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Уважаеми господин Пирински, господин Пенчев, господин Шентов, Ваши 

Превъзходителства, колеги от неправителствени организации! След въведението на господин 

Шентов и представянето на доклада от Руслан Стефанов, искам да отбележа, че този доклад е 

един перфектен разрез на ситуацията в нашата държава. Той е толкова критичен, че не си 

заслужава да се задълбава и да се работи в тази посока повече. Затова аз ще конструирам моето 

изказване в няколко кратки тези, около изпълнението на които ако можем, да се обединим и да 

работим. 

Благодаря на американското правителство за това, че помогна на Столична община. 

Когато аз станах кмет, нямаше нито едно единно гише в 24-те района и в администрацията, а и 

не си и давахме сметка колко важно е това. Сега вече мога да кажа, че навсякъде имаме единно 

гише. Това, от една страна, намалява ежедневната корупция, а в същото време подпомага 

гражданите. Всичко, което се случва в общината – от регистъра до сделките – минава и можете 

да го прочетете в интернет. А конкурсите, които правим, се обявяват и в европейски вестник. Не 

случайно четирите най-големи проекта и за най-много пари, по които няма спор в Европейската 

комисия, са за Столична община. Това са проектите за метрото, за завода за битовите отпадъци 

и водния цикъл. Разбира се, много трудно работят администрациите, сигурен съм, че тук има и 

други колеги от кметствата в страната, знаят ниските заплати, обидно ниските заплати е точната 

дума. Защото не може един главен архитект да работи за 250 евро на месец, когато за един свой 

подпис може да вземе 2 млн. евро. Няма логика! Моят приятел кметът на Щутгарт Волфганг 

Шустер пита, абе, добре, как вие с 500 евро заплата имате и семейства, и карате по един месец! 

Сигурно имате коли, сигурно имате деца, сигурно имате разходи, а заплатата... Моята заплата е 

600 евро на месец, на главния архитект е 500 евро. А управляваме няколко милиарда. Оттук 

можем да започнем и да стигнем до последното село в България. Грешно конструирана държава 

– първи извод. Второ. Започнахме проверки на общинските фирми. Няма го господин Велчев, но 

трябва да изкажа благодарността си към него, а и да го цитирам. Радвам се, че господин 

Първанов, заместник-главен прокурор, е тук , споделих с него и той ще ме подкрепи. Всички 

влезли в съдебна фаза процеси, знакови, големи, са вследствие на наши проверки, на Столична 

община. Това показва и доброто ни взаимодействие с институциите, с прокуратурата в случая. 

Правим проверка, откриваме корупционна практика, даваме на прокурора. Има повдигнати 

обвинения и за „Топлофикация”, и за „Софийски имоти”, макар че там с много голямо учудване 

има развитие, което поставям на вниманието на посланиците - когато се срещат с колегите от 

Вътрешно министерство, да питат защо МВР оттегли дознателите от „Софийски имоти” и се 

наложи Главният прокурор с писмо да ги иска обратно. Защото аз твърдя, че там щетата е над 

един милиард и кусур! Кое наложи точно от това дело да се махнат дознателите? Но и то влезе 

в съдебна фаза и аз съм убеден, че ще се развие много добре. Така е в „ТРАМКАР”, така е в 

„Озеленяване”, така е във „ВиК”, така е при десетки имоти, където беше направен опит за 

извършване на сделки с фалшиви подписи и то на знакови хора, поради имената на близките 

им. Заедно с прокуратурата успяхме да ги спрем. Стотици, милиарди, бих казал, са щетите, които 

сме предотвратили. 

Сесиите на общинския съвет се предават пряко по интернет, може да се види изказването 

на всеки общински съветник, на всяка политическа партия. Вече и в комисиите разсъжденията и 

дебатите се предават директно от няколко канала. Мисля, че това е един пример за прозрачност. 



Съгласен съм с уважаемата посланичка на Съединените щати, че затварянето на 

безмитните магазини изискваше смелост и е едно добро дело. Питам обаче защо това стана на 

третата година от управлението на правителството? И питам, ами защо на няколко пъти ги 

удължаваха с по 36 месеца? И питам, ако е било толкова корупционно, кои са обвинените за 

усвоените пари през тези три години? И тези пари сега не замърсяват ли политическата система? 

Елементарен въпрос! Една година няма повдигнато обвинение към никого, нито за колко пари 

става въпрос. И цитирам, директно соча няколко безмитни бензиностанции в Свиленград. Няма 

шум! Тогава?  

Стигаме до две основни неща. Между другото, това течеше като една тънка червена 

нишка през доклада на господин Стефанов. А то е: две неща са важни за България в момента – 

политическа воля, политически морал. Трябва да ви кажа, че когато Гълъбин Боевски направи 

тази беля, или Велизар Стоилов или други хора от администрацията, ние незабавно се 

разделяме с тях и всички изпращаме в прокуратурата. Трудно е, разбирам, но това е 

единственият шанс. Това, което и уважаемият господин Пенчев каза – има ли дори слух, 

съмнение, трябва да се оперира. 

Политически морал. Може ли четири години да правиш заменки на гори, да ги дадеш 

предимно на хора с огромно влияние в медиите и няколко месеца преди изборите да вкараш 

закон и да забраниш заменките? С единствената мисъл, понеже знаеш колко си откраднал през 

тези четири години и как се влияе на медиите през тези пари точно, следващото правителство 

да не бие със същите карти, да не прави същото като теб. Сиреч на четвъртата година, накрая, 

няколко месеца преди изборите се вкара закон да се прекратят замените на гори. Ние говорим 

от една година, че всичко апетитно, което имаше, беше раздадено. Това е огромна корупционна 

практика, която и в доклада е показана. Но по медиите това не излезе, повтарям, поради 

интересите на много големи медийни босове точно там, задоволени интереси за над милиард и 

половина лева! 

Същото се отнася и за договора за газа. Посредници, две години по-късно обаче 

посредниците стават излишни или вече неудобни . Но преди две години са били удобни.  

И за нито един от всички тези процеси ние не сме чули едно име, един виновен. 

Отстраняват се тихомълком хора, не изпадат веднага като при нас и с тях не се занимават 

прокуратурата или ДАНС, а отиват на висши партийни постове. Това са фактите, никой не може 

да ги обори. Ами със „Топлофикация” в столицата? Същия рекет на Русия и Украйна към България 

приложи държавата към Столична топлофикация. Писмо на „Булгаргаз”, писмо на министъра: 

или дайте „Топлофикация”, или спирам газа! Безспорен факт. Ние се ошашавихме (това е точната 

дума), защото започнахме да гласуваме БСП като ГЕРБ, ГЕРБ като БСП, само и само да угодим на 

един министър. И накрая я взеха. 

Ще завърша с нещо много важно. Използвам случая, че господин Първанов е тук: 

Наказателно-процесуалния кодекс. Мисля, че преди две или три години с господин Шентов, пак 

беше американският посланик, пак беше господин Пенчев, зададох въпроса за алкохола и 

акцизите. Между другото, Кадиев спечели моето уважение с това, че той публично излезе със 

своя позиция и се махна от Министерството на финансите. Може би има и други причини, но 

това, че се оказа, че по времето на това правителство българите пият пет пъти по-малко. Аз мога 

да кажа, че може би пият пет пъти повече, но по-малко – не. И нищо не се случи след това. 

Абсолютно нищо. Няма имена, хора. 

Промяната в Наказателно-процесуалния кодекс е задължителна. Той се прави от 

адвокати и обслужва адвокати, както и да си прехвърлят вината прокурорите и съдиите - да, има 

няколко зрънца и в двете организации, които всички ги знаем. И в МВР ги знаехме, и 

прокурорите си ги знаят, и съдиите ги знаят, но законът е такъв, че не могат да ги махнат. А и 



тези, които хванаха дори с белязани пари, след това виждате, минава една-две години и се 

връщат обратно.  

Формализирането на съдебния процес – това е убийството на съдебната система в 

България. Ако имаш трима адвокати и се раздели делото на три, няма съдия и прокурор, който 

да те вкара в затвора. Сиреч богат човек, с трима адвокати, в България не може да влезе в 

затвора. А ако имаш и добър лекар, завинаги забравяш! И ако си престъпник, преди това трябва 

да си вземеш добро джипи, да ти направи един хубав медицински картон, категорично няма да 

стоиш в ареста. Всички това го знаем, законът не се променя. И аз съм радостен, че колегата 

Цветанов записва всичко, което има в доклада на Стефанов, защото този доклад е, бих казал, 

основата на една партийна програма. Просто всяка партия, която иска да промени нещо в 

България, трябва да изпълни този доклад. Той е посочил всички недъзи на сегашното общество, 

включително и нашите в Столична община. И ние трябва да направим всичко, защото свежият 

ресурс, парите, чуждестранните инвестиции явно ги няма вече и всички големи фирми започват 

да искат среща с кмета относно конкурсите. Така е в цялата страна. Защото и другите наши 

кметове казват, че има огромен натиск. Реално свежите пари от Европейския съюз, които се 

чакат от еврофондовете и главно в инфраструктурните проекти, ще бъдат основната апетитна 

цел на всички. И тук държава, общини, прокуратура трябва да бъдат изключително бдителни, за 

да не ни спрат и останалите пари, които очакваме. 

Използвам случая да благодаря на Главна прокуратура за всички повдигнати обвинения, 

те сигурно са вече над 15-20 - за поне 12 фирми от Столична община. 


