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Парламентарни избори 2009
Триумфална победа на дясноцентристката партия ГЕРБ и рекордна избирателна активност

На парламентарните избори през
юли българският народ, като че
ли се пробуди от летаргичен сън,
и демонстрира една неочаквана
избирателна активност (60,20%),
която бе предизвикана главно от
недоволството на гласоподавателите и желанието за коренни промени.
Протестният вот на българския избирател бе определен от редица медии
като отмъщение на електората за
политиката на властващата досега
тройна коалиция. Неспособността
й да се справи с дълбоко вкоренената корупция в държавата доведе
до спиране или ограничаване на еврофондовете и превърна България
в най-бедния член от 27-те членки на
Европейския съюз.
Вотът на избирателите обаче беше
и прагматичен. На 5 юли мнозинството български избиратели дадоха
своя глас за ГЕРБ, но най-вече за
нейния нефорамален лидер Бойко
Борисов, който показа, че има политическа воля за промяна.
Партията Граждани за европейско
развитие на България (ГЕРБ) спечели
39,72% от гласове и съответно 116
мандата в парламента. Очакванията
на голяма част от избирателите е новото правителство в лицето на Бойко
Борисов да въведе ред в съдебната
система, да се пребори с корупцията, да върне доверието на ЕС към

страната ни и да повиши жизнения
стандарт на българите.
На парламентарните избори през
юли Коалиция за България претърпя
тежко поражение, спечелвайки едва
17,70% от гласовете. „Бяхме смлени от яростни вълни – анти-Доган,
анти-ДПС, корупция, европейски
фондове, възмездие, реваншизъм“,
заяви лидерът на левицата Сергей
Станишев, а бившият министър
Румен Овчаров точно и ясно констатира: „Хората гласуваха, за да се
отърват от нас“. Черният ПиАР клип
с брадвата изигра лоша услуга на
социалистите и настрои избирателите срещу тях.
Ахмед Доган, шефът на Движението
за права и свободи (ДПС), в предизборната кампания активизираше
електората си с арогантни възгласи
като: „Аз съм инструментът във властта, който разпределя порциите на
фирмите в държавата.“, “ДПС е бацил.
Като влезе веднъж, няма излизане“,
“В мене е концентрирана властта,
а не е във вашите депутати“. Арогантното му поведение обаче събуди от
дълбоката летаргия много етнически
българи, които се мобилизираха
и отидоха да гласуват – против
Доган.
Така че този път се провалиха и плановете на т.нар. Сокол. ДПС спечели
14,45% от гласовете, но няма шанс

да бъде отново във властта и мина
също в опозиция.
Освен ГЕРБ, Коалиция за България
и ДПС, в Народното събрание влязоха и „Атака“ – с 9,36%, Синята коалиция – с 6,76% и РЗС –с 4,13%. НДСВ,
която получи едва 3,02% от гласовете, остана извън парламента.
По време на тазгодишните парламентарни избори в България почти
всички опити гласуването да бъде
манипулирано чрез купуване на
избиратели, чрез корпоративен вот,
изборен туризъм и фалшиви удостоверения за пускане на бюлетина
на друго място се оказаха този път
безсилни пред вота на народа, който
показа, че иска ясен политически обрат, гласува доверие на дясноцентристката партия ГЕРБ да управлява
страната, като даде шанс и на други
партии от дясното пространство да
влязат в Народното събрание.
Изборите в чужбина
Хаосът в отварянето на секции
в чужбина и недостатъчната информираност на българите зад граница
бяха характерни за параламентарните избори тази година. Тогавашният
вицепремиер и външен министър
на България Ивайло Калфин обясни,
че „Отварянето на секции в чужбина е изключително неефективно...“.
Оскъдната информация за изборите,
насочена към българите зад граница, според Калфин се дължала на
ограничаването на разходите тази
година. Той заяви, че всеки който
иска да гласува, може да си намери
информация.
За парламентарните избори в чужбина първоначалнно бяха разкрити
259 секции в 58 държави, като 123
от тях – в Турция. За да могат да
упражнят изконното си конституционно право на глас, българите
в чужбина поеха инициативата
в свои ръце и откриха сайта www.
isksmedaglasuvame.com, който
е независима неправителствена
инициатива на българи от Facebookгрупа „Гласуване без граници“.
Благодарение на него българските

Снимки: архив и Мария Захариева

Многолюдни избори в Прага
Проведените на 5 юли парламентарни избори в чешката столица се

характеризираха с повишена избирателна активност. В горещия юлски
ден в българското посолство на
улица „Краковска“ дойдоха да дадат
своя глас 672 български граждани,
докато на изборите за Европейски
парламент те бяха само 246. Някои
от избирателите чакаха повече от
час, но дългата опашка и голямата
жега не ги отказа. Особено непосилна беше горещината за възрастните
хора, на които впоследствие бе
дадено предимство. В избирателната
секция имаше и комични моменти–
жена в напреднала възраст караше
сина си да й каже кой номер имат социалистите. Той отиде до окачените
в предверието листи, погледна и се
провикна: „Зачеркни шести!“ В двора
на посолството пък моя позната ме
попита: „ Каква е тая Коалиция за
България? Знаеш ли нещо за нея?“
Явно някой й беше правил пропаганда на левицата и жената искаше да
разбере за кого я карат да гласува.
При преброяване на резултатите от
изборите се оказа, че един от гласоподавателите се е опитал да прояви
чувство за хумор. Той бе задраскал
всички съществуващи партии и бе
дописал нова, с фамозното наименование „Костенурките Нинджа“. Бюлетината му, разбира се, беше обявена
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емигранти успяха да открият 15 нови
избирателни секции само в периода
от 22 юни до 4 юли.’
В изборите в чужбина ДПС спечели
61,08% от гласовете, повечето от които, разбира се, дойдоха от Турция,
където в откритите 123 секции гласуваха 93 550души. ГЕРБ получи 33 426
гласа или 21,83%, Синята коалициа5,81%, Атака – 4,09%, Коалиция за
България– 2,53%.
През юли партията на Яни Янев „Ред,
законност и справедливост“ (РЗС)
внесе чрез главния прокурор искане
до Конституционния съд за касиране
на изборите за Народно събрание
в секциите в Турция. РЗС смята за
необходимо да бъдат изискани всички протоколи от 123-те секционни
избирателни комисии в Република
Турция, за да се провери броят на
отчетените гласове във всяка СИК,
както и това дали той съответства
на времетраенето на изборния ден.
Според РЗС трябва да се провери
и начинът на подбор на членовете
на СИК в Турция и валидността на
описаните в избирателните списъци
документи за самоличност.

за невалидна.
Резултатите от изборите в Прага
показаха пълно надмощие на ГЕРБ.
Партията на Бойко Борисов спечели
в чешката столица 344 гласа (51,34%).
На второ място се нареди Атака със
100 гласа (19,93%), следвана от Синята коалиция – с 98 гласа (14,63), Коалиция за България с 43 гласа (6,42%),
ДПС – 20, НДСВ – 19, Зелените – 14,
Лидер – 10, РЗС – 9 и т.н.
Избирателна секция беше открита в последния момент и в Бърно,
където са гласували 124 души: от тях
64 – за ГЕРБ, 31 – за Синята коалиция,
112 – за Атака, 5 – за Коалиция за
България, 3 за РЗС , 1 за ДПС...
Като цяло резултатите от изборите
в Чехия показаха пълно надмощие
на десните партии, което беше типично и за проведените в България
парламентарни избори.
Мария Захариева

Новото правителство
на Република България
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е новоизбраният министър-председател на България. Той
бе избран на 27 юли от депутатите в Народното събрание с 162 гласа „за“, 77 гласа „против“
и 1 „въздържал се“.
През 1977 г. кандидатства във
Висшата специална школа на МВР
в Симеоново, факултет „Държавна
сигурност“, но e пренасочен и приет във факултет „Противопожарна
охрана“ с оглед миналото на дядо
му – разстрелян от комунистите
през септември 1944 г. През 1982 г.
Борисов се дипломира като инженер
по специалността „Противопожарна
техника и безопасност“ с чин лейтенант.
През 1982 г. инж. Бойко Борисов

постъпва на работа в Софийското
градско управление на МВР. Впоследствие е преназначен в Централно управление на противопожарната охрана.
От 1985 г. до 1990 г. инж. Бойко
Борисов е преподавател във Висшия
институт за подготовка на офицери
и научноизследователска дейност
на МВР. Защитава пред ВАК дисертация по темата „Психо-физическата
подготовка на оперативния състав“
и му е присъдена научната степен
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Министър-председателят Бойко
Методиев Борисов е роден на 13
юни 1959 г. в Банкя. Баща му, Методи
Борисов, e служител на Софийско
градско управление – МВР, а майка му, Венета Борисова, е начална
учителка в Банкя. Сестра му, Красимира Иванова е лекар-педиатър
в ІІІ АГ-болница, Княжево. Борисов
завършва средно образование
в Банкя. Редовната си военна служба
отбива в ШЗО-Плевен през периода
1977–1978 г.
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„кандидат на науките“. Последната
му длъжност във ВИПОНД е завеждащ катедра. През 1990 г. напуска
системата на МВР със звание майор
от запаса.
След 1978 г. Бойко Борисов е активен състезател по карате – притежава 7-ми дан, черен пояс. Той е дългогодишен треньор на националния
отбор на България по карате, както
и международен съдия по карате.
През 1991 г. Бойко Борисов основава фирмата „Ипон-1“ ООД, която
осигурява охраната на известни
личности като Тодор Живков и Симеон Сакскобургготски. „Ипон-1“ е сред
най-големите охранителни фирми
в страната, членува в Световната
организация на охранителите IAPPA,
а Бойко Борисов е персонален член
на организацията.
На 1 септември 2001 г. с указ на
президента Георги Първанов Бойко
Борисов е назначен на длъжност

„Главен секретар на МВР“ и е повишен в звание „полковник“ от МВР.
В началото на 2002 г. с президентски
указ му е присвоено званието „генерал-майор“, а през 2004 г. е удостоен
със званието „генерал-лейтенант“.
При напускането на МВР през 2005
г. е о.р. ген. лейт. инж. д-р Бойко
Борисов.
На Парламентарните избори в България 2005 Борисов е кандидат за
народен представител в два многомандатни избирателни района,
издигнат в листите на Национално
движение Симеон Втори. Борисов
обаче се отказва от депутатския
мандат в полза на работата си в МВР,
което напуска през септември, след
конфликт с тогавашния вътрешен
министър Румен Петков.
През октомври 2005 г. Бойко Борисов участва като независим кандидат в частичните кметски избори
в София и е избран с убедително

мнозинство. Полага клетва като
столичен кмет на 10 ноември 2005
г. В началото на април 2006 г. е учредено сдружение с нестопанска
цел за общественополезна дейност
„Граждани за европейско развитие
на България“ – ГЕРБ. На 3 декември
същата година е създадена партия
ГЕРБ, която е оглавена от Цветан
Цветанов, работил като заместник на
Борисов в системата на МВР, а после
– в Столичната община.
В редовните избори за местна власт
на 28 октомври 2007 г. Бойко Борисов печели на първи тур с 53,4%
четиригодишен мандат за кмет на
София.
На 5 юли 2009 г. ГЕРБ печелят парламентарните избори с около 40% от
гласовете и получава 116 депутатски
места в парламента.
Борисов e разведен, има дъщеря
Венета.
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Състав на Министерския съвет на България
Той бе утвърден от народните представители със 162 гласа „за“, 77 „против“ и 1 „въздържал се“ има следния състав:
– Министър– председател – Бойко Борисов.
– Заместник министър– председател – Цветан Цветанов.
– Заместник министър– председател – Симеон Дянков.
– Министър на вътрешните работи – Цветан Цветанов.
– Министър на финансите – Симеон Дянков.
– Министър на регионалното развитие и благоустройството – Росен Плевнелиев.
– Министър на труда и социалната политика – Тотю Младенов.
– Министър на отбраната – Николай Младенов.
– Министър на външните работи – Румяна Желева.
– Министър на правосъдието – Маргарита Попова.
– Министър на образованието, младежта и науката – Йорданка Фандъкова.
– Министър на здравеопазването – Божидар Нанев.
– Министър на културата – Вежди Рашидов.
– Министър на околната среда и водите – Нона Караджова.
– Министър на земеделието и храните – Мирослав Найденов.
– Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Александър Цветков.
– Министър на икономиката, енергетиката и туризма – Трайчо Трайков.
– Министър на физическото възпитание и спорта – Свилен Нейков.
– Министър без портфейл – Божидар Димитров.

