретни. 
Водещ:  Ще ви позволя, но искам наистина това да са конкретни предложения, да чуя такива, 
защото в студиото на „Трибунал” сме си говорили с вас неведнъж и ми се струва, че е крайно 
време всичко да бъде казано ясно и категорично. Да, да. Първото конкретно, запазване на 
здравноосигурителния модел. Една от партиите, които сега е в парламента каза, че иска 



   

 

връщане към държавното финансиране на здравеопазването. Ние сме категорично против това. 
Ние сме за запазване на здравноосигурителния модел. Второто, изработване на национална 
здравна стратегия 2014-2020, нещо много важно, нещо фундаментално, защото, вървейки по 
този път, няма да се работи на дребно, да потушаваме дребните пожари ,а да не виждаме 
главната цел. Това е много важен въпрос, но затова трябва точно национален консенсус. 
Третото, поетапно нарастване средствата за здравеопазване като процент от БВП. От години той 
се върти около 4 %, най-ниският за страните от ЕС. Това нещо трябва да се промени. 
Следващото:  демонополизация на НЗОК. 
Водещ: Трябва да се промени, но не казахте какъв процент? 
Д-р Юлиян Йорданов:  Веднага ще ви отговоря на въпроса. Не по-малко от 6 % от БВП, но това 
трябва да стане поетапно. На всички ни е ясно, че изведнъж не може да има, но да има такава 
тенденция. 
Водещ: А, ето, това са очакванията, за които говорих и притисках г-н Божинов. Прощавайте, че 
ви прекъснах. Още една точка имате да кажете? Виждате ли, г-н Божинов. Сега, ако питаме 
българска търговско-промишлена палата, г-н Симеонов и той ще каже точки. Очакванията 
започват да нарастват и в един момент , какво става? Разочарование. 
Георги Божинов: Трябва да има някой с качествата на държавника, да види между 
разнообразието на политическите идеи на партиите, които ще подкрепят правителството, 
изискванията на професионалиста и възможностите на икономката и фиска на България, кое е 
оптималното решение, защото след малко ще чуем какво иска бизнеса. След това можем да 
чуем какво иска науката и това е изкуството да намериш мярата, оптималното решение за 
конкретния момент. Затова трябва диалог, трябва компетентност и някой казват, че трябва да 
бъдат само експерти, а трябва да бъдат хора, които да анализират проблемите, да дефинират 
проблемите , да изложат решенията и да ги изговорят, за да… 
Водещ:  Чакайте, чакайте, че виждам картина от президентството. Ще ми подскажете ли, г-н 
Станишев и г-н Орешарски могат ли да се върнат още днес в президентството и да приемат 
мандат за съставяне на правителство? 
Георги Божинов:  Процедурата не го предвижда днес. Готовност имаме за понеделник. 
Президентът не е в състояние понеделник. Във вторник това може да се случи, гласуването, 
гласуването, говоря. 
Водещ:  Да, разбрах ви. 
Георги Божинов:  Ако днес президентът има инициатива а покани, то ще бъде във вторник, 
защото той в понеделник отсъства от страната си. 
Водещ:  Добре. Последната точка, която… 
Д-р Юлиян Йорданов:  Да, продължавам с конкретните неща. 
Водещ:  Бих искал след това да ми кажете и няколко думи за кабинета „Борисов”, който имаше 
много кратък живот и към всички е този въпрос, но последната ви точка? 
Не е последна. Има още 3. Аз ще бъда съвсем кратък. 
Водещ:  Прощавайте, прощавайте! 
Д-р Юлиян Йорданов: Демонополизация на НЗОК. Видяхме ,че в последните години, не само на 
тоя мандат, но и на предишни мандати, се направи и то успешен опит, тая каса да бъде 
политизирана и одържавена. 
Водещ:  Давайте, разбрахме го това! 
Д-р Юлиян Йорданов: Приемане на закон за спешната помощ. Тука не говорим за пари.Тука 
говорим за неща, които могат да се случат при добро желание, нещо много важно, фундамент за 
цялата здравна система. Приемане на промени в НК. На първо четене бяха приети в 41-вото НС. 
Водещ:  Какво точно имате в предвид тук? 



   

 

Д-р Юлиян Йорданов:  Имаме в предвид това е за инкриминиране посегателство върху 
медицинските специалисти, нещо много важно. Затова също не трябват пари. И последното, 
разбира се, това вече касае лекарския съюз. Не бих казал, че е по-малко важно. Държавата ни е 
вменила няколко много важни неща. Това е регистърът, националния регистър на лекарите. Това 
е продължително медицинско образование и квалификация, това е изработване на правила за 
добра медицинска практика. Държавата да бъде така добра да подсигури… 
Водещ:  За да имаме един добър диалог тук в студиото, г-н Симеонов, слушам ви? 
Цветан Симеонов:  Аз искам 2 думи по това, което току-що беше предложено да кажа. Като 
цяло, идеите не са лоши, но аз смятам, че нещата се поставят малко преди коня, да нарека, 
защото … категорично против увеличаването и наливането й в една нереформирана система. 
Докато не видим системата да се реформира, не бихме желали и стотинка да влиза повече в 
нея. 
Водещ:  Много логично. 
Цветан Симеонов:  Не сме готови само да критикуваме. Готови сме да дадем и стандартите. 
БТПП, както знаете , е представител тук на международната организация GS1, която дава 
стандартите, включително и в здравеопазването. Има реформирани системи, които с въвеждане 
на висока степен на електронизация, с въвеждане на висока степен на прозрачност на харчене 
на парите, са постигнали сериозни резултати в подобряване качеството на здравеопазването. За 
съжаление, през целия период на предишното управление, в момента, в който ние бяхме близо 
до това да обясним на министъра на здравеопазването защо е необходимо международните 
стандарти да се въвеждат, защо е необходимо да се проследява всяко едно действие… 
Водещ:  Е, при един успех на кабинета „Борисов”, сега щяхте да продължите да работите с 
Десислава… 
Цветан Симеонов:  Не, те се сменят, какъвто и да беше успеха. Надяваме се, че сега по-лесно 
ще обясним. Още следващата седмица предстоят посещение тука на експерти от 
международната организация за щрих кодиране точно в тази сфера. Ще има такива 
мероприятия… 
Водещ: Вижте, ама това не са ли само едни добри пожелания, защото ние, в интерес на 
истината, си ги говорим доста дълго тия неща? 
Цветан Симеонов:  Това не са,GS1… означава, ще се извиня, че ще го кажа на английски, global 
solutions, глобални решения. Тя предлага решения. Тя предлага стандарти, а не предлага 
някакви планове… 
Водещ: Г-н Йорданов, имате веднага някаква критика към бизнеса? 
Д-р Юлиян Йорданов:  Да. Аз имам и отговор. Мисля,че бизнесът не е много прав, защото, 
когато говорим реформа, реформа е преминаване от държавното здравеопазване към 
здравноосигурителния модел. Това е реформата. Това беше направено. Сега ние 
надграждаме този здравноосигурителен модел, както се вижда, не дотам достатъчно, но когато 
говоря за финансиране, че първо реформа, а след това финансиране, категоричен не съм 
съгласен. На всеки му е ясно,че да се направи реформа… 
Водещ:  …Десислава Атанасова. Припомнете ги, коя беше предложена… 
Д-р Юлиян Йорданов: Само да завърша. Предлагайки национална здравна стратегия 2014-
2020, там ще има план за действие, към който ще има срока, отговорните ,финансирането.Това 
значи поетапното увеличаване.То ще идва със съответното действие и надграждане на 
системата или усъвършенстване на системата. Що се касае за предишното ръководство на МЗ, 
ние отдавна говорим точно за това, което току-що ви казах. Нямаше желание да се изработи 
национална здравна стратегия. Може би нямаше време. Може би нямаше ресурс. Не знам каква 
е причината, но така или иначе за нас това е най-важната и стратегическа отправна точка за 
здравеопазването. 



   

 

Водещ:  Съгласен ли сте с тези ремарки, г-н Симеонов? 
Цветан Симеонов: Това внася известно уточнение, но пак ще кажа. В момента чувалът з а 
средствата за здравеопазване и самата система има доста пробойни, откъдето изтичат доста 
средства. Ако не се спрат тези пробойни или обратното да вземем, ако те се спрат, може да се 
окаже, че не е толкова наложително отново да се товари бюджета, защото това означава 
натоварване на данъкоплатците. Това означава изваждане на средства от други, също толкова 
важни сектори като образование, като… 
Водещ:  … вас, преди да тръгнете? 
Д-р Юлиян Йорданов: Вижте, след като България е държавата с най-малък разход на човек от 
населението за здравеопазване в ЕС, след като ние сме с най-малкия БВП за здравеопазване, 
можем ли да говорим, че средствата стигат? Да, искаме европейско здравеопазване. Не стигат. 
Това, че има пробойни някъде, те не са от решаващо значение. Финансирането на 
здравеопазването винаги и за съжаление, е било на резултатен принцип. Т.е. разпределят се по 
другите министерства. Здравеопазването, там ще го закръглим някъде и това рефлектира върху 
всички работещи в здравеопазването и неслучайно наше проучване показва, че една от 
основните причини за изтичане на кадри те… между другото, българските студенти по медицина 
са с най-висок разход от държавата. Те отиват в страните от ЕС и това важи не само за лекари. 
Това важи и за другите специалисти в здравеопазването. 
Водещ:  Много ви благодаря,че казахте всичко това в извънредното ни студио. Успешна работа, 
вие тръгвате. Аз междувременно се обръщам към г-н Божинов. Коментар върху това, което… 
Никаква изненада в състава на правителството. 
Водещ: Ето, вижте го! 
Георги Божинов:  … спомням думите на министър-председателя. Искам да се върна, министър-
председателя, бившия, Борисов. Искам да се върна на неговото учудване, че не е бил потърсен 
за диалог, за по-широка коалиция. Искам да припомня на вашите зрители, че повече от преди 
една година имаше вот на недоверието на г-н Борисов за неуспешната борба с престъпността. 
Тогава в края на дебата в последните 2 минутки, които имаше нашата парламентарна група, аз 
се обърнах към депутатите на ГЕРБ и казах… 
Водещ:  Завършете изречението си. Още един въпрос към г-н Симеонов и кратка пауза ще 
имаме. 
Георги Божинов: Днес, ако вие не се освободите от Цветан Цветанов, неговата политика и 
неговото поведение, утре след редовните и извънредни избори, ще затрудните сформирането на 
коалиционно правителство, което вие ще бъдете абсолютно необходим компонент. Пророчески 
думи… аз и ми е неудобно, но трябва да си отговори г-н Борисов защо не е потърсен. Защото 
целият потенциал, който избирателите му дадоха, те го изродиха в една полицейщина, в едно 
управление, което не даде резултати. Бизнеса Преби на много хора. Унижи лекари, подслушва и 
унижи… стотици хиляди българи и такъв водач на такава политика, в такъв момент като 
днешния, не се търси за партньор. Това е. 
Водещ:  Е, но това, не е ли малко, бих нарекъл, рязка позиция? Все пак да погледнем какви са 
реалностите днес. 
Георги Божинов:  Аз неслучайно припомним казаното от мен преди повече от година и се 
връщам на казаното преди няколко минути. Когато нещо тръгнат в желаната позитивна посока, 
ние очакваме, че яростната опозиционност на ГЕРБ ще се смени, че ще имат друго поведение, 
че ще има разширяване… 
Водещ:  Те ще отстъпят ли, според вас, от искането си за касиране на… 
Георги Божинов; Неминуемо, неминуемо. 
Водещ:  Ще отстъпят? 



   

 

Георги Божинов:  И поведението на „Атака ще стане различно. „Атака” може да напусне и да 
бламира всеки ден заседанията на парламента, ако иска и ако това е изгодно, по нейни чисто 
партийни интереси, но ако правителството тръгне в посока, одобрявана от хората, няма 
политически глупак, който да се откаже от тази общност, която му дава дивидент. Аз се надявам 
на успех. Надявам се, че ГЕРБ ще преразгледа своята позиция. Ще се очисти със своите си и с 
помощта на прокуратурата от личности, които са недостойни за политическата … на България и 
тогава ще има една друга ситуация. Тогава можем да партнираме с тези хора. 
Водещ: Това ще го запомня и ще ви питам… 
Георги Божинов:  Припомнете го. Животът е по-голям от схемите. 
Водещ:  Ще ви питам, много елегантно. Ще се сещам за нещо. Г-н Симеонов, това, което 
всъщност е сложено днес на масата, как го определя бизнеса? 
Цветан Симеонов:  Може ли две изречения, ако ми позволите първо… 
Водещ:  Разбира се. Вие сте наш гост и … 
Цветан Симеонов:  … от това, което чухме от г- Борисов току-що. Първо, ние също 
присъствахме в залата и не сме видели чак такъв голям от посланиците да напускат залата, 
когато депутатите на „Атака”, седяха на европейския химн и това е така, защото на никоя 
европейска държава не й е безразлично какво се случи в България ,щом ние сме част от ЕС. 
Интерес не са загубили по никакъв начин. Второто нещо, което беше казано, явно, че твърди се, 
че явно те разчитат на нещо, БСП и ДПС. Всички разчитаме на нещо, включително разчитаме и 
на декларацията, която чухме в речта на г-н Борисов при откриване на НС. В края като че и се 
смекчи тона и там не беше изключена поне възможността, определени мерки, полезни за 
България, да бъдат подкрепени. Обществото очаква това. 
Водещ:  Спирам ви тук не за друго, а защото вашите думи са повод да задам този въпрос на г-н 
Божинов. Г-н Божинов, Борисов много елегантно намигна на БСП и ДПС в думите си при 
президента от преди десетина минути. Той говореше за един депутат, който е готов или е бил 
готов, ако това не е отново някакъв политически, нека да го нарека шикалкавенене, как разчитате 
този сигнал? 
Георги Божинов: Такъв политически ход Ахмед Доган вече е играл с един депутат .Ние не 
разчитаме на това намигване. Ние се надяваме на онази мъдрост, която битува в българската 
общественост за майката на успеха и бащата на неуспеха или обратно беше. 
Водещ:  Както ида го кажете… всеки ще се сети. 
Георги Божинов:  Затова аз смятам, че когато тръгнат с общите усилия на политическите 
партии, обществените и отрасловите организации, с благо разположението на страдащия 
български народ… 
Водещ:  Вие сте изключителен позитивист. 
Георги Божинов:  Тогава всички ще искат да се приобщят към тази позитивна тенденция. 
Водещ:  Аз съм съгласен с вас за позитивната тенденция, но дали тя вее такава, нека да 
направим една кратка пауза и ще продължим с отговора на въпроса, прекален оптимизъм ли е да 
си мислим и да смятаме, че предстоящото правителство на г-н Орешарски ще изпълни като с 
магическа пръчка всичко, което искат от него. 

 


