
РУМЕН ЙОНЧЕВ: ДИРЕКТНОТО ВЗЕМАНЕ БЕЗ СЪД Е НЕДОПУСТИМО 

Независимият депутат коментира предложениято за мораториум на дейността 
на частните съдебни изпълнители, внесено от ББЦ 

Съдебното изпълнение във вида, в който се прилага в момента, е 
недопустимо и трябва да бъде прекратено. Директното претендиране на 
вземанията, без съд, е очевиден корупционен канал, който се превръща в 
мутренски бизнес и води до увеличаване на случаите на самоубийства на 
длъжници, които не могат да покрият дълговете си. Това коментира в 
студиото на "Гореща точка" по TV7 независимият депутат в парламента, 
председател на Земеделския народен съюз (ЗНС) и член на "България без 
цензура" Румен Йончев.  

По думите му докато в пленарна зала текат дебатите за промяна на Закона 
за съдебните изпълнители, хората продължават да губят имотите си и често 
това има фатален край. Затова от "България без цензура" настояват за 
временна забрана върху изпълнителните дела на частните съдебни 
изпълнители (ЧСИ).  

Независимите народни представители Румен Йончев и Светлин Танчев 
внесоха в парламента предложение за мораториум върху дейността на ЧСИ. 
Те настояват мораториумът да е в сила, докато не бъде поправен законът за 
съдебните взимания. По думите на Йончев мораториумът ще прекрати 
порочната практика на ЧСИ и ще мотивира депутатите по-бързо да приемат 
поправките в закона./ 01.04.2014,TV7  

РУМЕН ЙОНЧЕВ: СЪБИРАНИЯТА НА ВЗЕМАНИЯ ДОВЕДОХА ДО НОВА МУТРИЗАЦИЯ 

Очаквам скоро да има стрелби по домовете, защото хората губят това, което 
им е останало. Това заяви пред TV7 Румен Йончев - настоящ независим 
депутат, симпатизиращ на "България без цензура", влязъл в 42-то НС от ПГ 
на Коалиция за България. Той и досегашният му съпартиец Страхил Ангелов 
от БСП подкрепят проект налагане на запор на Частните съдебни 
изпълнители. Йончев запита как една община избира кой частен съдебен 
изпълнител да направи вземанията от тяхно име. 

"Няма обществена поръчка, тарифата е единна, вероятно аргументите за 
ибор са на базата на това какво ще върнем обратно на възложителя на 
поръчката. Той определи сегашните процедури за действие на ЧСИ като 
очевиден канал за корупция. За това искаме мораториум, който да спре тази 
дейност, каза Йончев. Според него еволюцията на този процес - събирането 
на вземания, доведе до мутризация", каза Йончев.  

Относно политическите тенденции, Румен Йончев заяви, че се очаква група 
от 7-8 депутати от ГЕРБ да преминат към независимите. " Единствената 
политическа сила, която иска извънредни избори, е нашата коалиция 
"България без цензура" . ГЕРБ и всички останали ще загубят по нещо", каза 



Йончев. Ще поискаме от хората да дадат ясен вот, че на 26 май трябва да 
дадат ясен отговор /ден след евроизборите/, допълни независимият депутат. 

01.04.2014 – Bgizbori.org 
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01.04.2014 – БЛИЦ 

КОАЛИЦИЯ ББЦ, ВМРО, ЗНС и „ГЕРГЬОВДЕН“ СЕ РЕГИСТРИРА ЗА ЕВРОВОТА 

Днес (07 април) в 12.00 часа Коалиция „България без цензура“, ВМРО-БНД, 
Земеделски народен съюз и „Движение Гергьовден“ ще се регистрира за 
участие в изборите за Европейски парламент. 

На събитието в Централната избирателна комисия на адрес: София, пл. 
„Княз Александър І“ №1 ще присъстват Николай Бареков, Красимир 
Каракачанов, Румен Йончев, Драгомир Стефанов и представители на 
съюзническите партии. / 07.04.2014 – Silnabulgaria.com 

 

 

 



БАРЕКОВ СЕ РЕГИСТРИРА ЗА ЕВРОВОТА! ДЕПОЗИРА 9999 ПОДПИСА 

Лидерите на "България без цензура", ВМРО, Земеделски народен съюз (ЗНС) 
и "Движение Гергьовден" регистрираха коалицията за предстоящите 
евроизбори. Малко след 12,00 часа Николай Бареков, Красимир 
Каракачанов, Румен Йончев, Драгомир Стефанов внесоха в ЦИК 9999 
подписа. Това е максимумът, който позволява таблицата на ЦИК в 
електронния й вариант. Иначе най-младата партия и коалиционните й 
партньори за кратко време успяха да съберат около 30 хиляди подписа от 
страната./07.04.2014 – Marica.bg 

ИСКАТ БАНКИТЕ ДА ПРОДАВАТ ИМОТИ САМО СЛЕД СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ 

В момента те се вземат от длъжника по бързата процедура - само с 
изпълнителен лист 

През седмицата ще бъде предложен мораториум върху принудителната 
продажба на ипотекирани имоти без съд. Това ще направи независимият 
депутат Румен Йончев. Той настоява мораториумът да влезе в действие, 
докато бъдат приети съответните промени в Гражданския процесуален 
кодекс (ГПК). 

Идеята е закъсалите длъжници да не губят имотите си без съдебно решение, 
съобщава в. “Преса”. Ако бъде наложен мораториумът банките няма да имат 
право да отнемат ипотекирани жилища на клиенти, които не си плащат 
кредита, докато не мине съдебната процедура. 

В момента те се вземат от длъжника по бързата процедура - само с 
изпълнителен лист. „Подобна идея няма да помогне на потребителите и ще 
утежни драстично ситуацията за банките“, коментира депутатът от ДПС 
Йордан Цонев. 

Докато Йончев обмисля как точно да формулира текста, юристите от БСП 
подготвят трескаво промени в ГПК и в Закона за частните съдия-
изпълнители. Целта е да се намалят таксите, които частните съдии събират, 
и да се въведат повече права за потребителите. 

Заместник-председателят на парламента Мая Манолова обясни, че проектите 
ще бъдат внесени в деловодството на Народното събрание още преди 
Великден. „С промените ще дадем възможност оценките на имотите на 
длъжниците да могат да се обжалват“. /07.04.2014, Econ.bg 

 

 

 

 



РУМЕН ЙОНЧЕВ КАЗА КОГА ЩЕ ПАДНЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО 

Румен Йончев, познат като първият депутат на Бареков в настоящия 
парламент е готов за предсрочни избори. Румен Йончев похвали новата си 
партия, че гарантира един ден живот на НС след евроизборите. 

Росен Петров мъдро да сподели в ефир, че съратниците му в парламента ще 
свалят правителството само ако народът гласува доверие на „България без 
цензура”. Те обаче не смятат да се занимават с благоразумна предизборна 
кампания и направо обещават да прекратят работата на Народното събрание 
след изборите за депутати в европейския парламент. 

Народният представител Румен Йончев, който като член на „Земеделски 
народен съюз“ влезе в със съглашателство с „България без цензура” обяви, 
че той и другите двама от хората на Бареков в НС са гарант, че то ще 
функционира до 25 май. 

Той заедно бегълците от ГЕРБ Светлин Танчев и Красимир Стефанов вече без 
притеснение заявяват, че изразяват позициите на коалицията „България без 
цензура“ в настоящия парламент. 

Николай Бареков и без друго се хвали постоянно, че кворумът зависи вече 
не от „Атака” (и по-специално хулиганстващият Волен Сидеров), а от 
неговите хора. За беда, тъкмо националистите и ГЕРБ прецакаха нормалния 
ход на парламентарната дейност днес, а депутатите на ББЦ с нищо не успяха 
да помогнат на заседанието да се осъществи. 

Румен Йончев обаче го удари на разсъждения и оправдания – понеже 
мнозинството не е само на „България без цензура“, няма как да влияят върху 
работата на парламента. Но пък ако искали управляващите да продължат да 
работят, просто трябвало да си стоят на местата. 

Той потвърди, че гарантират живота на 42-то НС поне до 26 май – деня след 
евровота. След това щели „да се разберат” за кога да се организират 
предсрочните избори. Румен Йончев смята, че парламентът няма особено 
бъдеще, но не трябвало да се разиграват такива схеми с кворума и 
очакванията на обществото. / 10.04.2014 – Razkritia.com 

ТАВАНЪТ НА ЛИХВИТЕ ОСТАВА САМО ЗА НОВИТЕ КРЕДИТИ 

Депутатите се върнаха отново на спорния нов Закон за потребителския 
кредит. Припомняме, че преди дни изненадващо мина предложение на БСП 
да има таван на лихвите по кредитите, а днес народните представители 
продължиха да гласуват членове от законопроекта за потребителските 
кредити на българите. Бившият социалист и настоящ независим народен 
избраник Румен Йончев, който изразява гласа на „България без цензура", 
поиска от парламентарната трибуна въведеният таван на лихвите и като 
цяло поправките в закона да се отнасят и за вече сключените договори с 



банките. „Целта е да решим един проблем, който е натрупан с времето", се 
мотивира Йончев и напомни, че такъв проблем имат над един милион 
българи, а потребителският кредит е доста болезнен въпрос за обществото 
ни.  "Не се притеснявам от обвиненията в популизъм", отсече независимият 
депутат. Веднага след като направи предложението, Румен Йончев получи 
подкрепата на „Атака" в лицето на Павел Шопов, който го призова да не се 
страхува. Гласът на опозицията от ГЕРБ се чу, след като народният 
представител Данаил Кирилов подчерта, че той е направил такова 
предложение като на Йончев още между първо и второ четене в бюджетна 
комисия, което обаче не е отразено никъде в доклада. „Червеният" Георги 
Кадиев се включи в дебата, като заяви, че основният проблем за 
потребителския кредит е огромната диспропорция между силата на банките и 
обикновените хора. Крайният резултат обаче бе негативен за предложението 
на Йончев и мнозинството от народните представители гласуваха „против" 
таванът на лихвите да се отнася за вече сключени договори. Парламентът 
прие обаче искането на депутата от левицата Янаки Стоилов отпадането на 
такси при предсрочно погасяване на кредита да се отнася и за вече 
сключени договори.  С това решение новият Закон за потребителския кредит 
бе окончателно приет.В кулоарите на НС Янаки Стоилов обясни, че с 
промените се дава възможност на тези, които имат възможност и желание 
предсрочно да погасяват кредита си, без заплащане на неустойки за 
предсрочно погасяване. Тази разпоредба, която е в изменителния закон 
предвижда това право на кредитополучателите да може да действа към сега 
действащите договори, подчерта социалистът. Запазва се правната и 
финансовата стабилност в сега сключените договори да остават в сила, но с 
възможност на кредитополучателите да погасят своите задължения, без да 
бъдат глобявани с тези допълнителни такси или неустойки, каза Стоилов. По 
този начин, според него, се запазва и финансовата стабилност на банковата 
система. Промените, по думите на червения депутат, дават възможност да се 
раздвижи кредитният пазар. Според депутата с промените също така се 
защитават правата на по-слабата и уязвима страна - кредитополучателя.На 
брифинг в НС Румен Гечев от БСП изтъкна задоволството си, че много хора 
са работили по закона. Целта на закона е да се хармонизира българската 
банкова среда с тази в ЕС, изтъкна депутатът. Лихвата ще се определя с 
пазарен индекс или комбинация от индекси, обясни той. Промените в закона, 
според социалиста, ще стимулират движението на лихвите надолу и ще 
увеличат качеството на банковите услуги. Жельо Бойчев на свой ред 
коментира, че това е поредното изпълнено обещание на левицата. Ние 
категорично застанахме на страната на интересите на хората, каза 
социалистът. Той посочи, че левицата ще направи нужните промени в ГПК и 
закона за частните съдебни изпълнители. / 12.04.2014 – e-locator.net 

 

 



РУМЕН ЙОНЧЕВ СЕ ПОЯВИ СКАНДАЛНО В СПИСЪКА НА „СИНЬО ЕДИНСТВО” 

Фалшифицирането на подписките за регистрация в ЦИК удари и 
ръководството на коалиция "България без цензура", ВМРО, ЗНС и 
Гергьовден. Лидерът на ЗНС Румен Йончев скандално се появи в списъка на 
"Синьо единство" на Надежда Нейнски и Христо Панчугов, съобщиха от 
пресцентъра на "България без цензура".  

„Скандалът с фалшифициране на подписи гръмна с най-голяма сила във 
Варна, където се оказа, че Меглена Кунева е откраднала на килограм местни 
партийни лидери на "България без цензура". В списъците на Реформаторския 
блок са шефът на предизборния щаб на ББЦ в града Георги Ковачев, 
съпругата му адвокат Галя Димитров, която е представител в РИК на ББЦ, 
лидерът на младежката организация "Младост" Антоан Влаев и 
председателят на щаба в район "Младост" Ангел Велинов. Всички са бивши 
членове на "България на гражданите", но преди няколко месеца официално 
са подали молби за напускане и се присъединиха към "България без 
цензура".“, заявяват още от ББЦ. 

Да се провери дали е практика да се фалшифицират подписи от партии за 
регистрацията им, поиска лидерът на ЗНС Румен Йончев. "Сериозно съм 
притеснен, че името ми е попаднало в списъците на „Синьо единство", а не в 
тези на коалицията "България без цензура", ВМРО, ЗНС и "Гергьовден", 
където съм го дал, коментира той. Депутатът смята, че вероятно се касае за 
кражба на лични данни или за целенасочена провокация. 

Това е панаир, категоричен е шефът на предизборния щаб на ББЦ във Варна 
Георги Ковачев. Скандалът е сериозен, тук не се касае да пускаме жалби, 
направо си е за наказание. Аз съм банков служител и се чудя как са ми 
докарали подписа в документите на "България на гражданите", допълни той. 
15.04.2014 – 24chasa 

ПРЕДИЗБОРНИЯТ ЕГН СКАНДАЛ НЕ ЗАТИХВА 

Вече има над 100 сигнала в ЦИК за злоупотреба с лични данни. 

Политици, общественици, обикновени граждани, покойници и 
несъществуващи хора без да знаят са помогнали на партии и коалиции да 
прескочат прага от 2500 подписа, нужни за участие в европейските избори. 

40 дни преди вота, ЦИК пусна онлайн услуга, чрез която всеки може да 
провери дали личните им данни не са били откраднати от един или друг 
политически субект. 

Проверка в системата показва например, че в подписката на Реформаторския 
блок пък има гражданин с единен граждански номер от десет двойки. 

В същото време, гражданин с ЕГН от десет единици присъства на шест 
позиции в подписката на „Атака". От националистическата партия 



коментираха, че в случая не ставало въпрос за дописване на списъците, а за 
грешка в системата на изборната комисия. 

И по двата казуса от ЦИК обясниха, че всъщност става въпрос за "тест на 
системата". В същото време от комисията бяха категорични, че останалите 
случаи не са по тяхна вина. 

Намерихте ли се? 

Съпругът на независимия кандидат Евгения Банева - Николай Банев, както и 
майката на Делян Пеевски - Ирена Кръстева са в подписката на Съюза на 
комунистите в България. 

„Човек, ако не е бил комунист, значи не е бил млад, ако след 30 продължава 
да е комунист, значи е глупак, това е някаква първоаприлска шега. ", 
коментира пред bTV Банев, чиято съпруга ще участва във вота. 

Дори политически опоненти се оказаха в подписките на противниковия 
лагер. Стефан Ганев от „Синьо единство" уж се разписал за Реформаторския 
блок. 

„По-скоро е вероятно са взели името ми от националната база данни на СДС 
и правомерно или не са ме сложили.", коментира той. 

Името на омбудсмана Константин Пенчев е било вписано неправомерно в 
списъка на Национал-демократичната партия за евроизборите.  

Той е подал жалби в прокуратурата, комисията за защита на личните данни и 
ЦИК. Според Пенчев, определено става дума за престъпление, и за 
промяната на няколко закона 

След проверка студентката Виктория Кътова установила, че е „дала" подписа 
си за коалиция от националистически партии. Тя разказа пред bTV, че смята 
да събере група от други недоволни и заедно да сезират прокуратурата. 

Говорителят на ЦИК Камелия Нейкова беше категорична, че не очаква хаос 
на изборите. 

Само ден след активизирането на услугата, в комисията са постъпили има 
над 120 сигнала за злоупотреба с лични данни. Избирателната комисия ги 
препраща към Комисията за защита на личните данни и прокуратурата. 

КЗЛД може да бъде информирана по електронен път, но само ако 
притежавате електронен подпис. По-универсален вариант е да се изпрати 
сигнал по традиционната поща на адрес: Комисия за защита на личните 
данни, бул. "Проф. Цветан Лазаров" №2, София 1592. 

Доказаните нарушения могат да доведат до затвор, но при чисто съдебно 
минало извършителите ще се разминат с глоба. 



Реакциите 

Бившият силов министър Цветан Цветанов коментира в парламента, че 
скандалът показва „празнота в закона” и са нужни мерки за запълването й. 

Идеологът на актуалния Изборен кодекс Мая Манолова от Коалиция за 
България показа спокойствие: „Не е заплашена легитимността, партиите 
внасят много повече подписи”. 

Бившият й колега и настоящ представител на „България без цензура” Румен 
Йончев посочи и друг аспект на скандала – всеки с достъп до ЕГН-та може да 
провери дали притежателите им са подкрепили дадена политическа сила. 
„Вече и работодатели проверяват служителите си и им напомнят, че идва ден 
за заплати...”, каза той. / 15.04.2014 – БТВ 

РУМЕН ЙОНЧЕВ: ЩЕ ВЗЕМЕМ ПОВЕЧЕ ОТ 10% НА 25 МАЙ 

- Г-н Йончев, преди известно време Николай Бареков обяви, че три 
европейски партии са отправили покана към коалицията ви. Кои са те и към 
коя от формациите в ЕП ще се ориентирате? 

- Следващият Европейски парламент ще е доста по-различен от сегашния и 
силите в него ще бъдат доста по-изравнени. Това обяснява и засиления 
интерес на европейските политически формации към сигурните нови 
участници в парламента. От наша гледна точка нещата стоят малко по-
различно. Целта ни не е да ставаме донори на поредните няколко бройки за 
определена група и те да потънат в сивата маса там. Това сме го гледали 
вече и знаем, че нито победителите, нито победените на предишните 
евроизбори направиха нещо съществено за България и за Европа. Когато 
правим нашия избор, ние ще се водим от два много важни фактора. На първо 
място, ще станем част от онази група, която може да ни даде най-много 
лостове за влияние върху европейската политика в полза на България и за 
защита на националните ни интереси. В този аспект големите групи не са 
най-добрият избор. На второ място, макар и да сме съюз от партии, ние 
имаме доста общи идеи и ценности, които ни обединяват, стоим твърдо в 
центъра и ще търсим сродни политически виждания в рамките на бъдещия 
ЕП. Още повече не е ясно дали няма да възникнат и нови политически 
формирования там. 

- В петък вашата коалиция стартира официално предизборната си кампания 
от Пловдив. Поканили сте представителите на Консервативната партия от 
Великобритания. При консерваторите ли виждате вашите евродепутати? 

- Британските консерватори са доста активни в усилията си да укрепят 
групата на европейските консерватори и реформисти в следващия 
парламент. Ние не крием нашите симпатии към тяхното честно, открито и 
критично отношение към проблемите на ЕС, към прекаленото разрастване и 
намеса на съюза в почти всеки аспект на живота на европейските граждани. 



Тяхната група е двигател на много промени в това отношение и ние 
подкрепяме това. 

- Какви според вас ще са последиците от гласуваната в Европарламента 
резолюция за санкции за ситуацията в Русия и Украйна? В нея се засяга и 
проектът „Южен поток“? 

- Аз много бих искал да знам как са действали българските евродепутати в 
този случай, какво са направили, за да защитят нашите интереси. Нашата 
позиция е съвсем ясна. България има отчайваща нужда от свежи инвестиции 
и единственото предимство, което имаме, е географското ни положение. 
Досега то ни е носило немалко вреди и в момента, когато може да бъде от 
полза за осъществяването на една огромна инвестиция, за създаването на 
хиляди работни места и за развитие на цели региони от страната напред в 
годините, политическите аргументи трябва да отстъпят. Така, както те 
отстъпват, когато се договарят газовите доставки между Германия и Русия 
например, в резултат на което германците плащат по-евтино за газа от нас. 
Самият факт, че темата „Южен поток“ беше употребена по този начин в ЕП, 
означава, че всичките 18 български представители не са си свършили 
работата. 

- Вие сте четвърти в евролистата на коалицията, в тази на „Коалиция за 
България“ под същия номер е Петър Курумбашев. Кой от двама ви ще е 
победител в евентуален дебат? Питам ви, защото доскоро бяхте в една 
парламентарна група. 

- Интересен паралел. Г-н Курумбашев има предимството и недостатъка да не 
говори от името на партия, а от свое име. И в Народното събрание, а и извън 
него представлявам идеите и ценностите на земеделското движение и това 
ми дава доста предимства и сили в един дебат. Това е и една от причините 
вече да не сме в една парламентарна група. Всъщност не завиждам на г-н 
Курумбашев, защото на него ще му бъде доста трудно да стане автентичен 
представител на левицата в тези избори и избирателите ще забележат това. 

- Как ще формулирате успеха на евроизборите за вашата коалиция? 

- За нас тези избори са крайъгълен камък за обединение на земеделското 
движение, автентичните патриоти и младите енергични и целеустремени 
българи в един съюз, който да заеме трайно своето място в центъра на 
политическия живот в България. Целта ни е да разчупим порочния 
двуполюсен модел и тя е изключително важна и дългосрочна. Успехът е 
нещо относително, но аз съм убеден, че ние ще получим повече от 10% от 
гласовете на българските граждани. Просто нямам да ни стигне времето да 
достигнем до повече хора и да представим нашия проект за бъдещето на 
България./ 25.04.2014 – Bezpartien.com 

 



РУМЕН ЙОНЧЕВ: ЗА НАС ТЕЗИ ИЗБОРИ СА КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК ЗА 
ОБЕДИНЕНИЕ 

В този парламент България има нужда от политически център и центристка 
политика за доброто на хората, за сваляне на политическото напрежение, за 
слагане на началото на стратегически подход. Една държава не може да се 
управлява на парче - мандат по мандат!  

Правенето на парламентарна група не е самоцел, не е механичен сбор. 
Очакваме още народни представители да застанат в центъра, там където сме 
ние и това ще е особено важно след 25 май. След като получим доверието на 
българските граждани, нашият съюз ще поиска предсрочни парламентарни 
избори и за тази цел ще ни трябват доста съмишленици в Народното 
събрание. За щастие такива не липсват и скоро очаквам да станем повече, 
защото политическият център е доста по-голям от неговото представителство 
в парламента.  

Сигурен съм, че след изборите всички ще се обявят за победители и 
същевременно - всички ще намерят обяснения защо точно те не са. Тези 
обяснение сме ги слушали от големите партии много пъти. За нас тези 
избори са крайъгълен камък за обединение на земеделското движение, 
автентичните патриоти и младите енергични и целеустремени българи - в 
един съюз, който да заеме трайно своето място в центъра на политическия 
живот в България. Целта ни е да разчупим порочния български партиен 
модел и тази цел е изключително важна и дългосрочна. Това зависи само от 
избирателите, ако те искат да продължава танцът на Борисов, Местан и 
Станишев - нека му се наслаждават.  

България няма нужда от вечния "балансьор", който всъщност изостря 
политическата обстановка, за да е винаги необходим. Ние предлагаме 
политически център, съставен от автентични български партии, който да 
нормализира живота в страната, да укроти страстите и да ни върне към 
приоритетите на хората за справяне с бедността, безработицата и 
безпътицата. Това е нашето място!  Сегашният кабинет е продукт на 
сегашното Народно събрание и то трудно може да даде нещо по-добро.  

Изборите ще покажат дали промяната, която предлагаме ние, има 
подкрепата на хората. Ако получим необходимото доверие, ние ще станем 
двигател на процесите, ще поискаме избори! Не виждам кой друг би могъл да 
свърши тази работа, защото никоя от другите партии няма интерес от 
избори. Вярвам, че хората осъзнават това и ще ни подкрепят. Сега е шансът 
на България да смени "балансьорите"! Днес му е времето!/27.04.2014 – 
Barekov.com 

Аз съм от едно поколение българи, чийто съзнателен живот се превърна в 
преход. 25 години обикалям селата и виждам как се опразват, как за 20 
години ние изнесохме 2 млн. българи, за да внасяме краставици. Заради 



това решихме, че е време да се отупа праха и заедно с нашите приятели-
патриоти от ВМРО и инициативните хора от ББЦ и Гергьовден да направим 
България такава, каквато трябва да бъде, обърна се към пълната зала 
лидерът на ЗНС Румен Йончев. Той обяви - градежът започва на 25 май и ще 
направим нещо, което едно поколение не можа да направи. Земеделците 
казваме - сей земеделецо, днес му е времето, да, наистина, днес му е 
времето! 25.04.2014 – Barekov.com 

БЪЛГАРИТЕ КАЗАХА: ЗАСЛУЖАВАМЕ ПОВЕЧЕ! 

Обикновени хора говорят от клиповете на ББЦ, ВМРО, ЗНС и „Гергьовден” 

 „Българите заслужаваме повече” – с това мото коалиция „България без 
цензура”, ВМРО-БНД, ЗНС и „Гергьовден” започва кампанията си за вота за 
Европейски парламент. Вместо звезди и партийни лидери четирите формации 
избраха обикновени хора да говорят за тях в предизборните клиповете.За 
пореден път коалицията дава думата на онези, които избират. Това са хора, 
които бяха заедно с партньорите от съюза по площади, театри и читалища по 
време на стотиците срещи и дискусии из цялата страна, съобщиха от 
партията. 

Във видеата микрофонът е даден на студенти, земеделски производители и 
спортисти, на българите, които ще решат вота на 25-ти май. 

25.04.2014 – Vchas.net 

ВОДЕНАТА ДО МОМЕНТА РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА Е СБЪРКАНА 

Трябва да се промени принципът, заяви председателят на ЗНС Румен Йончев 
по време на дебат в радио К2 

Водената до момента регионална политика е сбъркана. Това каза лидерът на 
ЗНС и четвърти в листата на коалиция "България без цензура", ВМРО, ЗНС и 
Гергьовден Румен Йончев по време на дебат за регионалното развитие и 
благоустройството по радио К2. Хората са жертва на политиката и са обект 
на експерименти през всички тези години, смята той. Според него проблемът 
е, че у нас механично е пренесен моделът на регионално развитие и 
подпомагане на селските райони, разработван оригинално за Западна 
Европа, където съществува една съвсем друга структура на обществото.  

"Оказа се обаче, че в България субсидираме милионерите, взимаме пари от 
онези, които едва смогват да свържат двата края", коментира Йончев. 
Резултатът е много ясен – последната статистика показва, че в 167 селища в 
България не живее нито един селянин. През последната година само 
правителството закри официално 10 населени места, припомни той. 
"Резултатите от тези години – и предприсъединителни и присъединителни и 
реалното усвояване на средства от Европейския съюз вместо да доведат до 
едно по-хармонично и нормално развитие на регионите и благоденствие за 



хората, доведоха до пълно обезлюдяване, до пълно ликвидиране на 
определени селища и до задълбочаване на дисбалансите, което означава, че 
водената регионално политика е сбъркана, грешна", категоричен е лидерът 
на ЗНС. По думите му тази политика ражда богати хора, но не в селата, а в 
градовете. В същото време тя лишава селата не само от поминък, защото там 
отдавна бизнес няма, но ги лишава от елементарни условия за живот – 
здравеопазване, пътища, комуникации. Има населени места без аптека и без 
начини да се стигне до най-близката и хората просто си умират по места, 
отбеляза Румен Йончев. 

"Водената регионална политика не служи на никого, не е ориентирана към 
хората и затова считаме, че е сбъркана. Тя трябва да бъде променена", 
категоричен е той. За съжаление и предишното правителство, и сегашното в 
началото на своя мандат пропусна възможността в новия си програмен 
период да бъде изменена тази политика, така че да не продължаваме да 
прилагаме щампите от Западна Европа, които всъщност не вършат нищо 
друго освен да разрушават структурата на обществото, която е различна в 
България. Беше пропуснат изводът от предишния програмен период и 
анализът, който да покаже, че промените, които настъпват в регионалните 
дисбаланси, не са в полза на хората, не са позитивни. Вместо това беше 
изкопирана старата програма с малки промени, посочи той. 

България е на светлинни години от Европа по отношение на регионалното си 
развитие, отсече Румен Йончев. "Според нашата коалиция е изключително 
важно да бъде променен принципът и на планиране, и на прилагане на 
регионалната политика, тя да бъде децентрализирана и тези, които прилагат 
програмите, да бъдат отговорни директно пред своите избирателите за 
ефекта от тях. Всичко друго е наливане от пусто в празно", подчерта той. 
Хората живеят все по зле все по-мизерно в регионите на България, което 
означава, че регионална политика през тези години не е проведена или най-
малкото не е проведена правилно, заключи председателят на ЗНС.  
28.04.2014 – Barekov.com 

ДЕПУТАТИТЕ РЕШАВАТ ДАЛИ ДА СЕ СТРОИ ПО МОРЕТО 

Проектът за промени в закона за Черноморското крайбрежие беше внесен от 
депутата на ББЦ Румен Йончев 

Бурни спорове да се строи ли по морето или не ще развалят за ден 
почивката на депутатите. Във вторник Народното събрание се събира 
извънредно заради закона за устройството на Черноморското крайбрежие, 
съобщава „Стандарт. Българската туристическа камара, заедно със 
"Зелените", коалицията "За да остане природа в България" и Българската 
асоциация за алтернативен туризъм внесоха чрез депутата на "България без 
цензура" Румен Йончев промени в закона, с които се цели забрана за нови 
строежи на два километра от крайбрежната зона. 



В ресорната комисия депутатите гласуваха и двата пъти "въздържал се" и 
текстовете не минаха. Крайното решение обаче е на пленарната зала. Затова 
и докато тече заседанието отвън ще има протест, стана ясно днес. "Ще бъдем 
там - на пейките в градинката до Народното събрание, за да гледаме 
депутатите как гласуват и да им припомним какво са обещали", заявяват 
природозащитници. Преди това обаче депутатите ще се пробват да отхвърлят 
ветото на президента върху закона за земеделските земи, които наложиха 
принцип на уседналост при закупуване на ниви. Трета точка от програмата 
им е второ четене на Закона за обществените поръчки. Очаква се и преди 
обед комисията "Бисеров" да се събере за последен път и да подготви своя 
доклад. / 29.04.2014 – Bpost.bg 

РУМЕН ЙОНЧЕВ: У НАС БЕДНИТЕ СУБСИДИРЕТ МИЛИОНЕРИТЕ 

Схемата за разпределение на парите за земеделие е сбъркана 

Водената до момента регионална политика е сбъркана. У нас механично е 
пренесен моделът на регионално развитие и подпомагане на селските 
райони. Той е разработван оригинално за Западна Европа, където 
съществува една съвсем друга структура на обществото. Сега се оказва, че в 
България субсидираме милионерите, а взимаме пари от тези, които едва 
смогват да свържат двата края. Така коментира схемата за разпределение на 
субсидиите в земеделието лидерът на ЗНС и четвърти в листата на коалиция 
"България без цензура", ВМРО, ЗНС и Гергьовден Румен Йончев. 

Хората са жертва на политиката и са обект на експерименти през всички  
тези години, смята той. Резултатът е много ясен – последната статистика  
показва, че в 167 селища в България не живее нито един селянин. През  
последната година само правителството закри официално 10 населени места,  
припомни Йончев.  

"Резултатите от тези години – и предприсъединителни и  присъединителни и 
реалното усвояване на средства от Европейския съюз  вместо да доведат до 
едно по-хармонично и нормално развитие на регионите  и благоденствие за 
хората, доведоха до пълно обезлюдяване, до пълно  ликвидиране на 
определени селища и до задълбочаване на дисбалансите,  което означава, 
че водената регионално политика е сбъркана, грешна",  категоричен е 
лидерът на ЗНС.  

По думите му тази политика ражда богати  хора, но не в селата, а в 
градовете. В същото време тя лишава селата не  само от поминък, защото 
там отдавна бизнес няма, но ги лишава от  елементарни условия за живот – 
здравеопазване, пътища, комуникации. Има  населени места без аптека и без 
начини да се стигне до най-близката и  хората просто си умират по места, 
отбеляза лидерът на ЗНС. 

 



"Водената регионална политика не служи на никого, не е ориентирана към  
хората и затова считаме, че е сбъркана. Тя трябва да бъде променена",  
категоричен е той. За съжаление и предишното правителство, и сегашното в  
началото на своя мандат пропусна възможността в новия си програмен  
период да бъде изменена тази политика, така че да не продължаваме да  
прилагаме щампите от Западна Европа, които всъщност не вършат нищо 
друго  освен да разрушават структурата на обществото, която е различна в  
България. Вместо това беше изкопирана старата програма с малки промени, 
посочи той. 

България е на светлинни години от Европа по отношение на регионалното  си 
развитие, отсече Румен Йончев. "Според нашата коалиция е изключително  
важно да бъде променен принципът и на планиране, и на прилагане на 
регионалната политика, тя да бъде децентрализирана и тези, които прилагат 
програмите, да бъдат отговорни директно пред своите избирателите за 
ефекта от тях. Всичко друго е наливане от пусто в  празно", подчерта той. 

29.04.2014 – БЛИЦ 

РУМЕН ЙОНЧЕВ: У НАС БЕДНИТЕ СУБСИДИРАТ МИЛИОНЕРИТЕ 

Схемата за разпределение на парите за земеделие е сбъркана 

Водената до момента регионална политика е сбъркана. У нас механично е 
пренесен моделът на регионално развитие и подпомагане на селските 
райони. Той е разработван оригинално за Западна Европа, където 
съществува една съвсем друга структура на обществото. Сега се оказва, че в 
България субсидираме милионерите, а взимаме пари от тези, които едва 
смогват да свържат двата края. 

Виж тук новите електронни издания в MediaMall - цени от 1,20 до 4,80 лева - 
вече и с SMS 

Така коментира схемата за разпределение на субсидиите в земеделието 
лидерът на ЗНС и четвърти в листата на коалиция "България без цензура", 
ВМРО, ЗНС и Гергьовден Румен Йончев по време на дебат радио К2, 
съобщиха от пресцентъра на партията. 

Хората са жертва на политиката и са обект на експерименти през всички 
тези години, смята той. Резултатът е много ясен – последната статистика 
показва, че в 167 селища в България не живее нито един селянин. През 
последната година само правителството закри официално 10 населени места, 
припомни Йончев. "Резултатите от тези години – и предприсъединителни и 
присъединителни и реалното усвояване на средства от Европейския съюз 
вместо да доведат до едно по-хармонично и нормално развитие на регионите 
и благоденствие за хората, доведоха до пълно обезлюдяване, до пълно 
ликвидиране на определени селища и до задълбочаване на дисбалансите, 
което означава, че водената регионално политика е сбъркана, грешна", 



категоричен е лидерът на ЗНС. По думите му тази политика ражда богати 
хора, но не в селата, а в градовете. В същото време тя лишава селата не 
само от поминък, защото там отдавна бизнес няма, но ги лишава от 
елементарни условия за живот – здравеопазване, пътища, комуникации. Има 
населени места без аптека и без начини да се стигне до най-близката и 
хората просто си умират по места, отбеляза лидерът на ЗНС. 

"Водената регионална политика не служи на никого, не е ориентирана към 
хората и затова считаме, че е сбъркана. Тя трябва да бъде променена", 
категоричен е той. За съжаление и предишното правителство, и сегашното в 
началото на своя мандат пропусна възможността в новия си програмен 
период да бъде изменена тази политика, така че да не продължаваме да 
прилагаме щампите от Западна Европа, които всъщност не вършат нищо 
друго освен да разрушават структурата на обществото, която е различна в 
България. Вместо това беше изкопирана старата програма с малки промени, 
посочи той. 

България е на светлинни години от Европа по отношение на регионалното си 
развитие, отсече Румен Йончев. "Според нашата коалиция е изключително 
важно да бъде променен принципът и на планиране, и на прилагане на 
регионалната политика, тя да бъде децентрализирана и тези, които прилагат 
програмите, да бъдат отговорни директно пред своите избирателите за 
ефекта от тях. Всичко друго е наливане от пусто в празно", подчерта той. 

29.04.2014 – Труд 


