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УВОД
Какъв да бъде българският президент? Висок, тъмнокос, синеок? Да
споделя лявата идеология, либералната, дясната? Или най-важното е
да бъде родолюбец и вещо да управлява външната политика на една
малка страна, често пъти притискана от интересите на велики сили?
Как трябва да се държи президентът по време на вътрешнополитически кризи и разполага ли с достатъчно правомощия, за да „обуздава“
партийните страсти? Какъв отпечатък сложи върху президентската
институция Росен Плевнелиев и оправда ли очакванията на българските избиратели?
Отговори на тези въпроси потърси Институтът за стратегии и
анализи (ИСА) в годината на шестите президентски избори в страната, които предстоят през есента на 2016-а.
Кръглата маса на тема „Идеалният президент на България през погледа на младите българи“ събра изтъкнати лектори и участници.
По време на дискусията се чуха различни гледни точки и интересни
становища, които засягат сърцевината на новата българска Конституция, както и важните качества на държавния глава в условията на
парламентарна република.
Своите мнения споделиха видни български конституционалсти
като проф. д-р Пенчо Пенев, проф. Снежана Начева, проф. Димитър
Гочев; изтъкнати юристи, които са надграждали своя опит и знания с
участие в активната политика като проф. Огнян Герджиков – председател на 39-то Народно събрание, дългогодишната депутатка Екатерина Михайлова, доц. Атанас Семов; историци като проф. Трендафил
Митев, доц. Йордан Величков, проф. Димитър Иванов.
Особено ценно бе виждането на президента (2002-2012) Георги Първанов – единственият държавен глава в най-новата ни история с два
последователни мандата начело на президентската институция.
На дискусията бе представено изследване на ИСА сред студентската младеж, което очертава профила на идеалния президент, на когото младите биха дали своето доверие.
Резултатите от проучването очертаха президента и като политически продукт по силата на прекия вот, но и категорично потвърдиха, че представата за добър държавник се определя от предизвикателствата на времето и от способността му да работи в интерес на
нацията и обществото.
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ
Обобщавайки идеите и гледните точки, изразени на кръглата маса,
ИСА предлага на вниманието на политическия и правен елит на България редица изводи.



Най-ценното качество на президента според студентската
младеж е патриотизмът. Оценките са категорични - търси се нов
кандидат, който е антипод на действащия президент. Сегашният
държавен глава създава контраста, по който се ориентира политическият пазар през 2016-а. В очите на младежта неговият образ се разминава с представите за президент на България. Анкетираните, поставили ясното условие за родолюбие и независимост от великите сили,
го свързват с изострените геополитически отношения, започнали с
безпрецедентната мигрантска вълна към Европа.



Настроенията в българското общество, дори сред младите
гласоподаватели, са консервативни. Преобладаващите предпочитания за държавен глава са да бъде мъж, семеен, с две и повече деца.

 България е държавата с парламентарен модел на управление, къ-

дето президентът има най-много правомощия. Те са свързани с прекия избор от суверена.

 Конституционните изисквания пред държавния глава – да
е живял през последните пет години в страната и да е български
гражданин по рождение, са анахронизъм в съвременния свят. При
бъдеща промяна в основния закон те трябва да отпаднат.
 Конституцията не забранява членството на държавния глава в

политическа партия – правен абсурд, който трябва да бъде премахнат от основния закон.



Президентът не трябва да има законодателна инициатива,
въпреки появата на подобни идеи. Това би нарушило тежко баланса
между властите.

 Мнозинство от 2/3 за преодоляване на президентско вето би

поставило правителството и парламентарното мнозинство пред невъзможността да управляват.

 Президентът трябва да има възможност да провежда референИнститут за стратегии и анализи
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дум без санкцията на парламента.



Прекият избор поставя високи изисквания за качествата и възможностите на държавния глава. Президентската институция е личностна. Надпартийност и независимост във външната политика са
задължителни условия за успеха на един президентски мандат.

 Най-важна е ролята на президента в решаването на политическите кризи. Назначаването на две или три служебни правителства
в рамките на един мандат не е добра атестация за президентската
институция. Това е знак, че не е използвала докрай възможностите за
овладяване на кризата преди нуждата от служебен кабинет.
 Непрекият избор на държавен глава има редица предимства. Не-

говата реализация обаче минава през основна промяна в Конституцията и модела на управление в България. Сегашният конституционен
модел не е изчерпал своите възможности.
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ИДЕАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ
СПОРЕД СТУДЕНТСКАТА
МЛАДЕЖ
“Търси се нов кандидат, който е антипод на действащия
президент. Той създава контраста, по който се ориентира
политическият пазар в момента. В очите на младежта
неговият образ се разминава с представите за президент
на България.”

Д-р Калоян Методиев
Таня Джоева
Данни за изследването
Във връзка с предстоящите президентски избори в България, „Институтът за стратегии и анализи“ (ИСА) проведе кратко социологическо проучване на тема „Идеалният президент“ сред студенти, обучаващи се в български университети. Целта на изследването е да се
установят нагласите на студентската младеж към президентската
институция и по-специално към личността на президента.
Резултатите от проучването дават възможност да се очертаят
физическите данни и личностните качества, които трябва да притежава следващият български президент.
Избрахме за обект на изследване групата на студентите, защото
от техните среди би трябвало да се рекрутира бъдещият елит на
страната във всяка една обществена сфера. Интервюираните попадат във възрастовата група от 19 до 30 години.
Информацията, която сме събрали, включва представите за пол,
възраст, образование, владеенето на чужди езици, ръст, семейно положение, външен вид (включително облекло), качества, които трябва да
притежава бъдещият държавен глава.
Отбелязваме и немалкия брой откази за интервюиране (около
30 %) – коментарите варират от мръсна работа, не искам да чувам за
политика и т.н. Това също е проблем за обществото.

I. ПОЛ

Данните по отношение на пола на бъдещия български президент са
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недвусмислени. Патриархалните нагласи са ясно изразени.
Мъж – 75 %
Жена – 20 %
Полът няма значение - 5 %

II. ВЪЗРАСТ

Възраст на бъдещия държавен глава:
под 40 г. - 5 %
от 40 до 45 г. - 52 %
от 46 до 50 г. – 33 %
от 51 до 55 – 6 %
от 56 до 60 г. – 3 %
над 60 г. - 1 %
85 % от интервюираните искат да е между 40 и 50-годишна възраст.
Нещо, което прави впечатление тук. Мнозина не познават изискването за възраст за заемане на поста (съгласно чл.92, ал. 2 от Конституцията на РБ „За президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който отговаря на условията за
избиране на народен представител и е живял последните пет години
в страната“). Някои респонденти посочват 35-40 години. Отдаваме
това и на липсващото гражданско образование в началните и средни
училища.

III. ОБРАЗОВАНИЕ

ВИСШЕ – 97 %
Най-предпочитани специалности и професии:
Национална сигурност и висше военно – 15.6 %
Политология – 14.4 %
Право – 13.8 %
Икономика и финанси – 13.8 %
Хуманитарни и обществени науки – 4.9 %
Международни отношения – 4 %
Психология – 2.4 %
История – 2.4 %
Други – 7.7 % (филолог, актьор, инженер, културолог, социолог, архитект, спортист)
Не посочили – 21 %

IV. ЕЗИЦИ

За 99.2 % от анкетираните бъдещият президент трябва да говори чужди езици, забележете, не език, а езици. Студентите смятат, че
държавният глава трябва да говори задължително два чужди езика,
като в отделни анкети изрично се подчертава необходимостта от
владеенето на поне 3-4 езика.
Институт за стратегии и анализи
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Абсолютната доминация е на английския език. Много голяма част
от интервюираните са на мнение, че президентът трябва да говори
английски език. Той е задължителна норма, без която съвременната комуникация не може.
Любопитно е второто място за руски език. И това при положение, че това са поколения, родени след промените, при които руският
език не е изучаван в училище. Плътно зад него идва немският. Прави
впечатление, че най-често срещаната комбинация е „английски, руски,
немски“.
На четвърто място е френският. Отбелязваме факта, че се посочват и източни езици – китайски, японски, арабски. Макар и незначителни на общия фон те са показателни за влиянието на тези държави и
новото възприятие на Изтока в България.
Английски – 68 %
Руски – 35 %
Немски – 33 %
Френски – 9 %

V. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
Семеен/Семейна – 72.5 %
Несемеен/Несемейна – 10.5 %
Няма Значение – 10.5 %
Без Отговор – 6.5 %

От отговорилите на въпроса: „Колко деца се вписват в представата Ви за семейното положение на президента?“:
Едно дете – 17 %
Две и/или повече деца – 83 %
Без деца – 0 %
Данните са категорични: президентът трябва да е семеен. Съжителството без брак все още не присъства като опция в представите
дори на младите.
Бележка: В част от въпросите за семейното положение специално
е отбелязано: щастливо семейство, стабилно семейство, семейство
за пример.

VI. ВЪНШЕН ВИД

Информацията за външния вид има количествен и качествен характер.
Мъж
Преобладаващите предпочитания при мъжете са за тъмна коса,
най-често кестенява, тъмни очи, най-често кафяви, късо подстриган,
леко прошарен (това е много често срещано изискване), обръснат,
Институт за стратегии и анализи
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строен, стегнат, без корем, с респектиращ глас, облеклото е задължително елегантно, стилно, с костюм, спортно-елегантно също се среща като отговор. Отбелязваме израза „стил и класика в едно“.
Цитати: „Типично български черти“, „Да изглежда като българин“.
Или: „Да носи българска носия, когато е на срещите с великите лидери.“
170 – 179 см. – 22 %
180 – 189 см. – 68 %
Над 190 - 10 %
Жена
Тъмна и дълга коса (черна, кестенява, червенокоса), светли очи ,
приятно излъчване, усмихната, стройна, средно-нормално телосложение (леко наднормено тегло, на други места да е слаба), костюми, очила, елегантна, представителна. Цитат: „минимум бижута, лек грим,
не много високи обувки“.
Под 160 см. - 4 %
160-169 см. – 25 %
170-179 см. – 57 %
180-189 см. – 14 %
За 14 % от общия брой на анкетираните ръстът няма значение.

VII. КАЧЕСТВА

Патриот (родолюбец, националист) – 39 %
Цитати: „Да брани нашата мила България“; „Да отстоява суверенитета и интересите на нацията си, а не да се покорява на въздействието отвън“; „Да не се влияе от чужди интереси и политики“; „Да
държи на своите изисквания, а не да слуша по-големите държави“.
Харизматичен – 22 %
Добър оратор (комуникатор, да говори добре ) – 14 %
Некорумпиран (честен, неподкупен) – 12 %
Други неща, които се открояват като предпочитания са: лидерски
качества, да има чувство за хумор, авторитет, да излъчва решителност, твърдост и сила, да бъде уверен, справедлив, много често - да е
дипломат
Често срещано искане е да е „народен човек“. Начинът на транспортиране също се среща на няколко места – от велосипед до градски
транспорт. Искането е от време на време да слиза от служебния автомобил.

Изводи:

Идеалният президент е мъж, на възраст между 40 и 50 години, семеен с поне две деца, висок, кестеняв, късо подстриган и леко прошарен,
висшист, владеещ поне два езика (английски и руски), патриот, честен
(некорумпиран), елегантен.
Оценките са категорични – търси се нов кандидат, който е антипод на действащия президент. От анкетите не споделяме информаИнститут за стратегии и анализи
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ции за настоящия държавен глава, за да запазим достойнството му. Но
той създава контраста, по който се ориентира политическият пазар
в момента. В очите на младежта неговият образ се разминава с представите за президент на България.
Бележка
Изследването е непредставително, от типа на отзовалите се. Общият брой на интервюираните лица е 123. Методиката на регистрацията на първичната информация е интервю. Периодът на провеждане на изследването е от 15.03.2016 г. до 30.03.2016 г.
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ПРЕЗИДЕНТЪТ – НАД
50-ГОДИШЕН, НАДПАРТИЕН,
С УСЕЩАНЕ ЗА ДЪРЖАВНОСТ.
„БАЩА НА НАЦИЯТА“?
МОЖЕ, НО НЕ ПРИЖИВЕ
„Президентската институция е замислена като гарант
срещу узурпирането на власт и като вълнолом при тежки
политически бури.“
„Идеалният президент трябва да е ситуиран над лявото,
над дясното и центъра. Накратко – надпартиен. Да е
социално чувствителен и да има усещане за държавност.“

Проф. д-р Огнян Герджиков,

Председател на 39-ото Народно събрание
Искам, преди всичко, да поздравя организаторите за чудесната инициатива и интересната тема на кръглата маса. И най-вече - за точния
подбор на лекторите.
Темата за „идеалния президент“ е адресирана до младите българи.
Понеже и аз се чувствам млад, ме налита, преди да мина по съществото на моето изложение, да щрихирам част от профила на идеалния
президент така, както аз си го представям. Някои от изискванията
може да ви се сторят дискриминационни, но са си мои виждания. И
така:
Идеалният президент трябва да е мъж!!!... или жена!!! Не знам дали
виждате в това изискване дискриминационен елемент. Но и да виждате, за мен не бива президентът ни да не е МЪЖ... или ЖЕНА;
На второ място, идеалният президент трябва да е във възрастовия диапазон 50-70 години. Тук се разминавам тотално с нагласата
на младите българи. Когато престанат да са толкова млади, ще почнат да мислят по-различно, в смисъл на по-зряло. На нас не ни трябва
невръстен президент, тоест – под 50 години.
Трябва да е семеен, с две или три деца. Полът на децата е без значение, но трябва да имат пол;
Да е с висше образование, за предпочитане – хуманитарно, в шиИнститут за стратегии и анализи
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рокия смисъл на думата. Но да не е с повече висши образования, че се
комплексирам;
Да владее, на първо място, български, след това - и английски език,
както и още поне един чужд език – по избор;
Да е равноотдалечен от лявото и от дясното политическо пространство, както и от центъра. Ако ви затруднява как би изглеждало
това геометрически, представете си го стереометрически. Просто
трябва да е ситуиран над лявото, над дясното и центъра. На това му
викат – надпартийност.
И понеже стана реч за надпартийност, идеалният президент трябва не само да не е бил активен член на БКП – т.е. партиен секретар, но
и да не е бил, и особено да не е, председател на действаща партия.
Да е 99% демократ. Ако попитате защо не 100%, ще ви кажа. Демокрацията не е идеалният модел. Казвали са го по-умни от мен. Твърди
се обаче, че по-добър модел няма. Може и да няма, но това не означава,
че демокрацията трябва да се фетишизира. Не трябва, понеже основният проблем на демокрацията е, че при нея въпросите се решават с
мнозинство, а е доказано, че умните са малцинство.
Идеалният президент според мен трябва още:

 да не е бил свързан с Държавна сигурност – нито като щатен,
нито като извънщатен служител. Но и да не е от много пострадалите
от ДС, за да не се е озлобил;


да е социално чувствителен, но без да демонстрира сиромахомилство;

 да не мрази, да не завижда и да избягва конфронтациите, доколкото това е възможно;


да не отрича и да не оплюва предишни лидери. А да се стреми
да надгражда;

 да има усещане за държавност.
Ако ви затруднява съдържанието на последното споменато изискване, ще ви го илюстрирам с пример от моя опит. През 2003 година
съм с официална делегация на посещение в САЩ. Правителственият самолет е готов да излети от летище „Кенеди”. До самолета са строени
тогавашният ни посланик във Вашингтон заедно с част от екипа от
5-6 души. Подредени са в права редица и чакат да изпратят правителствения самолет на България. Но той не излита. Минават 5 минути, 10
минути, 15 минути, 20 минути! Стори ми се цяла вечност. Оказва се,
че се чака да кацне самолетът на вицепрезидента Дик Чейни. А според
правилата, когато каца или излита самолета на президента или вицепрезидента, друг самолет от пистата не може да излети. И хората
Институт за стратегии и анализи
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от посолството стояха, строени в права редица, оказвайки уважение
на българския герб. Това наричам аз усещане за държавност.
След като очертах идеалния президент такъв, какъвто го виждам,
нека да се опитам да дам поне някакъв отговор на заявеното в темата на изложението ми: Ролите на президента – баща на нацията, балансьор между властите или говорител на обществените интереси.
За предпочитане би било – изразител на обществените интереси. А
пропо, формулировката на темата ми я предложиха организаторите.
И аз от уважение към тях, не я промених.

БАЩА НА НАЦИЯТА
Определението „баща на нацията” има корените си в древността
- Pater Patriae (Баща на отечеството) — древноримска почетна титла, давана от Сената за изключителни заслуги пред Републиката или
Империята. За първи път тази титла е дадена на политика и оратор
от периода на Късната Република Марк Тулий Цицерон. В по-ново време
подобна титла се присъжда на представителни органи на властта в
много, основно европейски, страни. Но не само. Признати за Бащи на
отечеството, на нацията или на народа са били Кемал Ататюрк, Махатма Ганди, Джордж Вашингтон, Петър Първи и много други.
Но като се каже баща на нацията, на отечеството и други подобни, у мен първо изпъква образът на Йосиф Висарионович. Той е бил определян и като „велик водач“.
Така наречените „велики водачи“ са имали амбициите да са бащи на
нацията. Те са феномен, свързан с тоталитарните режими.
За тях са характерни неограничената политическа и военна власт,
както и усилена пропагандна дейност в тяхна полза (портрети с лика
им, паметници, банкноти, медали и всякакви други почти религиозни
изрази на преданост). Затова се титулуват „Вожд и учител“, „Баща на
нацията“, „Баща на народите“ и други подобни. Освен Сталин, обект
на подобно отношение стават диктатори като Хитлер, Ким Ир Сен,
Йосип Броз Тито, Мао Дзедун.
Няма да забравя, когато почина Сталин. Аз бях в навечерието на
моята 7-годишнина, когато с гробовен глас по радиото съобщиха, че
е починал „бащата на народите“ Йосиф Висарионович. Аз излязох на
балкона и се почувствах абсолютен сирак. Казвам го сериозно, без капка
ирония. В моята малка детска глава това е било нещо много страшно.
Представете си как сме били зомбирани от детска възраст, че щом
този човек го няма, светът вече свършва. Завиха сирените.

БАЛАНСЬОР МЕЖДУ ВЛАСТИТЕ
Институцията „президент“ е израз на осъзнатата необходимост
за баланс между институциите. Разделението на властите по необходимост предпоставя известно противоборство между тях, както и
Институт за стратегии и анализи
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опити едни на други да си оказват влияние и натиск. Най-вече - изпълнителната власт. Тя се опитва да командва законодателната, както
и да се намесва в действията на съдебната, преди всичко чрез определяне на кадрите в нея. Въпреки че по Конституция съдебната власт
трябва да е независима. Подчинена само и единствено на закона.
Президентската институция е замислена като гарант срещу
узурпирането на власт и като вълнолом при тежки политически
бури. Харесвам подобна роля на президента.

ГОВОРИТЕЛ ИЛИ ИЗРАЗИТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ
Общественият интерес е категория на правото и на социологията. Първо на правото, понеже е по-стара наука от социологията. Още
според римското право зад всяко субективно право трябва да има
признат интерес от упражняването му. Общественият интерес е понятие относимо до "всеобщото благополучие" или "всеобщото благоденствие". Колкото и абстрактни да са тези понятия, под обществен
интерес следва да се разбира признатия по силата на правото интерес на обществото да защитава и отстоява своите права и свободи
от неблагоприятни за социума като цяло управленски решения.
Следователно президентът би трябвало, опитвайки се да бъде балансьор между властите, да го прави не самоцелно, а в защита на
обществения интерес.
Ако се опитам да обобщя казаното до тук, то ще звучи по следния начин: Баща на нацията само по себе си звучи примамливо, но наред с добрите исторически примери, терминът, в известна степен, е
компрометиран. Справка: „Бащата на народите – Йосиф Висарионович
Сталин.“
Балансьор между властите и говорител на обществените интереси – тези функции донякъде се припокриват, но повече – допълват.
Затова нека идеалът ни за президент обладава и двете – и да е
балансьор между властите, и изразител на обществените интереси. А ако може да си извоюва и почетната титла „баща на нацията”, още по-добре. Но не приживе. Защото може да се изроди в култ
към личността.
Надявам се, организаторите да запознаят кандидат президентите
с това, което чухте.
Благодаря Ви за вниманието!
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ПЪЛНОМОЩИЯТА
СА ДОСТАТЪЧНИ НО,
ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА НЕ БИВА
ДА Е ЧЛЕН НА ПОЛИТИЧЕСКА
ПАРТИЯ
„В президентската република е недопустимо
президентът да има законодателна инициатива. С това
право го вкарваме в партийно-политическата машина.“
„Държавният глава трябва да може да иска провеждането
на референдум без санкцията на Народното събрание. Той
има зад себе си легитимацията на суверена.“

Проф. д-р Пенчо Пенев,

член на Конституционния съд (1991-1997)
Как се оформи моделът на президентската институция в България през 1991 година?
Преди да отговоря на този въпрос позволете една кратка историческа справка. Институционалният проблем за държавния глава възниква
след историческия край на абсолютната монархия и необходимостта
държавното устройство да има фигура с комуникативни, балансиращи и относително неутрални позиции, за да може да координира и да
проявява функции, свързани с интегритета и представителността на
нацията. Началото е поставено по времето на френската революция
и в момента имаме изключително разнообразни по съдържание форми
на фигурата „държавен глава“ в световен мащаб.
Кои са те?
Моделът на абсолютната монархия вече не е актуален, но има
две държави, където той още съществува – Саудитска Арабия и Бруней.
Моделът на конституционната, по-късно на парламентарната
монархия – това са моделите на парламентарна монархия в европейските държави като Дания, Швеция, Холандия, Англия. При тях монархът има подчертано представителни функции. Силно изявена е интегристката функция, комуникативната и донякъде – балансиращата.
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Моделът на президентската република. Емблематичен пример са
Съединените американска щати. Президентът там не е балансьор, не
е само комуникатор, той оглявава изпълнителната власт, с други думи
той е носител на върховенството на една от трите власти. Подобни
модели имат Мексико, Бразилия, Русия.
При полупрезидентската република президентът в качеството
си на държавен глава има редица функции, свързани с функционирането
изпълнителната власт, обикновено - съвместно с министър-председателя. Типичен пример е Франция, както и Португалия, Полша, Румъния.
Следващият типизиран модел е моделът на парламентарната република. Това е моделът, който последното Велико народно събрание
прие за държавното устройство на България. Той е преобладаващ за европейските страни и в него има две фигури за държавен глава. В едната система той има представителни, комуникативни, интегристки
функции – олицетворява единството на нацията, комуникира, балансир. Толкова. Това са моделите в Германия, Италия, Унгария, Словения.
Във втората система към тези три функции има още много други,
разпределени обаче не към една от трите власти, а свързани с всяка
една от тях в определена степен. Те са балансиращи, арбитриращи,
контролиращи, заместващи.
Като депутат във ВНС и като министър на правосъдието съм
участвал през 1991 г. в процеса на разрешаването на дилемата към кой
модел да се насочи България след промяната.
Мисля, че правилно се ориентирахме към втория по вид модел на
държавен глава, свързан с парламентарната република. Тогава не можехме да ползваме жизнеутвърждаващ, традиционен опит. Първо, защото по Търновската конституция монархът беше доминиращо свързан
със законодателната и особено с изпълнителната власт, макар че държавното устройство не беше от типа абсолютна монархия. Второ,
защото при тоталитарния период имахме колективно ръководство
в позицията на държавен глава – президиума на Народното събрание,
по-късно - Държавен съвет. Там имаше колективен орган, който взимаше решения, личната отговорност донякъде отиваше на втори план,
макар че на всички беше ясно кой управлява.
Така, поради липсата на традиционен опит, през 1991 г. трябваше
да се ориентираме около демократичните европейски модели, които
вече съществуваха. Изборът, както казах, беше правилен. На президента се дадоха повече правомощия от традиционно присъщите на
държавен глава при парламентарна република. Не копирахме опита на
една отделна страна, взехме определени правомощия, които в различните системи бяха свързани с различни европейски демокрации. 25-годишното съществуване на нашата президентска институция доказа,
че сме били прави.
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Имаме президент, който освен трите функции - комуникативната, интегристката и олицетворението на единството на нацията,
има редица правомощия, насочени към всяка една от трите власти.
Към законодателната - отлагателното вето, възможността да
инициира промени в конституцията, да отправя обръщения, използвайки трибуната на Народното събрание, да сезира Конституционния
съд тогава, когато намери противоконституционност на закони или
други актове на парламента.
Към съдебната власт – нашата конституция не въздигна президента в гарант за независимостта на съдебната власг, така както
е във френската. Но при добро използване на инструментариума на
правомощията си, той би могъл да се превърне в такъв. Държавният
глава не председателства ВСС или колегиите, но подписва указ за назначаване на висшите длъжности в системата – председателите на
ВКС, ВАС и главния прокурор. Считам, че тук трябва да има корекция
в конституцията и това право да не бъде ограничавано. Не отива на
един държавен глава да действа като обвързана администрация тогава, когато ВСС повтори предложенията си за тримата големи. Държавният глава трябва да има правото да ги връща дотогава, докато
не се разберат – така както се назначават дипломатическия корпус и
висшия команден състав. Няма логика и конституционно обяснение за
задължението да подписва повтореното предложение.
Най-много са правомощията на президента по отношение на изпълнителната власт, някои от които изпълнява съвместно с нея: в
сферата на отбраната, на външната политика, на сигурността. Такива са назначаване на дипломатическия корпус, на висшия команден
състав, свикване на Консултативния съвет за национална сигурност,
който макар и консултативен е важен форум. Към тези правомощия
трябва да прибавим най-важната, която е свързана със заместващата
функция при кризисни ситуцаии: може да обявява военно или друго извънредно положение (свиква се Народното събрание да го одобри, но
президентът е инициатор). Стигаме и до най-същественото правомощия – при парламентарна криза той назначава служебен кабинет, за
който отговаря политически - сам назначава и сам ръководи държавата в тези 2-3 месеца на политическа криза. Това е изключително важно
правомощие, насочено към изпълнителната власт.
Президентът има и редица самостоятелни правомощия – правото
да помилва, да дава убежище, да дава и лишава от българско гражданство, да опрощава несъбираеми вземания.
Ако трябва да обобщя, от гледна точка на избрания модел

ние сме дали на президента достатъчно
правомощия.
Твърдя, че може би сме държавата с парламентарен модел, където
той има най-много правомощия. Те са свързани с начина, по който той
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трябва да получи своята легитимност. Затова беше предвиден прекият избор от суверена.
Уредбата, разбира се, има своите грешки и недостатъци. Съществуват разпоредби в конституцията, които по мое дълбоко убеждение трябва да отпаднат.
Кои са те?
На първо място са двете изисквания за избираемост на държавния глава. Да е живял в България през последните пет години вече
звучи ужасно архаично. Ние сме демократична и отворена държава,
член на ЕС. Имаме млади и способни хора, които пътуват, мобилни са.
Преди години изискването беше политически мотивирано и си изигра
ролята, ако си припомним решението на КС, което не позволи на Симеон Сакскобургготски да се кандидатира за президент. Георги Пирински
пък бе спрян от изискване за гражданство по рождение.
Изискването да е навършил 40 години трябва да остане, според
мен, тъй като президентът трябва да има житейски опит.
Третото, което трябва да отпадне, защото е пълен анахронизъм
на естеството на институцията, това е възможността да бъде член
на политическа партия. Държавният глава не може само да бъде в
ръководството на партия, но може да е член на политическа партия. Откъде накъде?! Той олицетворява единството на нацията, а
ще бъде подчинен на партийна програма, партиен устав. Как така?!
Досега ние нямахме проблем, защото предишните президенти замразяваха партийното си членство или се отказваха от него, а настоящият формално не е член на партията. Но такъв текст не трябва
да има в конституцията. Той действа срещу основното качество на
президента да олицетворява единството на нацията.
Още един пропуск трябва да бъде запълнен. В конституцията няма
основание за предсрочно прекратяване на мандата на президента поради неизбираемост или несъвместимост. Това е недопустимо. Такъв
текст има за народните представители, за конституционните съдии,
но не и за президента и вицепрезидента. Абсолютен пропуск! Прилича
на пазарлък, на компенсанция за двете изисквания за неизбираемост за
петте години и месторождението. Такъв текст трябва да се приеме,
действа дисциплиниращо, има го за всички висши държавни длъжности
не само в България, а и в Европа.
На обсъждане са подложени и други, нови правомощия на президента при сега съществуващата система на парламентарна република. С
по две думи ще кажа моето мнение по всяко едно от тях.
Започвам с най-актуалното от тях - така нареченото „джобно
вето“. Министърът на правосъдието каза, че президентът нямало да
наложи вето за повишаването на заплатите на членовете на ВСС, заИнститут за стратегии и анализи
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щото ще се изпусне срока за закона за съдебната власт. По този повод
каза също, че при бъдещо изменение на конституцията ще мислим за
възможността

президентът да може да налага частично
вето
и промулгация на закона в останалата му част. Моят коментар: За
Бога, недейте от такива частни случаи веднага да пипаме конституцията. Промулгацията е единен акт, свързан с влизането на закона
в сила като нормативен акт, като комплекс от норми. Ако направите
от промулгацията прекъснат процес за влизане в сила на закона на части, това означава да създадете проблеми в действието на закона, а
това, което ще мине през ветото, може да се „кара“ с онова, което
вече е промулгирано и влязло в сила.
Казва се също: да дадем на президента право на законодателна инициатива. Идеята много се дискутира и има много привърженици. Против съм. Но не заради масово съществуващото мнение, че по този
начин ще се приближим към президентска република. Нищо подобно. В
президентската република е недопустимо президентът да има законодателна инициатива. Той ръководи изпълнителната власт и всяко
едно такова правомощие нарушава баланса между властите. Причината е друга: не трябва да се дава право на законодателна инициатива, защото с това президентът влиза в оперативната политика.
Оперативната политика ще му отнеме от политическата енергия и
от политическия имидж на олицетворяващ единството на нацията.
С правото на законодателна инициатива вкарваме президента в партийно-политическата машина. Приемането на един закон е противоборство между партийни и политически интереси.

Какво да бъде ветото?
Да е преодолимо с по-голямо мнозинство от сегашното? Също съм
против. В световен контекст има три вида вето: слабо вето, когато
го преодолява обикновено мнозинство от половината плюс един от
присъстващите. Умерено силно вето (каквото е у нас сега), когато се
преодолява с 50% плюс един от всички народни представители. Силно
вето, което се преодолява с мнозинство от 2/3 (в Полша е 3/5).
Защо съм против промяната? Защото това ще затормози законодателния процес. Чрез налагане на такъв тип вето опозицията на
закона винаги отива крачка напред. Тя получава допълнителен ресурс,
което няма да е добре от гледна точка на баланса, на комуникацията
и на интегритета.
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Какви промени биха могли да бъдат дискутирани? Според мен президентът трябва да може да иска провеждането на референдум без
санкцията на Народното събрание. Първо, защото той е просветен и
няма да пита за нещо, което е забранено от закона и да влезе в политическо противоречие. И второ, той има зад себе си легитимацията на
суверена. По този начин ще разчупим схоластичните правила, които
приехме за референдумите.
Имам още една идея. Президентът официално не е обявен от конституцията за гарант за независимостта на съдебната власт. Но има
правомощия, които може да използва и да бъде такъв гарант. Защо на
президента, така както назначава, реципрочно не му се даде правото
да предлага, а ВСС да решава, отстраняване на тримата големи в съдебната система? Министърът на правосъдието има право да предлага на ВСС наказания за магистрати, защо президентът да не може да
сезира ВСС за остраняването на някой от тримата големи при тежко
нарушение на конституцията? Сезирането е невероятно силен акт.
Има смисъл да се помисли по този въпрос.
Друг е въпросът за правомощията на президента, ако отидем към
полупрезидентска или президентска република. Тогава трябва да преосмислим правомощията на президента и дислокацията на правомощията на трите власти. Но при бъдеща промяна в тази посока, това
винаги е свързано със свикването на ВНС. Трябва да е ясно обаче, че
тогава центърът на властта ще се измести и легитимацията на органа, който е представително избран (Народното събрание), ще бъде на
друго ниво в сравнение с легитимацията на президента, който, макар
и пряко избран, ще решава с екип, който няма да има такава легитимация.
Но последната дума има суверенът, доколкото някога се постави
въпроса за формата на държавното управление.
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ИЗКУШЕНИЕТО ЗА ДОБРЕ
ПЛАТЕН МЕЖДУНАРОДЕН
ПОСТ РЪКОВОДИ ДЕЙСТВИЯТА
НА БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИЦИ
„България не трябва да е полезна на НАТО и ЕС с
русофобия!“
„Президентът може да обединява, да посредничи, да
поощрява, да съдейства морално и с влияние – да заема
ясна родолюбива позиция! За да се осигури енергии, които
да доведат България до трайно неутрализиране на новия
поход на агресивния ислям към нашата страна.“

Проф. д.ист.н. Трендафил Митев
В един добронамерен дебат трудно може да се оспори тезата, че
предизвикателствата на геополитиката са едни от най-сериозните
провокации, с които сигурно ще се сблъска новият президент на България след 2016 година. В същото време това е най-дискусионната област
на въпроса кой всъщност е най-правилният външнополитически курс за
следване от страна на следващия държавен глава? Със сигурност геополитическите изненади са и най-динамичната и постоянно променяща
се почва, върху които ще стои новият избраник на България. В една
статия с малък обем, обаче, практически не е възможно тази проблематика да се изчерпи докрай. Поради това тук са изведени само три
от възможните изпитания, с които президентът ще се сблъска със
сигурност. От неговото умение да се справи достойно с тях, ще зависи оценката, която народът ще му даде, както и неговото място
в историята.
Геополитиката е фундаментален пласт в теорията на международните отношения. Тя изследва постоянните и променливите реалности в отделните региони на света, с цел постигане целите на
определена икономическа или политическа стратегия. Често пъти - и
експанзия.
За държави с малък териториален обхват и ограничен демографски
потенциал, геополитиката много често се свежда до мъдростта на
управляващите да намират ефективни и винаги конкретни компенсаИнститут за стратегии и анализи
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торни механизми. За да се неутрализират неблагоприятните последици от геополитиката на великите сили и да се увеличат позитивите
за собствения народ в хода на реалния политически процес.
Това би трябвало да е основна максима в управленската философия
на всеки държавен глава. Включително - и на българския президент. Той
е основен представител на своя народ в сферата на международните
отношения. Там Негово Превъзходителство е главният експонент за
реалната цивилизационна зрялост на народа, към когото принадлежи.
Следователно, президентът е конкретното олицетворение на поколенческата прагматичност и духовния потенциал, който носи у себе
си овластената в момента генерация на нацията. Той е видимото доказателство за нейните възможности (или невъзможност), да излъчи
поредния си бележит държавник.
Краят на Студената война постави България пред безпрецедентни
геополитически изпитания. За едно десетилетие Горбачов и Елцин захвърлиха българите в безбрежното пространство на световния хаос.
Това наложи формулиране на нова геополитическа ориентация на Третата българска държава. За 15 години усилията на правителствата
извадиха страната ни от геополитическата изолация. Вече едно
десетилетие България членува в клуба на най-развитата част от
човечеството. На практика беше постигнат непознат успех за българите в миналото.

Нацията го заплати на висока цена.
Следващите надежди за бърза компенсация на загубеното, обаче,
тушираха негативите на ранните равносметки.
Наблюденията върху последния президентски мандат показват,
че държавният глава в София на първо място не умее да намира винаги верния курс за своето вътрешнообщностно поведение в рамките на НАТО и ЕС. Така че да съчетава рационално активите и пасивите на нововъзникналата геополитическа среда за България. Вече са
налице примери, че той не работи винаги ефективно за осигуряване на
най-благоприятните компенсаторни механизми за националния интерес. А се е плъзнал по пътеката на най-големите нови изкушения за
българския политически елит. Тези, които възникнаха за пръв път в
рамките на новото ни цивилизационно семейство.
За какво става дума конкретно? Благодарение на членството на
България в НАТО и ЕС, българи започнаха да правят световни политически кариери. Двама бяха вече еврокомисари в Брюксел. Вторият зае
и поста на заместник председател на ЕК и от неговата дума зависи
развитието на Стария континент. Българин възглави два мандата
Партията на европейските социалисти. Българка два мандата изпълнява длъжността президент на ЮНЕСКО. През 2016 година тя за пръв
път има реални шансове да се представи достойно и в надпреварата
за поста Генерален секретар на ООН. Подобни политически кариери
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на световно равнище, направени от български професионалисти, нито
един представител на нашия народ никога по-рано не е имал възможност да направи. Заради дефектите на старите геополитически условия, при които се развива България.
В тази обстановка бъдещият президент на нашата страна е изправен пред велико изкушение: дали да разработи оригинална платформа
на бележит държавник, който преследва с политиката си резултати,
важни поне за едно поколение напред? Или бъдещият президент на
България ще използва своя мандат, за придобиване в перспектива на
добре платен пост като международен чиновник?
Ако новият държавен глава се нагърби с реализирането на втората си амбиция, той ще загуби авторитет още през първата година от мандата. Актуалната днес президентска практика го доказва
по безспорен начин! Защото шансовете, които НАТО и ЕС предлагат,
няма да се използват за всеобщото добро. А за личното благоденствие
на овластения чрез „заслуги” пред влиятелни външни фактори! Народът ни (който вече има опит) отново ще се почувства поруган в
своите очаквания за достойно представяне на международната сцена.
Няма да е налице авторитетен фактор, около когото да се обедини
творческия потенциал на нашата нация, за да се търси път за ликвидиране на демографската криза; за да се преодолее вътрешнонационалния духовен и политически разпад; да намалее агресията в обществото ни и се намери нов път за неговото развитие. Извън догматиката
на крайния либерализъм.
Държавата ще продължи да е със затихващи функции – във всички области на съвременното битие. А бъдещият президент може
да се окаже в гротескова ситуация: някой отвън да му направи една
малка фондациика! Или да го поканят като информатор-наблюдател
във фондацията на бивш чужд президент. Така, както се постъпи с
други двама от общо четиримата досегашни президенти на България.
Казаното до тук не означава, че българският народ не желае неговият бъдещ президент да направи също световна политическа кариера.
Напротив – подобен негов успех само ще издигне самочувствието на
нашия народ и вярата му в собствените сили. Подобен успех, обаче, е
редно да се яви само като резултат на базата на успехите, които българският народ ще постигне с помощта на новата президентска политика. И то чак след изтичането на първия мандат, когато външният
свят ще оцени, че лидер като нашия, който за пет години е дръпнал
драстично народа си напред в неговата еволюция, може да бъде полезен и за цивилизационното развитие на света.
Новата геополитическа среда през последното десетилетие наложи на България и други правила вече за колективно следване в рамките
на общата политика, реализирана от НАТО и ЕС. Усилията на СъединеИнститут за стратегии и анализи
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ните щати да се наложат като единствен лидер на съвременния свят
след края на Студената война даваха резултат до началото на второто десетилетие на настоящия век. За 20 години Вашингтон, обаче,
усети високата цена, която трябва да се плаща за изпълнението на
ролята на единствен световен лидер. Голямата икономическа криза
от 2008-а на свой ред показа колосалните мащаби и на виртуалната
икономика в американския икономически комплекс. По същото време
държави като Китай, Индия и дори Виетнам извършиха безпрецедентен скок в модерността. Наличието на частен сектор там позволи
бързо да се пренесат най-новите технологии в сферата на материалното производство. Доминирането на държавния сектор в плановата им икономика, обаче, не позволи в тази част на света появата
на безконтролната олигархия. Поради това в Китай се оказа напълно
невъзможно налагането на олигархически монопол върху политиката.
Брутният продукт на нацията расте с 8-10% годишно. Държавата се
превърна в невиждан гигант, а бедността се стопява като ланския
сняг.
В резултат, четвърт век след края на Студената война, световните геополитически реалности бавно, но сигурно тръгваха към нова,
твърде съществена промяна. В началото на настоящото десетилетие Съединените щати срещнаха решителен отпор срещу политиката на еднополюсния свят. Държавите от БРИКС се очертаха като
сериозна алтернатива и реален опонент на крайно либералната социално - икономическа общност, групирана в границите на НАТО и ЕС.
За отклоняване на вниманието от новозараждащите се световни
тенденции беше „необходим” неизбежния конфликт!? Чрез акуширането отвън на Оранжевата революция в Украйна Русия беше въвлечена
в нова Студена война. В нейния ход Западът обяви икономическа блокада на Кремъл. Целта е очевадна: да се стопира натрупването на
активи, с които да се реализира очертаващата се възможност за
оспорване на еднополюсната алтернатива на света! При тази обстановка,

за България свърши „хубавото време”
в рамките на НАТО и ЕС! Съгласно новите си договорни ангажименти, за пръв път след промените от края на 90-те години, страната бе
превърната във „фронтова държава”. По един нов, напълно непознат
начин, с уникални възможности да обере много нежелателни негативи.
Фактите са известни: под чужд натиск, правителството на Бойко Борисов ликвидира напълно договореностите от „Големия шлем”.
Отбранителният план „2020”, разработен при министерстването на
Велизар Шаламанов, за пръв път обяви Русия за стратегически военен
противник на България №1. В момента са в ход действия за по-нататъшно стягане на „черноморския обръч” около Южна Русия.
По това направление е второто велико изкушение за бъдещия
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президент на България. Пред него има две възможности за реални
практически действия.
Първата e да продължи стилистиката на сегашния държавен глава. Без никакви конкретни причини, засягащи пряко неговата държава, той винаги пръв да „изтичва най-напред” и възможно най-гръмогласно да обвинява Русия, че, цитирам, е: „националистическа и
агресивна държава”. А президентът й да се характеризира като политическа вехтория, която, отново цитирам, „живее в свят от ХIХ век с
велики сили и периферия, която трябва да им се подчинява”. Все примитивни и много нискотарифни реторични изцепки за един президент, с
булевардна откровеност! Нещо, което не си позволи нито един друг
от останалите „малки президенти” между членовете на НАТО и ЕС.
Откритият антируски курс на сегашния президент на България донесе
само ликвидацията на „Южен поток”. Съдейства за увеличаване на критиките сред руското общество за „поредното българско предателство” към Освободителката. И най-важното – не осигури абсолютно
никакви компенсации (или придобивки) от страна на НАТО и ЕС за българската нация.
Втората възможна линия за следване в рамките на общо-коалиционното поведение е доста по-сложна за България. Но е далеч по достойна като стил на държавническо поведение. За нейна основа е достатъчно да се осъвремени максимата на цар Борис III, според която
България трябва да води политика „с Германия и никога против Русия”.
Актуалната модификация на това българско политическо прозрение
днес би звучала добре, ако се изповядва във варианта: ”С Германия и
никога против Русия и Съединените щати”.
За практическата реализация на този курс е наложително да се
обясни убедително (и пред партньорите от НАТО) и да се отстоява
последователно тезата, че българо-руските отношения са особен
(специален) пласт в историческата съдба на нашия народ. Защото,
за да я има съвременна България, руската нация е погребала в българска
земя 65 000 генерали, офицери и войници. Руската държава е пожертвала колосалната за ХIХ век сума от 1 милиард и 460 милиона сребърни
рубли. Жест, какъвто не е правен никога - нито дотогава, нито след
това – и то от нито една друга велика сила, за да се даде свобода на
един малък народ!?
Русия е създала Санстефанския договор, а не е натрапила на българите Берлинския, който разкъса националното ни тяло. Тя не е наложила
Ньойския диктат от 1919 г., погребал напълно българския национален
идеал. Москва първа е одобрила завръщането на Южна Добруджа към
България през 1940 г. Нейната авиация не срина София през 1944 г., а на
Парижката конференция през 1947 година, благодарение на Русия, Гърция не заграби Родопите с граница над Асеновград. Руската подкрепа е
един от факторите през втората половина на ХХ век България да се
превърне в средно развита и уважавана държава на световно равнище.
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С лидерски позиции в редица сфери на материалното и духовното производство. Нито една друга велика сила никога не е проявявала подобни благодеяния към българския народ!
Редно е също така да се защитава последователно в Брюксел и тезата, че България е основател на третата писмено-книжовна цивилизация в Европа. След тези на гърците и латинците българите създадоха третата - славянско православната книжовна цивилизация. По
тази причина България принадлежи към един естествено формирал се
кръг на православната, славянска цивилизация. Поради това тя има
морално задължение да спазва известна хигиена в отношенията си
със себеподобните! Между тях е и Русия.
Така, както Гърция и Кипър, например, винаги се подкрепят взаимно, защото принадлежат към цивилизационния кръг на Древна Елада. И
никой по света не ги критикува за това! Така, както нациите от англосаксонската общност поддържат един постоянен толеранс в двустранните си отношения. И никой не им се сърди за това! Така, както
скандинавските държави общуват по особен начин в своите вътрешно регионални отношения. И всички по света ги дават като пример за
взаимоизгодно партньорство. А всички изброени държави са членове
на НАТО и ЕС!
Защитата на казаното тук не означава, че сега и в перспектива българо-руските отношения трябва да се сведат отново до онези прекалени прегръдки от Брежневско-Живковата епоха. Не! Но българо-руските отношения да са активни, да са честни, да са изпълнени с взаимно
уважение и достойнство, да са изгодни и за двете страни – в последна
сметка да са цивилизовани – това е абсолютно задължително! За да не
дойде време, в което потомството ще обвинява днешните генерации, че са погребали едни от най-плодотворните отношения, създадени от българите с останалия свят: българо-руските културни, икономически и политически отношения!
България не трябва да е полезна на НАТО и ЕС с русофобия! За това
има достатъчно много други възможности. И това трябва дебело да
се подчертава в Брюксел. Примерно: България със сигурност е полезна
във всички мироопазващи мисии на Алианса по света. Тя може да е централен фактор за гарантиране сигурността на Балканите. България
е най-естествена и надеждна преграда срещу настъплението на агресивния ислям по посока на християнската цивилизация в Европа. Държавата ни може да бъде най-естественият мост за разбирателството
между НАТО, ЕС и Русия. Това са роли и функции със световно значение!
Те са напълно достатъчни за един от най-малките и слаби членове на
НАТО и ЕС в новоочертаващата се геополитическа перспектива.
В края на краищата България е първата православна страна член на
НАТО и ЕС. Това е велик шанс тя да внесе там нов културен колорит,
който да обогати в цялост тази глобална цивилизационна общност.
А новият ни президент е в позиция да изиграе главната положителна
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роля на тази политическа сцена.
Ако новият държавен глава на България има мъжеството да наложи и отстои подобен курс на достойно поведение, той ще докаже, че
славянско-православната цивилизация е била и ще бъде незаобиколим
фактор в модерния свят. В резултат ще осигури и нови компенсаторни механизми на страната си, необходими за справяне и с най-голямото
предизвикателство днес и в близка перспектива -

подновената ислямска инвазия на Балканите!
Сега тя се реализира в България с качествено нови средства и небивали темпове. А Русия е най-надеждният стратегически партньор
на българския народ и в това направление. Защото в обозрима перспектива страната ни не разполага със собствен военно-технически потенциал, за да са справи сама с тази нова външна заплаха.
Това се знае отлично от шейховете в Саудитска Арабия. Затова
те инвестираха милиарди за построяването на над 100 нови джамии в
Родопите. Знае се и от г-н Ердоган, чиито пратеници шетат из България, както някога е шетал Мидхад паша. Знае се и от Дианета в Анкара, който пое втори заплати на имами в България и издръжката на три
религиозни училища. В резултат само през последното десетилетие,
след 300 годишно прекъсване, в България е възобновен процесът на
доброволната ислямизация!? В Пазарджик се проповядва агресивно салафитски ислям с насаждане на ненавист срещу християните. Ученичка
в Благоевград съди училището си, че не й се разрешава да влиза забрадена в час. С щемпъл на Главното мюфтииство в София се издава книга, в
която пише, че онзи който се храни със свинско месо става „свиня”. Тук
е важно съществителното, което се използва. В употреба не е взето
по-благозвучното - „прасе”, а много по-грубия израз - „свиня”. Това едва
ли е случайно като пропагандно внушение. При създаване на партията
ДОСТ пратеник на Ердоган заяви в София, че „там където се говори
турски език – там е неговата родина”!
А президентът на България мълчи, мълчи и мълчи – за всичко
това!?
Той не може да действа пряко в политиката. Но е напълно възможно да обединява, да посредничи, да поощрява, да съдейства морално
и с влияние – да заема ясна родолюбива позиция! За да се осигури онзи
достатъчен обем от вътрешни и външни компесаторни средства и
енергии, които да доведат България до трайно неутрализиране на новия поход на агресивния ислям към нашата страна
През последния век народът ни се настрада прекалено много по вина
на свои управници. Българите се нуждаят от доказателства, че начело
на страната може да стои и истински държавник. Той трябва да има
повече предвидливост, повече стратегическо мислене и повече кураж
от обикновените граждани. Задължително е да бъде човек с характер,
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способен да се опре на всичко, което е вредно за Отечеството. Независимо от текстовете на всевъзможните договорни или вътрешно
общностните, коалиционни формалности. Така, както действат президентите и лидерите на централно-европейските държави, които
също са членове на НАТО и ЕС. Въпреки че те нито са така заплашени
от външна агресия, нито пък могат да са полезни на Алианса по начин,
който е в състояние България да го прави! Само така новият президент на нашата страна ще съдейства народните въжделения да се
превърнат в реалност.
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ГАФОВЕТЕ НА РОСЕН
ПЛЕВНЕЛИЕВ ЩЕ БЪДАТ
ПОЗОРНА СТРАНИЦА В
НАШЕТО МИНАЛО
„Президентът да не бъде зависим от олигархични кръгове
или чужди разузнавателни служби. Да има самочувствието,
че представлява суверенна държава, а не сателит.“
„България не е силна, нека президентът да я направи
достойна.“
„Гафовете на Росен Плевнелиев са неизброими. Те ще
бъдат позорна страница в нашето минало. Освен като
най–яростен русофоб той ще остане и като разединитал
на нацията № 1 през годините на прехода.“

Доц. д-р Йордан Величков
Държавният глава е ключовата фигура в управлението на държавата. Не само в президентските, но и в парламентарните републики,
президентът представлява нацията и олицетворява нейното единство. Освен във вътрешната политика особено важна е ролята му
във външната политика на държавата. Той ръководи страната си на
международната сцена, проявява гъвкавост и прагматизъм в сложна
международна обстановка, предзпазва я от сериозни заплахи, като не
допуска да й бъдат нанесени тежки и непоправими поражения. Убедителни примери в новата история потвърждават тази констатация.
Американските президенти Рузвелт, ген. Айзенхауер, Никсън оставиха
трайни следи от своето управление. А най –големият френски държавник на XX век върна международния авторитет и влияние на Франция
и наложи такъв външно политически курс на френската република, който се продължава от всички следващи президенти.
Пример за държавен глава, променил дори хода на развитие на държавата си е президентът Владимир Путин. Заварил Русия в пълна социално–икономическа разруха и административен разпад, той успя да
стабилизира страната и върна Руската федереция като основен фактор на международната сцена.
Изключително важният пост държавен глава налага сериозен и отговорен подход към неговия избор. Затова и изборните кампании за
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президент са продължителен процес, включващ многобройни публични изяви, срещи с избиратели, диспути с опоненти. В тези състезания
на предлагане на политически и управленски идеи печели този, който
предложи по приемливи за избирателите послания.
Президентът е най–публичната и най представителната личност
в страната и в чужбина. Тази му функция определя и сериозния критерий при избор на неговата персона. Освен най–важното му задължение на обединител и представител на нацията, той трябва да притежава, според утвърдената международна практика, както и редица
проучвания на общественото мнение у нас и в чужбина, още няколко
съществени качества като:



Да бъде високо образован, ерудиран и интелигентен. Динамично развиваващото се международно сътрудничество налага да владее
поне един чужд език.

 Да има изискано поведение, което да излъчва достойнство и увереност, а изявите му да се приемат с респект, доверие и одобрение.
 За да бъде приет за държавен глава на всички българи, трябва да

се освободи от всякакви партийни и идеологически пристрастия.

 Старателно да се подготвя за срещи с чужди политически и държавни лидери и твърдо да отстоява интересите на България. А с тези
на голямите държави да се държи като равен с равен, защото според
международното право всички държавни глави са равни, независимо
от мащаба на държавата им.
 Публичните му изяви трябва да бъдат само по значими събития,

а словото му да е кратко и съдържателно.

 Да подбере екип от съветници, които да са професионално под-

готвени и утвърдени специалисти в своята област. Те са най-голямата
гаранция срещу грешки или гафове от страна на президента.

 Да не бъде зависим от олигархични кръгове или чужди разузнава-

телни служби.

 Да има самочувствието, че представлява суверенна държава, а

не сателит.



Да знае, че в международните отношения се уважават не само
силните, но и достойните. България не е силна, нека президентът да я
направи достойна.
Към тези необходими качества за държавен глава могат да бъдат
отправени и други препоръки като умение да общува непринудено и
сърдечно с гражданите, да има премерени жестове, ведър поглед, сигурна походка, много добра външност.
Най-важната предпоставка за издигане на подходяща кандидаИнститут за стратегии и анализи
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тура за президент е държавата да разполага с подготвен, опитен и
обигран политически елит. А такъв се създава, формира и утвърждава десетилетия наред.
За съжаление, през последното столетие България не съумя да
създаде условия за израстване, утвърждаване и налагане на екип от
опитни политици, който да прерастне в политически елит, с какъвто разполага почти всяка европейска държава. Най- голямата и
непреодолима пречка за протичане на нормални кадрови политически
процеси, които да оформят стабилен и опитен ръководен държавен
екип, са едноличните монархически режими и авторитаризма наложен
след 1944 г. Монарсите Фердинанд и Борис III издигаха и сваляха правителствата на България според интересите на двореца. За 9 години
например Борис III сменя 8 правителства и извършва 19 промени в тях.
Тази крайно антидемократична практика възмущава дори експремиера проф. Александър Цанков, който пише: „От 1934 до 1943 г. управлението на държавата беше нещо като фабрика за производство на министри. С политика, било вътрешна или външна, те не се занимаваха.
В тази област боравеше единствено цар Борис“.
Условия през периода 1944–1989 г. за изграждане на високо подготвени, образовани и опитни политици, които да оформят политически
елит, също не съществуват. Управлението на държавата е съсредоточено в ръцете на една единствена личност – партийния лидер. От него
зависи издигането и развитието на ръководните кадри на всички нива.
А когато във висшето ръководство се появи личност, впечатляваща
със своята ерудиция и опит, и надвишаваща нивото на ръководителя
на партията, тя моментално е снемана и изхвърлена от властта.
Промяната на политическата система през 1989 г. даде сериозни
надежди, че в България ще се даде шанс за появата на талантливи,
умни, достойни и почтени политици. Първите демократични избори
успяха да затвърдят в известна степен очакванията, че и управляващите българската държава ще достигнат нивото на политиците от
развитите държави и ще формират една солидна управленска прослойка, която да прерасне в елит.
Доказателство за тези обществени надежди е и демократичният
избор на първите трима президенти – д-р Жельо Желев, Петър Стоянов и Георги Първанов.
За съжаление, факторите, които определят подбора на ръководните кадри на държавата през последните години като лични качества,
опит, образование са

подменени със задкулисни комбинации и пари.
Фалшифицирането на избори, покупката на избиратели, подмяна
на вота на избирателя станаха не изключение, а обичайна практика в
българския политически живот.
Факт е, че условията за провеждане на предстоящите избори за
Институт за стратегии и анализи
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държавен глава няма да бъдат по-различни от тези за избора на Росен
Плевнелиев. Затова, наивно е да се очаква, че за президент ще бъде избрана една независима, безспорна, авторитетна, мъдра и опитна личност. Просто силните партийни и особено задкулисни играчи няма да
допуснат такъв кандидат. Въпреки всичко, нарасналата политическа
култура на българския избирател, а и отговорността и разумът на някои партийни ръководства, няма да позволят втори безпрецедентен
в новата българска история гаф – да изберат един пълен политически
примитив за държавен глава, който не осъзнава важността на поста
който заема.
Гафовете на Росен Плевнелиев са неизброими. Те ще бъдат една позорна страница в нашето минало. Най–голямият му провал не е истеричната му русофобия, нито лигаво слугинското и унизително сервилно
поведение пред Брюксел и Вашингтон. Ще бъдат отминати с презрение и отвращение глуповатите му опити да фалшифицира собствената си биография, с която от комунист се превъплащава в яростен
антикомунист.
Непростими и престъпни са усилията му в продължение на повече
от четири години да създава обстановка на остра конфронтация в
българското общество. Освен като най–яростен русофоб през последните десетилетия в историята той ще остане и като разединитал
на нацията №1 през годините на прехода.
С изтичане на мандата му ще приключи най–мрачният и позорен
период на президентската институция. Вярвам, че „случайният Плевнелиев – президент“ никога да не се повтори в бъдеще. Дано остане
един поучителен урок за политици и избиратели.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД
СЛЕДВАЩИЯ ПРЕЗИДЕНТ:
ИСЛЯМИЗАЦИЯТА,
ДЕМОГРАФИЯТА,
ИКОНОМИКАТА
„Бъдещият държавен глава трябва да е в голяма степен
различен от досегашния, който в много от своите
управленски ходове се доближава до разбирането за
тежка електорална грешка.“

Доц. д-р Атанас Семов
Уважаеми гости,
Мисля, че добрият президент (защото идеалният ми звучи сладникаво) трябва да има по нещо от предишните. Трябва да е усмихнат
като Росен Плевнелиев, уравновесен като Георги Първанов, решителен като Петър Стоянов и интелектуалец като д-р Желю Желев.
Можем и да продължим назад. Трябва да е опитен дипломат като
Петър Младенов, да е хитър и ловък политик като Тодор Живков.
Няма да продължавам назад.
Ще си позволя да кажа още, че бъдещият президент трябва да е в
много голяма степен различен от досегашния, който в много от своите управленски ходове се доближава до разбирането за тежка електорална грешка.
Мога да си позволя да кажа и кой ще е следващият президент на България – това ще бъде Йорданка Фандъкова. Струва ми се твърде вероятно.
Още две думи за това как трябва да изглежда президентът според сега
действащата Конституция. Няма съмнение, че пред нас стоят няколко големи проблема.
Най-големият в средносрочен план е ислямизацията на България
и все по-силната намеса на Турция във вътрешните работи на страната ни. Мисля, че сегашният президент до края на мандата му (въпреки
че нямам илюзии, че може да очакваме това), но и следващият, трябва
да вземе много сериозно отношение по този въпрос.
Вторият проблем е демографската и образователната катастрофа, които са свързани и практически обезкървяват нацията, в
това число и икономически.
Третият огромен проблем е усещането за липса на справедлиИнститут за стратегии и анализи
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вост и правосъдие. Масовото усещане сред българските граждани е за
липса на държавност. И не случайно се появяват все повече принципи
за саморазправа – било по пътищата, било по границите.
Четвъртият огромен проблем е икономическият. Боя се, че политическите елити подценяват и недооценяват изключително голямото усещане след българските граждани за бедност и натрупалия се
вече много голям гняв. Мисля, че в мандата на следващия президент ще
бъдем свидетели на големи социални бунтове. Наричам ги социални, не
политически, а гладни бунтове.
Отговорът на въпроса какво е нужно в рамките на този конституционен модел е, че във всички случай бъдещият президент трябва
да работи за решаването на тези проблеми, въпреки че правомощията му са доста ограничени, предвид необходимостите на държавата.
Това предполага той да бъде доста образован човек – и то не инженер,
а човек с очевидно държавническо мислене; човек, който усеща големите проблеми на нацията си и е готов да предлага или поне да търси
решение по тях лично, с воля и решителност. И, разбира се, според мен
следващият президент трябва да предложи нова Конституция.
Благодаря за вниманието!
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ПОДХОДЯЩИЯТ ПРЕЗИДЕНТ
И СИЛНАТА МУ РОЛЯ В
КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ
„Нацията все още си иска „бащата на нацията“. Тя не е
дозряла до идеята, че е добре да има и майка.“
„Едва ли е комплимент за държавния глава в рамките на
един мандат да имаме две, а някои казват – задава се и
трето служебно правителство.“

Проф. д-р Снежана Начева,

член на Конституционния съд (2008-2009)
Уважаеми организатори, благодаря за личната покана!
Имах щастието да контактувам с млади хора в продължение на
42 години. От пет години насам нямам този контакт, тъй като имам
статус на млад стипендиант на НОИ, тоест на човек в пенсия. Но
юридическото мислене не подлежи на пенсиониране, затова за мен е
любопитно какво мисли младата аудитория.
Пет години не са много, но не са и малко – може да се изградят
нови критерии по отношение на идеала. Прекрасно е, че съществува
провокацията (кажете ми какво мислите за идеала). Но това, което
прагматично доминира в моето съзнание във връзка с предстоящите
президентски избори е малко по-различния нюанс на въпроса, зададен
от вас. И той гласи: Кой е подходящият президент за България, във
времето, в което живеем, за предстоящия мандат?
Нека се стремим към идеала, може би това, което представихте
като резултати на тази кръгла маса, е общата представа за идеала в
тази възрастова група. С удоволствие констатирам някои белези, но
едновременно с това у мен се събуди известна тревога.
Доц. Атанас Семов каза, че следващият президент може да бъде и
жена. Струва ми се обаче, че нацията все още си иска „бащата на нацията“. Тя не е дозряла до идеята, че е добре да има и майка. Това укоримо
ли е или не? Не смятам, че е укоримо, но е и белег за едно по-консервативно виждане по отношението на връзката институция-пол. Не
можем да отречем този момент.
Бавно или бързо се преодоляват подобни нагласи?
Ще дам пример с най-стария конституционализъм – американския.
Той започва с конституция на белите мъже на Америка. В един момент,
с участието на самите президенти, се превръща в конституция на мъИнститут за стратегии и анализи
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жете на Америка – белите и черните. Много по-късно, между двете
световни войни, се превръща в конституционализъм на мъжете и жените на Америка. Но по отношение на пасивното избирателно право
за президентската институция в САЩ повече от два века вече трябва
да се постави въпросът: „Човек, различен като прототип на белия човек, може ли да бъде президент на Америка?“ И още: „Не мъж, а жена
може ли да бъде президент на Америка?“
Първият избор на Барак Обама за мен беше интересен точно от
тази гледна точка: В третия век от своето съществуване ще се извиси ли американският конституционализъм до разбирането да даде реални шансове на всички конституционни възможности? Защото едно
е да имате конституционната възможност, друго е да имате реализация на практика.
Благодаря за възможността да чуя господата от кръглата маса,
защото всеки от тях внесе своя нюанс в образа на президента. Проф.
Огнян Герджиков ни даде своето лично виждане за идеала, за което с
основание смята, че трябва да бъдат запознати бъдещите кандидати. Проф. Пенчо Пенев внесе юридическата характеристика, очерта
плюсовете и минусите в сегашния модел.
Позволете да се върна към анкетата. Колеги, това, което ми липсваше, е провокацията към правните възможности, към грамотността на младия човек и виждам, че съзнателно сте го спестили, защото,
където сте опрели до този въпрос, сте ударили на камък. Оказало се
е, че Конституцията не се чета. Можем ли и искаме ли от младите да
притежават политическа и юридическа грамотност? Разбира се! Кой
им я дава? Училището? Не! Политическите партии, чрез функцията
си по член 11 на Конституцията, правят ли нещо за ограмотяване на
избирателя и на младите? Не! Забраната е за детско-юношески организации, но младежки организации – има.
Какво правят политическите лица и чрез посредничеството на
парламента? Отиват към инструментариума на задължителност в
отсъствие на политическа грамотност. Чакайте! С какво аз, един от
двата милиона български граждани с основателни претенции за гражданско самосъзнание и, участвайки винаги в изборите (и благодарение
на моя глас, господа управляващи, вие имате съответния статус), заслужавам тази пестница? С какво? Защо ще ме задължите да ходя до
урните? Защото имало по-голяма представителност. Добре, постигнете я, но със съответния инструментариум, а не с императив.
Тъй като съм в онази възрастова група, индивидуализаираща се с
числото седем, може би ще ни бъде спестено неудобството активно да се противопоставим, неотивайки да гласуваме. Тук съществува
възрастов ограничител. Българинът не може да свикне с мисълта, че
от стартова позиция трябва да имате политическа зрялост, а докъде стига е строго индивидуален въпрос. Простете, то е и Божа работа. Всички минаваме през възрастовите цикли. Аз си знам годините,
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но, откровено говоря, не и възрастта. За тези години, това не ми е
възрастта. Забелязала съм, за съжаление, старци на 20 години и млади
хора на по 70 и повече години. Факт е, че има ограничител за възраст,
който доминира съзнанието. Осъзнавам, че не съм в действащия контингент, затова не агресирам с присъствието си, докато не бъда поканена и не преценя, че някой има нужда да ме чуе.
Продължавам с впечатленията си по образа на идеалния президент,
който представихте. Аз го намирам за леко консервативен. Очаквах
мисленето на младия българин да е по-модерно, но има повече традиционализъм. Някои са впечатлени от това, че сред предпочитаните
чужди езици руският е на второ място след английския. Личи пригодимост към времето, в което живеем, и затова английският е излязъл напред. Но българинът притежава и едно здраво чувство, че е добре да
знае и руски език. Още повече, че при тези политически многоженства,
независимо в каква роля, Русия за появява на голямата сцена. За добро
или за зло. Едни казват на появата „браво“, други – „за жалост“. Но има
и такъв играч, да не говорим за руската литература, за славянските
езици. Забелязва се прагматизма - дори да не се изучава в училищата,
руският език е в съзнанието на хората, смята се, че е добре да го имаме. Владееш английки, руски и китайски, значи си добре във възможността да комуникираш със света.
Направи ми впечатление, че никой от изказващите се не взе отношение към спецификата на българската институция президент, към
която имаме и вицепрезидент. Първо, президентът и вицепрезидентът се избират в двойка. Второ, ролята на президента се засилва изключително при критични ситуации, тоест при политически кризи.
Тези два момента заслужават вниманието на младите.
Първият е важен заради възможността да работиш в екип. Не че
господин Георги Първанов е тук, но ще кажа, че единствената президентска двойка, от която не излизаха тревожни сигнали или земетръси с различна степен, беше случаят, когато на „Дондуков“ 2
президент бе господин Първанов, а вицепрезидент – господин Ангел
Марин. Говорила съм с президента и той уверяваше, че вицепрезидентът си знае мястото и добросъвестно си изпълнява задълженията,
които той му е прехвърлил като правомощия.
Вторият момент е за президента като засилила се на конституционно основание фигура по време на кризи и тяхното решаване, тоест при съставянето на служебните правителства. Когато се правеше конституцията, този въпрос беше за логическа цялост. Няма да
навлизам в детайли, но ще отбележа, че много рано българският политически модел роди нуждата от служебно правителство. Наложи се
празнотата да бъде попълнена с тълкувателно решение на Конституционния съд. По-сетне се даде възможност служебните правителства
да моделират физиономията си чрез практика и се оказа, че е по-добре
да няма закон за служебните правителства. Така и ще продължим.
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При сегашния ни президент провокациите бяха твърде много.
Този мандат можеше да мине леко и дори да не се докоснем до характерните плюсове и минуси на самия президент, ако нямаше тези провокации. Но времето, господа, времето наистина е голям фактор. Всички
се кълнем, че знаем Левски и го четем: „Времето е в нас и ние сме във
времето. То нас обръща, ние него обръщаме.” Дали го осмисляме? Няма
как - човек наслагва върху личния си характер държавните функции. По
различен начин функционираха тримата предишни президенти, но за
чест и на тримата (не слагам действащия, тъй като той все още е
в мандата си), никои от тях не ощети конституционната институция. Бяха различни - човешкият темперамент, политическата грамотност, личната култура, която носеше всеки от тях, се отрази върху
начина, по които оживя пред очите ни президентската институция.
За сегашния президент скромно се опитах да внуша от дистанция
малко по-внимателно отношение във връзка със служебните правителства. Едва ли е комплимент в рамките на един мандат да имаме
две, а някои казват – задава се и трето служебно правителство. Спомняте си случая с президента Желев и необходимостта да назначи второ правителство и колко дълго той подмята „горещия картоф” и го
хвърли на Петър Стоянов, който дойде след него и с един от първите
си укази назначи служебно правителство. Съзнанието, че участваш в
решаването на една криза, значи не си допринесъл с нищо за нейното
решаване по друг начин, освен чрез този изключителен, предвиден от
Конституцията, инструментариум.
Двата момента, на които се спрях, предполагат друга степен на
грамотност.
Благодарна съм за анализа за президента и международните отношения. Интересно ми бе да видя всеки от вас в сглобения пъзел на идеалния образ. Но повтарям – за мен е важно да намерим не идеалния
(едва ли е възможно, още повече че идеалите се променят), а подходящия за времето – той да бъде във времето и времето да бъде в него.
А предизвикателствата на това, което предстои, са предостатъчни.
Разбирам, че съм човек, прекрачил XXI век, но оставам повече човек
на XX век, но като че ли пазарната стойност, гримирането, костюмирането доминираше – колко да бъде висок, черноок или подстирган.
Брюнетките май са предпочитани пред блондинките. Прекрасно е президентът да изглежда добре, но българският народ казва: „По дрехата
посрещат, по акъла изпращат”.
Конституционният модел още не изчерпан, българските президенти не са използвали докрай всички възможности, разбира се, провокирани от времето. В Конституцията е търсена и, подчертавам, е
намерена разумната мярка във взаимоотношенията между президента и механизма на държавната власт. Без да навлизам в юридическа
дискусия, ще отбележа: достатъчно е, че актът на конституираИнститут за стратегии и анализи
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не на тримата големи в съдебната власт се облича и във волята
на президента. Не би трябвало да се разрешава на президента да
има последната дума. Трябва да приемем факта, че кадровата политика се осъществява от Висшия съдебен съвет, независимо дали
в колегиум или в два колегиума. Това е гаранция за независимостта.
Президентът, с цялото ми уважение към него, може само да им напомня, защото е част от възпиращите функции. Когато има последната
дума, вече не става въпрос за възпиране, а за ефективен контрол с
възможност за отмяна или незачитане на това, което е облечено в
юридическа форма.
За мен беше удоволствие да разбера какво мислят днешните млади
българи. Оттук може да излезе нещо за образователна система, за изборни дисциплини във ВУЗ и особено за политическата грамотност на
българите, на които им предстои първо гласуване.
Благодаря ви!
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ИЗИСКВАНЕТО ЗА
ПЕТТЕ ГОДИНИ ВЕЧЕ Е
АНАХРОНИЗЪМ
„Кандидатът за президент може да познава общественополитическата обстановка в страната към момента
на изборите, но да не е доброжелателен към нея.
Президентът трябва да носи България в сърцето си!“

Димитър Гочев,

член на Конституционния съд (1994-2003)
Уважаеми организатори, колеги и гости!
Бих искал да коментирам конституционните изисквания за президент. Въпросът беше детайлно и качествено развит от проф. Пенчо Пенев. Той посочи, че изискването кандидатите за президент да
са живели през последните пет години в България, е конституционна
норма, която търпи критика. Съгласен съм с него. Но така или иначе
действащата Конституция поставя това условие. Аз бях в състава на
Конституционния съд, който се произнесе по искане за задължително
тълкуване на този текст. Решение не беше постановено, защото не
се получи необходимото мнозинство от седем гласа в едната теза
на тълкуване. Но и двете тези на тълкуване, изложени от двете групи съдии, даваха един и същи смисъл на изискването за петте години. И единодушно всички конституционни съдии се съгласиха, че това
е изискване за необходимостта кандидатът за президент да познава
обществено-политическата обстановка в страната към момента на
изборите.
Разбира се, това е логично изискване, но, съгласете се, в контекста
на интересния доклад на проф. Трендафил Митев, че това може да
бъде лице, което изключително добре познава тази обществено-политическа обстановка, но не е доброжелателно към България. Затова напълно съм съгласен с идеята на проф. Пенев при едно бъдещо изменение
на Конституцията изискването да не съществува. Във всички случаи,
има едно друго изискване, посочено и в анкетата между студентите,
което е много важно, но не може да залегне в Конституцията: президентът трябва да има България в сърцето си!
Благодаря ви!
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НЕПРЕКИЯТ ИЗБОР НЕ ТЪРСИ
ВИСОК И КРАСИВ КАНДИДАТ,
ТЪРСИ НАЦИОНАЛНО
СЪГЛАСИЕ
„Бих избрала и гласувала за човек, когото познавам. За
човек, когото съм виждала какво ще направи в критична
ситуация.“
„Президентските правомощия трябва да се разширят в
частта за разпускане на парламента.“

Екатерина Михайлова, НБУ
Няколко са въпросите, провокирани от дискусията, по които искам
да взема отношение. Вече не се занимавам активно с политика и, за
разлика от проф. Снежана Начева, сега съм повече сред младите хора.
Затова резултатите от изследването не ме изненадват.
Не ме изненадват, защото моделът за президент предполага подобни отговори. Ние имаме пряк избор при положение, че имаме парламентарно управление. Няма да навлизам в теоретичната част на
спора доколко е парламентарно управлението в чист вид или се явява малко или много прикрито. Но в една от най-хубавите монографии
„Президентът в българския конституционен модел“ на един от найдобрите познавачи на материята проф. Пламен Киров се прави разграничението от прекия и непрекия президент. Авторът застава на
позицията, че по-добрият модел при парламентарно управление (говоря за това, което имаме като даденост) е непрекият избор, защото тогава не се търси млад, красив, с определен брой деца, с езици, с
харизма, с добро публично поведение, тоест това, което излезе от
изследването. Търси се нещо друго, защото е необходим компросим и
съгласие между политическите елити, които са в представителната
власт. Те трябва да изведат човек, на когото имат доверие, когото са
виждали пред себе си дълго време и в критични ситуации. Тогава може
да подкрепиш човек извън твоята политическа сила и вероятно това
имаше предвид проф. Герджиков, когато говореше за надпартийност.
Илюзия е, че ще изберем президент - пряко или непряко - който е
надпартиен човек. Трудно ще има шанс да спечели без да застане зад
него политическа сила, и то от големите. Но когато изборът е непряк,
се търси съгласието. Компромисът не всеки път е най-лошото. Говоря
като човек, който е бил активно в политиката.
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Аз бих избрала и гласувала за човек, когото познавам. За човек, когото съм виждала какво ще направи в критична ситуация. Докато моделът, който имаме и който дава големите правомощия на българския
президент от прекия си избор, е модел, който търси друг продукт.
Продукт, който да се продава, маркетингов продукт. Затова имаме
тези отговори. Те не са случайни. Разбира се, съвсем друга ще е картината, когато кандидатите излязат на терена. Зависи кой, как, какви
ще са посланията. В този смисъл очаквам от бъдещите кандидати да
споделят и някои много важни неща, за които говориха и проф. Герджиков, и проф. Пенев. Не че не очакваме отговори по геополитически и
външнополитически въпроси, но един кандидат-президент трябва да
се произнесе специално за правомощията, за да знаем какво може да
очакваме от него.
Бих искала да кажа още няколко неща. Напълно подкрепям тезата
президентът да няма законодателна инициатива. За какво му е? За
да го бламират, ако президентът и управляващото мнозинство са
от различни политически сили? Да влизат в непрекъснат сблъсък, а
не да се балансира, каквата е ролята на държавния глава? Логиката е
съвършено друга
За преодоляването на президентското вето също искам да се съглася с казаното от проф. Пенев. Представете си, ако е нужно мнозинство от 2/3 за преодоляване на вето. Има такива идеи. И на мен са ми
звучали изкушаващо преди години. Само че как при сегашния ни модел
ще управлява едно правителство и парламентарно мнозинство при
преодоляване на 2/3 вето? Абсурд! Правителството непрекъснато
ще бъде бламирано, този път - от страна на президента. Друг е въпросът, че вече има квалифицирани мнозинства, които се изискват от
Конституцията за приемане на закони. Ако един ден се стигне до преглеждане (използвам тази дума от Търновската конституция, на която
е привърженик проф. Начева) на Конституцията, тези неща трябва да
се синхронизират.
Второто, което бих искала да споделя, и което не бе казано от колегите, засяга правомощията на президента, за които има поле за разширяване. Най-важното от тях е за разпускането на Парламента. Сега
това е възможно при една единствена ситуация – когато не се състави
правителство след три безуспешни опита. Липсва възможност за попълно уплътняване на балансиращата и арбитражна функция. Разбира
се, не бива да стигаме до възможността, залегнала в Търновската конституция, която дава правомощието на монарха да разпуска парламента, да назначава правителство и да праща политиците и партиите на избори. Не бива да стигаме до тази крайност, но трябва да има
повече опции и в момент на политическа криза да не се чака въртележката до безкрайност. Кому е нужно? Можем да постигнем съгласие и да
вървим напред с много по-облекчени процедури.
Ще завърша със следното: важно е кого избираме, хубаво е, че праИнститут за стратегии и анализи
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вите това изследване и започвате дискусия, защото президентската
институция е личностна. Има значение кой застава начело. Силата
му идва и от прекия избор, и от характера. От този, когото изберем, зависи дали ще използва правомощията си. Има правомощия, които почти не са използвани. Те са им дадени и са част от възможността за диалог между институциите. Но някак са били подминавани, не
им е обръщано внимание, а те може да се окажат работещ механизъм.
Затова е важно кого ще изберем и да започнем дебата още сега. И
дано кандидатите да ни провокират за размисъл и да ни накарат да
гласуваме, а не да ни задължат.

Институт за стратегии и анализи

стр. 48

ПРЕЗИДЕНТЪТ Е СИЛЕН НЕ СЪС
СВОИТЕ ПРАВОМОЩИЯ, А С
ВЛИЯНИЕТО СИ
„Всички смятат, че ние с президента Владимир Путин
сме подписали така наречения Голям шлем за енергийните
проекти. Не е така. Всеки един от трите проекта беше
подписан от съответния министър в наше присъствие.
Ние го договорихме, ние създадохме климата - всичко,
което позволи да се решат и някои проблеми в последния
момент.“
„Президентът трябва да бъде силно ангажиран към
проблемите на въоръжените сили, на специалните служби.
Моето усещане е, че към днешна дата в службите
стават неща, които ми подсказват тенденция към
реполитизация.“
„Приветствам идеята кампанията за президент да е
90 дни. Времето трябва да е достатъчно и всеки да има
правото на избор.“
„Войната между институциите е най-нежеланото нещо,
което може да се случи в съвременното ни развитие.“

Георги Първанов

Президент (2002-2012) на България
Кой е идеалният президент?
Идеалният президент съществува 200 години назад, някъде между Томас Джеферсън и Линкълн. Или е все още нероденият, неизбраният. Никой съвременник, за съжаление, не може да бъде характеризиран
като такъв предвид на нагнетяващото се вътрешно и всякакво друго
напрежение.
Представителен държавен глава има значение за самочувствието на нацията. И не е задължително да е между 40-50 години. Има
много примери от европейската и световната история, които се
сблъскват с тези критерии. В Гърция, в Италия се избират президенти, не по-млади от 80 години. Стоят достолепно, солидно и в някаква
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степен отговарят на очакванията на нацията. Това, което на мен ми
се иска, е в обществото да се разгърне дебат за правомощията, за
политиките на президентската институция, разбира се, персонифицирано. Искам да видя кой ще олицетвори тези политики. Не просто
декларативно да се излезе с някаква предизборна платформа и това да
остане в архивите.

ПРЕЗИДЕНТ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ
Първият голям дебат е може ли президентът да бъде президент на
всички български граждани. Поне да има стремежа и амбицията в тази
посока, независимо как е избран, защото той може да бъде избран и
като партиен кандидат. Но оттам нататък той е длъжен да следва
политика, която да отговаря на нагласите, на интересите на повечето от партиите, на гражданските структури, на обществото като
цяло.
По конституция държавният глава олицетворява външната политика и това олицетворяване може да бъде реализирано с допълнителни конституционни промени. Президентът сега не може да подпише
нищо, без то да е одобрено от правителството. Всички смятат,
че ние с президента Владимир Путин сме подписали така наречения
Голям шлем за енергийните проекти. Не е така. Всеки един от трите
проекта беше подписан от съответния министър в наше присъствие.
Ние го договорихме, ние създадохме климата - всичко, което позволи
да се решат и някои проблеми в последния момент. И ще дам пример
с „Южен поток“. При този проект битката беше дали руската страна
да вземе 51% от тръбата така, както е в другите страни по трасето.
Буквално в 12 без 5, президентът Путин вече беше кацнал в София,
и на една делова вечеря той склони собствеността на тръбите да
бъде 50 на 50 между България и Русия. Не твърдя, че това е революционно постижение, особено на фона на развитието на тези проекти.
Но го давам като пример за начина, по който президентът може да
решава важни въпроси на външната политика.
Ще дам и друг драматичен пример – при решаването на либийския
въпрос (за освобождаването на българските медицински сестри - б.р.) държавният глава също имаше важна роля в намирането на окончателно
решение. За случая „Либия“ съм готов и книга да издам, защото съм
запазил цялата документация. Мога да разкажа как съм се срещал с
разузнавачи на приятелски държави, които допринесоха за решаването на случая, въпреки че не му е работа на президента да прави подобно нещо. Но има момент, в който очевидно държавният глава трябва
да се намеси и да решава и такива казуси.
Връщам се на идея, която се формира по мое време, а вероятно я е
имало преди мен - за икономизация на външната политика. Постигнатото с Азербайджан, тези добри възможности за диверсификация за
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снабдяването с газ на България, региона и Европа - ние ги стартирахме.
Президентът може да бъде много ключова фигура в тези преговори.

ВЛИЯТЕЛНА ЛИЧНОСТ - СИЛЕН ПРЕЗИДЕНТ
Често съм спорил с моите юристи за това, че президентът е силен не със своите правомощия, а с влиянието си. Влияние, което аз
съм си позволявал да използвам, понякога дори съм прескачал границата, без разбира се, да влизам в обществени конфликти. Ще дам отново
пример, макар да не е прецизен, но засяга ролята на президента при социални кризи, природни бедствия, в моменти на сериозно напрежение
на нацията. Тогава президентът трябва да вземе инициативата. През
2005 г. например се случи така, че ни връхлетя природно бедствие в отсъствие на правителство, беше някакво междувластие. Тогава, прескачайки правомощията си, аз разпоредих на началника на Генералния щаб
и изпратих по река Дунав военни части, за да се избегнат очакваните
наводнения.
Винаги съм отстоявал идеята за увеличаване на президентските
правомощия. Например за обявяването на референдуми. Фрапиращото се случи в мандата на президента Росен Плевнелиев: имаме негова
инициатива и се появи една редакция на парламента, която я осакати.
Много съм спорил с президента Плевнелиев по други въпроси, но по
този въпрос смятам, че не е редно президент, избран с над 2 милиона
гласове, да предложи нещо и едно скалъпено мнозинство, което в този
случай работи като клуб по интереси, да ореже предложението. Е, сега
ще гласуваме предложението на Слави Трифонов и в този случай депутатите няма къде да ходят.
На различна позиция съм и за ветото. Ако не ме лъже паметта, аз
имам 28 случая на наложено вето. От тях 1/3 са приети от управляващите мнозинства, а 1/3 са приети тихомълком. Просто не се гласува
постановката, отминава се с мълчание, което не зная дали е много
редно, и се прави нов законопроект, който отговаря
Войната между институциите е най-нежеланото нещо, което
може да се случи в съвременното ни развитие.

ПЕТТЕ ГОДИНИ УСЕДНАЛОСТ СА ОТЖИВЕЛИЦА
Изискването към кандидатите за президент да имат 5 години уседналост вече е неприемливо. В днешно време, уверявам ви, много наши
сънародници навън познават ситуацията в България повече от някои,
които живеят по периферията тук или не ги интересува нищо в страната. Ще се радвам да видя парламента обединен около падането на
една такава постановка, която е измислена преди години, за да не бъдат
допуснати конкретни наши сънародници да участват в надпреварата.
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ПАТРИОТ И СОЦИАЛНО АНГАЖИРАН
Президентът да бъде патриот е важно качество в днешно време,
когато се сблъскват патриотизмите на Европа.
Стои въпросът за социалния президент. Това не е понятие, което аз
съм измислил, не е мой предизборен ангажимент. Президентът трябва
да бъде много социално ангажиран. Той не може да остане безучастен,
когато се решават въпросите с пенсиите, със здравните осигуровки.
Това са все теми, по които аз имам наложено вето и то не като самоцел или демонстрация. Имаше много законодателни инициативи, при
които се мислеше повече за съхраняването на интереса на чиновника,
отколкото интересите на гражданите. При тези случаи няма как да не
се намеси държавният глава.
Президентът е върховен главнокомандващ. Тази характеристика е
много важна и избирателят трябва да мисли за това, когато пуска бюлетината. Особено в ситуацията, в която се намираме сега, президентът трябва да бъде силно ангажиран към проблемите на въоръжените
сили, на специалните служби. Моето усещане е, че към днешна дата
в службите стават неща, които ми подсказват тенденция към реполитизация. Имаше периоди, в които службите бяха оставени да си
вършат работата и единственият случай, в който те предизвикваха
интерес беше, когато се назначаваше шефът на службите. Давал съм
го като пример: ген. Димитров, шеф на НСО, е бил лична охрана на премиера Иван Костов, след това – на премиера Сакскобургготски, после
– на Сергей Станишев. Аз го назначих, без да съм знаел дори , че е така,
но и след това не съм поставял под съмнение неговата лоялност и неговия професионализъм. Сега има тенденция да се поставят свои хора
на всяка цена. Може би защото някой си мисли, че тези служби могат
да бъдат полезни и в друго отношение. Но е важно държавният глава
да бъде и в това отношение много ангажиран.

ПРЕЗИДЕНТЪТ – НАЦИОНАЛЕН ЛИДЕР
Президентът наистина трябва да бъде национален лидер. Нашата
първа дискусия „Президентът - лидер или придатък“ беше категорична
в това отношение. Президентът не може да бъде посочен - обидно
за нацията е, когато към президента се демонстрира подобно отношение, независимо дали ще бъде погален, потупан по рамото или
ще бъде използван друг подобен жест. Президентът като национален лидер би могъл да инициира действия, които пораждат граждански дух, солидарност. Например „Българската Коледа“- ако автор на
инициативата беше друга институция, нямаше да има този ефект.
При президента Плевнелиев тя запази високо ниво на интереса, ефективност и ангажираност на гражданите. Или инициативата „Съхрани
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българското“, която е за възраждането на старите български столици.
Включиха се много млади хора, бизнесът помогна, накрая и държавата
даде пари за Преслав и Велико Търново и нещата започнаха да се случват. Когато президентът застане зад подобни идеи, това внушава
доверие, предизвиква ангажираност и има резултатност.
Не споделям промяната в Изборния кодекс – кандидат-президентската кампания да бъде 21 дни. Това е абсурдно! Само човек,
който не е правил кампания, може да го измисли. За 20 дни биха могли
да се обиколят само областните центрове и то при голямо въображение и сили.
Приветствам друга идея: кампанията да е 90 дни, защото смятам, че времето трябва да е достатъчно и всеки да има правото
на избор.
Може би трябва да има и друг тип законодателни решения или
поне негласни правила за гражданския коректив, когато става дума за
избирателна кампания. Защото и сега ще станем свидетели на тежки
компроматни войни, ще бъдат очернени много хора.
И накрая, каквито и анкети да си правите, не забравяйте - последната дума за новия президент ще има Цветан Цветанов!
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НЕ МОЖЕ ДА ИМА
НАЦИОНАЛЕН ЛИДЕР
БЕЗ НАЦИОНАЛЕН ЕЛИТ
„Лидерството се изгражда по формулата
„идея+вдъхновение+импулс. Националният водач трябва да
има кауза, мисия, да вижда напред в бъдещето.“

Проф. Димитър Иванов
Господин Президент, госпожо Велева, уважаеми гости!
Заинтригувах се силно не толкова от темата - тя отдавна вълнува не само мен, но и цялото общество, а от изказаните тук гледни
точки.
Нямаше изненада в силата на нашата юридическа мисъл и на нейните представители на тази кръгла маса, включително двама конституционни съдии и един председател на Народното събрание, да не
говорим за присъствието на президент. Това е достатъчен атестат
за значимостта на събитието.
Изследването, което представихте обаче, не ни върши работа, освен че предизвиква любопитство. Проблемът е, че то не кореспондира с националния лидер на България през последните 10 години, или да
кажем 7-8 години. Изключвам президента Георги Първанов, който от
20 години е изцяло прозрачен и достъпен. Можем да кажем в какво е
успял и в какво – не.
Интересно говориха юристите. Имал съм възможността да ги слушам много пъти. Проф. Пенчо Пенев е последният ми министър, той
лично ме е уволнил. С проф. Митев се познавам от асистентските му
години, а с Йордан Величков сме приятели от години. Всички говорихте
хубаво, но встрани остана това, което ще се случи след шест месеца.
Има смисъл от дискусии и научни обсъждания, ако допринасяме с нещо в
подкрепа на положителната тенденция, или да въстанем срещу грешната.
С президента Първанов често обсъждаме въпроса какво е лидерство и какво е лидер. Често се и разминаваме в мненията. Дискутираме може ли да има национален лидер без да има национален елит
и каква е йерархичната подреденост на последователи (маса), елит,
лидер. Правните норми са важни – те регулират и уреждат обществени отношения. Когато обаче обществените отношения не искат
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да се регулират и подредят, то правната регулация не е достатъчна, трябва друг тип регулация. Очевидно става дума за ценности, за
национален характер. Очевидно е това, което чух само в доклада на
проф. Трендафил Митев. В съвременния, силно подчинен на принципите на геополитиката свят, няма лидер въобще. Има лидер, който е
съобразен с цивилизационния модел, в чийто рамки се реализира. Правото е надстроечен елемент, то също е подчинено на особеностите
на цивилизационния модел. То регулира вече създадени и исторически
унаследени отношения.
Затова нашият национален лидер (временно слагаме равенство
между национален лидер и президент) не може да е според изискванията на англосаксонския или на романо германския цивилизационен модел.
Той ще бъде преобладаващо зависим от славянско православния цивилазиционен модел, от неговите нагласи и предпочитания. Настоящият
националният лидер печели и го избират, защото не го интересува
правната норма, вашингтонския консенсус или брюкселския модел. Той
се съобразява с нивото на цивилизованост на населението, с неговите
културни предпочитания и на ценностни норми. Няма до коментирам
сега дали това е искрено съобразяване или популизъм и демагогия.
Има една формула на американски изследовател за това що е лидерство. Тя е следната: идея+вдъхновение+импулс. С други думи националният лидер трябва да има кауза, мисия, да вижда напред в бъдещето.
Разбира се, в съвременната информационна среда идеите съществуват във вид на идеологии. Трите основни политически тенденции са
формирали трите основни политически семейства – консервативно,
либерално и социалистическо. Юристите са направили така, че трите
семейства да се сменят във властта чрез избори и да победи идеята,
която може да вдъхнови и да даде импулс на повече хора.
Това е важно, за да имат практически смисъл усилията на всички
колеги, които работят на полето на теорията, както и усилията на
всички политици - най-вече на тези, които отговарят на условията да
са патриоти и да са честни. Важно е да се каже, че когато политическият елит е разбит, когато не е във връзка с последователите, тези
лидери няма да успяват. Ще успяват други, независимо какво е образованието им.
Уважаеми професори, не съм искал да опонирам на никой от вас.
Исках да споделя мнението си като знак за малката изненада, която ни
очаква.
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