Румен Йончев: Повече европроекти, но по-малки, за да
пресечем корупцията
Каква работа свършиха Дончев, Кунева и Калфин, че пак напират за
ЕП, попита кандидатът за евродепутат от ББЦ
Парите от Европа не достигат до българина. За да се случи това,
трябва да бъдат раздробени европроектите на повече по брой, но на
по-малки по мащаб. По този начин рискът за корупция ще се сведе до
нищожен. Тази теза защити лидерът на ЗНС Румен Йончев, кандидат
за евродепутат от коалицията с ББЦ, ВМРО и "Гергьовден" по време на
дебата "Европа и социалната политика" по ТВ7.
"Жалко е, че досегашните ни 18 евродепутати не можаха да променят
нищо. В момента ситуацията е такава, че субсидираме милионерите и
парите, например в земеделието, се изливат в едрия бизнес. Преди
време изкопирахме от Западна Европа схемите на подпомагане в
земеделието. Резултатът беше, че създадохме големи индустриални
ферми", посочи сгрешения модел на подпомагане Йончев. Той добави,
че дребните собственици на земя са ощетени, за сметка на богатите
арендатори, които обработват земите им за милиони.
Йончев попита още защо онези, които по този порочен модел
договориха парите за България от Брюксел, отново оглавяват
евролистите, като визира водача на ГЕРБ за ЕП Томислав Дончев, на
Реформаторите - Меглена Кунева и Ивайло Калфин, пръв в листата на
АБВ. Като се огледаме в листите, виждаме едни и същи хора - тези,
които договориха парите така, те са начело на листите. Очевидно ги
оценяваме добре, щом искаме пак да ги изпратим там. Толкова ли са
различни и правят нещо добро за България, че трябва да ги изпратим
пак в ЕП, попита риторично лидерът на ЗНС. Той атакува
представителя на АБВ в студиото Константин Проданов, който не успя
да извади никакъв контрааргумент на въпроса на Йончев: Ивайло
Калфин беше министър в едно и също правителство с Кунева? Какво
ги отличава? Как така тогава бяха заеднo, а сега не са?, попита
Йончев, припомняйки за кабинета Станишев и Тройната коалиция.
Образованието е единственото решение на ромския проблем, каза още
4-ият в листата на ББЦ, ЗНС, ВМРО и "Гергьовден" по време на дебата.
Хората имат нужда от едно единствено нещо - работа, а другото е
образованието. Тези две неща ще извадят ромите от средата, в която
са в момента. На всяка цена ние, като общество, трябва да
гарантираме тяхното образование. Всичко останало е раздаване на

пари преди избори и на социални помощи, разкритикува Йончев
навиците на партиите от статуквото. /БЛИЦ
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София. Парите от Европа не достигат до българина. За да се случи
това, трябва да бъдат раздробени европроектите на повече по брой,
но на по-малки по мащаб. По този начин рискът за корупция ще се
сведе до нищожен. Тази теза защити лидерът на ЗНС Румен Йончев,
кандидат за евродепутат от коалицията с ББЦ, ВМРО и "Гергьовден" по
време на дебата "Европа и социалната политика" по ТВ7.
Жалко е, че досегашните ни 18 евродепутати не можаха да променят
нищо, заключи Йончев. В момента ситуацията е такава, че
субсидираме милионерите и парите, например в земеделието, се
изливат в едрия бизнес. Преди време изкопирахме от Западна Европа
схемите на подпомагане в земеделието.
Резултатът беше, че създадохме големи индустриални ферми, посочи
сгрешения модел на подпомагане Йончев. Той добави, че дребните
собственици на земя са ощетени, за сметка на богатите арендатори,
които обработват земите им за милиони.Йончев попита още защо
онези, които по този порочен модел договориха парите за България от
Брюксел, отново
оглавяват евролистите, като визира водача на ГЕРБ за ЕП Томислав
Дончев, на Реформаторите - Меглена Кунева и Ивайло Калфин, пръв в
листата на АБВ.
Като се огледаме в листите, виждаме едни и същи хора - тези, които
договориха парите така, те са начело на листите. Очевидно ги
оценяваме добре, щом искаме пак да ги изпратим там. Толкова ли са
различни и правят нещо добро за България, че трябва да ги изпратим
пак в ЕП, попита риторично лидерът на ЗНС. Той атакува
представителя на АБВ в студиото Константин Проданов, който не успя
да извади никакъв контрааргумент на въпроса на Йончев: Ивайло
Калфин беше министър в едно и също правителство с Кунева? Какво
ги отличава? Как така тогава бяха заеднo, а сега не са?, попита
Йончев, припомняйки за кабинета Станишев и Тройната коалиция.

Образованието е единственото решение на ромския проблем, каза още
4-ият в листата на ББЦ, ЗНС, ВМРО и "Гергьовден" по време на дебата.
Хората имат нужда от едно единствено нещо - работа, а другото е
образованието. Тези две неща ще извадят ромите от средата, в която
са в момента. На всяка цена ние, като общество, трябва да
гарантираме тяхното
образование. Всичко останало е раздаване на пари преди избори и на
социални помощи, разкритикува Йончев навиците на партиите от
статуквото.

Докога ще сме първи по бедност в Европа
Кандидати за евродепутати изложиха становищата си за фондовете и
социалната икономика
Предизборен дебат на тема "Европа и социалната политика" се
проведе в предаването "Дневен ред" по TV7. Участници бяха Силвия
Трендафилова от Национален фронт за спасение на България (НФСБ),
независимият кандидат Евгения Банева, Христо Панчугов от "Синьо
единство", Константин Проданов от АБВ, Румен Йончев от "България
без цензура" и Пламен Даракчиев от Реформаторския блок.
Според Силвия Трендафилова социалната политика трябва да бъде
обвързана със стимул за намиране на работа и да се съблюдава как се
спазват трудовите права във всички държави от ЕС. Нужен е контрол
върху средствата, които пристигат по европейски програми.
Относно проблема с ромите, Трендафилова заяви, че няма как да ги
интегрираме, ако те самите отказват. Не може мнозинството да се
съобразява с техните правила, категорична е още кандидатката за
евродепутат.
В бизнеса няма достатъчно квалифицирана работна ръка, защото през
последните 25 години "мозъците ни изтичат" в чужбина, заяви Евгения
Банева. В българската икономика няма рентабилност, заяви бизнес
дамата. По въпроса за ромите тя беше категорична – трябва
интеграция на всяка цена.
Христо Панчугов заяви, че има един доказан механизъм за изход от
бедността и той се нарича икономически растеж, който да създаде
работни места и икономически ресурси. Безумните идеи за
възраждане на предприятия като "Кремиковци" и "Химко" категорично

няма да ни доведат до стабилна бизнес среда, смята кандидатът от
"Синьо единство".
Неговото мнение за проблема с ромите е, че една малка група от
етноса феодализира напълно всички облаги за малцинството.
Константин Проданов изказа мнение, че сме бедни, защото
структурата на икономиката ни е изключително неблагоприятна.
Средният брой на служителите в една фирма е 4, 5 – те просто се
борят за оцеляване. Най-многобройната професия у нас е охранител –
200 хил. работят това и не произвеждат нищо за Брутния вътрешен
продукт (БВП). Това трябва да се промени чрез държавата с много
активна инвестиционна политика, категоричен е Проданов.
Всички солидарно плащаме вноската от бюджета, а малцина жънат
ползите от програмите, обществената полезност от европейките
фондове не е осезаема, добави представителят на АБВ.
Според Проданов, ромският етнос живее при много тежки условия,
които диктуват поведението му. Битието определя съзнанието, заяви
той.
Жалко е, че в последните години похарчихме милиарди средства от
еврофондовете и в същото време нито лев не можа да стигне до
българските граждани. Икономическият растеж не е достатъчно
условие да излезем от бедността, всичко е въпрос на политика.
Проблемът не е в контрола над средствата, а какво се случва на
финала, как протича мониторингът, смята Румен Йончев от "България
без цензура".
Неговото мнение за ромите е, че трябва работа и образование. Тези
две неща ще извадят ромите от средата им и ще ги направят
пълноправни граждани на България.
Ако видите кога Съветът за икономическо развитие се е събирал и
обсъждал тези проблеми и всичко, което отива в Брюксел, ще
установите, че няма такива заседания. Докато не се проведе
децентрализация на фондовете, с тях ще се занимава група чиновници
и положението ще е същото, това е по отношение на планирането и
усвояването, изказа своето мнение представителят на Реформаторския
блок Пламен Даракчиев.

Относно ромското малцинство той заяви, че трябва да има примери,
които да убедят и нас, и Европа, че няма дискриминация. Това са
положителни примери от представители на ромското малцинство,
допълни още Даракчиев.
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Парите от Европа не достигат до българина. За да се случи това,
трябва да бъдат раздробени европроектите на повече по брой, но на
по-малки по мащаб. По този начин рискът за корупция ще се сведе до
нищожен. Тази теза защити лидерът на ЗНС Румен Йончев, кандидат
за евродепутат от коалицията с ББЦ, ВМРО и "Гергьовден" по време на
дебата "Европа и социалната политика" по ТВ7.
"Жалко е, че досегашните ни 18 евродепутати не можаха да променят
нищо. В момента ситуацията е такава, че субсидираме милионерите и
парите, например в земеделието, се изливат в едрия бизнес. Преди
време изкопирахме от Западна Европа схемите на подпомагане в
земеделието. Резултатът беше, че създадохме големи индустриални
ферми", посочи сгрешения модел на подпомагане Йончев. Той добави,
че дребните собственици на земя са ощетени, за сметка на богатите
арендатори, които обработват земите им за милиони.
Йончев попита още защо онези, които по този порочен модел
договориха парите за България от Брюксел, отново оглавяват
евролистите, като визира водача на ГЕРБ за ЕП Томислав Дончев, на
Реформаторите - Меглена Кунева и Ивайло Калфин, пръв в листата на
АБВ. Като се огледаме в листите, виждаме едни и същи хора - тези,
които договориха парите така, те са начело на листите. Очевидно ги
оценяваме добре, щом искаме пак да ги изпратим там. Толкова ли са
различни и правят нещо добро за България, че трябва да ги изпратим
пак в ЕП, попита риторично лидерът на ЗНС. Той атакува
представителя на АБВ в студиото Константин Проданов, който не успя
да извади никакъв контрааргумент на въпроса на Йончев: Ивайло
Калфин беше министър в едно и също правителство с Кунева? Какво
ги отличава? Как така тогава бяха заеднo, а сега не са?, попита
Йончев, припомняйки за кабинета Станишев и Тройната коалиция.

Образованието е единственото решение на ромския проблем, каза още
4-ият в листата на ББЦ, ЗНС, ВМРО и "Гергьовден" по време на дебата.
Хората имат нужда от едно единствено нещо - работа, а другото е
образованието. Тези две неща ще извадят ромите от средата, в която
са в момента. На всяка цена ние, като общество, трябва да
гарантираме тяхното образование. Всичко останало е раздаване на
пари преди избори и на социални помощи, разкритикува Йончев
навиците на партиите от статуквото. /БЛИЦ

Коалиция
„България
без
цензура,
ЗНС,
ВМРО-БНД
и
„Гергьовден“ стартира мощно предизборната си кампания в
Стара Загора с участието на четиримата партийни лидери
С ярки политически речи и със спектакъла „Площадът“ на трупата на
Нешка Робева в Стара Загора стартира кампанията за Евроизборите на
коалиция „България без цензура“, ЗНС, ВМРО-БНД и „Гергьовден“. На
трибуната в препълнената нова старозагорска зала „Иван Вазов“ се
качиха Николай Бареков и Росен Петров от ББЦ, Красимир
Каракачанов и Ангел Джамбазки от ВМРО, Румен Йончев от
Земеделския народен съюз, Драгомир Стефанов от „Движение
Гергьовден“ и Даниела Колева от „Евромайки“.
„Ако резултатът от изборите за български представители в
Европейския парламент на 25 май е такъв, какъвто го очакваме, ние
ще отидем на предсрочни парламентарни избори през октомври –
обяви Николай Бареков. – Искаме да ги спечелим, защото България се
нуждае от безплатно здравеопазване и безплатни лекарства на
децата, майките, младите, хората с увреждания и за българските
пенсионери. Пари има, но не се дават за това, което трябва“ – каза
лидерът на ББЦ.
Николай Бареков призова симпатизантите на коалицията да бъдат
единни във вота си на 25 май с бюлетина № 28. „Гласувайки за
„България без цензура“, ВМРО, „Гергьовден“ и земеделците, вие
гласувате за една нова формация, за нов тип политици, вие гласувате
за един млад и енергичен лидер като мен, готов да поведе българския
народ към по-добър живот“ – каза той.
„През тези 7 години, откакто имаме евродепутати, почти никого не
запомнихме от тях. Никого не чухме от тях да се изкаже по проблем,
който касае България или дори един редови български гражданин.
Затова сега мнозина смятат, че Евроизборите не са толкова важни –

сподели в словото си след Бареков воеводата от ВМРО Красимир
Каракачанов. Той съобщи, че всеки от кандидатите в листата на
партията е подписал декларация, че 80% от заплатата му на
евродепутат ще бъдат дарявани на българските читалища, на фонда
„Ин витро“ и на други социални дейности, за които българската
държава нехае 25 години. „За да покажем, че не само сме нова
коалиция, не само сме нови политици, но сме и хора, които искаме да
мислим по нов начин“ – уточни Каракачанов. Той не пропусна да
отбележи, че все още България плаща повече в бюджета на Европа,
отколкото получава. „Ние искаме да обърнем сметката, да вкарваме не
това, което ни удържат евробюрократите, а да вкарваме двойно и
тройно повече средства. И тези пари да отиват при земеделските
производители, за дребния и среден бизнес, да създават работни
места. Това е нашата цел, това е нашата битка за Европарламента. За
нас там няма леви, няма десни. Има само български национален
интерес. Нашето семейство е България!“ – увери Красимир
Каракачанов.
„Нашата листа е единствената, в която майките са повече от мъжете“,
отчете Николай Бареков и покани за слово зам.-председателката на
българските „Евромайки“ Даниела Колева, шеста в листата на
коалицията и майка на три български деца. „Българските майки,
българските жени се събудиха. И аз застанах зад каузата на моите
деца, на вашите деца и зад каузата на децата на България!“, каза тя в
силно емоционалната си реч. „Искам да ви попитам колко от вас са
имали късмета да получат европейски пари от определени оперативни
програми на европейски фондове. Не виждам вдигнати ръце. Това е
положението в цяла България. 80% от парите за земеделието отиват
само при 6-7% от крупните земеделски производители. Това е
положението и в другите сектори – образованието, социалната
политика, културата. Милионите отиват при милионерите. До нас,
обикновените българи, те не достигат. В Европарламента ще се боря
за България, която да оглави класациите за най-щастливите деца в
Европа!“ – каза Даниела Колева.
„Като гледам пълната зала, украсена с цветовете на нашите четири
партии, съм убеден, че сме на прав път. На прав път сме, защото за
пръв път в България изграждаме истински, автентичен, създаден от
хората политически център – заяви следващият оратор – Румен
Йончев, народен представител и лидер на Земеделския народен съюз.
– Той няма да е балансьор, няма да е поредният въжеиграч, който ще
раздава порции. Това ще е политическият център, който ще диктува

съдбините на България оттук нататък. Нужен ни е нов парламент, нови
политици, които да отговарят пред своите избиратели. Затова сме се
събрали заедно – двете стари, традиционни партии – ЗНС и ВМРО,
заедно с младите и енергични българи от „България без цензура“ и
„Гергьовден“. За да променим хода на историята, за да направим
България такава, каквато ние, нашето поколение – хората на средна
възраст вече, искахме тя да бъде. Убеден съм, че този въпрос можем
да го решим на 25 май заедно с всички вас, само по един начин – като
гласуваме за № 28 в бюлетината. Няма друг начин. Едва ли ще имаме
и друг шанс, защото тези, които пишат сценария на България, гледат
да минат набързо тези избори и да продължат по същия начин.
Подкрепете нашата коалиция, нашия съюз, за да можем да променим
България!“ – призова Румен Йончев.
След мощно скандиране „Победа!“ думата взе лидерът на „Гергьовден“
Драгомир Стефанов. „Благодарение на нашата коалиция ДПС никога
повече няма да бъде в управлението на България. Никога повече няма
да има хора, които да раздават порции, да раздават креслата във
властта от някакви сараи, които никой от нас не е виждал и ние да
ставаме неми свидетели на това. Това беше първата причина да се
включим в коалицията. Втората е, че всеки от нас от „Гергьовден“ е
осъзнал, че не може да си истински образован в едно общество, което
тъне в необразованост; не може да си истински здрав в едно
общество, което е болно, където от здравеопазването се крадат
огромни средства, където загиват малки деца, където се закриват
денонощни аптеки в големите градове, а в малките изобщо няма
аптеки“ – посочи Драгомир Стефанов.
Инициирайки скандиране в залата „Долу ДПС!“, Николай Бареков
покани пред микрофона вторият в евролистата на коалицията – Ангел
Джамбазки, зам.-председател на ВМРО. „Днес по улиците на Стара
Загора хората ни питаха какво ще направим, как точно ще променим
техния живот. Разбираемо е да питат тези неща след 20 години
обещания, провал и разпад на държавата ни. Отговорих им нещо
много просто: ще продължаваме било в европейския, било в
националния парламент, да правим това, което трябва – да
защитаваме българския национален интерес – каза той. –
Европейският парламент е добра трибуна да продължим борбата с
енергийните монополи. Тази борба я започнахме тук с вас през 22010
г. пред Енергото в Стара Загора срещу местното ЕРП „EVN“ – това,
което отнася и днес вашите пари в Австрия и прави богати онези хора
там, за сметка на нашите бедни хора. Но проблемът все още не е

решен. Вашите пари все още отиват в Австрия за благосъстоянието на
някой друг. Днес се говори много за европейски енергийни пакети, но
никой не обелва дума за терора на монополите в България. А може да
стане. Примерът е Орбан в Унгария, който направи живота на
унгарците много по-добър от нашия. Истината е, че днес в България са
щастливи кокошките, патките и прасетата, но не и хората“ – заключи
Ангел Джамбазки.
В края на официалната част Николай Бареков се обърна към младите
хора в залата и извън нея, които за пръв път ще отидат пред урните,
със следните думи: „Гласувайки за нас, вие ще гласувате за себе си.
Защото младите хора трябва да управляват България. 25 май ще бъде
нашият общ празник!“.
След това той покани на сцената голямата българска треньорка по
художествена гимнастика Нешка Робева, която подготви по поръчение
на „България без цензура“ спектакъла „Площадът“, с който завърши
откриването на кампанията в Стара Загора. „На 25 май „България без
цензура“ ще се яви на първия си изпит. И след това ще реши накъде
да поеме. От това, което слушах, пътувайки с тях, аз знам накъде
искат да тръгнат те. Натам, където ние 25 години очакваме да ни
поведат нашите политици. А не към кофите за боклук, където от
сутрин до вечер се редят опашки от деца до възрастни – сред които
учители, че даже и професори. Ето натам трябва да ни поведе
„България без цензура“. И аз искам да ви кажа: Както и да ви
убеждават, каквото и да ви говорят, излезте на 25 май и дайте своя
глас за тези, които не са ви лъгали досега. За тези, които имат своите
биографии, своите достижения в професията, които не търсят
политическа изява, за да трупат богатства. За тези, на които вярвате.“

Румен Йончев: Не ЕС, а ние трябва да оправим държавата си
Политиците ни използват Брюксел за вътрешнопартийни битки, каза
кандидатът за евродепутат на ББЦ. Политиците ни използват Брюксел
за вътрешнопартийни битки, каза лидерът на ЗНС Румен Йончев,
кандидат за евродепутат в листата на партията заедно с коалицията
ББЦ, ВМРО и Гергьовден. Не Европейският съюз, а ние, българите
трябва да оправим държавата си. Тази теза защити Румен Йончев,
лидер на ЗНС и кандидат за евродепутат от листата на коалиция
„България без цензура“, ВМРО и Гергьовден в дебат по радио К-2.

Мониторингът на ЕС върху правосъдието и вътрешния ред в България
трябва да бъде премахнат, категоричен бе той. Йончев обясни, че този
механизъм се използва за вътрешнопартийни битки. Партиите изнасят
проблемите си в ЕС като си правят PR акции. „Мисля, че в Брюксел
започват да го разбират“, заключи Йончев и добави, че за тази
присъда на ЕС с налагане на 8-годишния мониторинг трябва да
отговарят тези наши представители в Европарламента, които са го
допуснали.
Йончев се възмути от липсата на морал у родни политици, които са
разследвани и имат обвинения, а напират да стават евродепутати.
“Скоро очаквам и хора с влезли в сила присъди да започнат да се
кандидатират. Има тотална липса на морал в българската политика!”,
беше категоричен Йончев и още “нито ги хващаха, нито се пускаха –
това беше медийна кампания единствено”. Всичко, което се случва у
нас, дори парламентарните комисии, сформирани по знакови случаи
като “Мишо Бирата”, “Петното” и т.н. е просто опит за правене на
политика в момент, в kойто има вакуум на правосъдие, категоричен е
Румен Йончев, който внесе законопроект “Чисти ръце”.
Съдбата на българските граждани – какво се случва с тях поне за
идващите 5 години. Това е единственият приоритет, около който
трябва да се обединят политиците, смята той. Проблемите на България
се решават тук, няма страна в ЕС, която да я интересува какви
заплати взимат българите. „Основен приоритет са българските
граждани, а не европейските граждани. Досега нашите евродепутати
не успяха да прокарат нито едно решение в полза на българския
интерес“, заяви лидерът на ЗНС и посочи като последен пример
проекта Южен поток./БЛИЦ

Румен Йончев: 138 години по-късно - борбата продължава
Лидерът на Земеделския народен съюз Румен Йончев и зам.председателите на "България без цензура" и "Евромайки" Росен
Петров и Даниела Колева взеха участие в честванията на Априлската
епопея в Копривщица.
Лидерът на Земеделския народен съюз Румен Йончев и зам.председателите на "България без цензура" и "Евромайки" Росен
Петров и Даниела Колева взеха участие в честванията на Априлската
епопея в Копривщица. Тримата поднесоха венец в града, където преди
138 години бе дадено началото на въстанието.

Това е ден, който задължава всички нас да бъдем българи преди
всичко, коментира лидерът на ЗНС Румен Йончев. Днес борбата е
изнесена не в Копривщица, а в Брюксел, каза той и добави, че там
също има много поводи за геройства и смелост. "138 години по-късно
борбата продължава", категоричен беше Йончев.
Радвам се, че въпреки проливния дъжд днес, се събраха толкова много
българи, щастлив съм и от факта, че преминахме по този площад,
който е така близо до онзи мост, от който изгрява българската
свобода, каза зам.-председателят на ББЦ Росен Петров. "Днес е време
да си спомним за нещо не толкова величаво в нашата история - как
българи предават българи, и заради това предателство Тодор
Каблешков е бил печен на бавен огън. Днес ние отдадохме чест на
неговата саможертва", допълни още той.
Априлското въстание избухва на 20 април по стар стил (1 май по нов
стил) в Копривщица. То е било планирано за по-късна дата, но
трескавата подготовка за бунта не останала незабелязана от
османските власти. Те получили информация за начинанието след
събранието на революционерите в Оборище от един от участниците в
него – Ненко Терзийски от Балдово.
Под звъна на черковните камбани и гърмежа на пушките Каблешков
изпратил в Панагюрище знаменитото Кърваво писмо. От 95 въстанали
села и градчета, във въстанието участват едва около 10 хил. мъже.
Макар да е потушено с много кръв и зверства, въстанието постига
една от своите цели – то става поводът за първи път светът да обърне
внимание на поробена България.

Румен Йончев: Не ЕС, а ние българите трябва да оправим
държавата си
Политиците ни използват Брюксел за вътрешнопартийни битки
Не Европейският съюз, ние, българите трябва да оправим държавата
си. Тази теза защити Румен Йончев, лидер на ЗНС и кандидат за
евродепутат от листата на коалиция „България без цензура“, ВМРО,
ЗНС и Гергьовден в дебат по радио К-2.
Мониторингът на ЕС върху правосъдието и вътрешния ред в България
трябва да бъде премахнат, категоричен бе той. Йончев обясни, че този
механизъм се използва за вътрешнопартийни битки. Партиите изнасят
проблемите си в ЕС като си правят PR акции. „Мисля, че в Брюксел

започват да го разбират“, заключи Йончев и добави, че за тази
присъда на ЕС с налагане на 8-годишния мониторинг трябва да
отговарят тези наши представители в Европарламента, които са го
допуснали. Според него не е удачно този мониторингов механизъм да
се заменя с нов, защото така проблемът не се решава. Колкото побързо го прекратим, толкова по-добре за България, отсече той.
Ние, българите трябва можем да прекратим тези мониторингови
механизми с тези, за които гласуваме да управляват държавата. Важно
е какво прави властта. Иначе ще си говорим за мониторинг още дълго
време. Просто трябва да си оправим държавата и да махнем тези,
които не могат да си свършат работата.
Съдбата на българските граждани – какво се случва с тях поне за
идващите 5 години. Това е единственият приоритет, около който
трябва да се обединят политиците. Трябва да се спре порочната
практика партиите ни да се топят взаимно пред големите групи в
Европарламента.
По думите на Йончев, когато по света има съмнение в морала и
законосъобразните действия на един политик – този политик просто се
оттегля, както това стана във Франция и Германия. Там е въпрос на
морал, макар разследването да не стигна до никъде, а у нас
разследвани и хора с обвинения са кандидати за евродепутати, а на
всичкото отгоре – видни европейски лидери идват да се снимат с тях.
“Скоро очаквам и хора с влезли в сила присъди да започнат да се
кандидатират. Има тотална липса на морал в българската политика!”,
беше категоричен Йончев и още “нито ги хващаха, нито се пускаха –
това беше медийна кампания единствено”.
Според Йончев, мястото на Прокуратурата не е в Съдебната система.
Проблемът е, че едните отговарят пред другите, а не пред хората.
Магистратите, които се избират от политиците, не могат да се отчитат
пред политиците. Тези длъжности също трябва да са избираеми!”, е
позицията на земеделския лидер.
Всичко, което се случва у нас, дори парламентарните комисии,
сформирани по знакови случаи като “Мишо Бирата”, “Петното” и т.н. е
просто опит за правене на политика в момент, в който има вакуум на
правосъдие, категоричен е Румен Йончев, който внесе законопроект
“Чисти ръце”.
Проблемите на България се решават тук, няма страна в ЕС, която да я
интересува какви заплати взимат българите. „Основен приоритет са

българските граждани, а не европейските граждани. Досега нашите
евродепутати не успяха да прокарат нито едно решение в полза на
българския интерес“, заяви лидерът на ЗНС и посочи като последен
пример Южен поток.

Румен Йончев: Не ЕС, а ние българите трябва да оправим
държавата си
Политиците ни използват Брюксел за вътрешнопартийни битки
Не Европейският съюз, ние, българите трябва да оправим държавата
си. Тази теза защити Румен Йончев, лидер на ЗНС и кандидат за
евродепутат от листата на коалиция „България без цензура“, ВМРО,
ЗНС и Гергьовден в дебат по радио К-2.
Мониторингът на ЕС върху правосъдието и вътрешния ред в България
трябва да бъде премахнат, категоричен бе той. Йончев обясни, че този
механизъм се използва за вътрешнопартийни битки. Партиите изнасят
проблемите си в ЕС като си правят PR акции. „Мисля, че в Брюксел
започват да го разбират“, заключи Йончев и добави, че за тази
присъда на ЕС с налагане на 8-годишния мониторинг трябва да
отговарят тези наши представители в Европарламента, които са го
допуснали. Според него не е удачно този мониторингов механизъм да
се заменя с нов, защото така проблемът не се решава. Колкото побързо го прекратим, толкова по-добре за България, отсече той.
Ние, българите трябва можем да прекратим тези мониторингови
механизми с тези, за които гласуваме да управляват държавата. Важно
е какво прави властта. Иначе ще си говорим за мониторинг още дълго
време. Просто трябва да си оправим държавата и да махнем тези,
които не могат да си свършат работата.
По думите на Йончев, когато по света има съмнение в морала и
законосъобразните действия на един политик – този политик просто се
оттегля, както това стана във Франция и Германия. Там е въпрос на
морал, макар разследването да не стигна до никъде, а у нас
разследвани и хора с обвинения са кандидати за евродепутати, а на
всичкото отгоре – видни европейски лидери идват да се снимат с тях.
“Скоро очаквам и хора с влезли в сила присъди да започнат да се
кандидатират. Има тотална липса на морал в българската политика!”,
беше категоричен Йончев и още “нито ги хващаха, нито се пускаха –
това беше медийна кампания единствено”.

Според Йончев магистратите, които се избират от политиците, не могат
да не отчитат пред същите тези политици. Тези длъжности също
трябва да са избираеми!”, е позицията на земеделския лидер.
Всичко, което се случва у нас, дори парламентарните комисии,
сформирани по знакови случаи като “Мишо Бирата”, “Петното” и т.н. е
просто опит за правене на политика в момент, в който има вакуум на
правосъдие, категоричен е Румен Йончев, който внесе законопроект
“Чисти ръце”.
Съдбата на българските граждани – какво се случва с тях поне за
идващите 5 години. Това е единственият приоритет, около който
трябва да се обединят политиците. Трябва да се спре порочната
практика партиите ни да се топят взаимно пред големите групи в
Европарламента. Проблемите на България се решават тук, няма страна
в ЕС, която да я интересува какви заплати взимат българите. „Основен
приоритет са българските граждани, а не европейските граждани.
Досега нашите евродепутати не успяха да прокарат нито едно
решение в полза на българския интерес“, заяви лидерът на ЗНС и
посочи като последен пример Южен поток.

138 години по-късно, борбата продължава
Лидерът на Земеделския народен съюз Румен Йончев и зам.председателите на „България без цензура“ и „Евромайки“ Росен
Петров и Даниела Колева взеха участие в честванията на Априлската
епопея в Копривщица
Лидерът на Земеделския народен съюз Румен Йончев и зам.председателите на „България без цензура“ и „Евромайки“ Росен
Петров и Даниела Колева взеха участие в честванията на Априлската
епопея в Копривщица. Тримата поднесоха венец в града, където преди
138 години бе дадено началото на въстанието.
Това е ден, който задължава всички нас да бъдем българи преди
всичко, коментира лидерът на Земеделския народен съюз Румен
Йончев. Днес борбата е изнесена не в Копривщица, а в Брюксел, каза
той и добави, че там също има много поводи за геройства и смелост.
„138 години по-късно борбата продължава“, категоричен беше Йончев.
Радвам се, че въпреки проливния дъжд днес се събраха толкова много
българи, щастлив съм и от факта, че преминахме по този площад,
който е така близо до онзи мост, от който изгрява българската

свобода, каза за.-председателят на ББЦ Росен Петров. „Днес е време
да си спомним за нещо не толкова величаво в нашата история как
българи предават българи и заради това предателство Тодор
Каблешков е бил печен на бавен огън. Днес ние отдадохме чест на
неговата саможертва“, допълни още той.
Априлското въстание избухва на 20 април по стар стил (1 май по нов
стил) в Копривщица. То е било планирано за по-късна дата, но
трескавата подготовка за бунта не останала незабелязана от
османските власти. Те получили информация за начинанието след
събранието на революционерите в Оборище от един от участниците в
него – Ненко Терзийски от Балдово. От Пазарджик в Копривщица и
Панагюрище били изпратени жандармерийски отделения, които да
арестуват подстрекателите. При опит да бъде заловен един от
водачите – Тодор Каблешков, копривщенските дейци нападнали и
прогонили с оръжие изпратените турски военни. Мюдюринът бил убит,
а в градчето била установена революционна власт.
Под звъна на черковните камбани и гърмежа на пушките Каблешков
изпратил в Панагюрище знаменитото Кърваво писмо. То е пренесено
от 19-годишният Георги Салчев, който изминал 5-часовия път от
Копривщица до Панагюрище само за два. От 95 въстанали села и
градчета, във въстанието участват едва около 10 хил. мъже. Много
скоро ентусиазмът отстъпва на зверствата и въстанието е потопено в
кръв. „На едно място ни показаха къща, където двайсет души били
изгорени заедно; на друго място десетина момичета били изклани до
едно, след като се скрили – изобилно свидетелство за което са
останалите там кости. Навсякъде – ужас след ужас…“, пише в своите
кореспонденции след въстанието Макгахан. По онова време той е
специален военен кореспондент на лондонския вестник „Дейли Нюз“ в
България.
Макар да е потушено с много кръв и зверства, то въстанието постига
една от своите цели – то предизвиква за първи път светът да обърне
внимание на България.

Йончев: 138 години по-късно - борбата продължава

Румен Йончев: Не ЕС, а ние трябва да оправим държавата си

Днес борбата е изнесена не в Копривщица, а в Брюксел
"Това е ден, който задължава всички нас да бъдем българи преди
всичко, коментира лидерът на Земеделския народен съюз Румен
Йончев.
Днес борбата е изнесена не в Копривщица, а в Брюксел,
каза той и добави, че там също има много поводи за геройства и
смелост. "138 години по-късно борбата продължава", категоричен
беше Йончев.
Лидерът на ЗНС Румен Йончев и зам.-председателите на "България без
цензура" и "Евромайки" Росен Петров и Даниела Колева взеха участие
в честванията на Априлската епопея в Копривщица. Тримата
поднесоха венец в града, където преди 138 години бе дадено началото
на въстанието.
"Радвам се, че въпреки проливния дъжд днес, се събраха толкова
много българи, щастлив съм и от факта, че преминахме по този
площад, който е така близо до онзи мост, от който изгрява
българската свобода.", каза зам.-председателят на ББЦ Росен Петров.
"Днес е време да си спомним за нещо не толкова величаво в нашата
история - как българи предават българи, и заради това предателство
Тодор Каблешков е бил печен на бавен огън.
Днес ние отдадохме чест на неговата саможертва", допълни още той.
Априлското въстание избухва на 20 април по стар стил (1 май по нов
стил) в Копривщица. То е било планирано за по-късна дата, но
трескавата подготовка за бунта не останала незабелязана от
османските власти. Те получили информация за начинанието след
събранието на революционерите в Оборище от един от участниците в
него – Ненко Терзийски от Балдово.
Под звъна на черковните камбани и гърмежа на пушките Каблешков
изпратил в Панагюрище знаменитото Кърваво писмо. От 95 въстанали
села и градчета, във въстанието участват едва около 10 хил. мъже.
Макар да е потушено с много кръв и зверства, въстанието постига
една от своите цели – то става поводът за първи път светът да обърне
внимание на поробена България.

РУМЕН ЙОНЧЕВ ЩЕ ПОСЕТИ ДНЕС ГАБРОВО

В рамките на предизборната обиколка за членове на Европейския
парламент и във връзка със създаването на автентичен политически
център, който да измести балансьорите от ДПС, земеделският лидер
Румен Йончев ще бъде днес на посещение в Габрово. Там той ще се
срещне с жителите на общината, със земеделци, членове, избиратели
и симпатизанти на земеделското движение. По-късно през деня ще
участва в представянето на кандидатите от листата на коалицията ББЦ
- ВМРО - ЗНС - ГЕРГЬОВДЕН, заедно с другите лидери на
коалиционните партньори и кандидати за евродепутати. УТРЕ лидерът
на ЗНС ще продължи обиколката си във Велико Търново, където ще
има срещи и със земеделски производители.

РУМЕН ЙОНЧЕВ ОТНОВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА НА СЪДЕБНИ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ И БАНКИТЕ
МОТИВИ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС: Предлаганите изменения и
допълнения на Гражданско процесуалния кодекс са породени от
необходимостта за развитие на правовата държава и хармонизиране
на българското законодателство с общоевропейското. Зачестилите
проблеми и повтарящите се порочни практики при принудителното
съдебно
изпълнение,
водят
до
драстично
нарушаване
на
конституционните и европейски права на длъжниците, което поражда
значително обществено напрежение. Нуждата от бързо и ефективно
съдебно изпълнение не може и не бива да бъде за сметка на
основните човешки права на засегнатите страни. Необходимостта от
равнопоставеност между различните субекти в изпълнителния процес
и
от
съдебната
защита
на
длъжниците
в
случаите
на
незаконосъобразно нарушаване на техните права налага изменение на
нормативната уредба.
Измененията и допълненията на чл. 47 и чл. 430 от ГПК, както и
създаването на нов чл. 47а от ГПК цели преодоляването на порочните
практики
изпратените съобщения и призовки по съдебни и
изпълнителни производства да не достигат до техния адресат, поради
което адресатът бива лишен от съдебна защита. На адресатите на
призовки и съобщения ще бъде оказвана правна защита от
назначените особени представители и в случаите, в които са
променили своя адрес, без да са извършили надлежна регистрация по
настоящ адрес, поради което не узнават, че срещу тях се води
съдебно или изпълнително производство.

Допълнението на чл. 88 от ГПК визира създаването на санкция спрямо
връчителите, които не извършват законосъобразно връчване на
призовките и съобщенията. То ще действа дисциплиниращо и
превантивно спрямо тези от тях, които недобросъвестно
биха
накърнили правата на адресатите на съобщения и призовки.
Изменението и допълнението на нормата на чл. 410 от ГПК ще намали
натовареността на съдебната система, в случаите в които длъжниците
не оспорват своите задължения. Тази промяна ще намали и разходите,
които длъжниците на безспорни вземания ще правят в сравнение с
разходите, които биха имали при провеждане на исково производство.
Отмяната на чл. 417 от ГПК и свързаните с него разпоредби ще
предотврати случаите, в които се налагат обезпечителни мерки и се
изпълнява принудително срещу лица, които въобще нямат задължения
или имат дълг, който е в много по-малък размер от претендирания по
реда на това производство. Ще се постигне хармонизация с чл. 6, чл.
13 и чл. 14 от Европейската конвенция за защита правата на човека и
основните свободи, които вменяват като задължение на държавите
членки на СЕ да гарантират на лицата под тяхна юрисдикция правото,
в случаите на правен спор, същият да бъде разгледан от независим и
безпристрастен съд в публично заседание и в разумен срок. На
лицата, страни по правен спор ще бъдат предоставени „ефективни
средства за защита“, съгласно изискванията на Конвенцията, като ще
се отстрани дискриминацията, забранена от същата между лицата,
срещу които се изважда заповед за незабавно изпълнение и
изпълнителен лист по реда на чл. 417 от ГПК и останалите правни
субекти, които доказват своите права и наличието на задължения
спрямо тях по реда на исковото производство. Субектите, чиито права
по Конвенцията се нарушават от съществуването на чл. 417 от ГПК,
имат право на индивидуални искове пред Съда на СЕ в Страсбург и на
справедливо обезщетение за нарушаването й. С отмяната на този член
и на свързаните с него разпоредби от ГПК ще се предотврати
присъждането на такива обезщетения, които се заплащат от бюджета
на Република България. Отмяната на чл. 417 от ГПК и свързаните с
него норми ще доведе и до хармонизация с Директива 93/13/ЕИО на
Съвета от 9 април 1993 относно неравноправните клаузи в
потребителските договори, транспонирана в Закона за защита на
потребители, на чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския
Съюз, на принципа на ефективност при прилагане на правото на
съюза и на задължителната практика на Съда в Люксембург по
прилагането на тази Директива. Ще се преустановят случаите, в

които срещу потребители на банкови и други услуги и стоки по
смисъла на Директивата, се издава заповед за незабавно изпълнение
и изпълнителен лист по реда на чл. 417 от ГПК, без съдът да
преценява ex officio още в рамките на заповедното производство,
съгласно изискванията на преюдициално заключение С-618/10 на
Съда на ЕС , дали са налице неравноправни клаузи в потребителските
договори. Ще се хармонизара българската нормативна уредба с
правото на ЕС, което в момента не предвижда възможност
изпълнението да бъде спряно до приключване на исковото дело, което
противоречи
на
задължителното
тълкуване,
обективирано
в
преюдициално заключение С-415/11 и преюдициално заключение С –
432/05 на Съда на ЕС. Нарушаването на правото на Европейския съюз
е основание Европейската Комисия да постави Република България
под наблюдение и впоследствие да инициира производство по реда на
чл. 258 и сл. от Договора за функционирането на Европейския съюз за
„установяване неизпълнение на Договорите от държавите членки“. С
отмяната на чл. 417 и свързаните с него норми от ГПК, ще се
предотврати възможността Европейската Комисия да вземе решение
да заведе дело срещу България в Съда на ЕС, който може да наложи
наказание срещу България, изразяващо се в еднократно определена
сума, в периодично дължима имуществена санкция, дължима до
отстраняване на нарушението или в комбинация между двете.
Измененията на ГПК в частта на принудителното изпълнение цели да
създаде равновесие между правата на кредитори и на длъжниците и
постигане на целите на принудителното изпълнение в съчетание с
принципите на законосъобразна и съразмерна на интереса на
кредитора принуда и на гаранция за защита на основните права на
длъжниците.
С допълнението на чл. 433, ал. 2 от ГПК се цели постановяване на акт
за прекратяване на изпълнителното дело незабавно, след настъпване
на обстоятелствата, визирани в алинея първа и преустановяване на
порочните практики да не се вдигат обезпечителните мерки запор
и/или възбрана, независимо от обстоятелството, че изпълнителното
производство е прекратено.
С измененията и допълненията на чл. 435, ал. 1 и 2, на чл. 436,ал.5 и
чл. 438 от ГПК, се цели създаването на реални гаранции за защита
правата на длъжниците и възможност за ефективен съдебен контрол
върху незаконосъобразните действия и/или бездействия на съдебните
изпълнители. С въвеждането на двуинстанционност на съдебното
производство се гарантира отстраняването на евентуалните съдебни

грешки и създаването на стабилна съдебна практика от две
инстанции. Предвиденото суспензивно действие на депозираната
жалба срещу действие и/или бездействие на съдебния изпълнител,
създава гаранции, че в случаите на незаконосъобразност на
обжалвания акт, същият няма да увреди правата на длъжниците.
Допълнението на нормата на чл. 444, т. 7 от ГПК създава защита на
собствеността на длъжниците срещу незаконосъобразното изпълнение
в случаите, когато се извършва преценка за несеквестируемостта в
противоречие на Закона за устройство на територията и в случаите, в
които между образуването на изпълнителното дело и налагане на
възбрана и извършването на публичната продан е изминал значителен
период от време.
С изменението на чл. 446, ал. 1 се цели преодоляване на създадената
порочна практика, разпоредбата да се тълкува като създаваща защита
само по отношение на пенсиите. Промяната на нормата на чл. 446, ал.
1 от ГПК и използването на притежателното местоимение в
множествено число „чиИто“ ще доведе до преустановяване на
стестнителното и ограничаващо правата на длъжниците тълкуване на
защитната норма.
Допълнението на разпоредбата на чл. 459 от ГПК има за цел да се
преустановят практиките да не бъдат уведомявани за образуваните
изпълнителни дела лицата, които са визирани в ал. 1 и ал. 2 от този
член.
Отмяната на ал. 2 и изменението на ал. 1 от чл. 468 от ГПК ще доведе
до задължителното определяне на пазарната оценка на движимата
или недвижимата вещ от вещо лице, което притежава специални
знания от областта на науката, изкуството, занаятите и други и ще
преустанови неправилната практика, тези оценки да бъдат определяни
от съдебните изпълнители.
Допълнението към чл. 487, ал. 2 от ГПК, чрез вписването на
публичната продан в партидата на имота в съответната служба по
вписванията по местонахождението на имота и в имотния регистър към
АГКК, ще доведе до даване на по-голяма гластност за извършваната
продан и оттам до предотвратяването на случаите, в които един и същ
недвижим имот се изнася на публична продан от двама или повече
съдебни изпълнители.

Допълнението на чл. 488, ал. 1 от ГПК предвижда публичната продан
на недвижим имот да бъде извършвана от длъжностно лице, служител
на съда, с юридически стаж не по-малко от 10 години, което да
контролира дали процедурата по проданта е извършена съобразно
изискванията на ГПК.Извършването на проданта от такова длъжностно
лице ще създаде допълнителни гаранции и контрол за нейната
законосъобразност.
Изменението на чл. 508, ал. 3 от ГПК хармонизира срокът, предвиден
в тази норма със срокът, уреден в разпоредбата на чл. 428, ал. 1 от
ГПК.
Измененията и допълненията на Гражданския процесуален кодекс и
изложените мотиви са в подкрепа на правовия ред и защита на
гражданите. С предложените промени се цели създаването на посправедливо и ефективно съдебно изпълнение и на равнопоставен
състезателен съдебен процес. Промените са насочени към пресичане
на различните порочни практики в изпълнителното производство и
към преустановяването на случаите на злоупотреба със служебно
положение и на увреждането на интересите на длъжниците. С
измененията се цели и по-висока степен на отговорност в действията
на служебните лица в изпълнителния процес.

ББЦ СТАРТИРА ОПЕРАЦИЯ „СПРАВЕДЛИВОСТ” ЗА ЗАЩИТА НА
ГРАЖДАНИТЕ ОТ ЧСИ И БАНКИТЕ
ББЦ стартира акция "Справедливост" за защита на гражданите от
рекета на частните съдебни изпълнители и банките. От името на
партията

законовите

промени

в

ГПК

бяха

внесени

от

зам.-

председателя на "България без цензура" Ангел Славчев, от депутата и
лидер на ЗНС Румен Йончев и от независимия народен представител
Светлин Танчев. Инициатор и автор на законопроекта е Славчев.
Поправките имат за цел да се прекратят злоупотребите на ЧСИ, когато
гражданите се оказват осъдени, без изобщо да са били уведомени за
образуваните срещу тях изпълнителни дела от банките. С промените
се слага край на порочната практика изпратените съобщения и

призовки по съдебни и изпълнителни производства да не достигат до
техния адресат, поради което гражданинът е лишен от съдебна
защита. Поправките предвиждат глоба от три минимални работни
заплати за лицето, което не връчва законосъобразно призовката на
гражданина.
В измененията са включени клаузи, задължаващи съда при дело,
заведено от банка, да се назначава особен представител на длъжника.
Дава се право на длъжника да спре делото срещу него, ако е подал
възражение. Предвидени са допълнения, които ще озаптят и частните
съдебни

изпълнители.

длъжниците

срещу

Създава

се

защита

незаконосъобразното

на

собствеността

изпълнение

в

на

случаите,

когато се извършва преценка за несеквестируемостта в противоречие
на Закона за устройство на територията и в случаите, в които между
образуването на изпълнителното дело и налагане на възбрана и
извършването на публичната продан, е изминал значителен период от
време.
Нуждата от бързо и ефективно съдебно изпълнение не може и не бива
да бъде за сметка на основните човешки права на засегнатите страни.
Необходимостта от равнопоставеност между различните субекти в
изпълнителния процес и от съдебната защита на длъжниците в
случаите на незаконосъобразно нарушаване на техните права налага
изменение на нормативната уредба, се посочва в мотивите на
вносителите от ББЦ.
Измененията на ГПК в частта на принудителното изпълнение целят да
създаде равновесие между правата на кредитори и на длъжниците и
постигане на целите на принудителното изпълнение в съчетание с
принципите

на

законосъобразна

и

съразмерна

на

интереса

на

кредитора принуда и на гаранция за защита на основните права на
длъжниците, е записано още в мотивите.
Промените

са

вследствие

множеството

сигнали

и

жалби,

гражданите от цяла България внесоха при юристите на ББЦ.

които

ТРИМА ДЕПУТАТИ НА БАРЕКОВ НАПУСКАТ ПАРЛАМЕНТА ДНЕС
Трима депутати, подкрепящи партията „България без цензура“, ще
напуснат Народното събрание днес, обяви лидерът на партията
Николай Бареков.
Днес моите депутати Румен Йончев, Георги Марков и Светлин Танчев
ще напуснат парламента и ще се посветят на предизборната кампания.
Те ще бъдат с мен в българската провинция в следващите 10 дни.
Няма да вляза в схемата на БСП, ДПС и Атака, които си правят
кампания с пари на данъкоплатците, използвайки най-висшата
парламентарна институция – Народното събрание за предизборни
цели. Нашата кампания е при българския народ, написа Бареков във
фейсбук профила си.
Преди да премине в редиците на „България без цензура“, Румен
Йончев беше от ПГ на Коалиция на България, а Георги Марков и
Светлин Танчев – от ПГ на ГЕРБ. На тяхно място ще влязат следващите
в листата на партиите им.

ТРИМА ДЕПУТАТИ НА БАРЕКОВ НАПУСКАТ ПАРЛАМЕНТА ДНЕС
Трима депутати, подкрепящи партията "България без цензура", ще
напуснат Народното събрание днес, обяви лидерът на партията
Николай Бареков.
Днес моите депутати Румен Йончев, Георги Марков и Светлин Танчев
ще напуснат парламента и ще се посветят на предизборната кампания.
Те ще бъдат с мен в българската провинция в следващите 10 дни.
Няма да вляза в схемата на БСП, ДПС и Атака, които си правят
кампания с пари на данъкоплатците, използвайки най-висшата
парламентарна институция - Народното събрание за предизборни
цели. Нашата кампания е при българския народ, написа Бареков във
фейсбук профила си.
За OFFNews той уточни, че засега депутатите му, сред които подреди и
бившият шеф на НАП Красимир Стефанов, няма да ходят на работа в
парламента, но няма да подават оставки. За оставки ще се решава
след изборите на 25 май.

"Надявам се след изборите всички депутати та да подадат оставки.
Убеден съм, че най-късно през октомври ще има нови парламентарни
избори", обяви лидерът на "България без цензура".

Обявеното оттегляне на депутатите му от пленарна зала няма голям
смисъл, защото днес е последният работен ден на депутатите преди
изборите. Вчера беше решено, че парламентът излиза в двуседмична
извънредна ваканция до вота на 25 май.

ДО 58 ЛЕВА НАДНИЦА ЗА ПАРТИЕН ЗАСТЪПНИК НА ЕВРОВОТА
…Според Румен Йончев, председател на Земеделския народен съюз,
именно ДПС са виновни за състоянието на българското земеделия.
Пред "24 часа" Йончев припомня: "Когато аз бях във фонд
"Земеделие", ние успяхме да постигнем акредитация на първата в
Централна и Източна Европа разплащателна агенция. Смея да твърдя,
че оттогава българската администрация не е постигнала нещо
подобно. ДПС влезе с гръм и трясък в земеделието и сложи край на
този крехък възход. Не се ли питате къде е днес техният министър
Дикме и други такива герои? "Балансьорите имат интерес от
нестабилност, от клатене на държавата, за да са винаги нужни."

БАРЕКОВ ИЗВАДИ ДЕПУТАТИТЕ СИ ОТ ПАРЛАМЕНТА
"България без цензура" вади депутатите си от парламента. „Няма да се
върнат и след евроизборите”, каза в Габрово бившият журналист и
настоящ политик Николай Бареков, цитиран от партийния пресцентър.
Той нееднократно е заявявал до момента, че ще предизвика
предсрочни избори след вота за европейски депутати. Към момента в
Народното събрание го представляват Румен Йончев (напуснал
Коалиция за България) и Светлин Танчев (избран от листата на ГЕРБ).
Бареков подчерта, че депутатите от ББЦ няма да участват и във вота
на недоверие по темата „Енергетика”, който ГЕРБ внесоха.

Дневният ред на това Народно събрание не е този на българския
народ, аргументира още Бареков решението на ББЦ да извади
депутатите си от парламента.
По думите му дневният ред на българския народ е разкриването на
нови работни места.

РУМЕН ЙОНЧЕВ: ДПС СЪСИПА БЪЛГАРСОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Нормалният политически център ще е факт след изборите, заяви
лидерът на ЗНС в интервю за в. "24 часа"
- Г-н Йончев, какви шансове за евродепутат Ви дава 4-то място в
листата на ББЦ, ВМРО, ЗНС, Гергьовден?
За нас важни са шансовете на цялата листа, всички там ще бъдат
наши евродепутати и ще работим да са възможно повече. Това е и
разликата между нас и някои други противоестествени коалиции,
направени за оцеляването на определени хора от близкото минало.
ЗНС гледа дългосрочно на нашия съюз и тези избори са само
началото.
- ЗНС беше член на ЕНП до коалицията ви с ББЦ. Обяснете какво се
случи, защо ви изключиха?
Изключиха ни, защото сме на път да променим политическата
конфигурация у нас. ГЕРБ разбраха, че се формира нов политически
център, който ще ги измести, и употребиха всички средства, за да ни
елиминират. Със СДС и остатъците от десницата се справиха лесно,
като ги прегърнаха смъртоносно. Ние се оказахме по-издържливи. Все
пак нашето движение е на 115 години и да не забравяме, че изборите
се провеждат в България и победителите ги определя българският
народ, а не чиновниците в Брюксел.
- Защо за ЕНП нямаше проблем, когато бяхте в "Коалиция за
България" с водеща партия БСП, чийто лидер е и председател на
вражеската им ПЕС?
Нямаше проблем, както няма проблем и в Германия, и в доста други
страни. Политиците в Европа не са врагове, а опоненти. Само у нас
политическата завист и омраза раждат такива проблеми. ГЕРБ успяха
да превърнат ЕНП в поле за своите вътрешнополитически разпри.
Проблем имаме и ние с ЕНП, защото не приемаме Борисов и Цветанов

да я олицетворяват в България. Докато това е така, ние няма как да
сме заедно.
- Към коя от големите групи в Европарламента се ориентира ЗНС
заедно с коалицията около ББЦ?
ББЦ стои доста солидно в центъра и това всъщност ни сближава. В
същото време ЕНП трайно се ориентира към десницата у нас и това ги
прави не най-добрия избор за нас. Заедно с ББЦ ще търсим онази
група в Европейския парламент, която най-добре ще служи на
българския интерес, нямаме намерение да ставаме част от голямата
машина, която обслужва само големите в Европа.
- Като лидер на земеделска партия, как ще коментирате
разпределението на субсидиите в сектора. Какво трябва да се
промени? Нямате ли усещането, че Европа дава пари, тук ги
разпределяме към едри стопанства, а дребните едва оцеляват?
Като земеделец, аз наблюдавам внимателно сектора вече 20 години и
виждам, че проблемът всъщност е в изкуственото шаблонно прилагане
на мерките на Общата селскостопанска политика на ЕС в България,
без да се отчитат спецификите на страната. Една политика,
разработена за западноевропейските условия на устойчиво дребно и
средно земеделие, беше приложена тук в условията на разпадащо се
централизирано стопанство. Така се роди земеделският Франкенщайн,
огромните монокултурни стопанства, които напълно скъсаха връзката
на селата със земеделието и акумулираха голяма част от субсидиите.
Семейното земеделие така и не получи шанс у нас. Това е една силно
рискова и нестабилна структура на земеделието и по никакъв начин
не изпълнява целите и задачите на европейското подпомагане.
- Какви мерки ще предприеме коалицията ББЦ, ВМРО, ЗНС, Гергьовден
като представена в европарламента, за да не си купуваме от магазини
и пазари турски домати, гръцки краставици, австралийско агнешко?
Как ще защитите производството на българските земеделци и
животновъди?
Да, ние изпаднахме в абсурдната ситуация да изнасяме работници,
които да прибират реколтата в други по-неплодородни страни и да
внасяме тази реколта у нас. Това е пълен провал на земеделската
политика, което всъщност през последните години е изцяло в ръцете
на ДПС. Сами си правете изводите кой за какво го ползва със
съгласието на останалите големи партии. Създаването на мощен и
жизнеспособен сектор "Зърнопроизводство" с нищо не компенсира

социалните и икономически последствия от тези грешки. Бедствието в
българските села е в пълен ход¸ може да бъде спряно само с
целенасочена политика. Нужен е съвсем нов поглед върху цялата
програма за развитие на селата и селските райони, генериране на
много повече малки и достъпни проекти, които впрочем са и по-малко
корупционни и рискови.
- След повече от 2 месеца вероятно можете да кажете каква е
разликата между "Коалиция за България", която напуснахте, и
коалицията, в която сте сега с ББЦ, ВМРО и "Гергьовден"?
Ние, земеделците, подкрепихме "Коалиция за България", за да
предотвратим повторно полицейското управление на ГЕРБ и смея да
твърдя, че тази подкрепа беше от решаващо значение за изхода от
последните парламентарни избори. След постигането на тази цел аз
напуснах парламентарната група, защото имаме други цели и искаме
да предложим друга перспектива на българските граждани. Това и
правим сега, заедно с нашите съюзници, формираме политически
център, който да извади “балансьорите” от българската политика и
завинаги да промени политическия живот. Нужна е стабилност и
предвидимост, за да има условия за развитие и просперитет.
- Защо при загубата на Калфин от БСП реваха като ранени животни,
докато раздялата с вас мина по-леко, поне пред публиката?
С мен раздяла няма, аз винаги съм бил земеделец и като лидер на ЗНС
заставам там, където е моята организация. При Калфин е друго, той се
опитва да вземе част от БСП със себе си и това вероятно е причина за
силните емоции.
- Има ли теми, по които спорите с Бареков, и кои са те?
С Бареков имаме едно голямо предимство - нямаме идейни различия,
което прави работата ни доста лесна. Иначе спорове има и в тях се
раждат добрите идеи. Споровете са и основата на един отличен
баланс. ББЦ винаги подхождат с много жар и емоция, а ние
земеделците сме по-улегнали, по-препатили. В този смисъл, споровете
не са за политиката, която водим, а за това как да го правим. В нашия
съюз има наистина един уникален синхрон на две традиционни
партии, каквито са ЗНС и ВМРО, и двете “млади” и енергични партии
ББЦ и Гергьовден.

- В едно от изказванията си Бареков каза, че ДПС развращава
българската политика. Вие също обявихте, че те трябва да бъдат
изместени от ролята на баланьор, защото са вредни. Бил сте зам.-шеф
на фонд "Земеделие", а това е една от техните територии. Защо и ГЕРБ
не успяха да спрат схемите им в земеделието и горите? Как ще
успеете вие и как ще върнем доверието на Европа?
Когато аз бях във Фонд “Земеделие”, ние успяхме да постигнем
акредитацията на първата в Централна и Източна Европа
разплащателна агенция. Смея да твърдя, че оттогава българската
администрация не е постигала нещо подобно. ДПС влезе в гръм и
трясък в земеделието и сложи край на този крехък възход. Не се ли
питате къде е днес техният министър Дикме и други такива герои?
“Балансьорите” имат интерес от нестабилност, от клатене на
държавата, за да са винаги нужни. В това безкрайно люлеене, те
придърпват ту левите, ту десните и след това ги захвърлят. Вижте
това, което се случи с партии като НДСВ, БСП, сега на ред е ГЕРБ.
Този модел е дълбоко порочен, той съсредоточава огромна власт в
ръцете на малко хора, без необходимата подкрепа на гражданите. Ние
ще успеем, като изградим център на нормалността в политиката,
център, около който ще се формира бъдещото управление. Нужна е
дългосрочна стабилност и предвидимост в политиката у нас и това
може да стане само, ако изоставим досегашния клиентелистки
политически модел на лявото и дясно противопоставяне. Видимо е
вече в най-демократичните държави в Европа, а и по света, че хората
избират не между леви и десни, а между добро и лошо управление.
Няма ляв и десен път за развитие на страната, пътят е един, много
тесен и ние трябва да преведем България по него.
- Каква е личната Ви прогноза за събитията след изборния ден?
Големите очаквания от тези избори не са случайни. В известна степен
ще стане ясно новото съотношение на силите, в което ще проличи
присъствието на нашия център. Това, което днес мнозина игнорират,
ще бъде факт на 26-ти и България няма да е същата. Ние открито
заявихме пред нашите избиратели, че искаме ясен и категоричен вот
за промяна, мандат да поискаме предсрочни парламентарни избори
наесен, които да доведат до необходимата стабилизация на страната.
Няма да е лесно и едва ли онези, които днес консумират модела на
противопоставяне, ще се дадат лесно. Но както казах, пътят на
България е един и в това нямаме съмнение.

БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЕ ПРЕВЪРНА В ИНДУСТРИЯ
…"Българското земеделие загуби своята същност и се превърна в
индустрия", заяви председателят на ЗНС и четвърти в евролистата на
коалицията Румен Йончев. Моят призив към всички е в деня на
изборите - не да се ослушваме и да почиваме, а да отидем и да
гласуваме с бюлетина 28, за да променим България, призова
депутатът, който излиза от парламента.

РУМЕН ЙОНЧЕВ: ДПС СЪСИПА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Нормалният политически център ще е факт след изборите, заяви
лидерът на ЗНС в интервю за в. "24 часа"
10.05 | 11:57 ч.
- Г-н Йончев, какви шансове за евродепутат Ви дава 4-то място в
листата на ББЦ, ВМРО, ЗНС, "Гергьовден"?
За нас важни са шансовете на цялата листа, всички там ще бъдат
наши евродепутати и ще работим да са възможно повече. Това е и
разликата между нас и някои други противоестествени коалиции,
направени за оцеляването на определени хора от близкото минало.
ЗНС гледа дългосрочно на нашия съюз и тези избори са само
началото.
- ЗНС беше член на ЕНП до коалицията ви с ББЦ. Обяснете какво се
случи, защо ви изключиха?
Изключиха ни, защото сме на път да променим политическата
конфигурация у нас. ГЕРБ разбраха, че се формира нов политически
център, който ще ги измести, и употребиха всички средства, за да ни
елиминират. Със СДС и остатъците от десницата се справиха лесно,
като ги прегърнаха смъртоносно. Ние се оказахме по-издържливи. Все
пак нашето движение е на 115 години и да не забравяме, че изборите
се провеждат в България и победителите ги определя българският
народ, а не чиновниците в Брюксел.
- Защо за ЕНП нямаше проблем, когато бяхте в "Коалиция за
България" с водеща партия БСП, чийто лидер е и председател на
вражеската им ПЕС?

Нямаше проблем, както няма проблем и в Германия, и в доста други
страни. Политиците в Европа не са врагове, а опоненти. Само у нас
политическата завист и омраза раждат такива проблеми. ГЕРБ успяха
да превърнат ЕНП в поле за своите вътрешнополитически разпри.
Проблем имаме и ние с ЕНП, защото не приемаме Борисов и Цветанов
да я олицетворяват в България. Докато това е така, ние няма как да
сме заедно.
- Към коя от големите групи в Европарламента се ориентира ЗНС
заедно с коалицията около ББЦ?
ББЦ стои доста солидно в центъра и това всъщност ни сближава. В
същото време ЕНП трайно се ориентира към десницата у нас и това ги
прави не най-добрия избор за нас. Заедно с ББЦ ще търсим онази
група в Европейския парламент, която най-добре ще служи на
българския интерес, нямаме намерение да ставаме част от голямата
машина, която обслужва само големите в Европа.
- Като лидер на земеделска партия, как ще коментирате
разпределението на субсидиите в сектора. Какво трябва да се
промени? Нямате ли усещането, че Европа дава пари, тук ги
разпределяме към едри стопанства, а дребните едва оцеляват?
Като земеделец, аз наблюдавам внимателно сектора вече 20 години и
виждам, че проблемът всъщност е в изкуственото шаблонно прилагане
на мерките на Общата селскостопанска политика на ЕС в България,
без да се отчитат спецификите на страната. Една политика,
разработена за западноевропейските условия на устойчиво дребно и
средно земеделие, беше приложена тук в условията на разпадащо се
централизирано стопанство. Така се роди земеделският Франкенщайн,
огромните монокултурни стопанства, които напълно скъсаха връзката
на селата със земеделието и акумулираха голяма част от субсидиите.
Семейното земеделие така и не получи шанс у нас. Това е една силно
рискова и нестабилна структура на земеделието и по никакъв начин
не изпълнява целите и задачите на европейското подпомагане.
- Какви мерки ще предприеме коалицията ББЦ, ВМРО, ЗНС,
"Гергьовден" като представена в Европарламента, за да не си
купуваме от магазини и пазари турски домати, гръцки краставици,
австралийско агнешко? Как ще защитите производството на
българските земеделци и животновъди?
Да, ние изпаднахме в абсурдната ситуация да изнасяме работници,
които да прибират реколтата в други по-неплодородни страни и да

внасяме тази реколта у нас. Това е пълен провал на земеделската
политика, което всъщност през последните години е изцяло в ръцете
на ДПС. Сами си правете изводите кой за какво го ползва със
съгласието на останалите големи партии. Създаването на мощен и
жизнеспособен сектор "Зърнопроизводство" с нищо не компенсира
социалните и икономически последствия от тези грешки. Бедствието в
българските села е в пълен ход¸ може да бъде спряно само с
целенасочена политика. Нужен е съвсем нов поглед върху цялата
програма за развитие на селата и селските райони, генериране на
много повече малки и достъпни проекти, които впрочем са и по-малко
корупционни и рискови.
- След повече от 2 месеца вероятно можете да кажете каква е
разликата между "Коалиция за България", която напуснахте, и
коалицията, в която сте сега с ББЦ, ВМРО и "Гергьовден"?
Ние, земеделците, подкрепихме "Коалиция за България", за да
предотвратим повторно полицейското управление на ГЕРБ и смея да
твърдя, че тази подкрепа беше от решаващо значение за изхода от
последните парламентарни избори. След постигането на тази цел аз
напуснах парламентарната група, защото имаме други цели и искаме
да предложим друга перспектива на българските граждани. Това и
правим сега, заедно с нашите съюзници, формираме политически
център, който да извади “балансьорите” от българската политика и
завинаги да промени политическия живот. Нужна е стабилност и
предвидимост, за да има условия за развитие и просперитет.
- Защо при загубата на Калфин от БСП реваха като ранени животни,
докато раздялата с вас мина по-леко, поне пред публиката?
С мен раздяла няма, аз винаги съм бил земеделец и като лидер на ЗНС
заставам там, където е моята организация. При Калфин е друго, той се
опитва да вземе част от БСП със себе си и това вероятно е причина за
силните емоции.
- Има ли теми, по които спорите с Бареков, и кои са те?
С Бареков имаме едно голямо предимство - нямаме идейни различия,
което прави работата ни доста лесна. Иначе спорове има и в тях се
раждат добрите идеи. Споровете са и основата на един отличен
баланс. ББЦ винаги подхождат с много жар и емоция, а ние
земеделците сме по-улегнали, по-препатили. В този смисъл, споровете
не са за политиката, която водим, а за това как да го правим. В нашия
съюз има наистина един уникален синхрон на две традиционни

партии, каквито са ЗНС и ВМРО, и двете “млади” и енергични партии
ББЦ и "Гергьовден".
- В едно от изказванията си Бареков каза, че ДПС развращава
българската политика. Вие също обявихте, че те трябва да бъдат
изместени от ролята на баланьор, защото са вредни. Бил сте зам.-шеф
на фонд "Земеделие", а това е една от техните територии. Защо и ГЕРБ
не успяха да спрат схемите им в земеделието и горите? Как ще
успеете вие и как ще върнем доверието на Европа?
Когато аз бях във Фонд “Земеделие”, ние успяхме да постигнем
акредитацията на първата в Централна и Източна Европа
разплащателна агенция. Смея да твърдя, че оттогава българската
администрация не е постигала нещо подобно. ДПС влезе в гръм и
трясък в земеделието и сложи край на този крехък възход. Не се ли
питате къде е днес техният министър Дикме и други такива герои?
“Балансьорите” имат интерес от нестабилност, от клатене на
държавата, за да са винаги нужни. В това безкрайно люлеене, те
придърпват ту левите, ту десните и след това ги захвърлят. Вижте
това, което се случи с партии като НДСВ, БСП, сега на ред е ГЕРБ.
Този модел е дълбоко порочен, той съсредоточава огромна власт в
ръцете на малко хора, без необходимата подкрепа на гражданите. Ние
ще успеем, като изградим център на нормалността в политиката,
център, около който ще се формира бъдещото управление. Нужна е
дългосрочна стабилност и предвидимост в политиката у нас и това
може да стане само, ако изоставим досегашния клиентелистки
политически модел на лявото и дясно противопоставяне. Видимо е
вече в най-демократичните държави в Европа, а и по света, че хората
избират не между леви и десни, а между добро и лошо управление.
Няма ляв и десен път за развитие на страната, пътят е един, много
тесен и ние трябва да преведем България по него.
- Каква е личната Ви прогноза за събитията след изборния ден?
Големите очаквания от тези избори не са случайни. В известна степен
ще стане ясно новото съотношение на силите, в което ще проличи
присъствието на нашия център. Това, което днес мнозина игнорират,
ще бъде факт на 26-ти и България няма да е същата. Ние открито
заявихме пред нашите избиратели, че искаме ясен и категоричен вот
за промяна, мандат да поискаме предсрочни парламентарни избори
наесен, които да доведат до необходимата стабилизация на страната.
Няма да е лесно и едва ли онези, които днес консумират модела на

противопоставяне, ще се дадат лесно. Но както казах, пътят на
България е един и в това нямаме съмнение.

РУМЕН ЙОНЧЕВ: НЯМА ДА БЪДЕМ ЧАСТ ОТ ПЕС И ЕНП
Ние няма да бъдем част нито от семейството на ПЕС, нито от това на
ЕНП в Европарламента, няма да се присъединим и към групата на
евроскептиците. Това заяви Румен Йончев, лидер на ЗНС и четвърти в
евролистата на коалицията ББЦ, ЗНС, ВМРО и Гергьовден в
предизборен дебат по БНР.
"Сред нас няма такива, които да желаят подобно присъединяване към
големите групи в ЕП. Всички изповядваме идеята, че ЕС е необходим
на България. Въпросът е, че зле управляваме нашите европейски дела
тук", коментира още Йончев. По думите му досегашните български
евродепутати се превърнаха в част от брюкселската администрация и
трябва да изпратим в Брюксел хора, които ще работят за българския
национален интерес.
Той прогнозира, че следващият ЕП ще е парламент на малките групи,
на национално ориентираните политици и ще изглежда доста поразлично от досегашния. Това ще даде възможност на нашите
политици да водят политика в полза на България, без да стават част
от двете големи машини на европейските социалисти и на
европейската десница.
Йончев каза също така, че противопоставянето на леви и десни в
Европарламента няма да успее, тъй като хората не се интересуват от
този дебат. Той прогнозира, че нито Жан-Клод Юнкер, нито Мартин
Шулц ще оглавят Еврокомисията.
"Нищо лошо не виждам в това, че 80 процента от евросредствата
отиват в земеделието, но да отиват наистина там, за реални
инвестиции, за развитие на малък и среден бизнес, за да може селата
да оживеят. Но това не се случи, защото се наложиха едни щампи в
земеделието по западен модел", коментира още лидерът на ЗНС. По
думите му, бяха изхарчени милиарди за това да подобрим хуманния
начин на живот на прасетата и други животни, а хората по селата
бедстват. Тези средства трябваше да минат през икономиката, за да
стигнат до хората, нищо от това не се случи, това ражда
евроскептицизма, каза Йончев.

В ЕП НЯМА ДА СМЕ НИТО С ПЕС, НИТО С ЕНП
Ще работим за българския интерес, каза лидерът на ЗНС и четвърти в
листата на коалицията около ББЦ Румен Йончев
Ние няма да бъдем част нито от семейството на ПЕС, нито от това
ЕНП в Европарламента, няма да се присъединим и към групата
евроскептиците, каза лидерът на ЗНС и четвърти в евролистата
коалицията ББЦ, ЗНС, ВМРО и Гергьовден в предизборен дебат
БНР.
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Сред нас няма такива, които да желаят подобно присъединяване към
големите групи в ЕП. Всички изповядваме идеята, че ЕС е необходим
на България. Въпросът е, че зле управляваме нашите европейски дела
тук, коментира Йончев. Той е категоричен, че досегашните български
евродепутати се превърнаха в част от брюкселската администрация.
Хората, които ще изпратим в Брюксел, ще работят за българския
национален интерес, обяви земеделският лидер.
Следващият ЕП ще е парламент на малките групи, на национално
ориентираните политици и ще изглежда доста по-различно от
досегашния. Това ще даде възможност на нашите политици да водят
политика в полза на България, без да стават част от двете големи
машини на европейските социалисти и на европейската десница.
Техните представители у нас Йончев уличи, че се занимаваха досега
главно с това да уреждат България с по един негативен доклад на ЕК
периодично.
Румен Йончев е на позицията, че противопоставянето на леви и десни
в Европарламента няма да успее."Ние с коалиционните партньори
обикаляме страната и никъде не чуваме някой от хората да се
интересува от този дебат - европейски леви или европейски десни.
Той не е съществен и в България, защото отдавна спорът в модерните
държави е между онези, които управляват добре и които управляват
зле, каза Йончев. Той прогнозира, че нито Жан-Клод Юнкер, нито
Мартин Шулц ще оглавят Еврокомисията. И двамата са родени от двете
страни на река Рейн, в разстояние на няколкостотин километра и
предлагат този "рейнски модел" за развитие на ЕС, който е
отживелица. Ние предпочитаме Дунава, каза Йончев и добави: "А аз
лично Марица, защото съм роден край нея".

"Нищо лошо не виждам в това, че 80 процента от евросредствата
отиват в земеделието, но да отиват наистина там, за реални
инвестиции, за развитие на малък и среден бизнес, за да може селата
да оживеят. Но това не се случи, защото се наложиха едни щампи в
земеделието по западен модел", коментира още лидерът на ЗНС. По
думите му, бяха изхарчени милиарди за това да подобрим хуманния
начин на живот на прасетата и други животни, а хората по селата
бедстват. Тези средства трябваше да минат през икономиката, за да
стигнат до хората, нищо от това не се случи, това ражда
евроскептицизма, каза Йончев.
Ако ЕРП-та не изпълняват договорите си, лицензите им трябва да
бъдат отнети, каквито и да са последствията от това, заяви той и
допълни, че водещият аргумент за това трябва да бъде вредата, която
понасят българските граждани и българската икономика от
източването на пари в енергетиката към чужди компании. Ние
изхарчихме маса пари да плащаме зелена енергия, много хора
направихме богати и сметката я плати българският народ и
българският бизнес, обобщи още земеделският лидер.
Ние няма да влезем в това Народно събрание до изборите, защото не
намираме нужда да участваме в играта на партиите там. В момента
виждате, че там има опит да се разиграе сценарият да обсъждаме вот
на недоверие и да няма европейски дебат, каза Йончев, който е сред
независимите депутати, подкрепящи ББЦ, които излизат от
парламента.

В ЕП НЯМА ДА СМЕ НИТО С ПЕС, НИТО С ЕНП
Ние няма да бъдем част нито от семейството на ПЕС, нито от това
ЕНП в Европарламента, няма да се присъединим и към групата
евроскептиците, каза лидерът на ЗНС и четвърти в евролистата
коалицията ББЦ, ЗНС, ВМРО и Гергьовден в предизборен дебат
БНР.
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Сред нас няма такива, които да желаят подобно присъединяване към
големите групи в ЕП. Всички изповядваме идеята, че ЕС е необходим
на България. Въпросът е, че зле управляваме нашите европейски дела
тук, коментира Йончев. Той е категоричен, че досегашните български
евродепутати се превърнаха в част от брюкселската администрация.
Хората, които ще изпратим в Брюксел, ще работят за българския
национален интерес, обяви земеделският лидер.

Следващият ЕП ще е парламент на малките групи, на национално
ориентираните политици и ще изглежда доста по-различно от
досегашния. Това ще даде възможност на нашите политици да водят
политика в полза на България, без да стават част от двете големи
машини на европейските социалисти и на европейската десница.
Техните представители у нас Йончев уличи, че се занимаваха досега
главно с това да уреждат България с по един негативен доклад на ЕК
периодично.
Румен Йончев е на позицията, че противопоставянето на леви и десни
в Европарламента няма да успее.“Ние с коалиционните партньори
обикаляме страната и никъде не чуваме някой от хората да се
интересува от този дебат – европейски леви или европейски десни.
Той не е съществен и в България, защото отдавна спорът в модерните
държави е между онези, които управляват добре и които управляват
зле, каза Йончев. Той прогнозира, че нито Жан-Клод Юнкер, нито
Мартин Шулц ще оглавят Еврокомисията. И двамата са родени от двете
страни на река Рейн, в разстояние на няколкостотин километра и
предлагат този „рейнски модел“ за развитие на ЕС, който е
отживелица. Ние предпочитаме Дунава, каза Йончев и добави: „А аз
лично Марица, защото съм роден край нея“.
„Нищо лошо не виждам в това, че 80 процента от евросредствата
отиват в земеделието, но да отиват наистина там, за реални
инвестиции, за развитие на малък и среден бизнес, за да може селата
да оживеят. Но това не се случи, защото се наложиха едни щампи в
земеделието по западен модел“, коментира още лидерът на ЗНС. По
думите му, бяха изхарчени милиарди за това да подобрим хуманния
начин на живот на прасетата и други животни, а хората по селата
бедстват. Тези средства трябваше да минат през икономиката, за да
стигнат до хората, нищо от това не се случи, това ражда
евроскептицизма, каза Йончев.
Ако ЕРП-та не изпълняват договорите си, лицензите им трябва да
бъдат отнети, каквито и да са последствията от това, заяви той и
допълни, че водещият аргумент за това трябва да бъде вредата, която
понасят българските граждани и българската икономика от
източването на пари в енергетиката към чужди компании. Ние
изхарчихме маса пари да плащаме зелена енергия, много хора
направихме богати и сметката я плати българският народ и
българският бизнес, обобщи още земеделският лидер.

Ние няма да влезем в това Народно събрание до изборите, защото не
намираме нужда да участваме в играта на партиите там. В момента
виждате, че там има опит да се разиграе сценарият да обсъждаме вот
на недоверие и да няма европейски дебат, каза Йончев, който е сред
независимите депутати, подкрепящи ББЦ, които излизат от
парламента.

В ЕП НЯМА ДА СМЕ НИТО С ПЕС, НИТО С ЕНП
Ще работим за българския интерес, каза лидерът на ЗНС и четвърти в
листата на коалицията около ББЦ Румен Йончев
Ние няма да бъдем част нито от семейството на ПЕС, нито от това
ЕНП в Европарламента, няма да се присъединим и към групата
евроскептиците, каза лидерът на ЗНС и четвърти в евролистата
коалицията ББЦ, ЗНС, ВМРО и "Гергьовден" в предизборен дебат
БНР.
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Сред нас няма такива, които да желаят подобно присъединяване към
големите групи в ЕП. Всички изповядваме идеята, че ЕС е необходим
на България. Въпросът е, че зле управляваме нашите европейски дела
тук, коментира Йончев. Той е категоричен, че досегашните български
евродепутати се превърнаха в част от брюкселската администрация.
Хората, които ще изпратим в Брюксел, ще работят за българския
национален интерес, обяви земеделският лидер.
Следващият ЕП ще е парламент на малките групи, на национално
ориентираните политици и ще изглежда доста по-различно от
досегашния. Това ще даде възможност на нашите политици да водят
политика в полза на България, без да стават част от двете големи
машини на европейските социалисти и на европейската десница.
Техните представители у нас Йончев уличи, че се занимаваха досега
главно с това да уреждат България с по един негативен доклад на ЕК
периодично.
Румен Йончев е на позицията, че противопоставянето на леви и десни
в Европарламента няма да успее."Ние с коалиционните партньори
обикаляме страната и никъде не чуваме някой от хората да се
интересува от този дебат - европейски леви или европейски десни.
Той не е съществен и в България, защото отдавна спорът в модерните
държави е между онези, които управляват добре и които управляват
зле, каза Йончев. Той прогнозира, че нито Жан-Клод Юнкер, нито

Мартин Шулц ще оглавят Еврокомисията. И двамата са родени от двете
страни на река Рейн, в разстояние на няколкостотин километра и
предлагат този "рейнски модел" за развитие на ЕС, който е
отживелица. Ние предпочитаме Дунава, каза Йончев и добави: "А аз
лично Марица, защото съм роден край нея".
"Нищо лошо не виждам в това, че 80 процента от евросредствата
отиват в земеделието, но да отиват наистина там, за реални
инвестиции, за развитие на малък и среден бизнес, за да може селата
да оживеят. Но това не се случи, защото се наложиха едни щампи в
земеделието по западен модел", коментира още лидерът на ЗНС. По
думите му бяха изхарчени милиарди за това да подобрим хуманния
начин на живот на прасетата и други животни, а хората по селата
бедстват. Тези средства трябваше да минат през икономиката, за да
стигнат до хората, нищо от това не се случи, това ражда
евроскептицизма, каза Йончев.
Ако ЕРП-та не изпълняват договорите си, лицензите им трябва да
бъдат отнети, каквито и да са последствията от това, заяви той и
допълни, че водещият аргумент за това трябва да бъде вредата, която
понасят българските граждани и българската икономика от
източването на пари в енергетиката към чужди компании. Ние
изхарчихме маса пари да плащаме зелена енергия, много хора
направихме богати и сметката я плати българският народ и
българският бизнес, обобщи още земеделският лидер.
Ние няма да влезем в това Народно събрание до изборите, защото не
намираме нужда да участваме в играта на партиите там. В момента
виждате, че там има опит да се разиграе сценарият да обсъждаме вот
на недоверие и да няма европейски дебат, каза Йончев, който е сред
независимите депутати, подкрепящи ББЦ, които излизат от
Парламента.

РАЗБРА ЛИ ИЗБИРАТЕЛЯТ ЗА КАКВО Е ДЕБАТЪТ В ЕВРОПА
Липса на информираност за важните теми в ЕС беляза тази кампания –
смятат кандидатите
Последен дебат преди вота в неделя. В студиото на "Дневен ред" по
TV7 бяха Антония Първанова – водач на листата на "Обединени
демократи", Росица Янакиева – АБВ, Румен Йончев – коалиция
"България без цензура", ВМР, Земеделски народен съюз и

"Гергьовден", независимата Румяна Угърчинска, Виктор Лилов от
Реформаторския блок и Ергин Емин от "Синьо единство".
Угърчиска е на мнение, че тези избори са шанс за българинa да
докаже, че е равнопоставен европеец, като демонстрира висока
избирателна активност.
Йончев от своя страна е убеден, че част от решенията на проблемите
на българския народ са в Брюксел, ето защо вотът в неделя е
решаващ за нас.
Първанова припомни, че основното, което липсва в тази кампания, са
информираност, както и очевидното отсъствие на всички големи
политически играчи от дебата за европроблемите. Тя отбеляза, че е
изключително важно тези 17 души, които станат представители в
Европарламента за страната, да са влиятелни и запознати с
политиките в Брюксел. Тя припомни, че пред Европейския парламент
(ЕП) предстоят за решаване много важни въпроси като това дали ЕС
ще продължи да функционира под мотото на "затегнатия колан".
Ергин Емин посочи, че по време на тази кампания хората не са
разбрали за какво е дебатът в Европа – за енергийните източници, за
енергийната сигурност, за усвояването на европарите и дали ще се
разширява ЕС и как.
Йончев нападна Първанова, като посочи, че обикновените хора у нас
имат усещането, че депутатите в ЕП не вършат нищо за подобряване
на техния статус. Той обвини досегашните евродепутати, че не са
прокарвали адекватни политики и в крайна сметка няма резултатност
от техните мандати. Първанова апострофира с думите, че има
неразбиране за функциите на един евродепутат и често му се
вменяват дейности, които не влизат в неговите задължения.
Угръчинска подчерта ролята на евродепутата в това да осъществява
медиаторската връзка между Европейския парламент и управляващите
на национално ниво.
Янакиева пък насочи вниманието към подчертаната необходимост за
България час по-скоро да извоюва своето място в Еврозоната.
Липсата на
европейските
мнение, че
неприложима

ясна национална политика принизява дебата за
въпроси, отбеляза от своя страна Емин, който е на
единната социална политика на Европа би била
за България и Румъния, докато двете страни не влязат в

Еврозоната и не постигнат стандарта на живот на другите членки на
съюза.
Проблемите с безработицата в ЕС ще се борят по различен начин в
зависимост от това какви партии ще доминират в ЕП. Първанова
припомни, че Европейската народна партия държи за много
рестриктивна политика и строги мерки по отношение на бюджета.
Социалистите от своя страна са за по-свободно раздаване на пари.
Янакиева обърна внимание на идеите за реиндустриализация, но на
ново ниво.
Темата за ЕРП-тата скара Румен Йончев и Виктор Лилов, като
основната теза на Йончев е, че Меглена Кунева е отговорна за
продажбата на монополите на частници, което в крайна сметка доведе
до задълбочаване на проблемите в сектора. Лилов категорично не се
съгласи и обвини Йончев, че риториката му цели единствено да
повотори февруарския сценарий.
Дебатът отново извади на преден план реализацията на европроектите
и необходимостта парите към малките произовдители, за да се
раздвижи икономиката. Отново беше подчертана и необходимостта да
се върне работната сила на България, която в момента е пръсната по
другите континенти. Това ощетява държавата на много нива, смятат
кандидат-депутатите и е причина за невъзможността да се излезе
бързо от кризата.

РАЗГОВОР С РУМЕН ЙОНЧЕВ – БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА

РУМЕН ЙОНЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ НАРОДЕН
СЪЮЗ: ДПС СЪСИПА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
- Г-н Йончев, какви шансове за евродепутат ви дава Фото място в
листата на ББЦ, ВМРО, ЗНС, „Гергьовден"?
- За нас важни са шансовете на цялата листа, всички там ще бъдат
наши евродепутати и ще работим да са повече. Това е и разликата
между нас и други противоестествени коалиции, направени за
оцеляването на определени хора от близкото минало. ЗНС гледа
дългосрочно на нашия съюз и тези избори са само началото.

- ЗНС беше член на ЕНП до коалицията ви с ББЦ. Какво се случи, защо
ви изключиха?
- Изключиха ни, защото сме на път да променим политическата
конфигурация у нас. ГЕРБ разбраха,, че се формира нов политически
център, който ще ги измести, и употребиха всички средства, за да ни
елиминират. Със СДС и остатъците от десницата се справиха лесно прегърнаха ги смъртоносно. Ние се оказахме по-издръжливи. Все пак
нашето движение е на 115 г. и да не забравяме, че изборите се
провеждат в България и победителите ги определя българският народ,
а не чиновниците в Брюксел.
- Защо за ЕНП нямаше проблем, когато бяхте в Коалиция за България
с водеща партия БСП, чийто лидер е и председател на вражеската им
ПЕС?
- Нямаше проблем, както няма проблем и в Германия, и в доста други
страни. Политиците в Европа не са врагове, а опоненти. Само у нас
политическата завист и омраза раждат такива проблеми. ГЕРБ успяха
да превърнат ЕНП в поле за своите вътрешнополитически разпри.
Проблем имаме и ние с ЕНП, защото не приемаме Борисов и Цветанов
да я олицетворяват в България. Докато това е така, ние няма как да
сме заедно.
- Към коя от големите групи в Европарламента се ориентира ЗНС
заедно с коалицията около ББЦ?
-ББЦ стои доста солидно в центъра и това всъщност ни сближава. В
същото време ЕНП трайно се ориентира към десницата у нас и това ги
прави не най-добрия избор за нас. Заедно с ББЦ ще търсим онази
група в Европейския парламент, която най-добре ще служи на
българския интерес, нямаме намерение да ставаме част от голямата
машина, която обслужва само големите в Европа.
- Като лидер на земеделска партия как ще коментирате
разпределението на субсидиите в сектора? Какво трябва да се
промени? Нямате ли усещането, че Европа дава пари, тук ги
разпределяме към едри стопанства, а дребните едва оцеляват?
- Като земеделец аз наблюдавам внимателно сектора вече 20 г. и
виждам, че проблемът всъщност е в изкуственото шаблонно прилагане
на мерките на Общата селскостопанска политика на ЕС в България,
без да се отчитат спецификите на страната. Една политика,
разработена за западноевропейските условия на устойчиво дребно и

средно земеделие, беше приложена тук в условията на разпадащо се
централизирано стопанство. Така се роди земеделският Франкенщайн,
огромните монокултурни стопанства, които напълно скъсаха връзката
на селата със земеделието и акумулираха голяма част от субсидиите.
Семейното земеделие така и не получи шанс у нас. Това е една силно
рискова и нестабилна структура на земеделието и по никакъв начин
не изпълнява целите и задачите на европейското подпомагане.
- Какви мерки ще предприеме коалицията ББЦ, ВМРО, ЗНС,
„Гергьовден" като представена в Европарламента, за да не си
купуваме от магазини и пазари турски домати, гръцки краставици,
австралийско агнешко? Как ще защитите производството на
българските земеделци и животновъди?
- Да, ние изпаднахме в абсурдната ситуация да изнасяме работници,
които да прибират реколтата в други, по-неплодородни страни, и да
внасяме тази реколта у нас. Това е пълен провал на земеделската
политика, която всъщност през последните години е изцяло в ръцете
на ДПС. Сами си правете изводите кой за какво го ползва със
съгласието на останалите големи партии.
Създаването на мощен и жизнеспособен сектор „Зърнопроизводство" с
нищо не компенсира социалните и икономическите последствия от
тези грешки.
Бедствието в българските села е в пълен ход и може да бъде спряно
само с целенасочена политика. Нужен е съвсем нов поглед върху
цялата програма за развитие на селата и селските райони, генериране
на много повече малки и достъпни проекти, които впрочем са и помалко корупционни и рискови.
- След повече от 2 месеца вероятно можете да кажете каква е
разликата между Коалиция за България, която напуснахте, и
коалицията, в която сте сега с ББЦ, ВМРО и „Гергьовден"?
- Ние, земеделците, подкрепихме Коалиция за България, за да спрем
повторно полицейското управление на ГЕРБ, и смея да твърдя, че тази
подкрепа беше от решаващо значение за изхода на последните
парламентарни избори. След постигането на тази цел аз напуснах
парламентарната група, защото имаме други цели и искаме да
предложим друга перспектива на българските граждани. Това и
правим сега заедно с нашите съюзници, формираме политически
център, който да извади „балансьорите" от българската политика и

завинаги да промени политическия живот. Нужна е стабилност и
предвидимост, за да има условия за просперитет.
- Защо при загубата на Калфин от БСП реваха като ранени животни,
докато раздялата с вас мина по-леко поне пред публиката?
- С мен раздяла няма, аз винаги съм бил земеделец и като лидер на
ЗНС заставам там, където е моята организация. При Калфин е друго,
той се опитва да вземе част от БСП със себе си и това вероятно е
причина за силните емоции.
- Има ли теми, по които спорите с Бареков, и кои са те?
- С Бареков имаме едно голямо предимство - нямаме идейни различия,
което прави работата ни доста лесна. Иначе спорове има и в тях се
раждат добрите идеи. Споровете са и основата на един отличен
баланс. ББЦ винаги подхожда с много жар и емоция, а ние,
земеделците, сме поулегнали, по-препатили. В този смисъл споровете
не са за политиката, която водим, а за това как да го правим. В нашия
съюз има наистина един уникален синхрон на две традиционни
партии, каквито са ЗНС и ВМРО, и двете „млади" и енергични партии
ББЦ и „Гергьовден".
- В едно от изказванията си Бареков каза, че ДПС развращава
българската политика. Вие също обявихте, че те трябва да бъдат
изместени от ролята на балансьор, защото са вредни. Били сте зам.шеф на фонд „Земеделие", а това е една от техните територии. Защо и
ГЕРБ не успяха да спрат схемите им в земеделието н горите? Как ще
успеете вне и как ще върнем доверието на Европа?
- Когато аз бях във фонд „Земеделие", ние успяхме да постигнем
акредитацията на първата в Централна и Източна Европа
разплащателна агенция. Смея да твърдя, че оттогава българската
администрация не е постигала нещо подобно. ДПС влезе с гръм и
трясък в земеделието и сложи край на този крехък възход. Не се ли
питате къде е днес техният министър Дикме и други такива герои?
„Балансьорите" имат интерес от нестабилност, от клатене на
държавата, за да са винаги нужни. В това безкрайно люлеене те
придърпват ту левите, ту десните и след това ги захвърлят. Вижте
това, което се случи с партии като НДСВ, БСП, сега на ред е ГЕРБ.
Този модел е дълбоко порочен, той съсредоточава огромна власт в
ръцете на малко хора без необходимата подкрепа на гражданите. Ние
ще успеем, като изградим център на нормалността в политиката,

център, около който ще се формира бъдещото управление. Нужна е
дългосрочна стабилност и предвидимост в политиката у нас и това
може да стане само ако изоставим досегашния клиентелистки
политически модел на лявото и дясното противопоставяне. Видимо е
вече в най-демократичните държави в Европа, а и по света, че хората
избират не между леви и десни, а между добро и лошо управление.
Няма ляв и десен път за развитие на страната, пътят е един - много
тесен, и ние трябва да преведем България по него.
- Каква е личната ви прогноза за събитията след изборния ден?
- Големите очаквания от тези избори не са случайни. В известна
степен ще стане ясно новото съотношение на силите, в което ще
проличи присъствието на нашия център. Това, което днес мнозина
игнорират, ще бъде факт на 26-и и България няма да е същата. Ние
открито заявихме пред нашите избиратели, че искаме ясен и
категоричен вот за промяна, мандат да поискаме предсрочни
парламентарни избори наесен, които да доведат до необходимата
стабилизация на страната. Няма да е лесно и едва ли онези, които
днес консумират модела на противопоставяне, ще се дадат лесно. Но
както казах, пътят на България е ' един и в това нямаме съмнение.

ПРОДЪЛЖАВА ЛИ КУПУВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ?
Пред микрофона на радио Фокус, Смолян, Румен Йончев сподели, че
при тях непрекъснато пристигали сигнали за купуването на гласове.
Според него виновниците са тези с големите субсидии, понеже те
имали възможността да си позволят такова нещо. Депутатът от новосформираната коалицията (България без цензура, ВМРО и Движение
„Гергьовден“) също засегна обвиненията, че предизборната им
кампания била твърде скъпа, като ги определи за абсурдни.
Ние мислим, че кампанията им всъщност не беше една от найевтините, така че въпросите, свързани с това, са напълно адекватни.
Коалицията е на „турне“ из страната повече от 30 дни.
Естествено, като всеки добър български политик, Йончев призова да
се гласува за тях и обеща всичко да е цветя и рози, ако бъде избран
за евро-депутат.

РУМЕН ЙОНЧЕВ: ИСТИНСКИЯТ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ ЩЕ СЕ
СЪСТОИ НА 25 МАЙ
Нека направим България такава, каквато трябва да бъде, за да може
от нашите плодове да опитат поне децата ни. Това каза председателят
на ЗНС Румен Йончев по време на среща на представители на
коалиция "България без цензура", ВМРО, ЗНС и Гергьовден в залата на
театъра в Кърджали.
"В Родопите виждаме само едни самотни деца, отглеждани от бабите и
дядовците, но не виждаме родителите. Виждаме един хубав край,
който изчезва", посочи още Йончев и добави, че в същото време са
похарчени милиарди за развитие на българските села. "Усетиха ли
хората това? Къде са милиардите на българските и европейските
данъкоплатци, които трябваше да променят живота на всеки
българин? Загубихме над 2 млн. млади, трудоспособни българи, които
можеха да се трудят у нас. В същото време внасяме плодове и
зеленчуци от чужбина", заключи лидерът на ЗНС.
Монополът върху изкупуването на тютюна се държи от ДПС, каза зам.председателят на ВМРО Ангел Джамбазки. Той показа пред хората
чаша от кафе и каза, че тя е символ на онези, които сега ни
управляват. "Аз ще смачкам тази чаша, защото трябва да се престане
с това пиене на кафе по начина, по който го правиха нашите политици
досега – те се разбираха за техния си интерес, без да ги интересува
какво става с хората", заяви Джамбазки.
Нека повече не бъдем пасивни по време на избори и това да се
промени, защото нашата пасивност докара на власт партии като ДПС",
призова зам.-председателят на ББЦ Росен Петров. "Искате ли отново
ДПС да ни управлява?", попита още той, на което публиката отговори
единодушно "Не". "Всичко това може да се промени и да стане по един
простичък начин – ако и искрица надежда ви е останала, дайте ни я,
бюлетина номер 28, няма да ви излъжем!", подчерта той.
Имаме нужда от вашата подкрепа с номер 28, заяви зам.председателят на "България без цензура" Ангел Славчев. Той бе
посрещнат в залата с плакати, издигнати от симпатизантите на ББЦ,
на които пишеше "Славчев, ние сме с теб, заедно сме силни". Тези,
които дават правата на Частните съдебни изпълнители, са дружки със
самите ЧСИ-та, затова нашият закон, който трябваше да промени
правилата за работата им, беше подкрепен само от двама депутати,
каза пред родопчани Славчев.

Омразата е финансов инструмент, който беше използван от онези,
които ни управляваха, за да бъде плячкосана индустрията ни. каза
зам.-председателят на "България без цензура" Рада Коджабашева.
Това беше направено, за да може на местно ниво на фирмите да се
сложи примка, за да не може нищо да се случи без благословията на
политическите сили. Всички се страхуват, и чак се чудя как успяваме
да запазим уважението си, попита тя.
От ББЦ залагаме на експертиза и предлагаме конкретни решения. На
първо място ще бъдат махнати тези над 250 разрешителни и
регистрационни режима, закани се Коджабашева. Важно е да се
гласува, добави още тя. Цялата Родопа планина трябва да покаже, че
има самоуважение, и че нещата ще се случат. "С това поемате и голям
риск, защото вие ще правите политиките", предупреди хората от
Кърджали Коджабашева.

РУМЕН ЙОНЧЕВ: ПОСТОЯННО ПОЛУЧАВАМЕ СИГНАЛИ ЗА ОПИТИ
ЗА КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ И ТЪРГУВАНЕ С ГЛАСОВЕ
Постоянно получаваме сигнали за опити за купуване на гласове и за
търгуване с гласове. Това каза в интервю за Радио „Фокус” – Смолян
Румен Йончев – кандидат за евродепутат от Коалиция от партии
„България без цензура”, ВМРО-БНД, ЗНС, Движение „Гергьовден”. По
думите му, това се правят го партии, които получават изключително
огромен ресурс от държавата като държавни субсидии, тъй като става
дума за милиони левове. „Те се чудят буквално как да ги похарчат, а
после обвиняват нас, че сме правили скъпа кампания, но най-скъпото
в тяхната кампания са разходите за директно купуване на избиратели.
Това са разходи, които никой няма да може да засече”, допълни
Йончев. Според кандидатът за евродепутат, единственият вариант да
се спре всичко това, е да има по-масово гласуване от страна на
хората. Той призова хората спокойно да гласуват с № 28 и тогава това
ще спре. „Тогава купения глас ще остане без значене, защото колкото
и да купуват не могат да купят съвестта на всички българи. Това е
нашата препоръка към хората – да гласуват колкото може повече”,
отбеляза Румен Йончев. Той уточни, че най-хубавото впечатление от
пътуването из страната, което правят представителите на коалицията
повече от 30 дни, е пълните зали, пред които се изправят и според

него, това е най-важното, защото това е оценката на хората за тяхната
кампания.

ББЦ: ДА ВЪЗРОДИМ ДЪРЖАВАТА И ВЪРНЕМ ДОСТОЙНСТВОТО
НА ХОРАТА
Да възродим държавата. Да върнем достойнството на хората, да има
правила и контрол, да спрем това дерибейство на всички, които се
упражняват да управляват вече 25 години. Това призова на
предизборен митинг в Кърджали Ангел Славчев, зам.- председател на
ББЦ.
Пред участниците в срещата председателят на ЗНС Румен Йончев
подчерта, че Източните Родопи като много други райони на страната
са обезлюдени, защото хората не виждат перспектива за своето
бъдеще.
„Цял един край на България като Родопите губи своите хора.
Похарчихме милиарди, направихме стотици хора милионери, за да
развиваме българските села, но кой усети ползата от членството в ЕС,
къде са по –добрите доходи и новите работни места. Къде са
милиардите на българските и европейските данъкоплатците, които
трябваше да променят живота ни. Няма го ефектът, няма ги и хората.
Загубихме над 2 милиона българи, които са зад граница, а в същото
време внасяме плодове и зеленчуци отвън", заяви Йончев.
Според него по време на предизборната кампания не са чути
истинските проблеми, защото партиите от статуквото не участват в
дебата, а вместо тава предлагат поредния вот на недоверие, делят
хората на сини и червени, на БСП и ГЕРБ.
"Не искаме да ни вкарват в ново разделение. Затова сме членове на
ЕС, за да заприлича България на страните от Европа. Истинският
дебат е на 25 май", подчерта кандидатът за евродепутат и лидер на
ЗНС Румен Йончев
„Родопчани са спокойни, скромни, мъдри и търпеливи, но когато дойде
време са и справедливи. Сега фирмите и хората се страхуват. ББЦ
залага на експертиза, професионализъм и справедливост, предлага
намаляване
на
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разрешителни,
лицензионни,
регистрационни и др. режими, които убиват бизнеса и не му дава
възможност спокойно да работи", заяви Рада Коджабашева от
евролистата на коалицията.

За спиране на разрухата на изградените спортни съоръжения и шанс
на децата и младите хора да спортуват активно се обяви Тезджан
Наимова.
„Ще помогнем за развитието на спорта, за да имаме на следващата
Олимпиада повече спортисти, отколкото на последната", каза още тя.
„Хората са лъгани цели 20 години, може би това е и целта на
управляващата върхушка, изборите да се решават от купените
гласове. Не делим хората. Дали е Ангел или Ахмед, дали е арменец,
или мюсюлманин, стига всеки гражданин да е лоялен към българската
на държава.Политиката зависи от нас, затова, гласувайте", призова
Ангел Джамбазки, зам .-председател от ВМРО. Той се обяви срещу
политическото лицемерие. „Кафето на толерантността е само една
игра, мястото на истинската политика е в парламента", заяви
Джамбазки.
„Държавата трябва да помисли с приоритет за по – слаборазвитите си
райони, да насочи евросредства към тях, така както е в съседна
Гърция, където има специално министерство на Тракия и Македония",
коментира Росен Петров.
Предизборната среща на ББЦ в Кърджали завърши с изпълнение на
Деси Добрева и спектакъла „Площадът" на групата на Нешка Робева.

ДЕБАТ МЕЖДУ АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА И РУМЕН ЙОНЧЕВ
Европейски блянове и кошмари. Има ли сценарии за изборите? Готви
ли се опорочаване на вота? Дебат в “Още от деня” между Антония
Първанова от Коалиция “КОД – Антония Първанова, Илиана Раева –
ОБ, НДСВ, СДП”, и Румен Йончев от Коалиция „България без цензура”,
ВМРО-БНД, ЗНС и „Движение Гергьовден”.

РУМЕН ЙОНЧЕВ ОТ ББЦ: КАБИНЕТЪТ СЕ ПОЛЗВА С НЕ ПОВЕЧЕ
ОТ 10% ПОДКРЕПА
Днес правителството се ползва с не повече от 10% подкрепа сред
избирателите, а това означава избори. Това подчерта в интервю за
БНР Румен Йончев от "България без цензура".

"Каним всички партии, прекосили бариерата, на един сериозен
разговор за това кога трябва да бъдат предсрочните парламентарни
избори, за нас това трябва да стане есента. Искаме президентът да
започне незабавни консултации със същите тези партии за съставяне
на едно служебно правителство, взаимноприемливо. Целият този
процес трябва да завърши преди следващата бюджетна процедура –
октомври, ноември. Това е и крайният срок за посочване на
българския комисар за следващата Европейска комисия", заяви
Йончев.
Групата на консерваторите, реформаторите, ЕНП канят депутатите на
"България без цензура" да се присъединят към тях при оформянето на
групите за следващия Европейски парламент.
"Това е един взаимен процес. Ние търсим най-доброто решение за
България, мястото, където ще можем да отстояваме българския
интерес", каза Йончев. Той обяви, че наблюдателите им по време на
изборния ден са информирали за стотици нарушения по време на
вота: "Голямото ни количество наблюдатели се обяснява с това, че
нашата коалиция няма възможност да изпраща представители в
секционните
комисии.
Изборите
показаха
голям
дефект
–
неопитността, необучеността на секционните комисии, на районните
комисии. Нашите наблюдатели имаха тази функция, да контролират
процеса".

РУМЕН ЙОНЧЕВ ОТ ББЦ: КАБИНЕТЪТ СЕ ПОЛЗВА С НЕ ПОВЕЧЕ
ОТ 10% ПОДКРЕПА
Днес правителството се ползва с не повече от 10% подкрепа сред
избирателите, а това означава избори. Това подчерта в интервю за
БНР Румен Йончев от "България без цензура". "Каним всички партии,
прекосили бариерата, на един сериозен разговор за това кога трябва
да бъдат предсрочните парламентарни избори, за нас това трябва да
стане есента. Искаме президентът да започне незабавни консултации
със същите тези партии за съставяне на едно служебно правителство,
взаимноприемливо. Целият този процес трябва да завърши преди
следващата бюджетна процедура – октомври, ноември. Това е и
крайният срок за посочване на българския комисар за следващата
Европейска комисия", заяви Йончев. Групата на консерваторите,
реформаторите, ЕНП канят депутатите на "България без цензура" да се
присъединят към тях при оформянето на групите за следващия

Европейски парламент. "Това е един взаимен процес. Ние търсим найдоброто решение за България, мястото, където ще можем да
отстояваме българския интерес", каза Йончев. Той обяви, че
наблюдателите им по време на изборния ден са информирали за
стотици нарушения по време на вота: "Голямото ни количество
наблюдатели се обяснява с това, че нашата коалиция няма възможност
да изпраща представители в секционните комисии. Изборите показаха
голям дефект – неопитността, необучеността на секционните комисии,
на районните комисии. Нашите наблюдатели имаха тази функция, да
контролират процеса".

РУМЕН ЙОНЧЕВ: ЕВРОВОТЪТ
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

ПОКАЗА:

БЪЛГАРИТЕ

ИСКАТ

Ще гласуваме за оставка на правителството утре, съобщи депутатът
Румен Йончев.
Независимите депутати, подкрепящи „България без цензура“ ще
гласуват за оставката на правителството утре, това каза в предаването
„Референдум“ по БНТ лидерът на ЗНС и народен представител Румен
Йончев. Той обясни, че това е поискал българският народ на
евроизборите. “Истинският вот се състоя в неделя. Той е на 70% от
българите, които не гласуваха, защото не откриват партия, която да
харесват в парламента. Тези хора очакват само едно – парламентарни
избори, на които да дадат своя глас за тези, на които имат доверие“,
посочи Йончев. Той смята, че предсрочният вот трябва да се случи
сравнително скоро.
Депутатът коментира и променената политическа обстановка след
евровота.
„Народът не се интересува от настроенията в партиите от резултатите
- от еуфорията на Борисов, от притесненията на БСП….. Хората искат
да разберат какво ще се случи в държавата утре, след седмица, след
година, как ще зимуваме. На тези въпроси трябва да дадем отговор с
едни предсрочни избори“, категоричен е лидерът на ЗНС. Той отново
отправи показаната на коалиция ББЦ, ВМРО, ЗНС и Гергьовден всички
партии, спечелили депутатски места в ЕП, да седнат на масата за
преговори, за да се избере служебно правителство. „Пътят за излизане
от кризата не е ляв или десен и това трябва да разберат всички
политическите сили“, отсече той.

РУМЕН ЙОНЧЕВ: ЕВРОВОТЪТ
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

ПОКАЗА:

БЪЛГАРИТЕ

ИСКАТ

Евровотът показа: Българите искат парламентарни избори
Ще гласуваме за оставка на правителството утре, съобщи депутатът
Румен Йончев
Независимите депутати, подкрепящи „България без цензура“ ще
гласуват за оставката на правителството утре. Това обяви в
предаването „Референдум“ по БНТ лидерът на ЗНС и народен
представител Румен Йончев. Той обясни, че това е поискал
българският народ на евроизборите. “Истинският вот се състоя в
неделя. Той е на 70% от българите, които не гласуваха, защото не
откриват партия, която да харесват в парламента. Тези хора очакват
само едно – парламентарни избори, на които да дадат своя глас за
тези, на които имат доверие“, посочи Йончев. Той смята, че
предсрочният вот трябва да се случи сравнително скоро.
Депутатът коментира и променената политическа обстановка след
евровота. „Народът не се интересува от настроенията в партиите от
резултатите – от еуфорията на Борисов, от притесненията на БСП…..
Хората искат да разберат какво ще се случи в държавата утре, след
седмица, след година, как ще зимуваме. На тези въпроси трябва да
дадем отговор с едни предсрочни избори“, категоричен е лидерът на
ЗНС. Той отново отправи показаната на коалиция ББЦ, ВМРО, ЗНС и
Гергьовден всички партии, спечелили депутатски места в ЕП, да
седнат на масата за преговори, за да се избере служебно
правителство. „Пътят за излизане от кризата не е ляв или десен и това
трябва да разберат всички политическите сили“, отсече той.

РУМЕН ЙОНЧЕВ: ВОТЪТ БЕ ОТРИЦАТЕЛЕН ЗА ЦЯЛОСТНАТА
ПОЛИТИКА У НАС
Вотът за цялостната политика на страната се проведе в неделя и той
беше отрицателен. Това каза пред "Фокус" Румен Йончев от коалиция
„България без цензура”, ВМРО-БНД, ЗНС, Движение „Гергьовден”. Той
допълни, че основният проблем на евроизборите е била ниската
активност, но ББЦ е постигнала целта си.

„Постигнахме нашата цел, която е двуцифрен в проценти резултат.
Притеснително е ниското участие на хората в тези избори. Това е
всъщност и проблемът. Масово хората не откриха партия, която да
припознаят. Оттук нататък нашата цел е да работим с тези хора и да
търсим подкрепа сред тях“, каза още Румен Йончев.
Коментирайки днешните дебати по вота на недоверие срещу
правителството лидерът на ЗНС каза, че той е безмислен вот, тъй като
е трябвало да се проведе през изминалия един месец.

РУМЕН ЙОНЧЕВ: ЕВРОВОТЪТ ПОКАЗА – БЪЛГАРИТЕ ИСКАТ
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ
Независимите депутати, подкрепящи „България без цензура" ще
гласуват за оставката на правителството утре. Това обяви в
предаването „Референдум" по БНТ лидерът на ЗНС и народен
представител Румен Йончев. Той обясни, че това е поискал
българският народ на евроизборите. "Истинският вот се състоя в
неделя. Той е на 70% от българите, които негласуваха, защото не
откриват партия, която да харесват в парламента. Тези хора очакват
само едно – парламентарни избори, на които да дадат своя глас за
тези, на които имат доверие", посочи Йончев. Той смята, че
предсрочният вот трябва да се случи сравнително скоро.
Депутатът коментира и променената политическа обстановка след
евровота. „Народът не се интересува от настроенията в партиите от
резултатите - от еуфорията на Борисов, от притесненията на БСП.....
Хората искат да разберат какво ще се случи в държавата утре, след
седмица, след година, как ще зимуваме. На тези въпроси трябва да
дадем отговор с едни предсрочни избори", категоричен е лидерът на
ЗНС. Той отново отправи показаната на коалиция ББЦ, ВМРО, ЗНС и
Гергьовден всички партии, спечелили депутатски места в ЕП, да
седнат на масата за преговори, за да се избере служебно
правителство. „Пътят за излизане от кризата не е ляв или десен и това
трябва да разберат всички политическите сили", отсече той.

РУМЕН ЙОНЧЕВ: ВОТЪТ БЕ ОТРИЦАТЕЛЕН ЗА ЦЯЛОСТНАТА
ПОЛИТИКА У НАС
Вотът за цялостната политика на страната се проведе в неделя и той
беше отрицателен. Това каза пред "Фокус" Румен Йончев от коалиция

„България без цензура”, ВМРО-БНД, ЗНС и "Движение Гергьовден”.
Той допълни, че основният проблем на евроизборите е била ниската
активност, но ББЦ е постигнала целта си.
„Постигнахме нашата цел, която е двуцифрен в проценти резултат.
Притеснително е ниското участие на хората в тези избори. Това е
всъщност и проблемът. Масово хората не откриха партия, която да
припознаят. Оттук нататък нашата цел е да работим с тези хора и да
търсим подкрепа сред тях“, каза още Румен Йончев.
Коментирайки днешните дебати по вота на недоверие срещу
правителството лидерът на ЗНС каза, че това е безмислен вот, тъй
като е трябвало да се проведе през изминалия един месец.

РУМЕН ЙОНЧЕВ: ВОТЪТ ЗА ЦЯЛОСТНАТА ПОЛИТИКА НА
СТРАНАТА СЕ ПРОВЕДЕ В НЕДЕЛЯ И ТОЙ БЕШЕ ОТРИЦАТЕЛЕН
Вотът за цялостната политика на страната се проведе в неделя и той
беше отрицателен. Това каза пред Радио „Фокус“ Румен Йончевпредседател на „България без цензура“. Той допълни, че основният
проблем на евроизборите е била ниската активност, но ББЦ е
постигнала целта си.
„Постигнахме нашата цел, която е двуцифрен в проценти резултат.
Притеснително е ниското участие на хората в тези избори. Това е
всъщност и проблемът. Хората не припознаха нито една политическа
сила. Оттук нататък нашата цел е да работим с тези хора и да търсим
подкрепа сред тях“, каза още Румен Йончев.
Коментирайки днешните дебати по вота на недоверие срещу
правителството Румен Йончев каза, че това е бил безсмислен вот, тъй
като е трябвало да се проведе през изминалия един месец.

ЙОНЧЕВ: ГЛАСУВАМЕ ЗА ОСТАВКАТА НА КАБИНЕТА
Независимите депутати, подкрепящи „България без цензура“ ще
гласуват за оставката на правителството утре.
Това обяви в предаването „Референдум“ по БНТ лидерът на ЗНС и
народен представител Румен Йончев. Той обясни, че това е поискал
българският народ на евроизборите. “Истинският вот се състоя в
неделя. Той е на 70% от българите, които не гласуваха, защото не

откриват партия, която да харесват в парламента. Тези хора очакват
само едно – парламентарни избори, на които да дадат своя глас за
тези, на които имат доверие“, посочи Йончев. Той смята, че
предсрочният вот трябва да се случи сравнително скоро.
Депутатът коментира и променената политическа обстановка след
евровота. „Народът не се интересува от настроенията в партиите от
резултатите - от еуфорията на Борисов, от притесненията на БСП…..
Хората искат да разберат какво ще се случи в държавата утре, след
седмица, след година, как ще зимуваме.
На тези въпроси трябва да дадем отговор с едни предсрочни избори“,
категоричен е лидерът на ЗНС. Той отново отправи поканата на
коалиция ББЦ, ВМРО, ЗНС и Гергьовден всички партии, спечелили
депутатски места в ЕП, да седнат на масата за преговори, за да се
избере служебно правителство.
„Пътят за излизане от кризата не е ляв или десен и това трябва да
разберат всички политическите сили“, отсече той.

РУМЕН ЙОНЧЕВ ПРЕД БЛИЦ: ЧУКОЛОВ МАЙ Е ПИЛ НЕЩО
РАЗЛИЧНО ОТ КАФЕ, ЗА ДА ГОВОРИ ТАКА
Изявлението на „Атака”, което направиха днес сутринта, не е силно, а
налудничево. Не знам какво е пил днес сутринта г-н Чуколов, за да
говори така, но то явно не е било кафе или шампанско, както правят в
„Атака” обикновено. Това, което каза той днес сутринта, не граничи с
разума. Това обяви пред БЛИЦ независимият депутат Румен Йончев,
който вече представлява в парламента „България без цензура”.
Както е известно, днес по-рано заместник-председателят на „Атака”
Десислав Чуколов каза в парламента, че „България без цензура”
дължи своя добър резултат на евровота на това, че са хвърлили в
кампанията 50 млн. лева.
„Нито сме купували гласове, нито може да се говори за такова нещо,
защото ако анализирате резултатите, ще видите кой е получил
циганския вот. Други са тези, които са работили в циганските махали.
Ние и не сме инвестирали толкова много в тази кампания. По-скоро
трябва да се зададе въпросът към „Атака” къде отиват парите от
субсидиите, които получава партията. Кой ги харчи и за какво, освен
за шампанско”, добави още Йончев.

Той определи думите на „Атака” като форма на реабилитация на фона
на слабия резултат на изборите в неделя.
„Атака” записа катастрофален резултат на евроизборите. Сега се
опитват да оцеляват криво-ляво. Те смятат да останат на трапезата на
ДПС и да карат така колкото може. Те вече не могат да вземат
политическа позиция, защото избирателите не ги разпознават”, добави
той.
Йончев за пореден път каза, че ще внесе предложение политическите
сили да се договорят открито с президента за служебен кабинет, който
да изведе страната до предсрочни избора с дата 26 октомври.
„Пътят е към предсрочни избори и служебен кабинет, но не служебно
правителство на ГЕРБ или на експерт на ГЕРБ. Трябва ни правителство
на широка основа, което да ни доведе до изборите. Също така е важно
партиите да се договорят за името на следващия еврокомисар”,
завърши депутатът.

РУМЕН ЙОНЧЕВ ПРЕД БЛИЦ: ЧУКОЛОВ МАЙ Е ПИЛ НЕЩО
РАЗЛИЧНО ОТ КАФЕ СУТРИНТА, ЗА ДА ГОВОРИ ТАКА
Изявлението на „Атака”, което направиха днес сутринта, не е силно, а
налудничево. Не знам какво е пил днес сутринта г-н Чуколов, за да
говори така, но то явно не е било кафе или шампанско, както правят в
„Атака” обикновено. Това, което каза той днес сутринта, не граничи с
разума. Това обяви пред БЛИЦ независимият депутат Румен Йончев,
който вече представлява в парламента „България без цензура”.
Както е известно, днес по-рано заместник-председателят на „Атака”
Десислав Чуколов каза в парламента, че „България без цензура”
дължи своя добър резултат на евровота на това, че са хвърлили в
кампанията 50 млн. лева.
„Нито сме купували гласове, нито може да се говори за такова нещо,
защото ако анализирате резултатите, ще видите кой е получил
циганския вот. Други са тези, които са работили в циганските махали.
Ние и не сме инвестирали толкова много в тази кампания. По-скоро
трябва да се зададе въпросът към „Атака” къде отиват парите от
субсидиите, които получава партията. Кой ги харчи и за какво, освен
за шампанско”, добави още Йончев.

Той определи думите на „Атака” като форма на реабилитация на фона
на слабия резултат на изборите в неделя.
„Атака” записа катастрофален резултат на евроизборите. Сега се
опитват да оцеляват криво-ляво. Те смятат да останат на трапезата на
ДПС и да карат така колкото може. Те вече не могат да вземат
политическа позиция, защото избирателите не ги разпознават”, добави
той.
Йончев за пореден път каза, че ще внесе предложение политическите
сили да се договорят открито с президента за служебен кабинет, който
да изведе страната до предсрочни избора с дата 26 октомври.
„Пътят е към предсрочни избори и служебен кабинет, но не служебно
правителство на ГЕРБ или на експерт на ГЕРБ. Трябва ни правителство
на широка основа, което да ни доведе до изборите. Също така е важно
партиите да се договорят за името на следващия еврокомисар”,
завърши депутатът.

ЙОНЧЕВ: ЧУКОЛОВ Е ПИЛ НЕЩО ПО-СИЛНО ОТ ШАМПАНСКО
Независимият депутат Румен Йончев, който представлява „България
без цензура" в парламента, атакува зам.-шефа на националистите
Десислав Чуколов заради нецензурните му думи към Николай Бареков.
Той обяви, че изявлението на „Атака" не е силно, а налудничаво. Не
знам какво е пил днес сутринта г-н Чуколов, за да говори така, но то
явно не е било кафе или шампанско, както правят в „Атака"
обикновено, каза Йончев пред Блиц.
Независимият депутат обяви, че казаното от Чуколов не граничи с
разума. Днес зам.-председателят на „Атака" каза в парламента, че
„България без цензура" дължи своя добър резултат на евровота на
това, че са хвърлили в кампанията 50 млн. лева.
„Нито сме купували гласове, нито може да се говори за такова нещо,
защото ако анализирате резултатите, ще видите кой е получил
циганския вот. Други са тези, които са работи в циганските махали.
Ние и не сме инвестирали толкова много в тази кампания. По-скоро
трябва да се зададе въпросът към „Атака" къде отиват парите от
субсидиите, които получава партията. Кой ги харчи и за какво, освен
за шампанско", добави още Йончев.

Той определи думите на „Атака" като форма на реабилитация на фона
на слабия резултат на изборите в неделя.

ЧУКОЛОВ: МИРИЗЛИВЕЦЪТ РУМЕН ЙОНЧЕВ НЕ ЗАСЛУЖАВА ДА
БЪДЕ КОМЕНТИРАН!
Депутатът Румен Йончев, който е един от депутатите на Николай
Бареков, казал, че Десислав Чуколов е „пийнал много рано тази
сутрин“ според парламентарни репортери. Йончев се ядосал на
нападките на зам.-председателя на „Атака“, който обясни, че
„България без цензура“ масово е купувала гласове на евроизборите.
На молба за коментар за това дали е пиян, Чуколов коментира в
кулоарите на парламента следното: „Това е аргумент, който бяга от
истината. За г-н Йончев можем да извадим аргументи как на заседания
на външната комисия ръкопляска на представители на Турция, които
обиждат нашата нация. Толкова неща могат да се кажат за г-н Йончев,
че чак намирам за излишно въобще да му обсъждам миризливата
фигура.“
На въпрос защо е обиждал лидерите на ГЕРБ и „България без цензура“
на мутра и капут, Чуколов обясни: „Нито аз съм го измислил, че
Борисов го наричат мутра, а мисля, че Бойко Борисов беше измислил
прякора на Бареков.“
В залата зам.-председателят на „Атака“ каза, че една банка
финансирала кампанията на ББЦ с 30 милиона лева. В кулоарите
Десислав Чуколов уточни: „Много добре знаете коя е банката –
Корпоративна търговска банка“.

ЦИРК В ПАРЛАМЕНТА, ЧУКОЛОВ НАРЕЧЕ ДЕПУТАТА РУМЕН
ЙОНЧЕВ „МИРИЗЛИВА ФИГУРА”
Депутатът Румен Йончев, който е един от депутатите на Николай
Бареков, казал, че Десислав Чуколов е „пийнал много рано тази
сутрин" според парламентарни репортери. Йончев се ядосал на
нападките на зам.-председателя на „Атака", който обясни, че
„България без цензура" масово е купувала гласове на евроизборите.
На молба за коментар за това дали е пиян, Чуколов коментира в
кулоарите на парламента следното: „Това е аргумент, който бяга от

истината. За г-н Йончев можем да извадим аргументи как на заседания
на външната комисия ръкопляска на представители на Турция, които
обиждат нашата нация. Толкова неща, могат да се кажат за г-н
Йончев, че чак намирам за излишно въобще да му обсъждам
миризливата фигура."
На въпрос защо е обиждал лидерите на ГЕРБ и „България без цензура"
на мутра и капут, Чуколов обясни: Нито аз съм го измислил, че
Борисов го наричат мутра, а мисля, че Бойко Борисов беше измислил
прякора на Бареков.
В залата зам.-председателят на „Атака" каза, че една банка
финансирала кампанията на ББЦ с 30 милиона лева. В кулоарите
Десислав Чуколов уточни - „много добре знаете коя е банката –
Корпоративна търговска банка".

РУМЕН ЙОНЧЕВ: ВОТЪТ ЗА ЦЯЛОСТНАТА ПОЛИТИКА НА
СТРАНАТА СЕ ПРОВЕДЕ В НЕДЕЛЯ И ТОЙ БЕШЕ ОТРИЦАТЕЛЕН
Водещ: Г-н Йончев, как приемате изборните резултати на „България
без цензура“?
Румен Йончев: Ами, ние постигнахме нашата цел, ако си спомняте аз
отдавна казах, че нашият формат на съюза ББЦ, „Земеделският
народен съюз”, ВМРО и Гергьовден. Целта е двуцифрен в проценти
резултат. Мисля, че го постигнахме. Така че сме удовлетворени от
резултата, но разбира се, притеснява ни ниското участие в тези
избори на хората. Това са всъщност проблемите на тези избори, това
са хората, които така не припознаха никоя политическа сила и това е
и нашата цел всъщност. От тук нататък да работим с тези хора и да
търсим подкрепа сред тях.
Водещ: Каква е оценката ви за дебатите по вота на недоверие,
неизбежно освен за енергетика в НС се чуха мнения, позиции, критики
за изборите.
Румен Йончев: Дебатът беше доста смислен, защото той трябваше да
се състои в изминалия един месец и той се състоя, само че ГЕРБ и ДПС
и БСП отсъстваха от него. Знаете, че се проведоха доста дебати и в
радиата и в телевизионните студия, но никъде нямаше участници от
тези политически сили, които всъщност носят отговорността за
състоянието на енергетиката. Така че, този дебат беше малко
безсмислен, а вота беше проведен в неделя и това е нашата позиция

всъщност, че няма смисъл губене на парламентарно време, вота за
цялостната политика се състоя в неделя и той беше отрицателен.
Водещ: Лидерът на ББЦ Николай Бареков заяви, че вие и Светлин
Танчев като представители на партията в българския парламент няма
да подкрепите правителството. Това означава ли, че ще подкрепите в
петък вота на недоверие ?
Румен Йончев: Точно това означава. Ние няма да подкрепим
правителството, защото вече предложихме дневният ред от тук
нататък на политическо развитие до края на годината. За нас е
изключително важно политиците и политическите партии, които
участваха на тези избори и успяха да изберат евродепутати, за се
споразумеят открито с участието на президента за дата на изборите за
състав и структура на един служебен кабинет и разбира се това да се
случи във възможно най-кратки срокове. В този смисъл няма как да
подкрепим правителството, защото това би противоречало на тази
стратегия.
Водещ: Г-н Бареков каза също, че е готов да управлява с БСП, ако
Станишев и „старите муцуни“ в партията си отидат. Как виждате едно
такова бъдещо сътрудничество?
Румен Йончев: Вижте на този етап ние търсим сътрудничество само
изключително за това да бъдат насрочени изборите и да бъде
доведена страната сравнително спокойно и без сътресение до тях.
След изборите ще видим кои са следващите субекти в новото Народно
събрание и с кого можем да сътрудничим там. Иначе, разбира се БСП
винаги присъства в НС, така че естествено е потенциален партньор.
Водещ: Как виждате политическата ситуация в нашата страна. Вие
казахте, че също се за предсрочни избори. Как според вас ще се
случат те, също така какво ще последва ако се случат?
Румен Йончев: Ами, ние вече виждаме, че нашата идея за консултации
на тема избори де възприема полека-лека. Чухме и от БСП, и от ДПС
подобни нотки. Остава и ГЕРБ да надмогнат собственият си егоизъм,
че те ще кажат кога, къде и кой ще провежда изборите и че ще има
едно следващо служебно правителство, с експертите на ГЕРБ. Това
няма да стане, по-скоро важно за нас е наистина съгласието,
консенсуса за един служебен кабинет, който да се ползва с доверието
на всички. Вижте на тези избори последните, участваха едва 30% от
българските граждани и е важно един такъв кабинет и въобще целият

процес да върви с одобрението поне на тези 30%. Да не говорим за
останалите 70, които така или иначе не гласуваха.
Водещ: Как виждате ББЦ на политическата сцена у нас в близкото
бъдеще ?
Румен Йончев: Както ви казах, нашата основна цел от тук нататък е
ръста на този наш резултат. Ние не сме доволни от това, че много
българи не успяха да припознаят своите интереси и своите виждания
в политическите партии представени в българският парламент. Така
че, ние ще търсим начин да представляваме именно тези български
граждани. Освен тези, които гласуваха за нас, също така и онези,
които не гласуваха изобщо. Това е бъдещото развитие. Виждаме ББЦ и
нашият съюз със ВМРО, БЗНС и „Гергьовден”, като основен
политически субект в центъра на политическото пространство, който
да служи като гръбнак на едно бъдещо управление.
Водещ: Г-на Бареков открито заявява, че иска да управлява страната
и да бъде министър председател. Ако ББЦ влезе в следващият
парламент, но конфигурацията в парламента ви отреди място да
бъдете в опозиция, какво ще бъде тогава поведението ви?
Румен Йончев: Ами, поведението ни ще бъде такова, каквото отредят
избирателите. Опозиция означава опозиция. Ако ние не сме съгласни с
вижданията на онези, които доминират следващият парламент,
естествено, че ще бъдем опозиция. Това е една нормална европейска
опозиция, която работи и очаква своя ред в управлението на страната.
Това е повече от нормално. Аз не мисля, че това е дневният ред на
българските избиратели. Уверен съм, че те търсят точно една такава
центристка и умерена политическа сила, която да изведе страната
обратно на пътя на икономическото развитие на справяне с бедността
и справяне със социалните проблеми. Това е нужно. Пътят за излизане
от кризата не е нито ляв, нито десен. Той е само един и ние мислим,
че знаем къде се намира.
Водещ: Оптимист ли сте за бъдещето на България?
Румен Йончев: Оптимист съм до толкова до колкото българските
граждани желаят да вземат това бъдеще в своите ръце и аз наистина
се надявам на едни предстоящи парламентарни избори в страната,
повече хора да гласуват и да припознаят себе си в бъдещият
парламент, защото основният проблем на този, сегашният парламент е
именно това. Той не представлява една голяма част от българските

граждани. Развитие, просперитет и справяне с проблемите може да
има само тогава, когато демокрацията е представителна.

ХАРИ ГЕНЧЕВ: КОАЛИЦИЯТА НА БАРЕКОВ ЩЕ Е ТРЕТА НА
ЕВРОВОТА В ПЕРНИК
В Перник очакваме коалицията ни да бъде трета политическа сила,
след двете основни парламентарно представени - управляващата
коалиция и бившата управляващи. Ние сме си поставили за цел треди
да сме в резултата, а в страната да изпреварим ДПС, което мисля, че
ще се случи в неделя, каза пред "За Перник" Хранимир Генчев - лидер
на Земеделски народен съюз Перник, който е част от коалицията към
ПП "България без цензура".
"Предизборната кампания, която е към своя край върви в
изключително конструктивен и толерантен тон. Коалицията, в която е
част и ЗНС - коалиция "България без цензура", ВМРО, Гергьовден и
ЗНС наложи един конструктивен и толерантен тон. Направихме така,
че наблегнахме на срещите с хората. Обиколили сме представители в
евролистата - г-н Румен Йовчев и колегите обиколиха страната три
пъти, срещнали сме се на място в малките населени места, заложили
сме на срещите с хората, а не толкова както определени политически
сили правят кампанията си изцяло и само в медиите", каза Хранимир
Генчев.
"Хората са лъгани много за последните 25 години. За съжаление
евроизборите са далечни на българските граждани. Досега два пъти се
провеждаха евроизбори и избирателната активност беше по-висока
когато съвпадаше с парламентарни избори - седмица по-късно.
Надявам се, че българските граждани са разбрали, че европейските
депутати не са само хора, които получават големи заплати, но хора,
които могат да допринесат нещо за развитието на България, да
защитят нашите интереси в Европейския парламент. Народните
представители, които ще отговорят на очакванията на хората, които
искат високи доходи, сигурност, работа,здравеопазването. Тежкото
наследство от ГЕРБ започна да се преодолява", допълни Генчев.

