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ОТВОРЕНО ПИСМО 

 

      ДО 

       

      ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

      НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

      Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА 

     

      ПРЕЗИДЕНТА НА  

      РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

      Г-Н РУМЕН РАДЕВ 

 

      СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА  

      ИНФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ 

 

 Уважаема г-жо Караянчева, 

 Уважаеми г-н Радев, 

 

 През последните дни българското общество стана свидетел на поредното 

остро противопоставяне по два повода – ратифицирането на т.н. Истанбулска 

конвенция и отчета на президента за първата година от мандата му. България е 

в поредната национална катастрофа. Няма сектор, който да не е в 

катастрофално състояние. Главен виновник за това е политическият сегмент на 

обществото. Един от основните инструменти е непрекъснатото 

противопоставяне с повод и без повод. 

 Главното твърдение в публичния Ви отговор на президента, г-жо 

Караянчева беше, че държавата се управлява успешно, демократично и с 

вслушване в гласа на народа. Позволяваме си да дадем няколко примера по 

повод на това твърдение. 

 1. В края на 2009 г. и началото на 2010 г. Движение „ДНЕС“ инициира и 

проведе изключително успешен референдум в цялата страна срещу 

безчинството на монополите в страната. Събраните валидни 730 000 подписа 

бяха внесени в Народното събрание, но забутани от ръководството му в един от 

ъглите на мазето на сградата, без никаква реакция. Парламентарен председател 

беше г-жа Цецка Цачева. По-късно зам. председателят на 42-то Народно 
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събрание г-жа Мая Манолова повече от месец не можа да открие папките с 

резултатите от допитването. Резултатът – грубо пренебрегване на една 

гражданска инициатива, свързана с голям разход на време и доброволческа 

енергия. Оставяме на Вас да прецените това отношение на властта 

демократично ли е. 

 2. Структурите на Движение „ДНЕС“ в цялата страна организираха и 

проведоха успешно инициирания от шоуто на Слави Трифонов референдум по 

въпроси относно избирателната система. През тежките зимни месеци с рискове 

за здравето и служебните си ангажименти, доброволците на Движението 

събраха почти 700 000 гласа. Политиците отново ги затулиха. Вероятно в името 

на демокрацията и гласа народен ... 

 3. От 2011 г., след влизането в сила на Третия енергиен пакет на ЕС, 

Движение “ДНЕС“, на основание чл. 45 от Конституцията, непрекъснато внася в 

Народното събрание изключително добре разработен проект за изменения и 

допълнения в гл. Х „Топлоснабдяване“ на Закона за енергетиката /ЗЕ/. 

Единствено през мандата на 42-то Народно събрание той беше допуснат за 

разглеждане в Комисията по енергетика, което продължи до 

преждевременното прекратяване на дейността му. В момента се организират 

най-различни хватки за недопускането му в Народното събрание. В същото 

време обирът и терорът върху потребителите на топлинна енергия /физически 

лица, детски заведения, училища, университети, болници и пр./ върви с пълна 

сила. Потенциалът на общественото напрежение нараства непрекъснато. 

Дирекцията „Сигурност на снабдяването“ в Министерството на енергетиката е 

постоянен защитник и проводник на лобизма и монополизма в този сектор. 

Този проблем може да се реши само с демократични средства, но не се допуска 

от управляващите. 

 4. Всяка година Движение „ДНЕС“ внася в компетентните институции 

/министерства, КЕВР и др./ минимум по един път подробни и компетентни 

анализи на състоянието и проблемите в основните сектори на енергетиката 

/електроенергетика, топлоенергетика, газоснабдяване/ и предложения за 

решаването им. Те се посрещат с високомерие от ръководни лица в тях, които 

нямат нито необходимото образование, нито опит в управлението на този 

изключително сложен, отговорен и все още жив отрасъл. 

 5. Предвид хаоса в управлението на електроенергетиката и натрупващите 

се негативни финансови резултати, Движението направи предложение пред 

Комисията по енергетика на Народното събрание за създаването на временен 

целеви фонд с източници финансовите резултати в БЕХ, постъпленията от 

износ, от емисионни квоти, от курсови разлики и др. НЕК се превърна във 

финансово бунище от неравноправните договори за ТЕЦ Марица изток 1 и ТЕЦ 

Марица изток 3, необоснованата протекция на производството от т.н. 

възобновяеми източници и „високоефективно“ комбинирано производство и 

др. На заседанието на Комисията председателят г-н Делян Добрев еднолично 

изключи износа и се организира приемането на изменения в 



законодателството, които прехвърлят цялата тежест върху производителите и 

потребителите на електроенергия.  

 По същия повод Движение „ДНЕС“ и единственият състав на ДКЕВР с 

позитивна дейност с ръководител Боян Боев подготвихме и внесохме 

предложение в Европейската комисия за решаване на проблемите, посочени 

по-горе, произтичащи от неправомерната държавна помощ. Резултатът беше 

политическа разправа с част от състава на Комисията и подмяна на състава ѝ с 

послушни политически квоти. Негативните резултати от това нарастват с всеки 

ден. Да, но са постигнати по демократичен начин и чрез вслушване в гласа на 

народа... 

 6. През първото тримесечие на 2017 г. се създадоха благоприятни условия 

за радикална промяна на правилата за доставка на природен газ от Русия за 

страните от ЕС и особено за България. Във връзка с това и очертаващата се 

бавна и несигурна позиция на официалните власти, Движение „ДНЕС“ с писма 

до Народното събрание /вх. № ПГ-723-001/20.04.2017 г./, Президента г-н Румен 

Радев /вх. № 09-00-22/30.03.2017 г./, Председателя на Министерския съвет /вх. № 

08.10-42/30.03.2017, 08.10-42/20.04.2017 г. и  08.10-42/27.04.2017 г./ и 

Министерството на икономиката /вх. № 03-00-2016/27.04.2017 г./. предложи 

обоснована позиция, която да се подложи на обществено обсъждане. Отговор се 

получи единствено от Президента, макар, че той няма оперативни управленски 

функции. И до днес по въпроса цари пълно мълчание и неинформираност на 

обществото. 

 При много широкото обсъждане в Народното събрание за съдбата на 

газопровода „Южен поток“, Движение „ДНЕС“ изложи аргументирано 

становище, че такава благоприятна възможност се случва на хилядолетие и 

предложи надграждане ролята на България като на наша територия се 

организира европейска газова борса, за да се уеднаквят правилата за търговия 

на територията на ЕС и страната да има допълнителна изгода и сигурност. 

Няколко дни след това акцентът се измести върху т.н. газов хъб, който е най-

обикновена газоразпределителна станция /ГРС/ без гарантирано съдържание. 

При строителството на газопровода Тула-Шостка-Киев българските строители 

построиха няколко такива „хъбове“. 

 В резултат на инфантилната позиция на България тя вече е в 

положението на център /бяло петно/ на кръгово енергийно движение. Всички 

околни страни много активно заемат изгодни позиции без да имат 

изключително доброто географско разположение на нашата страна. И в това 

отношение професионалните, компетентни и ефективни предложения на 

гражданския сектор бяха демократично пренебрегнати... 

 7. Безспорен факт е, че здравеопазването в България е в повече от 

катастрофално състояние. Съвременната държава има три задължителни 

социални функции – осигуряване на чист въздух, природосъобразно и достъпно 

водоснабдяване и ефективно и достъпно здравеопазване. Дори по Конституция 

здравеопазването трябва да е безплатно, защото започва от корема на майката 



и свършва със смъртния акт. В България тези функции се комерсиализират до 

безкрай като негативите понасят гражданите ѝ, на които са отнети и 

елементарните права за съпротива и защита на интересите. В това помагат и 

доказани хищници като Световната банка и Международната банка за 

възстановяване и развитие.  

  С писмо до министъра на здравеопазването /вх. № 91-00-109/24.11.2017 г./ 

и до Комисията по здравеопазване на Народното събрание /вх. № ПГ-723-00-

29/24.11.2017 г./ Движение „ДНЕС“ направи 24 предложения за бързо и 

радикално решаване на проблемите в този сектор и предложи да се проведе 

обществено обсъждане. До този момент няма реакция и от двата адреса. 

Очаквано, като се има предвид демократичния и непорочен подход към 

здравеопазването... 

 8. С вх. № П 793-00-41/07.09.2017 г. ГД „ДНЕС“ и Федерацията на 

потребителите в България внесохме до Временната комисия на Народното 

събрание за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи  на 

радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република 

България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на 

гражданите мотивирано предложение за решаване на проблема с 

водоснабдяването на гр. Хасково и района. То предвижда прилагането на 

радикален и модерен подход при контролируеми и ограничени инвестиции. 

Чрез поредица от жонглирания с резултатите от изследванията на 

замърсяването и надделяване на нездрави интереси, въпросът се „замете под 

килима“ и комисията прекрати работата си. Резултатът е, че населението в този 

район е подложено на геноцид, доказателство за което е, че гр. Хасково е на 

първо място по онкологични заболявания в страната. Показателен пример за 

„състрадание и съпричастност“ към една извадка от Народа... 

 9. В периода 2014–2016 г. Движение „ДНЕС“ разработи Национална 

доктрина „Единна България“. Движението организира продължително и 

широкомащабно обсъждане и съгласуване с всички заинтересовани страни – 

политическите партии, парламентарните групи, министерствата, 

неправителствени и граждански организации, работодателски, профсъюзни и 

професионални организации, научни звена, местни структури, бивши и 

действащи журналисти, изявени личности с обществено признание и 

потенциал и др. Накрая Парламентът тихомълком не я прие за обсъждане и 

приемане, с което зачеркна един огромен обществен труд. България може би е 

единствената страна в Европа, която няма национална доктрина. Този документ 

е изключително важен, защото регламентира дългосрочните цели и 

синхронизацията на дейността на държавните органи за постигането им.  

Затова неговото място е между Конституцията и законодателството и всяко 

правителство, което поеме властта трябва да съобразява програмата си /ако има 

такава/ с него. Управлението с декларирани приоритети е най-лошата форма на 

управление. В това отношение укор заслужава и президента, защото това е 

негова функция и негов интерес и би трябвало да прояви инициатива. 



 В духа на горните 9 точки бихме могли да посочим още много примери 

за нарушаване на демократичните правила в управлението на НАШАТА 

Родина/държава. След падането на правителството на г-н Орешарски се закриха 

всички обществени съвети към Министерския съвет и министерствата, където 

на обществено обсъждане се подлагаха всички въпроси от национално 

значение. В държавните комисии, предназначени да защитават обществени и 

граждански интереси, отношението е формално, високомерно и безрезултатно. 

Един от най-недиалогичните органи е ръководството на Столичната община и 

нейните комисии, в резултат на което се приемат неефективни, формални и в 

ущърб на гражданите решения /водоснабдяването, чистотата на въздуха, 

градоустройството, организацията на движението и паркирането и т.н./. Най-

голямо обществено недоволство предизвиква „работата“ на новия състав на 

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, определен по партийни и 

олигархични квоти. Неговият избор остро противоречи на правото на ЕС и по-

конкретно на изискванията на Третия енергиен пакет, съгласно който този 

орган не трябва да се назначава, а да се избира от Граждански енергиен форум, 

който беше своевременно създаден. В КЕВР цари волунтаризъм; необосновано, 

спекулативно и порочно ценообразуване; покровителство над монополите; 

силно ограничаване правата на потребителите на монополни услуги и т.н. При 

вземането на решения за определяне на цени с голямо обществено влияние, 

ръководството на Комисията не провежда задължителните обществени 

обсъждания, съгл. чл. 14 от Закона за енергетиката. При обществени 

обсъждания отново се канят представители на заявителите, въпреки 

многократните предварителни срещи и съгласувания с тях, предоставя им се 

неограничено време за изказване, а на представителите на потребителите само 

3 минути и то с прекъсвания и забележки. Решението е смяна на състава на 

Комисията по правилата на Третия енергиен пакет и то без отлагане. 

 Уважаеми г-жо Караянчева и г-н Радев, надяваме се това писмо да не бъде 

прочетено „по диагонала“ а с необходимата отговорност и воля за промяна. 

Както посочихме по-горе, губенето на енергия чрез противопоставяне на 

институциите, особено на най-високо ниво, е фатално за обществения мир, 

стабилността и просперитета на държавата. Очакваме от Вас иницииране на 

ползотворни срещи за решаване на посочените проблеми с участието на 

легитимните граждански структури в управлението на страната. 

 Във връзка с това си позволяваме отново да напомним нашето име 

„Движение за национално ЕДИНСТВО и СПАСЕНИЕ“, което съдържа и 

нашата кауза. 

 

 С уважение, 

  

 Председател: 

 

    Анжелика Цокова 



 

      

 


