
ресни проекти. Но най-важното е, че създадох-
ме не просто екип, а широка гражданска сре-
да. Във време, когато словото и идеите все по-
често отстъпват на преследването на комерси-
ални изгоди и постове, ИМП събра личности с
кураж и кауза. Не приспособенци и службогон-
ци, а активни граждани с ясна позиция. Мно-
зина от нас се включиха и в създадената от
ИМП Гражданска мрежа, която изкова доктри-
ната, платформата и идеите на гражданската
кампания на М.Кунева, събра повече от 3000
подписа и ръководеше корпуса на доброволци-
те. С граждански листи в няколко общини спе-
челихме съветнически места. Въобще, дейнос-
тите, които осъществи или насърчи ИМП досега
са истинска калейдоскопична мозайка.
Продължаваме! Защото знаем, че обществени-
те недъзи се преодоляват с граждански натиск
и инициатива. С нови правила. И с гласуване.
А не с безплодно отрицание или отчуждение от
обществените дела. Нашето символ-верую са
гражданските права и свободната пазарна ико-
номика. И вярваме, че няма да ни оправи
„здравата ръка”, а здравият разум!

                                               Борислав Цеков

      НЕ С ФАНФАРИ, А С ЕНТУСИАЗЪМ

В края на декември 2011 г. Инс-
титутът за модерна политика
стана съорганизатор на две об-
ществени дискусии, посветени
на отминалите президентски и
местни избори.
Първата инициатива, състояла
се на 15.12.,  беше съвместна с
ВМРО-НИЕ, СДС и НДСВ. Остро
беше поставен въпроса за нека-
чествения Изборен кодекс. Спо-
ред участниците в срещата това
е отворило вратите за много
манипулации и откровени фал-
шификации на изборните резул-
тати. Правният екип на ВМРО-
НИЕ посочи скандални случаи
на бездействие на полицията и
прокуратурата при сигнали за
купуване на гласове в Пловдив.
Програмният директор на ИМП
Здравка Кръстева подчерта, че
ефективното разследване на
сигнали за изборни нарушения
е един от основните стандарти,
произтичащи от практиката на
Съда в Страсбург. От своя стра-
на, Емил Георгиев от Консулта-
тивния борд на ИМП анализира

наличието на множество неде-
йствителни бюлетини, като
изтъкна, че част от тях са ин-
валидирани чрез откровени
престъпления. Като например
липсата на печати от секцион-
ните комисии.   Ръководителят
на предизборния щаб на СДС
Борис Марков обяви намерени-
ето на партията да състави
широка работна група  за за
изготвяне на концепция за нов
Изборен кодекс до края на
януари.

Факти
 На 22 декември КС поиска
становище от ИМП по нови две
дела— за промените в Закона
за управление на отпадъците и
въведените нови изисквания за
търговия със скрап и отпадъци
от електронни и електрически
уреди и по промените в Закона
за местните данъци и такси
относно туристическия данък.
През 2011 г. ИМП е страна по
общо осем дела пред КС.
 С подкрепата на германска-
та либерална Фондация за сво-
бодата “Фридрих Науман” през
2012 г. екип на ИМП под ръко-
водството на д-р Иво Инджов
ще прави мониторинг на забра-
нените теми в медиите.
 Общинските съветници от
Гражданската мрежа за модер-
на политика Илия Джамбазов
(Пазарджик) и Запрян Димит-
ров (Садово) бяха избрани в
управителния съвет на Нацио-
налната асоциация на общинс-
ките съветници.
 Президентът наложи вето на
промените в Кодекса на труда,
които доведоха до отпадането
на една от най-старите работо-
дателски структури у нас —
БТТП, от тристранния диалог.
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ОБЩЕСТВЕНИ ДИСКУСИИ ЗА ОПОРОЧЕНИТЕ ИЗБОРИ 2011

На 19 декември, в хотел
“Шератон” Института за со-
циална интеграция и ИМП , с
подкрепата и на други граж-
дански структури, наблюда-
вали изборите, организираха
конференцията “Избори
2011—дефектите на демок-
рацията”.  Участие взеха
народни представители от
БСП и ДПС, членове на Евро-
пейския парламент, общинс-
ки съветници от Гражданска-
та мрежа за (виж на стр. 4)

Наместо увод:

ИМП News:

КАЛЕЙDОСКОП

Имаме сайт, издаваме доклади, книги, пози-
ции. Но дойде време и за този електронен бю-
летин. Не за да възхваляваме себе си, а за да
споделяме по-често това, което правим. В на-
чалото на своята трета година ИМП вече има
своя авторитет и обществено влияние. Нашите
доклади „За състоянието на парламентарното
управление” станаха част от ритъма на общес-
твения живот. Участието ни в конституционно-
то правосъдие по най-важните дела е призна-
ние. ИМП беше първата гражданска организа-
ция, която отправи обоснована и справедлива
критика към днешното управление още в пър-
вите му дни. “Парламентът е пробит от лоби-
зъм. Остър дефицит на компетентност. Неспо-
собност да се правят реформи. Ерозия на
гражданските права”. Много от тези оценки в
докладите ни тогава звучаха самотно. Някои
даже ги смятаха за пресилени и дори неверни.
Днес, те са широко призната истина. Сериозна
роля изигра специалният ни доклад за злоупо-
требите със СРС на МВР и службите за сигур-
ност. Организирахме много публични лекции и
дискусии. Представихме хубави книги на прав-
но-политическа тематика. Участвахме в инте-

ГЕРБ и ДПС не контролират ...       3



Има ли перспектива за Балкански общ пазар?

чните пунктове между много от държавите са в
лошо състояние...
И все пак някога и общият европейски пазар бе-
ше само идея.
                                                 Славея Чолакова

Повече по темата “Европа в криза” - в едноименната рубри-
ка на сайта на ИМП — www.modernpolitics.org

На фона на променяща се Ев-
ропа все по-често в експерт-
ните кръгове се прокрадва
позабравената идея за създа-
ване на общ балкански пазар,
който да бъде ново поле за
изява на местните икономики.
Със своята територия от 766
хил. кв. км. и над 80 милиона
души население това би бил
пазар по-голям от Франция.

Два са възможните сценарии.
Първият е обединение на бив-
шите югославски републики,
които имат добри комуника-
ции помежду си, сходен език
и общи традиции и минало.
Вторият е икономическа общ-
ност на всички балкански
държави, включително и Тур-
ция. В европейските полити-

КалейDоскоп2

 от стр.2

ГЕРБ И ДПС НЕ КОНТРОЛИРАТ КАБИНЕТА,
СОФИЙСКИТЕ ДЕПУТАТИ НАЙ-АКТИВНИ

Предстои до края на януари да бъде оповестен редовни-
ят доклад на ИМП “За състоянието на парламентарното
управление”, който обхваща есенната сесия на парла-
мента (септември-декември 2011). В аванс, ето какво
сочат данните за парламентарния контрол:
- 156 народни представители не са участвали в
парламентарния контрол.
- ПГ на «Коалиция за България» отново е водеща по
обща активност, а Синята коалиция по индивидуална
активност на депутатите.
- Запазва се тенденцията управляващите от ГЕРБ и
опозицията от ДПС да не участват активно в контрола
върху министрите.
- Отново най-активни народни представители са Иван
Иванов (СК), Мая Манолова (КБ) и Яне Янев (независим).
По избирателни райони:

- Депутатите от София-град най-често са поставяли въпроси. След тях са народните избранници от Бургас, Стара
Загора и Благоевград. Нито един депутат от Кърджали не е участвал в парламентарния контрол.
- Бургас и Видин са регионите, които най-често са обект на дебати в парламентарния контрол, а Кърджали отсъства.
- В челната тройка на министрите, чиято дейност е обект на интензивен интерес, са: Лилия Павлова, Трайчо Трайков,
а трето място си поделят И. Московски и М. Найденов.
- Министрите Цветанов, Игнатов, Константинов, Т. Младенов, Найденов и Бойко Борисов са лош пример за участие в
парламентарния контрол, отличаващо се с формализъм, партийна пропаганда и незачитане на парламентаризма.

Евелина Славкова, Петя Павлова, Славея Чолакова

3КалейDоскоп

ПРЕЗИДЕНТСКИ ЗАЕМ СКАНДАЛИЗИРА ГЕРМАНИЯ

Настоява се дори за остав-
ка на президента. Дългото
мълчание на бундеспрези-
дент нажежи страстите
допълнително. Закъсняло-
то официално изявление
беше широко критикувано
от политическите сили в
Германия. Това засили
натиска, който оказват
християндемократите  и
техните коалиционни им
партньори от Партията на
свободните демократи.
Така е в Германия, когато
политиците проявяват
непочтеност. Но не и у нас.
Преди малко повече от
година избухна сходен
скандал и в България, с
главно действащо лице

Спазването на етичните стан-
дарти за разкриване на фи-
нансова информация и иму-
ществено състояние на вис-
шите държавници е основна
черта на съвременната демок-
рация. Острата чувствител-
ност на демократичните об-
щества към нарушенията на
тези правила пролича за по-
реден път и от горещият по-
литически скандал в Герма-
ния, който се вихри в момента
около бундеспрезидента Кри-
стиан Вулф. Всичко започна
от публикация във в. Билд на
13 декември миналата година,
в която германският държавен
глава е обвинен, че е премъл-
чал свои финансови взаимоо-
тношения с крупен предприе-

мач по време на изслушване в
парламента на Долна Саксо-
ния. Става дума за личен заем
от 500 000 евро при изключи-
телно изгодни условия, който
Вулф е получил от съпругата
на предприемача. Самият
Вулф твърди, че бизнесменът
е негов „личен приятел”, а
заемът е бил предназначен за
закупуване на къща. В отго-
вор на  депутатски въпрос
обаче по време на изслушва-
нето с в ландтага президентът
отрича да е в бизнес отноше-
ния с приятелското семейст-
во. След публичното оповес-
тяване на  информацията,
вълна от недоволство и поле-
мики заля германските медии
и широката общественост.

министърът на вътрешните
работи Цветан Цветанов.
Изнесени бяха данни, кои-
то породиха сериозни
съмнения за разминаване
в приходите и разходите
на неговото семейство.
Оказа се, че Цветанов,
който през цялата си про-
фесионална кариера е бил
на държавна заплата, из-
веднъж е забогатял и е
придобил собственост вър-
ху 6 апартамента, които
впоследствие след провер-
ка на НАП се оказаха на
името на тъста и тъщата на
Цветанов. Скандалът беше
заметен. Съмненията оста-
наха. За медиите случаят е
приключен. Петя Павлова

КОДЕКСЪТ “ФИДОСОВА—АЛГОРИТЪМ ЗА НЕЧЕСТНИ ИЗБОРИ

Паралели:

Модерна Враца” ,
(modernavratza.com),
е онлайн телевизия и
новинарски сайт за
Северозападна Бълга-
рия,  който се поддър-
жа от нашите прияте-
ли от Сдружение
“Модерна Враца”. Ем-
блематична тяхна
рубрика е видеочатът “На кафе с кмета”. Новините от це-
лия регион виждат бял свят първо тук, а пък врачани имат
и допълнителна екстра — могат да гледат на живо и всич-
ки сесии на местния парламент. Главен редактор е извест-
ната врачанска журналистка и общественичка Валя Кръс-
тева. “Калейдоскоп”

Свободно слово:

Кодексът „Фидосова”, както стана известен Изборният кодекс (ИК), очаквано доведе до печални резултати. Създаден на тъм-
но и приет на инат, той се превърна се в алгоритъм за нечестни избори.  Гордо определен от управляващите, като кодекс,
който ще сложи край на всички порочни изборни практики, ИК стартира в Конституционния съд. За противоконституционни
бяха обявени редица разпоредби, поставящи прегради за упражняване на права, несъответстващи на свободата на придвиж-
ване на хората като основна европейска свобода, противоречащи на смисъла и принципите на мандатността, неравно трети-
ращи политически партии и инициативни комитети, съдържащи рискове за тайната на вота, без гаранции за доброволност и
автентичност на волеизявлението на гласуващия и др.
В свое становище като страна по делото ИМП призова конституционните съдии да използват добрата практика на германски-
те си колеги и да отправят т.нар. „конституционен апел” към парламента — да поискат законови промени. КС възприе идеята
и остро критикува ИК. Несъобразяване едновременното произвеждане на два вида избори с броя на избирателите в секции-
те. Няма срокове за издаване на методически указания и за обучения на изборната администрация. Уредбата на забранител-
ните списъци не е в съответствие с принципа за правовата държава. Процедурата за заличаване от избирателните списъци е
затрудняваща, вредна и няма място в съвременен изборен закон и практика.
Има и още. Но морално-политически кодексът „Фидосова” е дискредитиран. А между двете решения на съда видяхме множе-
ство хора, които не можаха да упражнят своя глас, или чийто глас беше манипулиран или подменен. Стреснати. Гневни. Ра-
зочаровани. Апатични. Ивилина Алексиева

Закони под лупа:

КРАЙ НА ТЪРГОВИЯТА С ГЛАСОВЕ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКО ПОДСЛУШВАНЕ

покровителство на частни фирми, спиране на митнически проверки и др.  На 3.02.11 г. подкомисията за контрол на СРС потвърди:

Европа в криза: Парламентарен (без) контрол:

Правата на фокус:

                                                                                                                                                        Здравка Кръстева      (на стр. 3)

чески среди мнозина поставят
нейната принадлежност към
Европа под съмнение. Но ико-
номическият й потенциал и 
сериозният ръст от последнит 
години са  неоспорими.
Днес създаването на подобно
обединение е само далечна
идея. Но дали световната ико-
номическа криза и дълговото
блато, в което затъва Европа
няма да я извади на преден
план? За да се случи това, пър-
во трябва да се реши пробле-
мът с общобалканските кому-
никации. Европейски коридор
№ 8, който трябва да свързва
Черно с Адриатическо море все
още не е изграден. Все още е
“на трупчета” изграждането на
железопътната връзка между
България и Македония. Грани-

Докладът на ОССЕ за избори 2011 в България потвърди диагнозата за тежки недъзи на Изборния кодекс и отправи редица 

безконтролно. Става дума за т.16 от доклада, която препоръчва да се позволи използване на СРС при разследване на търговия с 
гласове. Преди време такова предложение бе направил и главният прокурор. Притеснително е, че първите обществени реакции на 
това предложение изглеждат положителни и като че ли е забравена кризата с подслушаните разговори на премиера и излезлите 
данни за прекомерно и безконтролно използване на СРС.
Старата максима за трите дни на всяко чудо едва ли има по-добро доказателство от забравата, която покри този 
безпрецедентенскандал, разклатил властта в началото на 2011 г. Нищо от обещаното тогава за да се затегне режима за използване 
на СРС и да се ограничи възможността за безконтролно подслушване не се е случило и до момента, една година по-късно. Затова 
нека припомнимнакратко:
- През 2010 г. съдилищата са издали 15 864 разрешения за използване на СРС. Отказите са само 134. Броят на разрешенията  е 
нараснал драстично – 300 % спрямо 2008 г.Разрешените лично от министъра на вътрешните работи СРС-та за неотложни случаи на 
заплаха за националната сигурност са 142 –по 3 на седмица.
- Липсва последващ контрол от съдилищата.
- Липсва прозрачност за размер на бюджетните средства за СРС.
- В серия от публични изявления премиерът Борисов обяви, че използването на СРС срещу министри и длъжностни лица е 
оправданокато превантивна мярка за контрол, без оглед на техните граждански права.
- В медиите бяха  разпространени записи от телефонни разговори на премиера с членове на висшата администрация относно 

препоръ ки.  Сред  тях,  обаче,  е  формулирано  и  предложение,  което  не  отчита  печалната  действителност,  че  у  нас  се  подслушва 

http://www.modernpolitics.org/?cat=176
http://www.osce.org/odihr/86893


Има ли перспектива за Балкански общ пазар?

чните пунктове между много от държавите са в
лошо състояние...
И все пак някога и общият европейски пазар бе-
ше само идея.
                                                 Славея Чолакова

Повече по темата “Европа в криза” - в едноименната рубри-
ка на сайта на ИМП — www.modernpolitics.org

На фона на променяща се Ев-
ропа все по-често в експерт-
ните кръгове се прокрадва
позабравената идея за създа-
ване на общ балкански пазар,
който да бъде ново поле за
изява на местните икономики.
Със своята територия от 766
хил. кв. км. и над 80 милиона
души население това би бил
пазар по-голям от Франция.

Два са възможните сценарии.
Първият е обединение на бив-
шите югославски републики,
които имат добри комуника-
ции помежду си, сходен език
и общи традиции и минало.
Вторият е икономическа общ-
ност на всички балкански
държави, включително и Тур-
ция. В европейските полити-

чески среди мнозина поставят
нейната принадлежност към
Европа под съмнение. Но ико-
номическият й потенциал сери-
озният ръст от последните го-
дини са  неоспорими.
Днес създаването на подобно
обединение е само далечна
идея. Но дали световната ико-
номическа криза и дълговото
блато, в което затъва Европа
няма да я извади на преден
план? За да се случи това, пър-
во трябва да се реши пробле-
мът с общобалканските кому-
никации. Европейски коридор
№ 8, който трябва да свързва
Черно с Адриатическо море все
още не е изграден. Все още е
“на трупчета” изграждането на
железопътната връзка между
България и Македония. Грани-
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ГЕРБ И ДПС НЕ КОНТРОЛИРАТ КАБИНЕТА,
СОФИЙСКИТЕ ДЕПУТАТИ НАЙ-АКТИВНИ

Предстои до края на януари да бъде оповестен редовни-
ят доклад на ИМП “За състоянието на парламентарното
управление”, който обхваща есенната сесия на парла-
мента (септември-декември 2011). В аванс, ето какво
сочат данните за парламентарния контрол:
- 156 народни представители не са участвали в
парламентарния контрол.
- ПГ на «Коалиция за България» отново е водеща по
обща активност, а Синята коалиция по индивидуална
активност на депутатите.
- Запазва се тенденцията управляващите от ГЕРБ и
опозицията от ДПС да не участват активно в контрола
върху министрите.
- Отново най-активни народни представители са Иван
Иванов (СК), Мая Манолова (КБ) и Яне Янев (независим).
По избирателни райони:

- Депутатите от София-град най-често са поставяли въпроси. След тях са народните избранници от Бургас, Стара
Загора и Благоевград. Нито един депутат от Кърджали не е участвал в парламентарния контрол.
- Бургас и Видин са регионите, които най-често са обект на дебати в парламентарния контрол, а Кърджали отсъства.
- В челната тройка на министрите, чиято дейност е обект на интензивен интерес, са: Лилия Павлова, Трайчо Трайков,
а трето място си поделят И. Московски и М. Найденов.
- Министрите Цветанов, Игнатов, Константинов, Т. Младенов, Найденов и Бойко Борисов са лош пример за участие в
парламентарния контрол, отличаващо се с формализъм, партийна пропаганда и незачитане на парламентаризма.

Евелина Славкова, Петя Павлова, Славея Чолакова
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“Правата на фокус”

Продължава на стр. 3

ПРЕЗИДЕНТСКИ ЗАЕМ СКАНДАЛИЗИРА ГЕРМАНИЯ

Настоява се дори за остав-
ка на президента. Дългото
мълчание на бундеспрези-
дент нажежи страстите
допълнително. Закъсняло-
то официално изявление
беше широко критикувано
от политическите сили в
Германия. Това засили
натиска, който оказват
християндемократите  и
техните коалиционни им
партньори от Партията на
свободните демократи.
Така е в Германия, когато
политиците проявяват
непочтеност. Но не и у нас.
Преди малко повече от
година избухна сходен
скандал и в България, с
главно действащо лице

мач по време на изслушване в
парламента на Долна Саксо-
ния. Става дума за личен заем
от 500 000 евро при изключи-
телно изгодни условия, който
Вулф е получил от съпругата
на предприемача. Самият
Вулф твърди, че бизнесменът
е негов „личен приятел”, а
заемът е бил предназначен за
закупуване на къща. В отго-
вор на  депутатски въпрос
обаче по време на изслушва-
нето с в ландтага президентът
отрича да е в бизнес отноше-
ния с приятелското семейст-
во. След публичното оповес-
тяване на  информацията,
вълна от недоволство и поле-
мики заля германските медии
и широката общественост.

министърът на вътрешните
работи Цветан Цветанов.
Изнесени бяха данни, кои-
то породиха сериозни
съмнения за разминаване
в приходите и разходите
на неговото семейство.
Оказа се, че Цветанов,
който през цялата си про-
фесионална кариера е бил
на държавна заплата, из-
веднъж е забогатял и е
придобил собственост вър-
ху 6 апартамента, които
впоследствие след провер-
ка на НАП се оказаха на
името на тъста и тъщата на
Цветанов. Скандалът беше
заметен. Съмненията оста-
наха. За медиите случаят е
приключен. Петя Павлова

Заглавие

КОДЕКСЪТ “ФИДОСОВА—АЛГОРИТЪМ ЗА НЕЧЕСТНИ ИЗБОРИ

Европа в криза: Парламентарен (без) контрол:

Паралели:

Модерна Враца” ,
(modernavratza.com),
е онлайн телевизия и
новинарски сайт за
Северозападна Бълга-
рия,  който се поддър-
жа от нашите прияте-
ли от Сдружение
“Модерна Враца”. Ем-
блематична тяхна
рубрика е видеочатът “На кафе с кмета”. Новините от це-
лия регион виждат бял свят първо тук, а пък врачани имат
и допълнителна екстра — могат да гледат на живо и всич-
ки сесии на местния парламент. Главен редактор е извест-
ната врачанска журналистка и общественичка Валя Кръс-
тева. “Калейдоскоп”

Свободно слово:

Кодексът „Фидосова”, както стана известен Изборният кодекс (ИК), очаквано доведе до печални резултати. Създаден на тъм-
но и приет на инат, той се превърна се в алгоритъм за нечестни избори.  Гордо определен от управляващите, като кодекс,
който ще сложи край на всички порочни изборни практики, ИК стартира в Конституционния съд. За противоконституционни
бяха обявени редица разпоредби, поставящи прегради за упражняване на права, несъответстващи на свободата на придвиж-
ване на хората като основна европейска свобода, противоречащи на смисъла и принципите на мандатността, неравно трети-
ращи политически партии и инициативни комитети, съдържащи рискове за тайната на вота, без гаранции за доброволност и
автентичност на волеизявлението на гласуващия и др.
В свое становище като страна по делото ИМП призова конституционните съдии да използват добрата практика на германски-
те си колеги и да отправят т.нар. „конституционен апел” към парламента — да поискат законови промени. КС възприе идеята
и остро критикува ИК. Несъобразяване едновременното произвеждане на два вида избори с броя на избирателите в секции-
те. Няма срокове за издаване на методически указания и за обучения на изборната администрация. Уредбата на забранител-
ните списъци не е в съответствие с принципа за правовата държава. Процедурата за заличаване от избирателните списъци е
затрудняваща, вредна и няма място в съвременен изборен закон и практика.
Има и още. Но морално-политически кодексът „Фидосова” е дискредитиран. А между двете решения на съда видяхме множе-
ство хора, които не можаха да упражнят своя глас, или чийто глас беше манипулиран или подменен. Стреснати. Гневни. Ра-
зочаровани. Апатични. Ивилина Алексиева

Закони под лупа:

Спазването на етичните стан-
дарти за разкриване на фи-
нансова информация и иму-
ществено състояние на вис-
шите държавници е основна
черта на съвременната демок-
рация. Острата чувствител-
ност на демократичните об-
щества към нарушенията на
тези правила пролича за по-
реден път и от горещият по-
литически скандал в Герма-
ния, който се вихри в момента
около бундеспрезидента Кри-
стиан Вулф. Всичко започна
от публикация във в. Билд на
13 декември миналата година,
в която германският държавен
глава е обвинен, че е премъл-
чал свои финансови взаимоо-
тношения с крупен предприе-

 порочната практика при прилагане на СРС;
 информацията, придобита със СРС, не се ползва само

в рамките на досъдебното производство;
 Защитата срещу изтичането на информация е факти-
чески недостатъчна и не гарантира опазването й и
защитата на гражданските права;

 създават се предпоставки за използване на информа-
ция, придобита от СРС с политически цели.

Законът и до днес не е пипнат. Безпрецедентните изводи на парла-
ментарната подкомисия, че има политическо използване на подслу-
шването са оставени без последици. Министърът на МВР запази пра-
вомощието си да разрешава подслушване без съдебна санкция, а
междувременно беше и шеф на партиен предизборен щаб.
При тази прогнила и ненадеждна система, да позволим СРС в пре-
дизборните кампании значи да пуснем „бръмбарите” направо в поли-
тическите централи на опонентите. Здравка Кръстева

от стр.2

http://www.modernavratza.com/
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Пусто не съм режисьор… Щото имам страхотна идея за филм. Историята е пълна небивалица, разби-
ра се. Действието се развива в някаква изостанала и корумпирана страна – латиноамериканска дър-
жавица, бивша съветска република, нещо източноевропейско – няма голямо значение за зрителите.
Първата сцена представлява суматохата около напрегнатото очакване на резултатите от току-що
проведените президентски избори – в голяма зала (на нещо като нашето НДК) местни и международ-
ни журналисти, политици, анализатори, посланици коментират прогнозните данни, обменят спекула-
ции и остроумия, гадаят реакции. Камери, прожектори, фотоапарати, микрофони, диктофони, дирек-
тни включвания. В един момент внезапно всичко притихва. В дъното на залата се отваря малка вра-
та. Излиза говорителят на тамошната ЦИК (бих поканил някой с лице на тъп шмекер да го изиграе,
например Джон Траволта). С бавни и тежки стъпки се отправя към трибуната за пресконференции.
Носи в ръката си някакви бели листа. Всички са вперили поглед в него и се опитват да прочетат ре-
зултатите по лицето му. Той обаче е с физиономия като восъчна статуя от музея на мадам Тюсо. Бли-
зък кадър. Нервен тик пребягва през лявото му око. Главната героиня – млада стажант-
журналистика от BBC (те не биха изпратили сериозен екип за такова незначително събитие) – се
втурва към него с микрофон в ръка (виждам Рийз Уидърспун в тази роля), последвана от оператора.

Но здрави мъжаги в черни костюми и слушалки в ушите (нещо като момчетата от нашата НСО) й препречват пътя и тя изпус-
ка микрофона. След първата сцена действието се развива ретроспективно като периодично се връща към говорителя и зала-
та. Фабулата е следната. В разгара на предизборната кампания шефът на щаба на управляващата партия прави много сери-
озен гаф като забърква кандидата за президент в корупционен скандал от близкото минало. В резултат на това доверието
към управляващата партия рязко спада и те са на път да загубят изборите. За късмет, обаче, шефът на предизборния щаб е
и вътрешен министър (такива неща се случват все още в някои изостанали и корумпирани латиноамерикански и източноев-
ропейски държавици). Изведнъж всички местни медии гръмват, че в някакво село момче от мнозинството е прегазено от ко-
ла, карана от шофьор на малцинството (няма значение дали са бели срещу черни, християни срещу мюсюлмани, или други –
за зрителите от цивилизования свят е все тая). Местната полиция се опитва да овладее последвалите инцидента протести,
но се стига до сбивания, палежи, разграбване на покъщнина, масови протести и безредици из цялата страна. Корупционният
скандал е забравен, рейтингът на управляващите скача до небето, а Рийз Уидърспун е изпратена да отразява събитията.
Понеже е неопитен стажант–репортер в BBC, тя иска да се докаже и започва да се престарава. Нещо фактите не й се връз-
ват (и в ВВС си има малко прости, ако е на кино). Първо, тя се опитва да намери мотив за прегазването (за разлика от пове-
чето от местните, тя не се доверява на версията, че всички от малцинството са си такива). Прави серия от интервюта и не
успява да разбере как в една общност местният феодал, (който междувременно е посочен от властите като поръчител на
убийството) може дотолкова да изкуфее, че точно в разгара на предизборна кампания да предприеме предумишлени публи-
чни действия, които да го дискредитират пред властите и общественото мнение. Още повече, че този феодал по нищо не се
различава от всички останали местни феодали от мнозинството и малцинството в тази страна, които също се занимават и с
незаконна дейност и властват над териториите си в симбиоза с държавните служби. След това Рийз Уидърспун установява,
че местната журналистика, която с публичните си репортажи много е допринесла за ескалацията на напрежението, обиждай-
ки в ефир участници в протестите, всъщност в миналото е имала много близки отношения с местната полиция и е капитали-
зирала чрез серия от разследващи репортажи за организираната престъпност, които прославили управляващите във въпрос-
ната далечна държавица и спомогнали за стремителната й кариера. На трето място наивната Рийз Уидърспун се учудва на
мощното участие на агитки на футболни отбори в събитията и ровичкайки се из местните сайтове (тя поназнайва езика от
курс, който записала в Оксфорд по време на следването си) установява, че местната полиция често ползвала футболни агит-
ки за провокиране на безредици – например, преди време фенове поставили бомби пред централите на две опозиционни
партии, но били светкавично разкрити, благодарение на професионалната работа на органите на реда. На всичкото отгоре
се оказва, че във въпросната държавица известен местен бизнесмен, който бил замесен в друг скандал с подслушвания на
премиера, умрял сам в мотел при загадъчни обстоятелства. Връщайки се в родината, глозганата от подозрения Рийз Уидърс-
пун се заравя в Британската библиотека, за да установи, че не за първи път през последния век в тази държавица правител-
ството използва службите за сигурност за мокри поръчки, свързани с избори, разпределяне на нарко пазари и контрол над
контрабандата и проституцията. Твърдо решена да разплете историята, тя изкрънква от главния редактор да се върне обрат-
но – уж, за да отразява резултатите от изборите. Урежда си интервю с вътрешния министър (Някой безкрайно благ трябва да
е в тази роля. Какво мислите за Робин Уйлямс?) в качеството му на шеф на предизборния щаб на управляващата партия. Но
вместо да му зададе предварително изпратените въпроси, директно го пита в ефир дали той е поръчал убийството. Филмът
свършва в кабинета на главния редактор, който обяснява на Рийз Уидърспун какви са правилата на журналистиката. Тя
трябва сама да избере каква иска да бъде. Ако иска да бъде журналист, трябва да отразява събитията. Ако иска да промоти-
ра любов, да се запише в Корпуса на мира. Демокрация не се прави отвън. Ако местните не я искат, никой не може да им я
наложи насила. Другото е pulp fiction.
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Част от по-важните публикации и медийни участия на ИМП през последните седмици:

 Modern Politics Blog, 7.12.2011 г., “КС да наметне булото на незнанието”, коментар на Емил Георгиев.

 в. “Стандарт”, 10.12.2011 г., “Повече Европа значи по-малко Брюксел”, статия на Борислав Цеков за европейската криза.

 БНТ, “Животът и други неща”, 10.12.2011 г., Борислав Цеков за моралните аспекти в поведението на висшия клир на БПЦ.

 сп.”Тема”, брой 50 от 12/2011 г., “Завой на 360”, статия за позицията на ИМП относно недъзите на Изборния кодекс.

 в. “Труд”, 16.12.2011 г., “Президентското вето — удар във въздуха или коректив”, в статията Борислав Цеков прави сравнителен
преглед на прилагането на президентското вето от досегашните президенти Желев, Стоянов и Първанов. Направен е и темати-
чен преглед на мотивите, с които президента Първанов е връщал закони за ново обсъждане.

 БНР, “Хоризонт”, 19.12.2011 г.,  Интервю на програмния директор на ИМП Здравка Кръстева за международните стандарти за
свободни и честни избори и практиката на Съда в Страсбург.

 Радио “Фокус”, 19.12.2011 г., Интервю на изпълнителния директор на ИМП Ивилина Алексиева за недостатъците на Изборния
кодекс и типологията на допуснатите нарушения в избори 2011.

 Канал 3, 19.12.2011 г., запис на конференцията, организирана от ИМП за нуждата от нов Изборен кодекс.

 в.”Дневник”, 21.12.2011 г., Интервю на Борислав Цеков под заглавие “Църквата има нужда от морален катарзис, който минава и
през това да се знае кои са носили пагони на ДС под расото”.

 Нова телевизия, “Часът на Милен Цветков”, 4.01.2012 г., Емил Георгиев от Консултативния борд на ИМП за антидемократичните
политики на управляващите в Унгария.
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ОБЩЕСТВЕНИ ДИСКУСИИ ЗА ОПОРОЧЕНИТЕ ИЗБОРИ 2011

(със съкращения от Радио “Фокус”)
Водещ: Какво да очакваме на политическата сцена през 2012 г., какви са вашите прогнози?
Емил Георгиев: Миналата година беше много интересна и много трудна. За съжаление, не можем да
кажем, че тази година ще бъде интересна и лесна. Трудностите очевидно ще продължат, ако не станат
и по-големи. Това произтича, естествено, от общата финансова и икономическа картина, която наблю-
даваме в ЕС и в света около нас. У нас има допълнителни причини. Те са свързани с това, че няма по-
литика, която да води към намаляване на бедността и увеличаване на справедливостта. Справедливо-
стта не е категория, която пряко зависи от стопанските отношения, но все пак именно голямата бед-
ност, в която живее българското общество в сравнение с другите страни-членки на ЕС, води и до това,
че чувството за справедливост много силно се изостря у нас, когато няма политики, свързани с преодо-
ляването на първия фактор – бедността, то и вторият не може да се случи, за да даде нов тласък на
обществото. Спомняте си, може би, че правителството на ГЕРБ в началото на своето управление пред-

ложи антикризисни мерки, които сме обсъждали във вашия ефир, които така или иначе не проработиха, не се случиха. Про-
дължава да няма политика именно в тази насока, която да стимулира производството, да дърпа нагоре създаването на рабо-
тни места, макар и с малко.
Водещ: Казвате трудности, кои ще бъдат най-големите изпитания за управляващата партия и опозицията?
Емил Георгиев: Най-голямото изпитание за управляващата партия е да провежда реформи, които са неотклонни, които са
обмислени, не са на парче, както се случи с пенсионната реформа, например, които макар и болезнени, се провеждат после-
дователно и се обяснява на обществото защо се правят и какъв ще бъде ефектът в краткосрочен, средносрочен и дългосро-
чен план. Основното предизвикателство пред опозицията е това, да съумее да накара управляващите да изпълняват обеща-
нията си, защото на хартия нещата съществуват, не е да ги няма, въпросът е, че не ги виждаме в живия живот.
Водещ: Възможни ли са смени в кабинета на Борисов?
Емил Георгиев: Смяната на министри стана едно редовно занимание на премиера, като играта му на футбол, така че това
не бива да учудва и по-скоро ще се случи, и то в недалечно бъдеще. Това, разбира се, няма за цел задълбочаване на рефор-
ми или започване на реформи, а чисто конюнктурно политически измерения. Все още управляващата партия не демонстрира
чувство на държавност. Имаме по-скоро едно политиканстване, особено от страна на нейния лидер. И за това такъв тип про-
мени не са невъзможно, включително и едно отиване към предсрочни избори, което ще бъде една тотална промяна.
Водещ: Според вас има възможност за предсрочни избори?
Емил Георгиев: Единствената сила, която може да ги предизвика това е управляващата партия. Аз смятам, че ще има кал-
кулации в тази насока, защото при една неблагоприятна в икономически план година и в общ духовен план година, по-скоро
оставането за редовните парламентарни избори би донесло допълнителни негативи за управляващите и за това те по-скоро
ще калкулират тази възможност – да излязат на предсрочни избори, за да останат с колкото се може по-малко загуби от тях.
Водещ: В края на миналата година станахме свидетели на доста протести, социално напрежение, да очакваме ли стачки и
протести и през новата 2012 година?
Емил Георгиев: Да, разбира се. Аз прогнозирах, че тя няма да бъде по-лесна от предходната. И на този фон една политиче-
ска омерта, която се установява у нас, а това е нежеланието да се говори за източниците на богатството на тези, които дър-
жат основните икономически лостове. Това създава едно голямо чувство за несправедливост и освен чисто икономическите
причини, ще има и такива социалнополитически и морални причини за протестите на хората. Още повече, че така или иначе
изправено пред лицето на неизбежното, правителството прави някакви реформи, които, тъй като не са помислени до край,
са още по-болезнени и непонятни на хората. Така че в този аспект няма как да не бъдем свидетели на нови синдикални и
социални, а може би и граждански протести от рода на тези, които наблюдаваме в Западна Европа и в САЩ.
Водещ: От коя партия можем да очакваме най-големи изненади през тази година?
Емил Георгиев: Аз смятам, че не можем да очакваме от нито една партия големи изненади. По-скоро очаквам да се пораз-
вият тези тенденции, които се проявиха преди президентски и местни избори, на опити на включване на гражданското об-
щество, включване на граждански мрежи в политиката. Знаете Меглена Кунева даде такава заявка, но сега тя отива по-
скоро към класическия тип на правене на политика през партии, докато аз мисля, че партиите, разбира се, са необходими,
но отвъд тях има една много силна и неизползвана гражданска енергия, която според мен ще се опита да се включи много
по-активно в решаването на дневния ред на обществото, защото е очевидно, че партиите в сегашния си вид и състояние
нито изпълняват конституционната си роля адекватно, нито пък отговарят на изискванията на обществото да провеждат по-
литики, които водят към добруване. Така че изненадите можем да ги очакваме именно от гражданското общество.

ИМП дайджест:

Д-р Венелин Стойчев

Позиции:
ВЪЗМОЖНИ СА ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ ПРЕЗ

Емил Георгиев

ИМП News:
от стр. 1    за модерна политика, дипломати и експерти. “Изборите са морално нелегитимни. Зароди се истинска изборна ма-
фия — организирана машина за осъществяване и прикриване на изборни нарушения и престъпления”,  заяви във встъпител-
ните си думи председателят на ИМП Борислав Цеков. Изборният кодекс превърна медиите в таксиметрови апарати, 
коитоотброяват свободното слово на минута и левче, подчерта той. В своя доклад, посветен на международните стандарти 

последните избори  нарушения  и  дефектите  на  изборния  кодекс  се  спря  Ивилина  Алексиева,  изп.директор  на  ИМП.  Адв. 
Пламен  Петков представи  доклад  на  Асоциацията  на  младите  юристи,  регистриран  наблюдател  на  изборите.  Депутатите 
Ангел Найденов иМая Манолова от БСП подчертаха волята на левицата за промяна в изборните правила, а евродепутатите 

омразата  в  предизборната кампания.  Катя  Колева  и  Вероника  Делибалтова  от  Института  за  социална  интеграция 
представиха  мониторинговия докладна организацията за изборния процес, изготвен съвместно с ГИСДИ. Сайтът “За честни 

комисия,  бяха  основните  акценти  в  пре- зентацията  на  Антоанета  Цонева  от  Института  за  развитие  на  публичната  среда.
Смилена Николова

за свободни и честни избори, програмният директор на ИМП Здравка Кръстева очерта основните критерии, по които Съдът 
в  Страсбург  преценява  съответствието  на  едни  избори  с  правозащитните  принципи.  На  типологията  на  допуснатите  в 

Метин  Казак  и  Кристиян  Вигенин  обърнаха  внимание  върху  използването  на  етническата  нетолерантност  и  езика  на 

избори”,  като  инструмент  за  гражданско  наблюдение  на  изборите  и  непрозрачната  работа  на  Централната  избирателна 
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Пусто не съм режисьор… Щото имам страхотна идея за филм. Историята е пълна небивалица, разби-
ра се. Действието се развива в някаква изостанала и корумпирана страна – латиноамериканска дър-
жавица, бивша съветска република, нещо източноевропейско – няма голямо значение за зрителите.
Първата сцена представлява суматохата около напрегнатото очакване на резултатите от току-що
проведените президентски избори – в голяма зала (на нещо като нашето НДК) местни и международ-
ни журналисти, политици, анализатори, посланици коментират прогнозните данни, обменят спекула-
ции и остроумия, гадаят реакции. Камери, прожектори, фотоапарати, микрофони, диктофони, дирек-
тни включвания. В един момент внезапно всичко притихва. В дъното на залата се отваря малка вра-
та. Излиза говорителят на тамошната ЦИК (бих поканил някой с лице на тъп шмекер да го изиграе,
например Джон Траволта). С бавни и тежки стъпки се отправя към трибуната за пресконференции.
Носи в ръката си някакви бели листа. Всички са вперили поглед в него и се опитват да прочетат ре-
зултатите по лицето му. Той обаче е с физиономия като восъчна статуя от музея на мадам Тюсо. Бли-
зък кадър. Нервен тик пребягва през лявото му око. Главната героиня – млада стажант-
журналистика от BBC (те не биха изпратили сериозен екип за такова незначително събитие) – се
втурва към него с микрофон в ръка (виждам Рийз Уидърспун в тази роля), последвана от оператора.

Но здрави мъжаги в черни костюми и слушалки в ушите (нещо като момчетата от нашата НСО) й препречват пътя и тя изпус-
ка микрофона. След първата сцена действието се развива ретроспективно като периодично се връща към говорителя и зала-
та. Фабулата е следната. В разгара на предизборната кампания шефът на щаба на управляващата партия прави много сери-
озен гаф като забърква кандидата за президент в корупционен скандал от близкото минало. В резултат на това доверието
към управляващата партия рязко спада и те са на път да загубят изборите. За късмет, обаче, шефът на предизборния щаб е
и вътрешен министър (такива неща се случват все още в някои изостанали и корумпирани латиноамерикански и източноев-
ропейски държавици). Изведнъж всички местни медии гръмват, че в някакво село момче от мнозинството е прегазено от ко-
ла, карана от шофьор на малцинството (няма значение дали са бели срещу черни, християни срещу мюсюлмани, или други –
за зрителите от цивилизования свят е все тая). Местната полиция се опитва да овладее последвалите инцидента протести,
но се стига до сбивания, палежи, разграбване на покъщнина, масови протести и безредици из цялата страна. Корупционният
скандал е забравен, рейтингът на управляващите скача до небето, а Рийз Уидърспун е изпратена да отразява събитията.
Понеже е неопитен стажант–репортер в BBC, тя иска да се докаже и започва да се престарава. Нещо фактите не й се връз-
ват (и в ВВС си има малко прости, ако е на кино). Първо, тя се опитва да намери мотив за прегазването (за разлика от пове-
чето от местните, тя не се доверява на версията, че всички от малцинството са си такива). Прави серия от интервюта и не
успява да разбере как в една общност местният феодал, (който междувременно е посочен от властите като поръчител на
убийството) може дотолкова да изкуфее, че точно в разгара на предизборна кампания да предприеме предумишлени публи-
чни действия, които да го дискредитират пред властите и общественото мнение. Още повече, че този феодал по нищо не се
различава от всички останали местни феодали от мнозинството и малцинството в тази страна, които също се занимават и с
незаконна дейност и властват над териториите си в симбиоза с държавните служби. След това Рийз Уидърспун установява,
че местната журналистика, която с публичните си репортажи много е допринесла за ескалацията на напрежението, обиждай-
ки в ефир участници в протестите, всъщност в миналото е имала много близки отношения с местната полиция и е капитали-
зирала чрез серия от разследващи репортажи за организираната престъпност, които прославили управляващите във въпрос-
ната далечна държавица и спомогнали за стремителната й кариера. На трето място наивната Рийз Уидърспун се учудва на
мощното участие на агитки на футболни отбори в събитията и ровичкайки се из местните сайтове (тя поназнайва езика от
курс, който записала в Оксфорд по време на следването си) установява, че местната полиция често ползвала футболни агит-
ки за провокиране на безредици – например, преди време фенове поставили бомби пред централите на две опозиционни
партии, но били светкавично разкрити, благодарение на професионалната работа на органите на реда. На всичкото отгоре
се оказва, че във въпросната държавица известен местен бизнесмен, който бил замесен в друг скандал с подслушвания на
премиера, умрял сам в мотел при загадъчни обстоятелства. Връщайки се в родината, глозганата от подозрения Рийз Уидърс-
пун се заравя в Британската библиотека, за да установи, че не за първи път през последния век в тази държавица правител-
ството използва службите за сигурност за мокри поръчки, свързани с избори, разпределяне на нарко пазари и контрол над
контрабандата и проституцията. Твърдо решена да разплете историята, тя изкрънква от главния редактор да се върне обрат-
но – уж, за да отразява резултатите от изборите. Урежда си интервю с вътрешния министър (Някой безкрайно благ трябва да
е в тази роля. Какво мислите за Робин Уйлямс?) в качеството му на шеф на предизборния щаб на управляващата партия. Но
вместо да му зададе предварително изпратените въпроси, директно го пита в ефир дали той е поръчал убийството. Филмът
свършва в кабинета на главния редактор, който обяснява на Рийз Уидърспун какви са правилата на журналистиката. Тя
трябва сама да избере каква иска да бъде. Ако иска да бъде журналист, трябва да отразява събитията. Ако иска да промоти-
ра любов, да се запише в Корпуса на мира. Демокрация не се прави отвън. Ако местните не я искат, никой не може да им я
наложи насила. Другото е pulp fiction.
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Част от по-важните публикации и медийни участия на ИМП през последните седмици:

 Modern Politics Blog, 7.12.2011 г., “КС да наметне булото на незнанието”, коментар на Емил Георгиев.

 в. “Стандарт”, 10.12.2011 г., “Повече Европа значи по-малко Брюксел”, статия на Борислав Цеков за европейската криза.

 БНТ, “Животът и други неща”, 10.12.2011 г., Борислав Цеков за моралните аспекти в поведението на висшия клир на БПЦ.

 сп.”Тема”, брой 50 от 12/2011 г., “Завой на 360”, статия за позицията на ИМП относно недъзите на Изборния кодекс.

 в. “Труд”, 16.12.2011 г., “Президентското вето — удар във въздуха или коректив”, в статията Борислав Цеков прави сравнителен
преглед на прилагането на президентското вето от досегашните президенти Желев, Стоянов и Първанов. Направен е и темати-
чен преглед на мотивите, с които президента Първанов е връщал закони за ново обсъждане.

 БНР, “Хоризонт”, 19.12.2011 г.,  Интервю на програмния директор на ИМП Здравка Кръстева за международните стандарти за
свободни и честни избори и практиката на Съда в Страсбург.

 Радио “Фокус”, 19.12.2011 г., Интервю на изпълнителния директор на ИМП Ивилина Алексиева за недостатъците на Изборния
кодекс и типологията на допуснатите нарушения в избори 2011.

 Канал 3, 19.12.2011 г., запис на конференцията, организирана от ИМП за нуждата от нов Изборен кодекс.

 в.”Дневник”, 21.12.2011 г., Интервю на Борислав Цеков под заглавие “Църквата има нужда от морален катарзис, който минава и
през това да се знае кои са носили пагони на ДС под расото”.

 Нова телевизия, “Часът на Милен Цветков”, 4.01.2012 г., Емил Георгиев от Консултативния борд на ИМП за антидемократичните
политики на управляващите в Унгария.
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ОБЩЕСТВЕНИ ДИСКУСИИ ЗА ОПОРОЧЕНИТЕ ИЗБОРИ 2011

(със съкращения от Радио “Фокус”)
Водещ: Какво да очакваме на политическата сцена през 2012 г., какви са вашите прогнози?
Емил Георгиев: Миналата година беше много интересна и много трудна. За съжаление, не можем да
кажем, че тази година ще бъде интересна и лесна. Трудностите очевидно ще продължат, ако не станат
и по-големи. Това произтича, естествено, от общата финансова и икономическа картина, която наблю-
даваме в ЕС и в света около нас. У нас има допълнителни причини. Те са свързани с това, че няма по-
литика, която да води към намаляване на бедността и увеличаване на справедливостта. Справедливо-
стта не е категория, която пряко зависи от стопанските отношения, но все пак именно голямата бед-
ност, в която живее българското общество в сравнение с другите страни-членки на ЕС, води и до това,
че чувството за справедливост много силно се изостря у нас, когато няма политики, свързани с преодо-
ляването на първия фактор – бедността, то и вторият не може да се случи, за да даде нов тласък на
обществото. Спомняте си, може би, че правителството на ГЕРБ в началото на своето управление пред-

ложи антикризисни мерки, които сме обсъждали във вашия ефир, които така или иначе не проработиха, не се случиха. Про-
дължава да няма политика именно в тази насока, която да стимулира производството, да дърпа нагоре създаването на рабо-
тни места, макар и с малко.
Водещ: Казвате трудности, кои ще бъдат най-големите изпитания за управляващата партия и опозицията?
Емил Георгиев: Най-голямото изпитание за управляващата партия е да провежда реформи, които са неотклонни, които са
обмислени, не са на парче, както се случи с пенсионната реформа, например, които макар и болезнени, се провеждат после-
дователно и се обяснява на обществото защо се правят и какъв ще бъде ефектът в краткосрочен, средносрочен и дългосро-
чен план. Основното предизвикателство пред опозицията е това, да съумее да накара управляващите да изпълняват обеща-
нията си, защото на хартия нещата съществуват, не е да ги няма, въпросът е, че не ги виждаме в живия живот.
Водещ: Възможни ли са смени в кабинета на Борисов?
Емил Георгиев: Смяната на министри стана едно редовно занимание на премиера, като играта му на футбол, така че това
не бива да учудва и по-скоро ще се случи, и то в недалечно бъдеще. Това, разбира се, няма за цел задълбочаване на рефор-
ми или започване на реформи, а чисто конюнктурно политически измерения. Все още управляващата партия не демонстрира
чувство на държавност. Имаме по-скоро едно политиканстване, особено от страна на нейния лидер. И за това такъв тип про-
мени не са невъзможно, включително и едно отиване към предсрочни избори, което ще бъде една тотална промяна.
Водещ: Според вас има възможност за предсрочни избори?
Емил Георгиев: Единствената сила, която може да ги предизвика това е управляващата партия. Аз смятам, че ще има кал-
кулации в тази насока, защото при една неблагоприятна в икономически план година и в общ духовен план година, по-скоро
оставането за редовните парламентарни избори би донесло допълнителни негативи за управляващите и за това те по-скоро
ще калкулират тази възможност – да излязат на предсрочни избори, за да останат с колкото се може по-малко загуби от тях.
Водещ: В края на миналата година станахме свидетели на доста протести, социално напрежение, да очакваме ли стачки и
протести и през новата 2012 година?
Емил Георгиев: Да, разбира се. Аз прогнозирах, че тя няма да бъде по-лесна от предходната. И на този фон една политиче-
ска омерта, която се установява у нас, а това е нежеланието да се говори за източниците на богатството на тези, които дър-
жат основните икономически лостове. Това създава едно голямо чувство за несправедливост и освен чисто икономическите
причини, ще има и такива социалнополитически и морални причини за протестите на хората. Още повече, че така или иначе
изправено пред лицето на неизбежното, правителството прави някакви реформи, които, тъй като не са помислени до край,
са още по-болезнени и непонятни на хората. Така че в този аспект няма как да не бъдем свидетели на нови синдикални и
социални, а може би и граждански протести от рода на тези, които наблюдаваме в Западна Европа и в САЩ.
Водещ: От коя партия можем да очакваме най-големи изненади през тази година?
Емил Георгиев: Аз смятам, че не можем да очакваме от нито една партия големи изненади. По-скоро очаквам да се пораз-
вият тези тенденции, които се проявиха преди президентски и местни избори, на опити на включване на гражданското об-
щество, включване на граждански мрежи в политиката. Знаете Меглена Кунева даде такава заявка, но сега тя отива по-
скоро към класическия тип на правене на политика през партии, докато аз мисля, че партиите, разбира се, са необходими,
но отвъд тях има една много силна и неизползвана гражданска енергия, която според мен ще се опита да се включи много
по-активно в решаването на дневния ред на обществото, защото е очевидно, че партиите в сегашния си вид и състояние
нито изпълняват конституционната си роля адекватно, нито пък отговарят на изискванията на обществото да провеждат по-
литики, които водят към добруване. Така че изненадите можем да ги очакваме именно от гражданското общество.

ИМП дайджест:

Д-р Венелин Стойчев

Емил Георгиев

от стр. 1 за модерна политика, дипломати и експерти. “Изборите за морално нелегитимни. Зароди се истинска изборна ма-
фия — организирана машина за осъществяване и прикриване на изборни нарушения и престъпления”,  заяви във встъпител-
ните си думи председателят на ИМП Борислав Цеков. Изборният кодекс превърна медиите в таксиметрови апарати, които
отброяват свободното слово на минута и левче, подчерта той. В своя доклад, посветен на международните стандарти за сво-
бодни и честни избори, програмният директор на ИМП Здравка Кръстева очерта основните критерии, по които Съдът в Стра-
сбург преценява съответствието на едни избори с правозащитните принципи. На типологията на допуснатите в последните
избори нарушения и дефектите на изборния кодекс се спря Ивилина Алексиева, изп.директор на ИМП. Адв. Пламен Петков
представи доклад на Асоциацията на младите юристи, регистриран наблюдател на изборите. Депутатите Ангел Найденов и
Мая Манолова от БСП подчертаха волята на левицата за промяна в изборните правила, а евродепутатите Метин Казак и Кри-
стиян Вигенин обърнаха внимание върху използването на етническата нетолерантност и езика на омразата в предизборната
кампания. Катя Колева и Вероника Делибалтова от Института за социална интеграция представиха  мониторинговия доклад
на организацията за изборния процес, изготвен съвместно с ГИСДИ. Сайтът “За честни избори”, като инструмент за граждан-
ско наблюдение на изборите и непрозрачната работа на Централната избирателна комисия, бяха основните акценти в пре-
зентацията на Антоанета Цонева от Института за развитие на публичната среда. Смилена Николова

ИМП News:

Позиции:
ВЪЗМОЖНИ СА ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ ПРЕЗ 2012

http://www.modernpolitics.org/?p=2353
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2011-12-09&article=391919
http://bnt.bg/bg/productions/137/edition/18538/jivotyt_i_drugi_neshta_10_dekemvri_2011
http://www.temanews.com/index.php?p=tema&iid=692
http://www.modernpolitics.org/?p=2318
http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/BeforeEveryone/Politic/Pages/izboren_kodeks1912.aspx
http://www.focus-radio.net/?action=news&id=543249
http://kanal3.bg/?p=35866
http://www.modernpolitics.org/?p=2353
http://play.novatv.bg/play/261984/?autostart=true


Статия на Павлина Живкова във в.”Банкер” от 30.12.2011 г., базирана на анализите на ИМП
(със съкращения):

Повече от половината (52%) от всички закони, гласувани от парламента, са били променени в рамките на една година. Ня-
кои от нормативните актове са направо рекордьори - депутатите ги прекрояват периодично на всеки два-три месеца. Това
показа проверка на "БАНКЕРЪ" в сайта на Народното събрание. През отиващата си година парламентът е приел 102 закона
(без ратификациите), като само 13 от тях са нови, а останалите 89 са изменения и допълнения. През 2010 г. картината е
почти същата - 13 нови нормативни акта и 111 поправки. По-малкият брой на закърпените закони през отиващата си година
най-вероятно се дължи на повечето ваканции на парламентаристите и особено на тази около изборите, която очевидно е
дала отражение върху законодателния ентусиазъм. Вярно е, че динамиката на обществените отношения и необходимостта от
европейски синхронизации често налагат изменения и допълнения на нормативната база. Лошото е, че зад тези неизбежнос-
ти се крие вече утвърдила се практика да се налагат лобистки поправки, които уреждат проблемите на един или друг бизнес
кръг. "Никога през последните години не са приемани толкова много некачествени и нереформаторски закони, които про-
карват частни и корпоративни интереси." Заключението е на Института за модерна политика, който прави мониторинг на
законодателството. От неправителствената организация са категорични, че броят на "сивите" законодателни инициативи
продължава да нараства и вече е достигнал над деветдесет. Ефектът от това законотворчество само преди месец бе показан
от една от работодателските организации - Българска стопанска камара (БСК). В неин анализ за бизнес климата у нас бе
констатирано, че бизнес средата в България продължава да се влошава, а основната причина за това е непредсказуемата и
нестабилна правна среда с интензивен темп на промени в законодателството. По данни на Световната банка за 2012 г. по
качество на бизнес средата България отстъпва назад - от 71-о на 73-о място. В средата на декември на конференция, орга-
низирана от Министерството на икономиката, пък станаха ясни други последици от неефективното законотворчество. Оказа
се, че бизнесът би могъл да спестява по 313 млн. лв. годишно, ако се намали административната тежест. Данните са устано-
вени при прегледа на 20 закона, 239 подзаконови нормативни актове към тях и 193 свързани актове от европейското зако-
нодателство. Констатирано бе, че бюрокрацията изправя бизнеса пред 918 задължения за предоставяне на информация,
които му струват 2.7 млрд. лева. Най-много от тези задължения са по данъчните закони: Закона за ДДС - 36 на сто от всички
задължения за информиране, Кодекса за социално осигуряване - 22 на сто, Закона за корпоративното подоходно облагане -
16 на сто. И този, и предишният, и по-предишният парламент предпочитат да работят на парче - поради професионална не-
мощ, поради липса на визия за реформите и най-вече заради откровена защита на корпоративни или ведомствени интереси.
Има няколко "любими" на всяка изпълнителна и законодателна власт нормативни акта, чиито ремонти са задължителни за
всеки мандат на управление. Още по-интересно е, че в рамките на всеки мандат депутатите поправят тези закони по някол-
ко пъти. И този парламент на прави изключение в старанието си да усъвършенства следните закони: за енергетиката, за
лова и опазването на дивеча, за обществените поръчки, за лечебните заведения, за собствеността и ползването на земедел-
ските земи, за ДДС, за акцизите, за автомобилните превози ,за движение по пътищата и Кодекса на труда. След скандалите
покрай Закона за автомобилните превози, в който се бе промъкнала и поправка за отпадане на категоризацията на автобу-
сите за ученически екскурзии и промените в закона за горите на шефката на земеделската комисия Десислава Танева и на
депутата от ГЕРБ Емил Димитров, които лансираха да се остави вратичка за застрояване на гори, придобити чрез заменки, в
момента тези промени отново са в ход. Този път вносител е Министерският съвет. Скандал има и с поредните промени в Ко-
декса на труда, който от приемането му през 1986 г. досега е ремонтиран 68 пъти. Още в първия ден след коледните праз-
ници президентът Георги Първанов наложи вето на последните промени, засягащи критериите за представителност на рабо-
тодателските организации. С тези промени на практика БТПП бе изключена от тристранния съвет.
В мотивите за ветото президентът посочи, че има разпоредби на закона, които засягат сериозно трудови права на организа-
циите на работодателите, нарушават конституционни права и задължения, както и международноправни задължения на бъл-
гарската държава. "Тези разпоредби ограничават социалния диалог и не се подкрепят от преобладаващата част от работода-
телските организации", посочва в мотивите си държавният глава.
Непосредствено преди Коледа парламентът прие поредните изменения в КТ, според които работодателските организации
трябва да обединяват не по-малко от 100 000 осигурени на трудов договор работници, както и да не извършват дейности,
изрично възложени само на тях със закон или с нормативен акт. Промените изключват Българската търговско-промишлена
палата, Асоциацията на индустриалния капитал, Стопанската камара и Съюза за стопанска инициатива от социалния диалог
и гарантират участие, а съответно и монопол на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ.
Отсега може да се прогнозира какво ще се случи при прегласуването на промените - същото, което вече гледахме с други
върнати от президента промени. Мнозинството ще отхвърли и това вето.
Институт за модерна политика:
Наблюдаваме 31 проекта през последните три месеца
В периода септември-декември 2011 г., Институтът за модерна политика е взел под специално наблюдение 31 законопроек-
та, които засягат принципите на добро управление и/или гражданските права. Сред тях в категорията на "сивото законода-
телство, което не съответства на принципите на добро управление" са:
-Промените в Кодекса на труда, с които се изменят критериите за представителност на работодателските организации. Тези
промени бяха направени без широко обсъждане с работодателските организации и доведоха до елиминирането на една от
най-старите работодателски структури - БТПП - която представлява на широка основа интересите на малкия и средния биз-
нес. Липсата на сериозни аргументи в подкрепа на прокараната от правителственото мнозинство промяна поставя въпроса
доколко целта не е да се обслужат интересите на КРИБ.
-Промените в Кодекса за задължителното обществено осигуряване, с които се увеличи пенсионната възраст. Тези промени,
засягащи правата на десетки хиляди граждани бяха направени въпреки заявените в началото на годината намерения пенси-
онната възраст да остане непроменена. Веднага след избрите през октомври управляващите промениха коренно своята по-
зиция. Начинът, по който беше прокарана тази промяна не съответства на основен принцип на доброто управление - че уп-
равленските и законодателни мерки трябва да бъдат предвидими за обществото; че правните норми, които засягат пряко
правата и законните интереси на широк кръг граждани трябва да се приемат след ефективно обществено обсъждане.
В категорията "сиво законодателство, което прокарва лобистки интереси":
-Закон за съхранение на въглеродния диоксид в земните недра, с които се предлага въвеждане на специфична технология,
която по света е считана за експериментална и опасна, за извличане на въглероден диоксид от атмосферния въздух и него-
вото складиране в земните недра. Предлага се складирането да е в "подходящи геоложки формации", като според еколози
това ще бъдат райони от Северна България. Законопроектът създава сериозни рискове от екологично замърсяване.

6 КалейDоскопЗАКОНИ С ЛОБИСТКИ ПОЧЕРК

Политиките за хората с увреждания у нас са структурирани от консоли-
дирани (но публично нелегитимни) икономически интереси, които се
прикриват под камуфлажа на идеологическо противопоставяне между
т.нар. „медицински” и „социален” модел на уврежданията. Това
„идеологическо противопоставяне” се превръща в параван за далаве-
ри, които паразитират върху: а) административна немарливост; б) ли-
цемерно обществено (само)съжаление и в) юридически девиации. На-
ционалният съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) от
място за диалог между равностойни и равноправни партньори колаби-
ра до „брак по сметка”, при който срещу (почти) безотчетна държавна
субсидия правителството купува в замяна легитимността на своите ре-
шения и мълчанието на „бенефициентите”. Това са част от изводите в
анализа на дейността на НСИХУ, изготвен от работна група: Ивилина
Алексиева – ИМП, Емил Коен – Български хелзинкски комитет, Венелин
Стойчев – ИМП. Виж целия анализ на: http://www.modernpolitics.org/?
p=1959

УЧАСТИЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В
ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС

На 16.12.2011 г. в хотел „Шипка” се състоя национална среща на хора
с увреждания по проект „Прозрачност за по-качествени политики в
сферата на уврежданията – участие на хората с увреждания в полити-
ческия процес”. Проектът се финансира от Тръста за гражданско обще-
ство в Централна и Източна Европа и се реализира от Център за неза-
висим живот в партньорство с Български център за нестопанско право,
Български хелзинкски комитет и Институт за модерна политика.

Участниците на срещата направиха обзор на изминалата 2011 г. през
дейността на Център за независим живот и на партньорите, успехите и
неуспехите в провежданите политики в сектора, както и начертаха
своята програма за 2012 г.

Ивилина Алексиева, изпълнителен директор на Института за модерна
политика представи извършения от института анализ на дейността на
Националния съвет за интеграция за хората с увреждания, като посо-
чи, че бездействието на съвета е един от водещите фактори, обуславя-

щи липсата на последователни и ефективни политики за хората с увреждания. В оценката си през призмата на отминалите
избори Алексиева подчерта активността на Център за независим живот, като акцентира върху срещата с кандидата за прези-
дент Меглена Кунева и поетите от нея ангажименти, както и припомни инициативата на центъра „Дебат на колела”, в която
се включиха почти всички кандидати за кмет на община София. Основното послание на Института за модерна политика бе-
ше, че изграждането на мрежи от неправителствени организации, лидери на обществено мнение, сътрудници и др. в подкре-
па на каузите на хората с увреждания е една от съществените предпоставки за успех през предстоящата 2012 г.
“Калейдоскоп”
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ГРАЖДАНСКО ПЪЛНОЛЕТИЕ

Просвещението е израз на
вярата в разума и науката.
Израз на съзнателния отказ
друг да те води за ръчичка,
друг да ти казва кое е по-
добре за теб, друг да опре-
деля какво е добро за теб,
какво ти харесва, какво е
полезно…

Просвещението е бунт сре-
щу тиранията на инерцията,
на авторитетите, на йерар-
хията, на предразсъдъците.
Просвещението е копнеж
към свобода, независим
живот, лична реализация.
Достигнали ли сме пълноле-
тие като общество? Чувс-
тваме ли се достатъчно

Из блога на Центъра за неза-
висим живот “Системата ку-
ца”:

Базисната предпоставка на
куцата система е, че хората с
увреждания не са пълнолет-
ни. Те са инфантили. Не мо-
гат да решават сами. Не са
достатъчно зрели. Не са не-
зависими. Ако ги оставиш
сами да преценяват, само ще
си навредят още повече.
Затова лични асистенти
трябва да са родителите им.
Парите им за интеграция
трябва да ги управлява дър-
жавата. Личното им време
трябва да се планира от об-
щината или някоя ресорна
„неправителствена” органи-

зация. Имануел Кант пръв
поставя паралела между Про-
свещението и пълнолетието.
Просвещението е епохата на
най-интензивно духовно раз-
витие, на разцвет на науките
и изкуствата. Просвещението
е епохата, която поражда кул-
турните предпоставки за раз-
витие на модерния свят. Тази
епоха Кант нарича
„гражданско пълнолетие” –
навършването на определена
възраст, след която човек/
човечеството вече е в състоя-
ние сам да взема решения,
сам да носи отговорност за
постъпките си, сам да преце-
нява и сам да разчита на соб-
ствения си разум, опит и цен-
ности.

зрели, за да вземаме сами
решения, за да вярваме в
собствените си сили, в
собствената си логика,
талант, потенциал?

Имаме ли вяра, че можем
като общество да се спра-
вим или продължаваме да
очакваме някои друг, по-
силен, по-важен от нас да
ни хване за ръчичка и да
ни казва, че ще се погри-
жи за нас, ще ни даде по-
даяния, ще ни реформи
куцата система… стига
само да се откажем да ми-
слим сами.

         Д-р Венелин Стойчев

Партньорства

Мнение

Нашите приятели от
Центъра за независим
живот са една от най-
активните, автентични
граждански организа-
ции, които имат кура-
жа да поставят неудо-
бни въпроси на власт-
та и да се борят пос-
ледователно за про-
мяна на държавната политика в сферата на увреж-
данията.

ИМП е техен партньор в проект, финансиран от Тръ-
ста за гражданско общество в Централна и Източна
Европа. “Калейдоскоп”

Свободно слово: МОНИТОРИНГ НА НСИХУ



Статия на Павлина Живкова във в.”Банкер” от 30.12.2011 г., базирана на анализите на ИМП
(със съкращения):

Повече от половината (52%) от всички закони, гласувани от парламента, са били променени в рамките на една година. Ня-
кои от нормативните актове са направо рекордьори - депутатите ги прекрояват периодично на всеки два-три месеца. Това
показа проверка на "БАНКЕРЪ" в сайта на Народното събрание. През отиващата си година парламентът е приел 102 закона
(без ратификациите), като само 13 от тях са нови, а останалите 89 са изменения и допълнения. През 2010 г. картината е
почти същата - 13 нови нормативни акта и 111 поправки. По-малкият брой на закърпените закони през отиващата си година
най-вероятно се дължи на повечето ваканции на парламентаристите и особено на тази около изборите, която очевидно е
дала отражение върху законодателния ентусиазъм. Вярно е, че динамиката на обществените отношения и необходимостта от
европейски синхронизации често налагат изменения и допълнения на нормативната база. Лошото е, че зад тези неизбежнос-
ти се крие вече утвърдила се практика да се налагат лобистки поправки, които уреждат проблемите на един или друг бизнес
кръг. "Никога през последните години не са приемани толкова много некачествени и нереформаторски закони, които про-
карват частни и корпоративни интереси." Заключението е на Института за модерна политика, който прави мониторинг на
законодателството. От неправителствената организация са категорични, че броят на "сивите" законодателни инициативи
продължава да нараства и вече е достигнал над деветдесет. Ефектът от това законотворчество само преди месец бе показан
от една от работодателските организации - Българска стопанска камара (БСК). В неин анализ за бизнес климата у нас бе
констатирано, че бизнес средата в България продължава да се влошава, а основната причина за това е непредсказуемата и
нестабилна правна среда с интензивен темп на промени в законодателството. По данни на Световната банка за 2012 г. по
качество на бизнес средата България отстъпва назад - от 71-о на 73-о място. В средата на декември на конференция, орга-
низирана от Министерството на икономиката, пък станаха ясни други последици от неефективното законотворчество. Оказа
се, че бизнесът би могъл да спестява по 313 млн. лв. годишно, ако се намали административната тежест. Данните са устано-
вени при прегледа на 20 закона, 239 подзаконови нормативни актове към тях и 193 свързани актове от европейското зако-
нодателство. Констатирано бе, че бюрокрацията изправя бизнеса пред 918 задължения за предоставяне на информация,
които му струват 2.7 млрд. лева. Най-много от тези задължения са по данъчните закони: Закона за ДДС - 36 на сто от всички
задължения за информиране, Кодекса за социално осигуряване - 22 на сто, Закона за корпоративното подоходно облагане -
16 на сто. И този, и предишният, и по-предишният парламент предпочитат да работят на парче - поради професионална не-
мощ, поради липса на визия за реформите и най-вече заради откровена защита на корпоративни или ведомствени интереси.
Има няколко "любими" на всяка изпълнителна и законодателна власт нормативни акта, чиито ремонти са задължителни за
всеки мандат на управление. Още по-интересно е, че в рамките на всеки мандат депутатите поправят тези закони по някол-
ко пъти. И този парламент на прави изключение в старанието си да усъвършенства следните закони: за енергетиката, за
лова и опазването на дивеча, за обществените поръчки, за лечебните заведения, за собствеността и ползването на земедел-
ските земи, за ДДС, за акцизите, за автомобилните превози ,за движение по пътищата и Кодекса на труда. След скандалите
покрай Закона за автомобилните превози, в който се бе промъкнала и поправка за отпадане на категоризацията на автобу-
сите за ученически екскурзии и промените в закона за горите на шефката на земеделската комисия Десислава Танева и на
депутата от ГЕРБ Емил Димитров, които лансираха да се остави вратичка за застрояване на гори, придобити чрез заменки, в
момента тези промени отново са в ход. Този път вносител е Министерският съвет. Скандал има и с поредните промени в Ко-
декса на труда, който от приемането му през 1986 г. досега е ремонтиран 68 пъти. Още в първия ден след коледните праз-
ници президентът Георги Първанов наложи вето на последните промени, засягащи критериите за представителност на рабо-
тодателските организации. С тези промени на практика БТПП бе изключена от тристранния съвет.
В мотивите за ветото президентът посочи, че има разпоредби на закона, които засягат сериозно трудови права на организа-
циите на работодателите, нарушават конституционни права и задължения, както и международноправни задължения на бъл-
гарската държава. "Тези разпоредби ограничават социалния диалог и не се подкрепят от преобладаващата част от работода-
телските организации", посочва в мотивите си държавният глава.
Непосредствено преди Коледа парламентът прие поредните изменения в КТ, според които работодателските организации
трябва да обединяват не по-малко от 100 000 осигурени на трудов договор работници, както и да не извършват дейности,
изрично възложени само на тях със закон или с нормативен акт. Промените изключват Българската търговско-промишлена
палата, Асоциацията на индустриалния капитал, Стопанската камара и Съюза за стопанска инициатива от социалния диалог
и гарантират участие, а съответно и монопол на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ.
Отсега може да се прогнозира какво ще се случи при прегласуването на промените - същото, което вече гледахме с други
върнати от президента промени. Мнозинството ще отхвърли и това вето.
Институт за модерна политика:
Наблюдаваме 31 проекта през последните три месеца
В периода септември-декември 2011 г., Институтът за модерна политика е взел под специално наблюдение 31 законопроек-
та, които засягат принципите на добро управление и/или гражданските права. Сред тях в категорията на "сивото законода-
телство, което не съответства на принципите на добро управление" са:
-Промените в Кодекса на труда, с които се изменят критериите за представителност на работодателските организации. Тези
промени бяха направени без широко обсъждане с работодателските организации и доведоха до елиминирането на една от
най-старите работодателски структури - БТПП - която представлява на широка основа интересите на малкия и средния биз-
нес. Липсата на сериозни аргументи в подкрепа на прокараната от правителственото мнозинство промяна поставя въпроса
доколко целта не е да се обслужат интересите на КРИБ.
-Промените в Кодекса за задължителното обществено осигуряване, с които се увеличи пенсионната възраст. Тези промени,
засягащи правата на десетки хиляди граждани бяха направени въпреки заявените в началото на годината намерения пенси-
онната възраст да остане непроменена. Веднага след избрите през октомври управляващите промениха коренно своята по-
зиция. Начинът, по който беше прокарана тази промяна не съответства на основен принцип на доброто управление - че уп-
равленските и законодателни мерки трябва да бъдат предвидими за обществото; че правните норми, които засягат пряко
правата и законните интереси на широк кръг граждани трябва да се приемат след ефективно обществено обсъждане.
В категорията "сиво законодателство, което прокарва лобистки интереси":
-Закон за съхранение на въглеродния диоксид в земните недра, с които се предлага въвеждане на специфична технология,
която по света е считана за експериментална и опасна, за извличане на въглероден диоксид от атмосферния въздух и него-
вото складиране в земните недра. Предлага се складирането да е в "подходящи геоложки формации", като според еколози
това ще бъдат райони от Северна България. Законопроектът създава сериозни рискове от екологично замърсяване.

6 КалейDоскопЗАКОНИ С ЛОБИСТКИ ПОЧЕРК

УЧАСТИЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В
ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС

На 16.12.2011 г. в хотел „Шипка” се състоя национална среща на хора
с увреждания по проект „Прозрачност за по-качествени политики в
сферата на уврежданията – участие на хората с увреждания в полити-
ческия процес”. Проектът се финансира от Тръста за гражданско обще-
ство в Централна и Източна Европа и се реализира от Център за неза-
висим живот в партньорство с Български център за нестопанско право,
Български хелзинкски комитет и Институт за модерна политика.

Участниците на срещата направиха обзор на изминалата 2011 г. през
дейността на Център за независим живот и на партньорите, успехите и
неуспехите в провежданите политики в сектора, както и начертаха
своята програма за 2012 г.

Ивилина Алексиева, изпълнителен директор на Института за модерна
политика представи извършения от института анализ на дейността на
Националния съвет за интеграция за хората с увреждания, като посо-
чи, че бездействието на съвета е един от водещите фактори, обуславя-

щи липсата на последователни и ефективни политики за хората с увреждания. В оценката си през призмата на отминалите
избори Алексиева подчерта активността на Център за независим живот, като акцентира върху срещата с кандидата за прези-
дент Меглена Кунева и поетите от нея ангажименти, както и припомни инициативата на центъра „Дебат на колела”, в която
се включиха почти всички кандидати за кмет на община София. Основното послание на Института за модерна политика бе-
ше, че изграждането на мрежи от неправителствени организации, лидери на обществено мнение, сътрудници и др. в подкре-
па на каузите на хората с увреждания е една от съществените предпоставки за успех през предстоящата 2012 г.
“Калейдоскоп”
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ГРАЖДАНСКО ПЪЛНОЛЕТИЕ

Просвещението е израз на
вярата в разума и науката.
Израз на съзнателния отказ
друг да те води за ръчичка,
друг да ти казва кое е по-
добре за теб, друг да опре-
деля какво е добро за теб,
какво ти харесва, какво е
полезно…

Просвещението е бунт сре-
щу тиранията на инерцията,
на авторитетите, на йерар-
хията, на предразсъдъците.
Просвещението е копнеж
към свобода, независим
живот, лична реализация.
Достигнали ли сме пълноле-
тие като общество? Чувс-
тваме ли се достатъчно

Из блога на Центъра за неза-
висим живот “Системата ку-
ца”:

Базисната предпоставка на
куцата система е, че хората с
увреждания не са пълнолет-
ни. Те са инфантили. Не мо-
гат да решават сами. Не са
достатъчно зрели. Не са не-
зависими. Ако ги оставиш
сами да преценяват, само ще
си навредят още повече.
Затова лични асистенти
трябва да са родителите им.
Парите им за интеграция
трябва да ги управлява дър-
жавата. Личното им време
трябва да се планира от об-
щината или някоя ресорна
„неправителствена” органи-

зация. Имануел Кант пръв
поставя паралела между Про-
свещението и пълнолетието.
Просвещението е епохата на
най-интензивно духовно раз-
витие, на разцвет на науките
и изкуствата. Просвещението
е епохата, която поражда кул-
турните предпоставки за раз-
витие на модерния свят. Тази
епоха Кант нарича
„гражданско пълнолетие” –
навършването на определена
възраст, след която човек/
човечеството вече е в състоя-
ние сам да взема решения,
сам да носи отговорност за
постъпките си, сам да преце-
нява и сам да разчита на соб-
ствения си разум, опит и цен-
ности.

зрели, за да вземаме сами
решения, за да вярваме в
собствените си сили, в
собствената си логика,
талант, потенциал?

Имаме ли вяра, че можем
като общество да се спра-
вим или продължаваме да
очакваме някои друг, по-
силен, по-важен от нас да
ни хване за ръчичка и да
ни казва, че ще се погри-
жи за нас, ще ни даде по-
даяния, ще ни реформи
куцата система… стига
само да се откажем да ми-
слим сами.

         Д-р Венелин Стойчев

Партньорства

Мнение

Нашите приятели от
Центъра за независим
живот са една от най-
активните, автентични
граждански организа-
ции, които имат кура-
жа да поставят неудо-
бни въпроси на власт-
та и да се борят пос-
ледователно за про-
мяна на държавната политика в сферата на увреж-
данията.

ИМП е техен партньор в проект, финансиран от Тръ-
ста за гражданско общество в Централна и Източна
Европа. “Калейдоскоп”

Свободно слово: МОНИТОРИНГ НА НСИХУ

Политиките  за  хората  с  увреждания  у  нас  са  структурирани  от 

 които  се прикриват  под  камуфлажа  на  идеологическо 
противопоставяне  между т.нар. „медицински”  и „социален”  модел 
на  уврежданията.  Това „идеологическо  противопоставяне”  се 
превръща  в  параван  за  далаве- ри,  които  паразитират  върху:  а) 

(само)съжаление и в) юридически девиации. На-ционалният съвет за
 интеграция на хората с  увреждания (НСИХУ)  от място за  диалог 

сметка”,  при  който  срещу  (почти)  безотчетна  държавна субсидия 
правителството купува в замяна легитимността на своите ре- шения и 
мълчанието на „бенефициентите”. Това са част от изводите в анализа 
на  дейността  на  НСИХУ,  изготвен  от  работна  група:  Ивилина
Алексиева –  ИМП,  Емил  Коен –  Български  хелзинкски  комитет, 
ВенелинСтойчев – ИМП. Виж пълният текст на анализа - тук.

консолидирани (но публично нелегитимни) икономически интереси,

административна  немарливост;  б)  лицемерно  обществено 

между равностойни и равноправни партньори колабира до „брак по 

http://www.modernpolitics.org/?p=1959


Предмет на делото: чл. 98 от парламентарния правилник, който предвижда, че при гласуване на доверие или отхвърляне на предложение за
недоверие на МС ново предложение за недоверие на същото основание не може да бъде направено в следващите шест месеца.
Становище на ИМП: подкрепя искането, като уточнява, че текстът е противоконституционен само в частта му “гласуване на доверие или”. В
обстойно аргументирано становище, включващо позовавания и на практиката на Съда в Страсбург, и на Върховния съд на САЩ, ИМП изтъква
съществените различия в правната природа на вота на недоверие по чл. 89 и вота на доверие по чл. 112 от Конституцията и посочва, че със
забраната за предложение за вот на недоверие от група народни представители в срок от шест месеца от гласуван вот на доверие по искане
на МС неправомерно се “дописва” Конституцията, нарушава се принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията), нарушават се
правата на опозицията и се дава възможност за своеобразна “диктатура на мнозинството” в Народното събрание. Това ерозира политическия
плурализъм и забраната за присвояване на народния суверенитет от политическа партия, друга организация, държавна институция или отдел-
на личност. ИМП за първи път в подобно производство обоснова пред КС утвърждаващото се в модерния конституционализъм понятие за
„правото на опозиция”, една от чиито проявления е вотът на недоверие.
КС възприема аргументите, в т.ч. за „правото на опозиция”, и обявява за противоконституционен чл. 98 от ПОДНС в частта му
“гласуване на доверие или”.

Предмет на делото: разпоредби от Изборния кодекс.
Становище на ИМП:
2.1. По чл. 1, ал. 1 от ИК - налице е противоконституционност в частта “както и условията за избиране на народни представители, президент
и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от РБ, общински съветници, кметове на общини и кметства”. Конституци-
онният законодател е делегирал на НС законодателна власт единствено по определяне на организационните, процедурните и техническите
правила за произвеждане на избори, т.е. по администрирането на изборния процес. Тази делегация не дава възможност за промяна на услови-
ята за избиране на съответните кандидати.
КС установи противоконституционност в частта “народни представители, президент и вицепрезидент на републиката”.
2.2. Относно за уседналостта при упражняването на активното избирателно право - въвеждането на уседналост в срок от най-малко
12 месеца при упражняване на активното избирателно право в местните избори е прекомерно, превръща допустимата и разумна квалифика-
ция в ограничение и ценз и в този смисъл противоречи на чл. 10 от Конституцията за всеобщото, равно и пряко избирателно право. Чл. 26, ал.
1 изрично гарантира, че българските граждани са носители на всички конституционни права и задължения, където и да се намират. Основните
права на гражданите са неотменими, а упражняването на някои права може да бъде ограничено със закон само временно и то само в ситуация
на война, военно или друго извънредно положение. Нарушава се и принципа на равенство пред закона, прокламиран от преамбюла и чл. 6,
ал. 2 от Конституцията, текстове от международните документи по правата на човека.
КС установи противоконституционност в частта относно срока за местоживеене – числото “12”.
2.3. Относно изискването при избори за членове на Европейския парламент кандидатът да няма гражданство на държава извън
ЕС – ИМП сочи, че това ограничение е дискриминационно, противоречи на конституционния принцип на равенство пред закона, на Всеобщата
декларация за правата на човека и чл. 25в във връзка с чл. 2, т. 1 от Международния пакт за гражданските и политическите права.
КС не постигна мнозинство от 7 гласа в подкрепа или против искането, поради което искането в тази му част се отхвърли.
2.4. Относно изискването при избори за членове на ЕП кандидатът да е живял през последните две години в България или в
друга държава–членка на ЕС, а при  избори за кметове и общински съветници – да е живял последните 12 месеца в съответното
населено място – ИМП аргументира, че тези изисквания за уседналост нарушават принципа на равенството на гражданите пред закона.
КС установи противоконституционност на срока на уседналост “2 години”, съответно 12 месеца.
2.5. Относно възможността пълномощията на член на ЦИК да се прекратяват предсрочно по искане на предложилата го партия
или коалиция - ИМП подчертава, че противоречи на конституционните принципи на мандатността. Членовете на ЦИК, веднъж включени в
нейния състав, трябва да бъдат независими от субектите, които са ги номинирали. Вместо това, законодателят е възприел, че те са в пълна
политическа и партийна зависимост от излъчилата ги партия или коалиция.
КС установи противоконституционност на чл. 25, ал. 1, т. 6 от ИК.
2.6. Относно разпоредбите, че в чужбина се гласува с интегрална бюлетина без имената на кандидатите и без възможност за
преференциален вот - ИМП подкрепя искането на вносителите.
КС отхвърли искането на групата народни представители в тази му част.
2.7. Относно въведения по-висок праг за възстановяване на внесения предизборен депозит – ИМП аргументира, че този праг е пре-
комерно висок и потенциалната възможност безлихвеният депозит да не бъде възстановен нарушава принципа на политическия плурализъм.
КС установи противоконституционност  в частта относно думите “двe на сто”.
2.8. Относно провеждането на избори само в кметства, които отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за администра-
тивно-териториалното устройство - ИМП изтъква, че тази разпоредба създава възможност жителите на отделни кметства да бъдат лишени
от правото им на избор на кмет. Това противоречи на равенството пред закона и на принципите на една демократична и правова държава.
КС установи противоконституционност на § 16 от ИК.
2.9. Относно намаляването на броя на общинските съветници в общините над 30 000 души – ИМП подкрепя искането за противокон-
ституционност, защото значително се ограничава представителността на гражданите в общинските съвети. Редуцирането е извършено механи-
чно, което води до засилване на диспропорциите между различните общини.
КС установи противоконституционност на § 19, т. 2 от ИК.
2.10. Относно ограничаването на броя на зам.-кметовете - позицията на ИМП е, че броят на зам.-кметовете и техните функции са въпро-
си от местно значение, които следва да се решават в рамките на местното самоуправление, съобразно конкретните нужди на общината в от-
делните сектори на управлението и обществения живот и с финансовите средства, с които разполага общината.
КС установи противоконституционност на § 19, т. 7 от ИК.
2.11. Относно експериментално гласуване по електронен път - ИМП не споделя твърденията на групата депутати за противоконституци-
онност. Определянето на гласуването по електронен път като “експериментално” е във висока степен юридически непрецизно, но не противо-
речи на конституционните разпоредби. Не се нарушава и тайната на вота. Електронното гласуване е адекватна на съвременните реалности
възможност, която разширява и улеснява демократичното участие на гражданите, но само ако е ефикасно гарантирана тайната на вота. Ето
защо, би било особено положително за развитието на българската демократична система и законодателство, ако Конституционният съд на
България отправи т.нар. “конституционен апел” към законодателя за по-стриктно уреждане на тези въпроси в текущото законодателство от
гледна точка на правата на гражданите.
КС установи противоконституционност, но посочи, че “... е наясно, че електронното гласуване е адекватна на съвременните реалности
възможност, която разширява и улеснява участието на гражданите в изборите, но само ако ефикасно е гарантирана тайната на вота. За после-
дователното и трайно, а не експериментално въвеждане на електронното гласуване на избори е наложителна стриктна и прецизно синхрони-
зирана правна уредба, чрез която адекватно на конституционните принципи да се реализират избирателните права на гражданите и така из-
борите да легитимират държавното управление, основаващо се върху вота на избирателите, даден в честно и плуралистично състеза-
ние.”     (продължава на стр. 8)

 (от стр. 7)

3. К.дело № 5/2011:
Предмет на делото: § 55 от промените в НПК, за който се твърди, че е обнародван в “Държавен вестник”, без да е приет от НС
Становище на ИМП: Искането е неоснователно. В становището се прави щателен преглед на процедурата по внасянето и приемането на
поправките. Извършена е и съпоставка на стенографския протокол с видеозаписа на пленарното заседание. Изводът е, че няма разлика между
изразената законодателна воля и обнародвания текст.
 КС отхвърли искането на групата народни представители за установяване на противоконституционност на § 55 от ЗИД на НПК.

4. К.дело № 6/2011:
Предмет на делото: промените в Закона за съдебната власт и НПК.
Становище на ИМП:
4.1. Относно създаването на специализиран наказателен съд, специализирана прокуратура и следствен отдел към нея, както и
на особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните съдилища – липсват достатъчно аргументи за извънре-
ден характер на новосъздадените звена в съдебната власт. Подборът на магистратите и на съдебните заседатели следва като цяло общия ред.
Материалната подсъдност не дава основание за извод за извънреден характер. Очертана е специализация по отношение само на престъпната
дейност на организирани престъпни групи. Процесуалните правила не нарушават правото на защита и правото на справедлив процес.
С малки изключения (виж т. 4.4. и т. 4.5.) КС отхвърли искането на народните представители в тази му част.
4.2. Относно достъпа на членовете на ВСС до класифицирана информация. ИМП подкрепя искането, процесната норма противоречи на
принципа на независимост на съдебната власт, а също и на чл. 6 от ЕКЗПЧОС относно правото на справедлив процес, осъществяван от незави-
сим и безпристрастен съд.
КС обяви за противоконституционен 26а от ЗСВ.
4.3. Относно явното гласуване при назначаване на административен ръководител или на негов заместник.
ИМП посочва, че явното гласуване противоречи на чл. 131 от Конституцията. Изтъква се, че намаляването на гаранциите за безпристрастен
вот по важни кадрови решения противоречи на принципа за независима съдебна власт.
КС обяви за противоконституционен чл. 171, ал 1 от ЗСВ в частта “явно гласуване и”.
4.4. Относно задължението за явяване на участниците в процеса пред специализирания наказателен съд . Според ИМП с предви-
деното предимство на призоваването от специализиран наказателен съд спрямо призоваването от други съдилища се създават предпоставки
за нарушаване на гарантираното с чл. 56 от Конституцията право на защита.
КС съд обяви за противоконституционен чл. 411д, ал. 3 от НПК.
4.5. Относно ограничението в специализираните звена на съдебната власт да се назначават само действащи магистрати. ИМП
изтъква, че това допълнително условие води до неравно третиране на желаещите за заемане на тези длъжности, което противоречи на прин-
ципа на равенството на гражданите пред закона.
КС обяви за противоконституционен чл. 164, ал. 3 и 6 от ЗСВ в частта “съдия или прокурор, който”.

5. К.дело № 8/2011:
Предмет на делото: установяване противоконституционност и несъответствие с международни договори на промените в Закона за диплома-
тическата служба:
Становище на ИМП:
5.1. Относно разпоредбата, че дипломатическата служба планира, координира и осъществява външната политика, отношенията с другите
държави и участието на страната в международните правителствени организации, представя и защитава българските интереси в ЕС и НАТО и
осъществява официалните връзки с дипломатическия корпус в страната. В становището си ИМП посочва, че тази разпоредба е противоконсти-
туционна, защото дипломатическата служба няма самостоятелно значение за ръководството, координацията и цялостното осъществяване на
външната политика. Тя е специализирана администрация, която е подчинена на решенията и планирането на външната политика от конститу-
ционните органи, които отговарят за външната политика и международните отношения – президентът, правителството и Народното събрание.
КС обяви за противоконституционен чл. 3, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 4 от разглеждания закон.
5.2. Относно лустрационните текстове, забраняващи заемане на дипломатически длъжност от бивши сътрудници на ДС. ИМП, позововайки се
и на практиката на Съда в Страсбург, аргументира, че лустрационните текстове противоречат на принципа на правовата държава, на равноп-
равието на гражданите, и представляват дискриминация, въведена със закон. ИМП подчертава своята съпричастност към изцяло негативната
обществена, политическа и ценностна оценка за дейността на тоталитарните тайни служби и техния апарат, но изтъква, че това не може да се
смесва с въпроса за конституционните права на гражданите и да става основание за ограничаване на тези права в съвременното демократич-
но общество – позиция, която е имал повод за заяви и Съдът в Страсбург.
КС обяви лустрационните разпоредби за противоконституционни и несъответстващи на международните договори.

6. К.дело № 11/2011:
Предмет на делото: незаконност на избора на президент и вицепрезидент.
Становище на ИМП: Позовава се на критериите и стандартите за свободни и честни избори, установени в практиката на Съда в Страсбург и
в документите на ОССЕ, Съвета на Европа, Венецианската комисия и др. ИМП предлага делото да се гледа в открито заседание.
6.1. За понятието “законност на избора”. ИМП смята, че то е корелативно свързано с установеното в конституционната и международноправ-
ната доктрина и актове понятие за „свободни и честни избори”.  Законността на избора следва да се разглежда в пълнота – не просто като
спазване на нормите на ИК от административно и организационно-техническо гледище, а като съответствие на целия изборен процес с конс-
титуционните и международноправните изисквания за свободни честни избори.  Да се установи законността на даден избор, означава да се
установи дали са проведени свободни и честни избори, основани на всеобщо, равно, свободно, пряко и тайно избирателно право, дали избор-
ната администрация и другите държавни органи са прилагали действащото изборно законодателство по начин, че да гарантират свободния
характер на изборите и тяхната честност.
6.2. ИМП очертава следната предварителна оценка за тежестта на нарушенията на законността на изборите:
- Разкриването на тайната на вота е нарушение на един от петте стълба на европейското изборно наследство. Нарушаването й в един или
повече избирателни района чрез бюлетини, отпечатани на хартия с недостатъчна плътност, която позволява да се види подаденият вот на
избирателя, съставлява основание за обявяване на незаконността на изборите. Това нарушение не може да бъде санирано, има абсолютен
характер и би наложило произвеждането на повторни президентски избори.
- Нарушаването на задължението на държавата да състави коректни избирателни списъци, в резултат на което избиратели са били изключени
и техният брой е по-голям от разликата между спечелилия и загубилия на балотажа кандидат, съставлява основание за обявяване на незакон-
ност на изборите. Това нарушение не може да бъде санирано, има абсолютен характер и би наложило повторни президентски избори.
- При нарушения на пределния брой избиратели в секция и отчитането на резултати за дадена секция, които надхвърлят значително макси-
малния брой избиратели, които са могли да гласуват - всички протоколи, които сочат по-голям брой гласоподаватели следва да бъдат обявени
за незаконни. В случай че съвкупният резултат от секциите, които са с подобен ексцес води до промяна в окончателните резултати, изборите
следва да бъдат обявени за незаконни.
- Ако КС се натъкне на нарушения на принципа на свободни и честни избори, които не съставляват основание за незаконност на избора, но
засягат конституционни права на гражданите, ИМП предлага да бъдат използвани други средства на конституционното правосъдие, като нап-
ример – произнасяне ad hоc за противоконституционност на разпоредби от ИК; сезиране на главния прокурор при данни за изборни престъп-
ления; отправяне на „конституционен апел”, по аналогия с практиката на германския конституционен съд, за промени в ИК.
КС не проведе процес със събиране на всички доказателства и експертизи. Искането беше отхвърлено. Отправен беше конститу-
ционен апел за промени в изборното законодателство.

                             Адв.Виктор Симеонов

Участие на ИМП в конституционното правосъдие8 КалейDоскоп 9 КалейDоскоп

1. К.дело № 3/2011:

2. К.дело № 4/2011:

През 2011 г. ИМП беше призован като страна по 8 важни конституционни дела. По 6 от тях КС вече се е произнесъл. Тук
представяме в кратко резюме само основните моменти от становищата на ИМП и съответните решения на КС. Пълният техен
вариант може да се види на сайта на ИМП  (кликнете върху хипервръзките),  а обстоен анализ на гражданското участие в 
конституционното правосъдие шенамерите в доклада на ИМП, който предстои да бъде оповестен през януари 2012 г.
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През 2011 г. ИМП беше призован като страна по 8 важни конституционни дела. По 6 от тях КС вече се е произнесъл. Тук
представяме в кратко резюме само основните моменти от становищата на ИМП и съответните решения на КС. Пълният техен
вариант може да се види на сайта на ИМП, а обстоен анализ на гражданското участие в конституционното правосъдие ше
намерите в доклада на ИМП, който предстои да бъде оповестен през януари 2012 г.

1. К.дело № 3/2011:
Предмет на делото: чл. 98 от парламентарния правилник, който предвижда, че при гласуване на доверие или отхвърляне на предложение за
недоверие на МС ново предложение за недоверие на същото основание не може да бъде направено в следващите шест месеца.
Становище на ИМП: подкрепя искането, като уточнява, че текстът е противоконституционен само в частта му “гласуване на доверие или”. В
обстойно аргументирано становище, включващо позовавания и на практиката на Съда в Страсбург, и на Върховния съд на САЩ, ИМП изтъква
съществените различия в правната природа на вота на недоверие по чл. 89 и вота на доверие по чл. 112 от Конституцията и посочва, че със
забраната за предложение за вот на недоверие от група народни представители в срок от шест месеца от гласуван вот на доверие по искане
на МС неправомерно се “дописва” Конституцията, нарушава се принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията), нарушават се
правата на опозицията и се дава възможност за своеобразна “диктатура на мнозинството” в Народното събрание. Това ерозира политическия
плурализъм и забраната за присвояване на народния суверенитет от политическа партия, друга организация, държавна институция или отдел-
на личност. ИМП за първи път в подобно производство обоснова пред КС утвърждаващото се в модерния конституционализъм понятие за
„правото на опозиция”, една от чиито проявления е вотът на недоверие.
КС възприема аргументите, в т.ч. за „правото на опозиция”, и обявява за противоконституционен чл. 98 от ПОДНС в частта му
“гласуване на доверие или”.

2. К.дело № 4/2011:
Предмет на делото: разпоредби от Изборния кодекс.
Становище на ИМП:
2.1. По чл. 1, ал. 1 от ИК - налице е противоконституционност в частта “както и условията за избиране на народни представители, президент
и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от РБ, общински съветници, кметове на общини и кметства”. Конституци-
онният законодател е делегирал на НС законодателна власт единствено по определяне на организационните, процедурните и техническите
правила за произвеждане на избори, т.е. по администрирането на изборния процес. Тази делегация не дава възможност за промяна на услови-
ята за избиране на съответните кандидати.
КС установи противоконституционност в частта “народни представители, президент и вицепрезидент на републиката”.
2.2. Относно за уседналостта при упражняването на активното избирателно право - въвеждането на уседналост в срок от най-малко
12 месеца при упражняване на активното избирателно право в местните избори е прекомерно, превръща допустимата и разумна квалифика-
ция в ограничение и ценз и в този смисъл противоречи на чл. 10 от Конституцията за всеобщото, равно и пряко избирателно право. Чл. 26, ал.
1 изрично гарантира, че българските граждани са носители на всички конституционни права и задължения, където и да се намират. Основните
права на гражданите са неотменими, а упражняването на някои права може да бъде ограничено със закон само временно и то само в ситуация
на война, военно или друго извънредно положение. Нарушава се и принципа на равенство пред закона, прокламиран от преамбюла и чл. 6,
ал. 2 от Конституцията, текстове от международните документи по правата на човека.
КС установи противоконституционност в частта относно срока за местоживеене – числото “12”.
2.3. Относно изискването при избори за членове на Европейския парламент кандидатът да няма гражданство на държава извън
ЕС – ИМП сочи, че това ограничение е дискриминационно, противоречи на конституционния принцип на равенство пред закона, на Всеобщата
декларация за правата на човека и чл. 25в във връзка с чл. 2, т. 1 от Международния пакт за гражданските и политическите права.
КС не постигна мнозинство от 7 гласа в подкрепа или против искането, поради което искането в тази му част се отхвърли.
2.4. Относно изискването при избори за членове на ЕП кандидатът да е живял през последните две години в България или в
друга държава–членка на ЕС, а при  избори за кметове и общински съветници – да е живял последните 12 месеца в съответното
населено място – ИМП аргументира, че тези изисквания за уседналост нарушават принципа на равенството на гражданите пред закона.
КС установи противоконституционност на срока на уседналост “2 години”, съответно 12 месеца.
2.5. Относно възможността пълномощията на член на ЦИК да се прекратяват предсрочно по искане на предложилата го партия
или коалиция - ИМП подчертава, че противоречи на конституционните принципи на мандатността. Членовете на ЦИК, веднъж включени в
нейния състав, трябва да бъдат независими от субектите, които са ги номинирали. Вместо това, законодателят е възприел, че те са в пълна
политическа и партийна зависимост от излъчилата ги партия или коалиция.
КС установи противоконституционност на чл. 25, ал. 1, т. 6 от ИК.
2.6. Относно разпоредбите, че в чужбина се гласува с интегрална бюлетина без имената на кандидатите и без възможност за
преференциален вот - ИМП подкрепя искането на вносителите.
КС отхвърли искането на групата народни представители в тази му част.
2.7. Относно въведения по-висок праг за възстановяване на внесения предизборен депозит – ИМП аргументира, че този праг е пре-
комерно висок и потенциалната възможност безлихвеният депозит да не бъде възстановен нарушава принципа на политическия плурализъм.
КС установи противоконституционност  в частта относно думите “двe на сто”.
2.8. Относно провеждането на избори само в кметства, които отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за администра-
тивно-териториалното устройство - ИМП изтъква, че тази разпоредба създава възможност жителите на отделни кметства да бъдат лишени
от правото им на избор на кмет. Това противоречи на равенството пред закона и на принципите на една демократична и правова държава.
КС установи противоконституционност на § 16 от ИК.
2.9. Относно намаляването на броя на общинските съветници в общините над 30 000 души – ИМП подкрепя искането за противокон-
ституционност, защото значително се ограничава представителността на гражданите в общинските съвети. Редуцирането е извършено механи-
чно, което води до засилване на диспропорциите между различните общини.
КС установи противоконституционност на § 19, т. 2 от ИК.
2.10. Относно ограничаването на броя на зам.-кметовете - позицията на ИМП е, че броят на зам.-кметовете и техните функции са въпро-
си от местно значение, които следва да се решават в рамките на местното самоуправление, съобразно конкретните нужди на общината в от-
делните сектори на управлението и обществения живот и с финансовите средства, с които разполага общината.
КС установи противоконституционност на § 19, т. 7 от ИК.
2.11. Относно експериментално гласуване по електронен път - ИМП не споделя твърденията на групата депутати за противоконституци-
онност. Определянето на гласуването по електронен път като “експериментално” е във висока степен юридически непрецизно, но не противо-
речи на конституционните разпоредби. Не се нарушава и тайната на вота. Електронното гласуване е адекватна на съвременните реалности
възможност, която разширява и улеснява демократичното участие на гражданите, но само ако е ефикасно гарантирана тайната на вота. Ето
защо, би било особено положително за развитието на българската демократична система и законодателство, ако Конституционният съд на
България отправи т.нар. “конституционен апел” към законодателя за по-стриктно уреждане на тези въпроси в текущото законодателство от
гледна точка на правата на гражданите.
КС установи противоконституционност, но посочи, че “... е наясно, че електронното гласуване е адекватна на съвременните реалности
възможност, която разширява и улеснява участието на гражданите в изборите, но само ако ефикасно е гарантирана тайната на вота. За после-
дователното и трайно, а не експериментално въвеждане на електронното гласуване на избори е наложителна стриктна и прецизно синхрони-
зирана правна уредба, чрез която адекватно на конституционните принципи да се реализират избирателните права на гражданите и така из-
борите да легитимират държавното управление, основаващо се върху вота на избирателите, даден в честно и плуралистично състеза-
ние.”     (продължава на стр. 8)

 (от стр. 7)

3. К.дело № 5/2011:
Предмет на делото: § 55 от промените в НПК, за който се твърди, че е обнародван в “Държавен вестник”, без да е приет от НС
Становище на ИМП: Искането е неоснователно. В становището се прави щателен преглед на процедурата по внасянето и приемането на
поправките. Извършена е и съпоставка на стенографския протокол с видеозаписа на пленарното заседание. Изводът е, че няма разлика между
изразената законодателна воля и обнародвания текст.
 КС отхвърли искането на групата народни представители за установяване на противоконституционност на § 55 от ЗИД на НПК.

4. К.дело № 6/2011:
Предмет на делото: промените в Закона за съдебната власт и НПК.
Становище на ИМП:
4.1. Относно създаването на специализиран наказателен съд, специализирана прокуратура и следствен отдел към нея, както и
на особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните съдилища – липсват достатъчно аргументи за извънре-
ден характер на новосъздадените звена в съдебната власт. Подборът на магистратите и на съдебните заседатели следва като цяло общия ред.
Материалната подсъдност не дава основание за извод за извънреден характер. Очертана е специализация по отношение само на престъпната
дейност на организирани престъпни групи. Процесуалните правила не нарушават правото на защита и правото на справедлив процес.
С малки изключения (виж т. 4.4. и т. 4.5.) КС отхвърли искането на народните представители в тази му част.
4.2. Относно достъпа на членовете на ВСС до класифицирана информация. ИМП подкрепя искането, процесната норма противоречи на
принципа на независимост на съдебната власт, а също и на чл. 6 от ЕКЗПЧОС относно правото на справедлив процес, осъществяван от незави-
сим и безпристрастен съд.
КС обяви за противоконституционен 26а от ЗСВ.
4.3. Относно явното гласуване при назначаване на административен ръководител или на негов заместник.
ИМП посочва, че явното гласуване противоречи на чл. 131 от Конституцията. Изтъква се, че намаляването на гаранциите за безпристрастен
вот по важни кадрови решения противоречи на принципа за независима съдебна власт.
КС обяви за противоконституционен чл. 171, ал 1 от ЗСВ в частта “явно гласуване и”.
4.4. Относно задължението за явяване на участниците в процеса пред специализирания наказателен съд . Според ИМП с предви-
деното предимство на призоваването от специализиран наказателен съд спрямо призоваването от други съдилища се създават предпоставки
за нарушаване на гарантираното с чл. 56 от Конституцията право на защита.
КС съд обяви за противоконституционен чл. 411д, ал. 3 от НПК.
4.5. Относно ограничението в специализираните звена на съдебната власт да се назначават само действащи магистрати. ИМП
изтъква, че това допълнително условие води до неравно третиране на желаещите за заемане на тези длъжности, което противоречи на прин-
ципа на равенството на гражданите пред закона.
КС обяви за противоконституционен чл. 164, ал. 3 и 6 от ЗСВ в частта “съдия или прокурор, който”.

5. К.дело № 8/2011:
Предмет на делото: установяване противоконституционност и несъответствие с международни договори на промените в Закона за диплома-
тическата служба:
Становище на ИМП:
5.1. Относно разпоредбата, че дипломатическата служба планира, координира и осъществява външната политика, отношенията с другите
държави и участието на страната в международните правителствени организации, представя и защитава българските интереси в ЕС и НАТО и
осъществява официалните връзки с дипломатическия корпус в страната. В становището си ИМП посочва, че тази разпоредба е противоконсти-
туционна, защото дипломатическата служба няма самостоятелно значение за ръководството, координацията и цялостното осъществяване на
външната политика. Тя е специализирана администрация, която е подчинена на решенията и планирането на външната политика от конститу-
ционните органи, които отговарят за външната политика и международните отношения – президентът, правителството и Народното събрание.
КС обяви за противоконституционен чл. 3, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 4 от разглеждания закон.
5.2. Относно лустрационните текстове, забраняващи заемане на дипломатически длъжност от бивши сътрудници на ДС. ИМП, позововайки се
и на практиката на Съда в Страсбург, аргументира, че лустрационните текстове противоречат на принципа на правовата държава, на равноп-
равието на гражданите, и представляват дискриминация, въведена със закон. ИМП подчертава своята съпричастност към изцяло негативната
обществена, политическа и ценностна оценка за дейността на тоталитарните тайни служби и техния апарат, но изтъква, че това не може да се
смесва с въпроса за конституционните права на гражданите и да става основание за ограничаване на тези права в съвременното демократич-
но общество – позиция, която е имал повод за заяви и Съдът в Страсбург.
КС обяви лустрационните разпоредби за противоконституционни и несъответстващи на международните договори.

6. К.дело № 11/2011:
Предмет на делото: незаконност на избора на президент и вицепрезидент.
Становище на ИМП: Позовава се на критериите и стандартите за свободни и честни избори, установени в практиката на Съда в Страсбург и
в документите на ОССЕ, Съвета на Европа, Венецианската комисия и др. ИМП предлага делото да се гледа в открито заседание.
6.1. За понятието “законност на избора”. ИМП смята, че то е корелативно свързано с установеното в конституционната и международноправ-
ната доктрина и актове понятие за „свободни и честни избори”.  Законността на избора следва да се разглежда в пълнота – не просто като
спазване на нормите на ИК от административно и организационно-техническо гледище, а като съответствие на целия изборен процес с конс-
титуционните и международноправните изисквания за свободни честни избори.  Да се установи законността на даден избор, означава да се
установи дали са проведени свободни и честни избори, основани на всеобщо, равно, свободно, пряко и тайно избирателно право, дали избор-
ната администрация и другите държавни органи са прилагали действащото изборно законодателство по начин, че да гарантират свободния
характер на изборите и тяхната честност.
6.2. ИМП очертава следната предварителна оценка за тежестта на нарушенията на законността на изборите:
- Разкриването на тайната на вота е нарушение на един от петте стълба на европейското изборно наследство. Нарушаването й в един или
повече избирателни района чрез бюлетини, отпечатани на хартия с недостатъчна плътност, която позволява да се види подаденият вот на
избирателя, съставлява основание за обявяване на незаконността на изборите. Това нарушение не може да бъде санирано, има абсолютен
характер и би наложило произвеждането на повторни президентски избори.
- Нарушаването на задължението на държавата да състави коректни избирателни списъци, в резултат на което избиратели са били изключени
и техният брой е по-голям от разликата между спечелилия и загубилия на балотажа кандидат, съставлява основание за обявяване на незакон-
ност на изборите. Това нарушение не може да бъде санирано, има абсолютен характер и би наложило повторни президентски избори.
- При нарушения на пределния брой избиратели в секция и отчитането на резултати за дадена секция, които надхвърлят значително макси-
малния брой избиратели, които са могли да гласуват - всички протоколи, които сочат по-голям брой гласоподаватели следва да бъдат обявени
за незаконни. В случай че съвкупният резултат от секциите, които са с подобен ексцес води до промяна в окончателните резултати, изборите
следва да бъдат обявени за незаконни.
- Ако КС се натъкне на нарушения на принципа на свободни и честни избори, които не съставляват основание за незаконност на избора, но
засягат конституционни права на гражданите, ИМП предлага да бъдат използвани други средства на конституционното правосъдие, като нап-
ример – произнасяне ad hоc за противоконституционност на разпоредби от ИК; сезиране на главния прокурор при данни за изборни престъп-
ления; отправяне на „конституционен апел”, по аналогия с практиката на германския конституционен съд, за промени в ИК.
КС не проведе процес със събиране на всички доказателства и експертизи. Искането беше отхвърлено. Отправен беше конститу-
ционен апел за промени в изборното законодателство.

                             Адв.Виктор Симеонов
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http://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/2011/04/stan-ks-npk.pdf
http://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/2011/11/ks-sadvlast-final-6.pdf
http://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/2011/10/dipl-sluzhba.pdf
http://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/2011/12/kdelo-izbori-final.pdf


На 3 и 4 декември Институтът за модерна политика организира младежки дискусионен
форум на тема „Кое ме прави уязвим, онеправдан и зависим и кое ми помага да не бъда” в
Националния учебен център на БЧК в с. Лозен. В него се включиха победители и участни-
ци от конкурса за есета, организиран от ИМП през лятото на 2011 г. Проявата е част от
проекта „Чуй моя млад глас и го имай предвид!” в рамките на Програма “Дъга” на Фонда-
ция „Работилница за граждански инициативи”  и с финансовата подкрепа на Фондация
„Оук”-Щвейцария и Фондация „Велукс”, Дания.
В рамките на двудневната програма на форума, открит от председателя на ИМП Борислав
Цеков, бяха проведени интересни дискусии, интерактивни ролеви игри и гражданско жу-
ри. Сред засегнати теми бяха насилието в къщи и в училище, социализацията на децата в
съвременното общество, трябва ли родителите да имат непрекъснат достъп до записите на
училищните видеокамери, кое ни прави уязвими и как да избягаме от такива ситуации и
др.
Специални лектори бяха социологът Венелин Стойчев, юристите Емил Георгиев и Здравка
Кръстева и политологът Станимир Кискинов. Фасилитатори на форума бяха Ивилина Алек-
сиева, Милена Момчева и Сми-
лена Николова. През втория
ден в дискусиите се включи
Зора Генчева, член на Комисия-
та за защита от дискриминация.
Тя представи работата на инс-
титуцията и възможностите за
защита на индивидуалните пра-
ва в случаи на неравностойно
третиране и дискриминация.
Социологът и общински съвет-
ник от Пазарджик Илия Джам-
базов представи практиката по
прилагане на различни форми
на гражданско участие в мест-
ното самоуправление и възмож-
ността младите хора да влияят
върху решенията на властта.
                       Милена Момчева

„В сянката на финансовата криза“ е заглави-
ето на сборник с интересни икономически
анализи, публикуван от издателство „Сивас”.
То е създадено от авторитетния журналист и
международник Симеон Василев.

Книгата е част от издателката програма
"Световният гамбит" и беше представена
пред експерти, университетски преподавате-
ли, политици и представители на граждански
организации на 9 декември 2011 г. Органи-
затор беше германската либерална Фонда-
ция за свободата „Фридрих Науман”, а глед-
ни точки към повдигнатите теми представиха
Петер-Андреас Бохман и Аспарух Панов  от
фондацията и Светла Костадинова от Инсти-
тута за пазарна икономика. В събитието взе-
ха участие и редица представители на Инс-
титута за модерна политика, като Борислав
Цеков, Венелин Стойчев, Емил Георгиев,
Станимир Кискинов.

В книгата се анализират причините, струк-
турните и политически последствия от фи-
нансовата криза, от която следва да се нап-
равят стратегически изводи. Една от основ-

ните тези на автора д-р Петер Алтмикс е, че
понастоящем политиката оценява само симп-
томите, но не и опиращите се на правила
причини за финансовата криза.

В изследването се прави преглед и на възмо-
жностите за свободна международна банкова
система, за реформа на валутните системи и
изключителния монопол за емитиране на
книжни пари като основната причина за нес-
табилността.

Застъпена е тезата, че изкуственото увели-
чаване на паричното количество се извърш-
ва преди всичко от самите държатели на
парите, че то е вредно за търговията и ико-
номиката и може да бъде заплаха за цивили-
зацията.

Представено е виждането на австрийската
школа, че монопола на паричното предлага-
не на държавните централни банки и емити-
рането на книжни пари от страна търговски-
те банки чужди, носи гибел за свободните
пазари. “Калейдоскоп”

Модерна Библиотека:
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Институтът за модерна политика е незави-
сима организация (policy institute), която

осъществява системен мониторинг на
парламента и законодателството от гледи-
ще на гражданските права и принципите
на добро управление и участва в консти-

туционното правосъдие.
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“Калейдоскоп” е информационен бюлетин
на Института за модерна политика. Позо-

ваването задължително.

В СЯНКАТА НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА

Проекти

Повече за поредицата
“Световният гамбит” на из-
дателство “Сивас” ще наме-
рите на http://sivass.net/ и

в добрите книжарници.

ИМП ОРГАНИЗИРА МЛАДЕЖКИ ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

КалейDоскоп

Емблематичната флашмоб акция на Гражданската мрежа за
Модерен Пловдив, водена от Владо Дончев—в знак на солидарност

с журналиста Сашо Диков, който стана жертва на атентат.
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Пресконференция с “Граждански избор—
Модерна политика”- Пазарджик. Нашите

приятели спечелиха 3 мандата в ОбС

Представяне на доклада на ИМП за злоу-

потребата със СРС на конференция в

парламента организирана от председате-

ля на НС Цецка Цачева

Борислав Цеков връчва доклад на ИМП

на председателя на НС Цацка Цачева

Среща на ИМП с ПГ на “Коалиция за България” по
повод доклада на ИМП за злоупотребите със СРС

Посещение в парламента с победителите в
конкурса на ИМП за младежко есе

Студенти-социолози от СУ “Св.Климент Ох-

ридски” получават сертификати за успешен

стаж в ИМП

Пресконференция в подкрепа на

Гражданската мрежа за Модерен

Сливен, спечелила 2 мандата в ОбС

Обсъждане на поредния

мониторингов доклад на ИМП с

парламентарното ръководство

      ИМП Галерия 2011

Публично представяне на

доклад на ИМП

ИМП стана основа на кампанията

на гражданския кандидат Кунева



На 3 и 4 декември Институтът за модерна политика организира младежки дискусионен
форум на тема „Кое ме прави уязвим, онеправдан и зависим и кое ми помага да не бъда” в
Националния учебен център на БЧК в с. Лозен. В него се включиха победители и участни-
ци от конкурса за есета, организиран от ИМП през лятото на 2011 г. Проявата е част от
проекта „Чуй моя млад глас и го имай предвид!” в рамките на Програма “Дъга” на Фонда-
ция „Работилница за граждански инициативи”  и с финансовата подкрепа на Фондация
„Оук”-Щвейцария и Фондация „Велукс”, Дания.
В рамките на двудневната програма на форума, открит от председателя на ИМП Борислав
Цеков, бяха проведени интересни дискусии, интерактивни ролеви игри и гражданско жу-
ри. Сред засегнати теми бяха насилието в къщи и в училище, социализацията на децата в
съвременното общество, трябва ли родителите да имат непрекъснат достъп до записите на
училищните видеокамери, кое ни прави уязвими и как да избягаме от такива ситуации и
др.
Специални лектори бяха социологът Венелин Стойчев, юристите Емил Георгиев и Здравка
Кръстева и политологът Станимир Кискинов. Фасилитатори на форума бяха Ивилина Алек-
сиева, Милена Момчева и Сми-
лена Николова. През втория
ден в дискусиите се включи
Зора Генчева, член на Комисия-
та за защита от дискриминация.
Тя представи работата на инс-
титуцията и възможностите за
защита на индивидуалните пра-
ва в случаи на неравностойно
третиране и дискриминация.
Социологът и общински съвет-
ник от Пазарджик Илия Джам-
базов представи практиката по
прилагане на различни форми
на гражданско участие в мест-
ното самоуправление и възмож-
ността младите хора да влияят
върху решенията на властта.
                       Милена Момчева

„В сянката на финансовата криза“ е заглави-
ето на сборник с интересни икономически
анализи, публикуван от издателство „Сивас”.
То е създадено от авторитетния журналист и
международник Симеон Василев.

Книгата е част от издателката програма
"Световният гамбит" и беше представена
пред експерти, университетски преподавате-
ли, политици и представители на граждански
организации на 9 декември 2011 г. Органи-
затор беше германската либерална Фонда-
ция за свободата „Фридрих Науман”, а глед-
ни точки към повдигнатите теми представиха
Петер-Андреас Бохман и Аспарух Панов  от
фондацията и Светла Костадинова от Инсти-
тута за пазарна икономика. В събитието взе-
ха участие и редица представители на Инс-
титута за модерна политика, като Борислав
Цеков, Венелин Стойчев, Емил Георгиев,
Станимир Кискинов.

В книгата се анализират причините, струк-
турните и политически последствия от фи-
нансовата криза, от която следва да се нап-
равят стратегически изводи. Една от основ-

ните тези на автора д-р Петер Алтмикс е, че
понастоящем политиката оценява само симп-
томите, но не и опиращите се на правила
причини за финансовата криза.

В изследването се прави преглед и на възмо-
жностите за свободна международна банкова
система, за реформа на валутните системи и
изключителния монопол за емитиране на
книжни пари като основната причина за нес-
табилността.

Застъпена е тезата, че изкуственото увели-
чаване на паричното количество се извърш-
ва преди всичко от самите държатели на
парите, че то е вредно за търговията и ико-
номиката и може да бъде заплаха за цивили-
зацията.

Представено е виждането на австрийската
школа, че монопола на паричното предлага-
не на държавните централни банки и емити-
рането на книжни пари от страна търговски-
те банки чужди, носи гибел за свободните
пазари. “Калейдоскоп”

Модерна Библиотека:

КалейDоскоп11

Институтът за модерна политика е незави-
сима организация (policy institute), която

осъществява системен мониторинг на
парламента и законодателството от гледи-
ще на гражданските права и принципите
на добро управление и участва в консти-

туционното правосъдие.

Офис: София, ул. ”Аксаков” № 52

тел. +359/2 988 53 86

е-mail: imp@europe.com

Редколегия:
Борислав Цеков
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Смилена Николова
Славея Чолакова
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Владимир Дончев

В СЯНКАТА НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА

Проекти

Повече за поредицата
“Световният гамбит” на из-

ИМП ОРГАНИЗИРА МЛАДЕЖКИ ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

КалейDоскоп

Емблематичната флашмоб акция на Гражданската мрежа за
Модерен Пловдив, водена от Владо Дончев—в знак на солидарност

с журналиста Сашо Диков, който стана жертва на атентат.
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Пресконференция с “Граждански избор—
Модерна политика”- Пазарджик. Нашите

приятели спечелиха 3 мандата в ОбС

Представяне на доклада на ИМП за злоу-

потребата със СРС на конференция в

парламента организирана от председате-

ля на НС Цецка Цачева

Борислав Цеков връчва доклад на ИМП

на председателя на НС Цацка Цачева

Среща на ИМП с ПГ на “Коалиция за България” по
повод доклада на ИМП за злоупотребите със СРС

Посещение в парламента с победителите в
конкурса на ИМП за младежко есе

Студенти-социолози от СУ “Св.Климент Ох-

ридски” получават сертификати за успешен

стаж в ИМП

Пресконференция в подкрепа на

Гражданската мрежа за Модерен

Сливен, спечелила 2 мандата в ОбС

Обсъждане на поредния

мониторингов доклад на ИМП с

парламентарното ръководство

      ИМП Галерия 2011

Публично представяне на

доклад на ИМП

ИМП стана основа на кампанията

на гражданския кандидат Кунева

дателство “Сивас” ще наме-
рите на http://sivass.net/ и

в добрите книжарници.

“Калейдоскоп” е месечен електронен 
бюлетинна Института за модерна 

политика. Позоваването задължително.

http://sivass.net
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