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Беше бурна година за Европа, но България 
отбелязва напредък 
 
Интервю на ръководителя 
на фондация „Конрад Аде-
науер“ за България Торс-
тен Гайслер за Дойче веле 
в края не декември 2016 
 
ДВ: Какви са най-ярките ви 
впечатления от политичес-
ката 2016-та за България? 
Кои събития се открояват 
през годината - изборите, 
миграционната вълна през 
българските граници, па-
дането на правителството, 
хода на съдебната рефор-
ма, опитите за сформиране 
на прореформаторско по-
литическо движение в дес-
ния сектор на политическа-
та сцена или нещо друго? 
Каква е накратко полити-
ческата ви оценка на слу-
чилото се през погледа  на 
германски християндемок-
рат? 
 
За цяла Европа 2016 беше 
бурна година с много предиз-
викателства и немалко разо-
чарования, ще напомня само 
референдума за Брекзит. Но 
България отбелязва напредък: 
икономическият растеж е над 
средния за Европейския съюз, 
безработицата намалява, има 
излишък в бюджета, държав-
ният дълг е много нисък. Ин-
вестициите, направени от 
правителството особено в изг-
раждането на инфраструкту-
рата дават плодове и това ще  

се усеща лично от все повече 
хора. Като германец аз, раз-
бира се, се радвам, че и без 
това приятелските отношения 
между Германия и България и 
през тази година се задълбо-
чиха. 

 
ДВ: Защо според вас съ-
дебната реформа в Бълга-
рия е в застой, при поло-
жение, че на власт през 
последните две 
ни  беше "реформаторско-
то мнозинство" в Народно-
то събрание. Кои са основ-
ните фактори за продъл-
жаващото отсъствие на 
върховенството на закона 
и в обществото, и в съдеб-
ните зали? Защо България 
не може да се справи с 
висшата политическа ко-
рупция, както това стори 
Румъния? Или сте на друго 
мнение? 
 
„Реформаторско мнозинство“ 
по моя преценка през послед-
ните две години нямаше, по-
неже партиите, принадлежащи 
към Европейската народна 
партия, т.е. ГЕРБ и партиите 
на Реформаторския блок, и 
заедно нямаха мнозинство в 
парламента и бяха принудени 
непрекъснато да правят отс-
тъпки, за да може въобще да 
се постигне напредък. Бълга-
рия има успехи в съдебната 
реформа, така например през 
миналата година бяха приети 
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два законодателни пакета с 
многобройни промени в дейст-
ващите закони. Също така в 
страната идваха експерти от 
чужбина, за да разработят 
предложения за реформа на 
прокуратурата, първи резул-
тати са налице. Има и зако-
нопроект, които трябва да 
създаде предпоставки за 
ефективна борба с корупция-
та. Поради предсрочните из-
бори решаването на много 
проблеми засега е замразено, 
но ако след изборите се стиг-
не до истинско „реформаторс-
ко мнозинство“, нещата може 
бързо да потръгнат. 

Румъния наистина е постигна-
ла забележителен напредък в 
борбата с корупцията по висо-
ките етажи. Антикорупционна-
та прокуратура ДНА работи 
професионално, а в много съ-
дилища действат безстрашни 
съдийки и съдии, които не се 
страхуват да осъждат и висо-
копоставени личности на чув-
ствителни наказания. Само че 
единна политическа воля за 
енергична борба с корупцията 
в Румъния наистина няма, за-
щото на една част от власти-
мащите им е трън в окото, че 
никой вече не може да се чув-
ства неприкосновен. Но осо-
бено президентите през пос-
ледните години защитаваха 
ДНА, а и Висшият съвет на ма-
гистратите, чиято задача е да 
осигури независимостта на 
съдебната система, е станал 
по-самоуверен. Тези успехи 
заслужават голямо уважение, 
но не бива да изпускаме от 
внимание, че корупцията е 
все още разпространен фено-
мен в Румъния. 

 

ДВ: Какви са основните ви 
очаквания за политическа-

та 2017-та? Как оценявате 
позицията на новоизбра-
ния президент Р. Радев по 
отношение на окупацията 
на Крим и за сваляне на 
санкциите срещу Русия? 
Възможна ли е според вас 
външнополитическа прео-
риентация на България към 
Русия и пробив в общоев-
ропейските позиции по от-
ношение на политиката на 
Москва? 
 
България през последните го-
дини се оказа надежден член 
на ЕС и НАТО и аз съм опти-
мист, че тази ориентация ще 
бъде потвърдена на следва-
щите избори. Всичко друго би 
било пагубно включително за 
икономическото развитие на 
страната. 

Не бих надценявал някои из-
казвания на Румен Радев в 
предизборната кампания. 
Важно е обаче, че по негови 
думи България не бива да се 
отклонява от своя проевро-
пейски път и трябва да е на-
дежден партньор на НАТО. За-
бележително е също, че той се 
оплака от това, че някои ме-
дии го определяха като „про-
руски“, след като той в крайна 
сметка е натовски генерал. 
Впрочем резултатите от де-
мократични избори винаги 
трябва да се уважават и пора-
ди това моите политически 
приятели в Берлин ме уверя-
ват, че са готови на конструк-
тивно сътрудничество с новия 
президент. 

Много от моите български 
приятели ми повтарят, че бъл-
гарите имат симпатии към Ру-
сия, защото все още са благо-
дарни на тази страна за осво-
бождението от османска 
власт. Това обаче не бива да 
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се отъждествява със симпатия 
за авторитарната система на 
Путин. 

 

ДВ: Кои според вас ще бъ-
дат победителите в очерта-
ващите се предсрочни пар-
ламентарни избори през 
2017-та? Какви поражения 
на политическата система в 
страната може да нанесе 
надигащата се "патриотич-
на" и популистка вълна за 
страната и нейните евроат-
лантически приоритети и 
анжгажименти? Какво мо-
же да спре тази вълна? 

Резултатът от парламентарни-
те избори днес не може да се 
предскаже, но аз, разбира се, 
се надявам, че моите полити-
чески приятели, следователно 
принадлежащите към ЕНП 
партии от Реформаторския 
блок и ГЕРБ ще ги спечелят. 
Те са гарант за външнополи-
тическа надеждност и предви-
димост и са доказали, че мо-
гат да развиват България осо-
бено икономически. 

Популисти и  националисти са 
проблем в много страни на 
Европа. Популистите предла-
гат прости решения за много 
сложни проблеми, които са 
наистина лесни за разбиране, 
но напълно неадекватни.  Ос-
вен това мнозина популисти 
подбуждат части от общество-
то едни срещу други, което е 
опасно. В Германия имаме по-
добен опит и знаем до какво 
може да доведе това. А ние, 
които сме имали щастието да 
прекараме целия си досега-
шен живот в мир, не бива да 
забравяме, че национализмът 
беше причина за толкова мно-
го войни на нашия континент 
– с милиони убити. 

Не ще можем да достигнем до 
всички популисти с рационал-
ни аргументи, но не всеки, 
гласувал веднъж за популист-
ка партия, понеже се е ядосал 
за нещо, поставя под съмне-
ние нашата политическа сис-
тема или обществен строй. 

За да спрем популистката 
вълна, трябва да разберем 
следното: начинът на функци-
ониране на нашата полити-
ческа система е нарушен, за-
щото много граждани си със-
тавят мнение не чрез тради-
ционните медии, а в интернет 
или социалните медии. А там 
за съжаление целенасочено се 
разпространяват и фалшиви 
новини, подбужда се към ом-
раза против етнически, рели-
гиозни и социални малцинст-
ва. Знаем, че има добре пла-
тени „тролове“ и че „social 
bots“ генерират автоматични 
съобщения в интернет. Някои 
от тези действия са в рамките 
на основното право на свобо-
да на словото, но не всичко. 
Трябва навсякъде последова-
телно да преследваме наказа-
телно езика на омразата, при 
което съм наясно на какви 
практически трудности се на-
тъква това. Но ако поне не се 
опитаме, интернет се превръ-
ща в пространство на безза-
коние, а това не бива да до-
пускаме. В крайна сметка не 
бива да предоставяме форми-
рането на мнения в интернет и 
социалните медии на онези, 
занимаващи се с дезинформа-
ция и настройване на една 
част от народа срещу друга. 
Нека и ние заявим нашето 
мнение! 

Аз представлявам християн-
демократическа фондация, 
ние сме привърженици на 
концепцията за социално па-
зарно стопанство. Не искаме 
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уравниловка, а общество с 
равни шансове за всички, в 
крайна сметка искаме благо-
денствие за всички. Популис-
тите имат като целева група 
особено хора, които работят 
много, но „едвам свързват 
двата края“. В англоезичното 
пространство те се наричат 
“JAM people“: “Just about 
managing“. Трябва убедително 
да покажем, че ги вземаме на-
сериозно и че нашата цел е да 
подобрим условията на живот 
на тези хора. 

Освен това съветвам в обра-
зователната система да не са 
залага на механично учене 
наизуст, а на развитието на 
аналитичните способности. 
Който отрано се научи да си 
съставя критично и рационал-
но мнение, става по-слабо по-
датлив на елементарни паро-
ли. 

ДВ: Г-н Гайслер, благода-
рим Ви за разговора. 

 


