ПОЛИТИКА

БЪЛГАРСКА ДЕЛЕГАЦИЯ
ПОСЕТИ ЧЕШКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ТЕКСТ: МАРИЯ ЗАХАРИЕВА, СНИМКИ: APXИB
Българска делегация, включваща представители на комисията по жалбите и петициите на гражданите в Народното събрание,
беше в края на ноември на посещение в чешкия парламент. С депутатите Екатерина Михайлова от ДСБ, Иван Илчев от
Коалиция за България и Йордан Бакалов от ОДС разговаряхме за външната и вътрешната политика на България, както
и за перспективите за развитие на страната ни.

ЕКАТЕРИНА
МИХАЙЛОВА
Една нация без образованост
и без почит към тези, които
дават просветата, не може да
има добра перспектива
Г-жо Михайлова, във връзка с учителската стачка десните партии в Парламента
бяха обявила вот на недоверие към правителството. Каква беше целта на вота?
Десните партии действително обявиха вот
на недоверие. Демократи за силна България, партията към която принадлежа, имаше много активна позиция преди вота на
недоверие, поставяйки острите въпроси,
които учителите чрез своята стачка привлякоха във фокуса на цялото българско общество. Вотът не успя в прекия смисъл на
думата, тъй като правителството не беше
свалено. Но не това беше целта на този
вот на недоверие. Целта беше да се потърсят решения за образованието в България,
тъй като проблемът не е само в заплащането на учителите. Той е свързан и с това
какво качество ще получават децата и доколко то е адекватно за България като
членка на ЕС. Не получихме достатъчно
адекватни отговори от правителството
и сега по време на гледане на Закона за
държавния бюджет виждаме, че за образование пак е отделено в рамките на около
4 %, а не 5 % - както е в другите страничленки на ЕС. Подготвили сме предложение при второ четене за промяна на предвидените разходи за образование и здравеопазване.
Неадекватността на правителството към
стачката на учителите доведе и до демотивация на част от учителите. Някои от тях
напуснаха, други се върнаха по работните
си места, но с усещането за подценяване
на учителската професия. Тези последици
тепърва ще ги измерваме в годините.
Учителите не останаха ли обидени след
тази стачка и след репликите на ми20
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нистър Орешарски за седянката? Заслужават ли българските учители стачката
им да бъде наричана седянка?
Да, останаха обидени. Остана и едно чувство за подценяване, огорчение и унижение. Може да има много критики към
учителите, но това не означава, че към
професията и към цялото съсловие трябва
да се отнасяме с пренебрежение. Защото
всички имаме своите учители, всички
имаме добрия спомен за тях. Всеки един
от нас носи в себе си образа на поне един
учител, който е участвал в оформянето
на мирогледа ни. Една нация без образованост и без почит към тези, които дават
просветата, не може да има добра перспектива. Тази тема не е чисто партийна, тя
засяга националните интереси. Ние имаме нужда от здраво, умно, образовано
поколение.
Как ще коментирате местните избори.
Защо според Вас се проточиха толкова
дълго?
Местните избори показаха нещо, което се
случва в българската демокрация и доби
най-уродлив вид - купуване на гласове,
безпринципност, сдружаване по чисто
корпоративен признак, липсата на всякаква политическа идентификация при
явяването. В някои градове се наблюдава
тенденцията към изчезване на партиите
и появата им в някакви други форми. Купуването на гласове премина в едни недопустими граници. Появи се нетърпимост,
която не знаем дали ще се превърне
в реално действие. Би трябвало да се
приеме изцяло нов изборен закон.
В последно време десните партии изгубиха позициите си, макар че бяха силно
подкрепяни през изминалите години.
Според Вас на какво се дължи това?
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА
МИХАЙЛОВА
• Дата на раждане: 24 октомври 1956
- Пазарджик, България
• Професия: юрист
• Специалност: право
• Езици: английски;
• Семейно положение: неомъжена
• Избирателен район : 24-СОФИЯ 2
• Избран с политическа сила:
„Демократи за Силна България“
(7.07 %)
• Участие в предишно НС: 36-то
Народно събрание; 37-мо Народно
събрание; 38-мо Народно събрание;
39-то Народно събрание; 40-то
Hародно събрание - Зам.-председател на НС на ротационен принцип
(от 11.07.2005 до днес).

И как десните партии могат да се превърнат в една силна опозиция, от която
България има нужда?
Много бих искала да зная отговора на този въпрос. Действително десните партии
преживяват тежка криза през последните
години, която е съпроводена с тежка криза
в цялата политическа система на България. СДС и ДСБ се явиха заедно на президентските изборите, но това не доведе
до предполагаемия ефект. Т.е. не бива да
търсим механичните решения. Мисля си,
че дясното ще намери себе си независимо
от това как ще се казва, когато съумее
в един общ глас да постави и отстои
проблемите на хората, да прави силна
политика. Дори опозицията ни звучи
с различни гласове и българският гражданин не добива ясна представа за нашата
политика.
Защо според Вас българският народ
изгуби доверието в десните партии? На
какво се дължи това?
Ако се върнем назад в годините, ще видим, че в трудния преход на десните им
се падна неблагодарната роля да извършат
тежките реформи. Резултатът вече го виждаме, но в първия момент се усещаше само болката. Сега вече нямаме такъв проблем с безработицата. Започва да се явява
проблемът със заетостта. Стандартът за
съжаление е още нисък. Но ефектът от
това да станем член на ЕС започна да се
вижда. Вървим във вярната посока. Вътре
в дясното пространство възникнаха много
противоречия. Според мен те не са личнос-

тни, както твърдят някои хора. Много хора
злоупотребиха с позицията си, което също
донесе разочарования. Трябват и нови
лица, и нови лидери.
Вие сте в Народното събрание от 1991 г.
Променило ли се е съществено Народното събрание от 36-то до 40-то? Какво
определи ориентацията Ви към десните
партии?
Много се промениха и Парламентът,
и политическият живот. Не бих могла
да кажа, че е еднозначно и само в добра
посока. Двупартийният модел с много
остра конфронтация изчезна. Политическата система се раздроби. Дано се
стабилизира. Веднага след промените
аз бях убедена, че ще бъда на страната
на традициите, на демокрацията и на
частната собственост. Исках да подпомогна по някакъв начин демократичния
съюз и през 1991 г. ме поканиха да вляза
в листите на СДС.
Каква е позицията на Вашата партия
по отношение на българската диаспора?
Програмата ни е правена преди 3-4 години. Едва сега проблемите на българската
диаспора започнаха да изкристализират
и ги виждаме по-конкретно. Може би
трябва да има изцяло ново законодателство, защото има комплект от въпроси,
които трябва да се решават, включително
здравното осигуряване. Разбира се, това
трябва да бъде с ваша помощ, защото
вие се сблъсквате с тези проблеми.

21

blg0506_07_1212final.indd 21

12.12.2007 10:53:35

ПОЛИТИКА

ЙОРДАН
БАКАЛОВ
Една от най-важните реформи,
които ни предстоят, е реформата
в мисленето
Г-н Бакалов, Вие сте едни от авторите
на закона за досиетата, който вече
е приет от Парламента. Смятате ли,
че този закон се изпълнява?
За да се изпълнява един закон, трябва
да има добра воля от политическите сили, и по-специално от управляващите.
Министърът на вътрешните работи
трябва да предаде всички архивни единици, които се намират в МВР от 1944
до 1991, но тази документация няма как
да се прехвърли, защото самата комисия
по досиетата още няма сграда. За съжаление вече не може да се гарантира стопроцентово истинността на процеса.
Това е парадоксът. Сега комисията продължава да прави проверка на кандидатите за кметове и техните съветници.
Комисията може да оперира не само
с архива на МВР, но и с архивни единици от ДС, от военното разузнаване и контраразузнаване, когато ги получи.
В момента сте Председател на Комисия
по жалбите и петициите на гражданите,
която е една от успешните комисии.
През последната година и половина сте
получили много благодарствени писма.
ЙОРДАН БАКАЛОВ
• Дата на раждане: 01 септември
1960 - Асеновград, България
• Професия: инженер
• Специалност: инженер - металург,
външна търговия
• Езици: руски; английски;
• Семейно положение: женен
• Избирателен район :
17-ПЛОВДИВ ОКРЪГ
• Избран с политическа сила :
Коалиция „Обединени Демократични
Сили“ (8.44 %)
• Участие в предишно НС: 38-мо
Народно събрание; 39-то Народно
събрание;
• Парламентарна дейност: 40-то
Народно събрание. Член на Кoмисия
по вътрешна сигурност и обществен
ред,). Парламентарна група на ОДС СДС, ДП, Движение „Гергьовден“,
БЗНС, НС-БЗНС, ДРОM - Председател на ПГ, председател на Комисия по
жалбите и петициите на гражданитe.

Мога да кажа, че първият наш успех се
състои в това, че тази комисия беше
извадена от анонимност в парламента.
Много хора преди не знаеха, че има такава комисия. Второто, което е много важно
е начинът й на работа. Тя е единствената комисия в Парламента, която пряко
контактува и работи с хората. Жалбите
получаваме и по електронна поща. Имаме много благодарствени писма, но има
и проблеми, които не можем да решим.
Как виждате бъдещето на дясното пространство като председател на групата
ОДС?

Първо трябва да осъзнаем, че не може
да сме разделени. Едно обединение и сплотяване на десницата може да става само на
базата на общи намерения за работа
и управление на страната. Само така могат
да се избегнат междуличностните проблеми. Партийно и политически ние
нямаме големи различия.
Защо според Вас десницата изгуби
доверието на българския народ?
Действително е така. Всяко гласуване
е даване на определен кредит на доверие.
Този кредит партията трябва да го върне
след 4 години. Избирателите не искат да
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дават кредит на партии, които постоянно
се карат и се разделят. Първо трябва да
се обединим. Аз ще бъда много щастлив,
ако българинът започне за гласува на
основата на програма, а не на базата на
отрицание. Нашата програма за сигурността, например, е най-добрата. Но
в България се гласува на основата на
емоция и отрицание.
А когато говорим за разединение, не
смятате ли, че основна черта на българина е да се цепи?
Мога да кажа категорично, че другите
държави излизат колективно от проблемите, докато българинът се спасява поединично. Затова той не харесва управляващите, не се радва на успеха на своите
съграждани, което в чужбина трябва да
бъде особено силно. Макар че България
е малка държава, трябва да има сериозно
лоби в модерния свят. Една от най-важните реформи, които ни предстоят, е реформата в мисленето.

ИВАН ИЛЧЕВ
Посещението на нашата
делегация е в Прага бе много
ползотворно
Г-н Илчев, как оценявате посещението
на Комисията по жалбите и петициите
на гражданите в Чехия?
Моята оценка е, че посещението на нашата делегация е в Прага е много ползотворно. То е отговор на посещението от
чешка страна. Ние представляваме Комисията по жалбите и петициите на гражданите в българския парламент. Съставът
на делегацията включва председателя на
Комисията Йордан Бакалов, зам.-председателя Илкер Мустафов, Екатерина Михайлова, която е и зам.-председател на
Народното събрание, моя милост и двете
сътруднички Малина Ангарева и Янита
Димитрова. Целите на нашето посещение са две: да се запознаем с работата на
съответната комисия в чешкия парламент
и да направим среща с българи, живеещи
в Прага.
Срещнахме се с председателката на комисията по жалби и петиции на гражданите в чешкия парламент г-жа Зузка
Руйброва и с още 6 депутати. Запознахме
се с цялостната работа на комисията,
както и с работата на Комисията с омбудсмана.
Силно впечатление ми направи това, че
Комисията по жалбите и петициите на
гражданите е една от четирите задължителни комисии в чешкия парламент.
Докато в България ние сме представители

на една от 24-те комисии. Много добро
впечатление ми направи и това, че Комисията може да осъществява законодателна дейност в чешкия парламент, да
контролира подготвяните закони.
Същевременно в българското посолството
се срещнахме с посланик Здравко Попов
и пълномощен министър Маргарита Ганева. Те ни изтъкнаха, че българските
граждани проявяват голям интерес към
трудовия пазар в Чехия. Диаспората не
само в Прага, но и в други големи градове,
става все по-многобройна. И двамата бяха
доволни, че ние, депутатите, се интересуваме от живота на българите в Чехия.
Стана ясно, че най-големи проблеми има
във връзка със здравните застраховки,
както и с обучението на децата в българското училище.

ИВАН ИЛЧЕВ
Дата на раждане: 19 юли 1952 с. Орешак, България
• Професия: непоказана
• Специалност: технология на
машиностроенето
• Езици: руски; немски;
• Семейно положение: женен
• Избирателен район: 29-ХАСКОВО
• Избран с политическа сила:
„Коалиция за България“ (33.98 %)
• Парламентарна дейност: 40-то
Народно събрание - Член в Комисия
по жалбите и петициите на гражданитe и в Комисия по труда и социалната
политикa. Парламентарен секретар.
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