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Д-р Герхардт е 
председател на 
управителния  
съвет на Фондация 
за свободата 
„Фридрих Науман“

Повече от четвърт век Фондация за свободата 
„Фридрих Науман“ се застъпва за изграждане-
то на едно демократично и пазарно ориенти-
рано общество в България, основано на принци-
пите на правовата държава. Тя бе и първата 
германска политическа фондация, която започва 
дейността си още през 1990 г., придружавайки 
страната по нейния дълъг и стръмен път към 
членството в НАТО и ЕС.

Именно либералите бяха тези, които пропра-
виха този път и го следваха неотклонно. Без-
спорни са приносът и усилията на организирано-
то либерално движение в България в лицето на 
Националното движение за стабилност и възход 
и Движението за права и свободи. Тук трябва 
да споменем и всички обвързани с либералната 
идеология личности, като например първия демо-
кратично избран президент на страната Желю 
Желев и множеството хора, които твърдо и не-
отклонно продължиха борбата им за свобода. 

Особена роля за развитието на страната 
имат и Институтът за пазарна икономика, и 
Центърът за либерални стратегии, чието съз-
даване бе подкрепяно от Фондацията.

Искам да изкажа особена благодарност на 
нашите сътрудници в България, които положи-
ха огромни усилия и реализираха широк спектър 
от дейности в политико-образователната дей-
ност.

Независимо от постигнатото дотук, полити-
ческите събития в Европа и в страната показ-
ват, че битката за свобода тепърва предстои. 
Студената война между Запада и Изтока, която 
всички ние смятахме за приключена с поврат-
ните исторически събития през 1989 г., навлезе 
в нова фаза, а радикалните сили от ляво и от 
дясно поставят под съмнение фундаменталните 
ценности, върху които се гради Европа.

При това никой не се опитва да ги спре. След 
близо 25-годишен преход демократическата и 
политическата консолидация на новите дър-
жави-членки все още не е завършена, което се 
дължи освен на тежкото наследство на социа-
лизма, най-вече на липсата на реални рефор-
ми. Европейската комисия не е единствената, 

която критично обръща внимание върху тези 
обстоятелства, хората в България открито да-
ват израз на недоволството си от официалната 
политика. 

В тези времена повече от всякога се нужда-
ем от политически проекти, в които има свобо-
да на духа и които са фокусирани върху хората. 
Една либерална политика, ориентирана най-вече 
към хората, която да повярва в гражданите на 
България, че са способни на велики дела. Не са 
нужни политици, които се опитват да задуша-
ват индивидуалната свобода, креативността 
и отговорността с фалшива загриженост. Ос-
вен върху принципите на пазарната икономика 
и правовата държава вниманието трябва да се 
насочи върху създаването на качествена обра-
зователна система.

Освен отговорността за намирането на 
своята идентичност България трябва да наме-
ри и своето място в Европейския съюз. А това 
включва и разбирането, че Европа не е само 
Брюксел и реформите не са просто едно задъл-
жение, а абсолютна необходимост.

Независимо от критиките днес България е 
неразделна част от свободния свят. Убеден съм, 
че дори и при тежките обстоятелства бъдещо-
то развитие в процеса на европейската инте-
грация е възможно. Призовавам всички българи 
да не жалят сили по този път, като ние, от 
Фондацията, обещаваме да бъдем неотлъчни 
техни спътници. Съществуващият либерален 
потенциал в България и израсналото на свобода 
поколение могат да ни дават само надежда. Не-
зависимо от това свободата изисква във всеки 
един момент човек да бъде готов да я отстоя-
ва, да се бори за нея, защото тя не е даденост 
и нещо задължително. 

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ ВОЛФГАНГ ГЕРХАРДТ
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Повече от 25 години Фондация за свободата 
„Фридрих Науман“ отстоява неотлъчно идеали-
те си за свобода, отговорност и толерантност 
в България. От момента, в който България от-
хвърли тоталитарния режим и избра свободата, 
Фондацията подпомага процеса на трансформа-
ция към демокрация и пазарна икономика. Това е 
повод да празнуваме и да обърнем поглед назад, 
за да направим равносметка на постигнатото. 
Именно това е и целта на тази публикация. Об-
ръщаме поглед назад към развитието през изми-
налите 25 години, за да видим какъв е приносът 
на Фондацията за промените в България.

Хората в България постигнаха много. Стра-
ната е постоянен член на европейското семей-
ство. Важен принос за това имат либералите. 
Въпросът е дали без усилията на НДСВ и ДПС 
в правителството на Симеон Сакскобургготски 
събитията щяха да се развият по този начин. 
Следвайки идеята на Обединена Европа, бълга-
рите сега могат свободно да търгуват, да се 
движат, да работят и да се учат в Европа. Гер-
манските компании пък високо ценят България 
като място за бизнес, а гражданите на всички 
държави-членки имат възможност да опознаят 
прелестите на страната.

 Въпреки това четвърт век по-късно проце-
сът на трансформация не е завършен. Продължа-
ват да съществуват проблемите, върху които 
редовно набляга Европейската комисия в своите 
доклади по Механизма за сътрудничество и про-
верка от 2009 г. насам. Доверието на хората в 
политиката и в институциите е ниско. От това 
се възползват предимно екстремисти от ляво и 
от дясно. Опити, на които всички демократични 
сили в България трябва енергично да се проти-
вопоставят. За наше щастие Институтът за 
пазарна икономика непрекъснато ни предупреж-
дава и дава конструктивни насоки за повишава-
не на благосъстоянието в България, като осо-
бено младите хора в страната все по-често са 
въодушевени от идеята за свободата.

А задачата на нашата фондация е да продъл-
жаваме да подкрепяме и храбро да издигаме своя 
глас в подкрепа на либералната идея. Това оз-

начава също така да покажем, че либералната 
идеология не се изчерпва само с пазарната ико-
номика. Тя означава „да“ на свободата, на живо-
та и на вярата в човека. Нашата цел не е само 
развитието на пазарна икономика и структури, 
без които демокрацията е немислима. Ние се 
идентифицираме и апелираме за толерантност 
и хуманност, борба с корупцията и прозрачност, 
свобода на словото и образование. Ние искаме 
да предложим един форум за дискусии и обмяна 
на идеи, на който българите ще могат да об-
съждат как си представят бъдещето на Бълга-
рия и как да го постигнат.

Като директор на тази фондация имах въз-
можност да опозная България като политик и 
като човек.

Освен всички положителни промени през го-
дините, най-трайни впечатления оставиха у мен 
самите българи. Гостоприемството, уважение-
то и готовността за помощ ме съпътстваха 
навсякъде. Затова искам да благодаря на бълга-
рите както от мое, така и от името на всички 
директори на Фондацията. Вие ни показахте, че 
си струва да опознаем Вашата красива страна, 
научихте ни да я ценим. Тук искам да благодаря 
и на всички приятели, партньори, съратници на 
Фондацията, които не само направиха нашата 
работа възможна, но и безкрайно интересна и 
значима. Не на последно място, бих искал да бла-
годаря и на бившите и настоящи служители на 
Фондацията. Вие бяхте тези, които изградихте 
Фондацията и съвместно с партньорите ни 
вдъхнахте живот на нашите програми.

За мен е чест и привилегия да Ви пожелая 
една приятна и интригуваща лекция, която ще 
Ви представи в ретроспекция 25-годишната ни 
история и работа в името на свободата.

Г-н Кадик е  
ръководител на 
Фондация за сво-
бодата „Фридрих 
Науман“ за Югоиз-
точна Европа

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИДАНИЕЛ КАДИК
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Благодаря на г-н Даниел Кадик за поканата да 
споделя няколко думи относно ползотворната 
дейност на Фондация за свободата „Фридрих 
Науман” в България. 

Когато през 2001 г. НДСВ бе създадено, из-
борите – спечелени, а правителството съста-
вено, се озовахме в една особена ситуация. В 
парламентарната група и ръководството се на-
блюдаваха различни крила – дясно”, „ляво” и „цен-
трално-либерално”. Тепърва предстоеше ясното 
позициониране. 

През декември 2001 г. се осъществи първият 
ни контакт с Фондация за свободата „Фридрих 
Науман”. На работно посещение в София тогава 
пристигна председателят на Управителния съв-
ет на фондацията и бивш министър на иконо-
миката Отто граф Ламбсдорф, когото познавах 
от години и с когото исках да се консултирам 
по някои икономически въпроси. По време на дъл-
гия ни разговор той затвърди зародилото се в 
мен мнение, че за една крехка демокрация като 
нашата двуполюсният модел не е здравословен. 
Трябваше да търсим изпитани либерални идеи, 
които ги е имало вече в нашето минало. Това 
определи присъединяването на НДСВ към либе-
ралното семейство. 

Към края на 2002 г. НДСВ потърси контакти с 
европейските либерали и Партията на Европей-
ските либерали и демократи (ЕЛДР), а едновре-
менно с това изразих интерес за сътрудничест-
во с Фондация за свободата „Фридрих Науман”. 
През 2003 г. партията стана редовен член на 
ЕЛДР и член наблюдател в Либералния интер-
национал. И тъй като през годината трябваше 
да се участва в първите за нашата партийна 
история местни избори, веднага разбрах какво 
огромно предимство е възможността за сът- 
рудничество с Фондацията. 

След 2007 г., когато България стана член на 
ЕС, много полезни бяха поредиците от семинари 
и обучения по теми, свързани с бъдещото раз-
витие на България и региона в рамките вече на 
новата геополитическа реалност. В това начи-

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС

нание сериозен принос имаше от г-н Манфред 
Рихтер, един от най-големите международни 
консултанти на Фондацията в тази област. 
Тогава бе разработена стратегия за изборите 
през 2009 г.

Голямо достойнство на Фондация за свобо-
дата „Фридрих Науман” е фактът, че тя под-
крепя не само политически проекти, свързани с 
либерални партии в България, но и сходни ини-
циативи на гражданското общество. Тя изигра 
ключова роля през 2010 г. за развитието на но-
восъздадения Либерален институт за полити-
чески анализи  (ЛИПА). Партньорството между 
ЛИПА и Фондацията продължава успешно и до 
днес. Последната съвместна проява бе прове-
дената през април конференция във Врана, на 
която участвах и аз заедно с бившия румънския 
премиер Калин Попеску-Таричану.

В заключение бих желал да отбележа ог-
ромния капацитет, компетентности и опит 
на Фондация за свободата „Фридрих Науман” 
в сферата на политическите консултации, по-
литическия диалог, на който толкова държа, и 
образованието. 

С риск да пропусна някого, искам специално да 
благодаря и изразя да уважение към ръководите-
лите на проектите на Фондацията, без които 
успехът на нашето сътрудничество, както и 
развитието и популяризирането на либерални-
те идеи биха били немислими. Това са господата 
Петер Бохман, Волфганг Заксенрьодер, Волфганг 
Йон, Даниел Кадик, Рене Клаф, Улрих Нииман,  
Аспарух Панов. 

Желая им успех!

Н.В. Симеон II

СИМЕОН II
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Младата българска демокрация неотдавна на-
върши 25 години. 25 са и годините на представи-
телството на Фондация за свободата „Фридрих 
Науман”  в България. Това съвпадение не е слу-
чайно. В началото на прехода от тоталитари-
зъм към демократично гражданско общество с 
пазарна икономика пред българския политически 
процес стоеше основната задача да положи ос-
новата на съвременната демокрация. 

Наред със създаването на демократичните 
институции, дори преди това, следваше да се 
реши въпросът с изграждането на многопартий-
ната политическа система около класическата 
европейска триада Ляво-Център-Дясно, пред-
ставяна от системните демократични партии. 
След десетилетия тоталитарен режим на кому-
нистическата партия и прекъснат политически 
плурализъм възпитаването в нова, демократич-
на култура бе огромно предизвикателство, кое-
то можеше да се посрещне само с категоричен 
проевропейски профил на основните партийни 
субекти в страната. Точно тук е неоценимата 
роля на Фондация за свободата „Фридрих Нау-
ман”, която допринесе за създаването и разши-
ряването на либералния политически център в 
България, чийто първи парламентарен предста-
вител като самостоен политически субект бе 
Движението за права и свободи (ДПС).

Фондация за свободата „Фридрих Науман”, 
учи младите либерали от ДПС да разбират сво-
бодата като основна категория на демокрация-
та в диалектиката на триадата Свобода-От-
говорност-Толерантност, които представят 
основните принципи на либерализма. 

Фондацията бе истинският ценностен парт-
ньор на ДПС в каузата ни да превърнем толе-
рантността в основен принцип за правене на 
политика и като основа за постигане на ба-
лансите в междуетническите и мултикултурни 
взаимоотношения. Фондация за свободата „Фри-
дрих Науман” бе с най-категорична и последова-
телна позиция за отстояване правата и свобо-
дите на човека и на малцинствата в България 
през дългия процес на преодоляване на тежкото 
наследство от осъществения от комунистиче-

ПОЗДРАВИТЕЛЕН  АДРЕС

ския режим т.нар. Възродителен процес.
За нас бе въпрос на висока чест да работим с 

истински либерали в лицето на ръководителите 
на представителството на Фондация за свобо-
дата „Фридрих Науман“ в България, като днес 
подчертаваме респекта си от изключително ак-
тивната работа и изискани позиции по основни 
въпроси на демокрацията на г-н Даниел Кадик.

Множеството семинари, дискусии и лекции, 
проведени с младежките структури на ДПС, са 
гарант за авторитета на либералната полити-
ка в България. Идеологическата идентичност на 
ДПС, в основата на която са човешките права 
и гражданските свободи, неизменно предпоста-
вя безусловното ни партньорство с Фондация-
та, което винаги се последва от политически 
ефект и обществено рентабилен резултат. 
Това се измерва и с общите ни разбирания за 
свободата на медиите; за повече територия за 
предприемачеството; за функционално-модер-
ното образование като аналогов прототип на 
ресурсно обезпечен пазар на труда; за борбата 
с корупцията без двоен стандарт; за абсолют-
но върховенство на закона; за необратимост на 
демокрацията в България без подмяна с пост-, 
нео- и пр. реплики на преддемократични режими 
и без увреждане с квази, ерзац и т.н. сурогати.

Пожелавам на Фондация за свободата „Фри-
дрих Науман” още повече дързост и безусловно 
удовлетворение в работата в България. Нека 
либерализмът да се надгражда по отношение 
на икономическата свобода и гражданското об-
разование, а човешките права и гражданските 
свободи да се превърнат в непоклатим негов 
темел, в негова аксиома.

ДПС ще съавторства за всичко това.

Г-н Местан e  
председател на 
Движението за 
права и свободи

ЛЮТВИ МЕСТАН
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БЪЛГАРСКАТА 
НЕЖНА
РЕВОЛЮЦИЯ
БКП СТАРТИРА РЕАЛЕН И ВИДИМ 
ПРОЦЕС ЗА РАЗГРАЖДАНЕ НА 
ТОТАЛИТАРНАТА ДЪРЖАВА

ГОДИНАТА Е 1990
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Подготовката и провеждането на първите сво-
бодни парламентарни избори за Велико народно 
събрание (ВНС), възстановяването на правата 
и свободите на българските турци, изборът на 
д-р Желю Желев за президент, палатковите ла-
гери и нестихващите улични протести: 1990 г. 
ще остане в историята като „нежната револю-
ция” на Съюза на демократичните сили (СДС). 
Именно на нейната вълна новоучредената дясна 
партия успешно принуждава управляващата Бъл-
гарска комунистическа партия (БКП) да стар-

тира реален и видим процес за разграждане на 
тоталитарната държава. 

Така още на 16 януари започва работа Кръгла-
та маса между правителството и опозицията, 
която продължава до 15 май. Съпредседатели на 
заседанията са Андрей Луканов като представи-
тел на правителството и д-р Желю Желев като 
председател на СДС. На 30 март участниците 
в Кръглата маса се споразумяват за избиране 
на 7-о ВНС. 

Проведени на 10 и 17 юни 1990 г., изборите 

Водачът на опозицията 

д-р Желю Желев гласува на 

първите свободни и демокра-

тични избори за Велико народно 

събрание в България, проведени 

на 10 юни 1990 г.

ГОДИНАТА Е 1990
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са спечелени от Българската социалистическа 
партия (БСП) – преименувана на 20 април от 
БКП – с 211 срещу 144 мандата за СДС. 24 ман-
дата взима учреденото едва три месеца по-ра-
но Движение за права и свободи (ДПС). 

ВНС избира правителство, начело на което 
остава дотогавашният премиер Андрей Лука-
нов, но опитът за управление завършва с крах. 
Всъщност второто правителство за годината 
(22.09 – 20.12.1990) остава в историята като 
„Луканова зима”. През нея страната се разди-
ра от митинги и стачки, студентите блокират 
всички по-важни кръстовища в София. На прага 
на новата 1991 г. България е в състояние на фа-
лит и отказва да обслужва външния си дълг. Към 
това добавяме и трудностите в снабдяването 
на стоки заради очакваната либерализация на 
цените. 

В края на годината политическата обстанов-
ка се балансира, след като СДС се съгласява да 
участва в коалиционното правителство на без-
партийния съдия Димитър Попов, което е гласу-
вано в края на декември.

През 1990 г. германската Фондация за либе-
рална политика „Фридрих Науман” насочва своя 
поглед и към Югоизточна Европа. Създадена 
през 1958 г. по инициатива на тогавашния пре-
зидент на Федерална република Германия (ФРГ) 
Теодор Хойс, Фондацията по това време вече е 
активна в различни части на света.

Буквално в първите месеци след промените 
през 1989 г. е открит офисът на Фондацията за 
Централна, Югоизточна и Източна Европа със 
седалище в Прага. Регионален директор става 
д-р Борек Севера. Като част от тази сериозна 
структура се вписва и проектът „Югоизточна 
Европа” с ръководител д-р Арно Векбекер. Се-
далището му е в Будапеща и обхваща България, 
Румъния, Албания и част от Югославия. Така 
Фондация „Фридрих Науман” става първата от 
германските политически фондации, която пое-
ма риска и отговорността да стъпи и на бъл-
гарски терен. 

През ноември 1990 г. в София се провежда 
първата конференция на Фондация „Фридрих На-

уман”, съвместно с фонд „Отворено общество”, 
която се смята за началото на дейността на 
Фондацията в България. Тя дава на процесите в 
България рационален поглед „отвън” – толкова 
нужен във време, в което мечтаната от мнози-
на свобода е крехка и уязвима, а обществените 
трансформации са така хаотични и противоре-
чиви.

Също през ноември в централата на Фонда-
цията в германския Кьонигсвинтер е организи-
ран специален семинар за 12 български политици, 
модериран от активния и днес в нашия регион 
Ханс-Георг Флек. На него са дискутирани целите 
и задачите на Фондацията, политическата сис-
тема във ФРГ и структурата и организацията 
на Свободната демократическа партия (СвДП). 
В рамките на посещението участниците имат 
срещи и дискусии с водещи либерални политици 
в Бон и Мюнхен. 

От 1990 г. нататък с всяка изминала година 
присъствието на Фондация „Фридрих Науман” 
става все по-видимо и насърчително за българ-
ските партньори. Квалифицираните сътрудници 
на Фондацията в областта на политическото 
образование и кон-
султации са изклю-
чително полезни за 
прохождащите ли-
берални политиче-
ски партии и граж-
дански организации. 
Те не дават съвети, 
не налагат концеп-
ции, а информират 
своите партньори, 
разкриват им шан-
сове за политиче-
ско развитие, да-
ват им ориентация в сферата на либералните 
ценности и политики. Това помага партньорите 
сами да намерят своите решения как да отсто-
яват принципите на свободата и политическия 
плурализъм в едно общество, където правовата 
държава, политическата култура и демокрация-
та тепърва пускат корени. 

Част от групата български 

политици, посетили семинара 

в централата на Фондацията в 

германския град Кьонигсвинтер

ПО ВРЕМЕ НА 
„ЛУКАНОВАТА 

ЗИМА” СТРАНА-
ТА СЕ РАЗДИРА 
ОТ МИТИНГИ, 
А СТУДЕНТИТЕ 

БЛОКИРАТ ВСИЧ-
КИ ПО-ВАЖНИ 
КРЪСТОВИЩА 

В СОФИЯ
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Служебното правителство на Димитър Попов, 
управлявало през по-голямата част от година-
та, извършва реформа, която насочва България 
към пазарната икономика. В него се включват 
министри от три партии – СДС, БСП и Българ-
ския земеделски народен съюз (БЗНС). 

Голямата тежест на реформите пада върху 
министрите на СДС, като в един кратък период 
от време те освобождават цените на стоките 
и премахват държавните монополи в хранител-
но-вкусовата промишленост – производство на 
млечни, месни и хлебни продукти. Бизнесът по-

лучава сериозни данъчни облекчения, създава се 
специален фонд за финансиране на малкия биз-
нес, от разрешителен се преминава към регис-
трационен режим във външната търговия.

Повратната точка в политическото разви-
тие за годината идва на 12 юли, когато е под- 
писана все още действащата Конституция на 
България. Това се случва в отъствие на 39 от 
общо 144-мата депутати от СДС, които напус-
кат парламента, обявяват гладна стачка и из-
лизат на палатков лагер зад църквата „Света 
София”. По-късно и депутатите от ДПС напус-

БУРНО
ПОЛИТИЧЕСКО 
РАЗВИТИЕ
ПРИЕТА Е НОВАТА 
КОНСТИТУЦИЯ НА 
БЪЛГАРИЯ, А БИЗНЕСЪТ 
ПОЛУЧАВА ПОДКРЕПА

ГОДИНАТА Е 1991
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НА 1 ФЕВРУА-
РИ ЗАПОЧВА 

СВОБОДНОТО 
РЕГУЛИРАНЕ НА 

ЦЕНИТЕ НА СТО-
КИТЕ, КОИТО 

ДОПРЕДИ ТОВА 
СА ФИКСИРАНИ 
ОТ ДЪРЖАВАТА
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кат парламента поради несъгласие с проекта. 
Конституцията все пак е приета и подписана 
от 309 депутати от общо 400. Седмото ВНС се 
разпуска, а за 13 октомври са насрочени избори-
те за 36-о обикновено НС. 

През годината СДС се разцепва на три час-
ти: СДС, СДС-център и СДС-либерали. Въпреки 
че с разцеплението са загубени повече от 6% 
от гласовете, СДС печели изборите – само с 1% 
разлика от БСП! Със 110 народни представители 
срещу 106 на БСП от общо 240, с подкрепата 
на ДПС СДС успява да състави правителство 
на малцинството с премиер Филип Димитров, 
което встъпва в длъжност на 8 ноември 1991 г. 

На 1 март Фондация „Фридрих Науман” нами-
ра своя софийски дом в стара кооперация на зна-
ковото място над градинката „Кристал”. Много 
бързо офисът се превръща в център на либе-
рализма в България. Междувременно регионални-
ят офис за Централна, Югоизточна и Източна 
Европа се мести от Прага в Кьонигсвинтер, а 
за регионален директор е назначен д-р Юрген 
Викерт.

За много кратко време след отварянето на 
офиса са идентифицирани партньорите и целе-
вите групи, планирани са проявите и са опре-
делени приоритетите, като всичко това е съо- 
бразено с динамичната политическа ситуация. 
Много успешна е работата с групи от личности 
с либерална ориентация, като през годината се 
провеждат над 30 срещи в рамките на т.нар. 
Либерален форум – платформа за свободни дис-
кусии на свободни хора. Резонансът от тези 
срещи е забележителен в морален и политиче-
ски аспект. 

Анализаторите на Фондацията оценяват по-
литическия либерализъм като много парцелиран 
и неустойчив в сравнение с останалите стра-
ни от Централна и Източна Европа. Желаният 
партньор е намерен в лицето на РДП, част от 
многопартийния СДС (общо 18 партии). Така 
през март лидерката на партията проф. Елка 
Константинова и зам.-председателят Аспарух 
Панов участват в заседанието на изпълнител-
ния комитет (ИК) на Либералния интернационал 

(ЛИ) в Стокхолм, а няколко месеца по-късно на 
конгреса на ЛИ в Люцерн РДП получава статут 
на член-наблюдател на интернационала.

Заедно с изграждането на инфраструктурата 
и мрежата от неформални контакти активно-
стите на Фондацията се увеличават. Провежда 
се обучителен модул, насочен към политическо 
образование на възрастни, студенти и ученици 
от горните класове. Адаптиран към български-
те реалности и в повечето случаи воден от 
немски лектори е цикълът семинари на тема 
„Социализъм – консерватизъм – либерализъм”, 
„Основи на либерализма”, „Социално пазарно 
стопанство”, „Общинска политика”. Участници 
са предимно младежи и хора с различни професии 
от големите градове, както и партийни и син-
дикални активисти. 

В средата на годината се състои и първият 
медиен семинар. Той е организиран в сътрудни-
чество с Дойче Веле и Центъра за изследване на 
демокрацията (ЦИД) с участието на Йозеф Гер-
валд, програмен директор на медията, Дитрих 
Шлегел, ръководител на отдел Югоизточна Ев-
ропа, и журналист-
ката Румяна Тасла-
кова. Участници са 
представители на 
опозиционни медии, 
а основните дис-
кусионни въпроси 
– медийният плура-
лизъм, цензурата 
и автоцензурата, 
както и проблемите 
с финасирането.

Вратата на Фон-
дацията се отваря 
и млади българи посещават нейните образова-
телни центрове в Германия, Академията за лиде-
ри в Синтра, Португалия, и лятното училище за 
млади политици в Кортона, Италия. Компактна 
група от 18 активисти от СДС, журналисти и 
общински служители са на обучение в Констанц. 
Изолацията започва да се преодолява, а знание-
то – да се припознава.

Представителите на РДП проф. 

Елка Константинова и Аспарух 

Панов участват в заседанието 

на изпълнителния комитет (ИК) 

на Либералния интернационал 

(ЛИ) в Стокхолм

СДС ПЕЧЕЛИ ИЗ-
БОРИТЕ – САМО 
С 1% РАЗЛИКА ОТ 
БСП! – И С ПОД-
КРЕПАТА НА ДПС 

УСПЯВА  
ДА СЪСТАВИ  

ПРАВИТЕЛСТВО  
НА МАЛЦИН-

СТВОТО

ГОДИНАТА Е 1991
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НА 12 ЮЛИ Е  
ПОДПИСАНА 

 ВСЕ ОЩЕ  
ДЕЙСТВАЩАТА  
КОНСТИТУЦИЯ 
НА БЪЛГАРИЯ
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Въпреки огромните политически трудности 
дясноцентристкото правителство на Филип 
Димитров (8.11.1991 - 30.12.1992) стартира ам-
бициозно. С подкрепата на парламентарното 
мнозинство на СДС и ДПС прави важни стъпки 
в икономическата, в политическата област и в 

международната дейност. Само през първите 
осем месеца на 1992 г. са приети фундаментални 
по своето значение закони – за приватизацията, 
за реституцията, чуждестранните инвестиции, 
кредитното дело, за отнемането на имущество-
то на БКП, за реформа на съдебната система и 

ФУНДАМЕНТАЛНИ ЗАКОНИ И РЕШЕНИЯ ВОДЯТ  
ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА КЪМ ПРОМЯНА

НАЧАЛОТО НА РЕФОРМИТЕ

ГОДИНАТА Е 1992

Бившият мавзолей на Георги 

Димитров е опакован и до него на 

18 май е организиран концертът 

„Сбогом, мавзолей!”. По време на 

него символично е показано раз-

рушаването на мавзолея, което 

става факт 7 години по-късно
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за Висшия съдебен съвет, както и за възстано-
вяване на имуществото на българските турци, 
станали жертва на етническото прочистване в 
края на комунистическия режим. 

България първа признава независимостта на 
Македония, а през май 1992 г. е приета за член 
на Съвета на Европа. Тези сериозни ходове за 
смяна на политическата и икономическата сис-
тема са действителното начало на реформите 
в България. През януари двойката кандидати на 
СДС – д-р Желю Желев и Блага Димитрова, пе-
чели президентските избори. Това поставя СДС 
в благоприятна позиция във вътрешнополитиче-
ски и в международен план. Тя обаче не продъл-
жава дълго. 

През лятото на 1992 г. след критика на 
президента Желев към политиката на прави-
телството възниква неразбирателство между 
двете институции. То прераства в сериозен 
конфликт между президента Желев и ръковод-
ството на СДС, който продължава и през цяла-
та 1993 г. Всичко това, съчетано с нараства-
щи трудности в партньорството между СДС и 
ДПС, принуждава премиера Филип Димитров да 
поиска вот на доверие в парламента, който губи 
със 120 на 111 гласа. След като СДС и БСП не 
успяват да съставят ново правителство и при 
риска за нови избори, на 30 декември е съста-
вено правителство с мандат на ДПС и премиер 
проф. Любен Беров. 

След редица перипетии Софийският градски 
съд регистрира Фондация „Фридрих Науман” 
като клон на германската фондация в България. 
След преместването на регионалния офис за 
Централна, Югоизточна и Източна Европа от 
Прага в Кьонигсвинтер седалището на д-р Арно 
Векбекер, ръководител на проекта за Югоизточ-
на Европа, включващ и България, е стационирано 
в Любляна, Словения.  

През годината се увеличава броят на семина-
рите, огранизирани от Фондацията, както и ло-
кациите, където те се провеждат. Вниманието 
е насочено към теми като общинско самоупра-
вление, основни политически течения, журналис-
тическа етика. В партньорство с ЦИД са прове-

дени и две мащабни международни конференции, 
на които се дискутират въпросите за национа-
лизма на Балканите и националното помирение.

Млади политици, политолози и обществени-
ци участват в различни образователни програ-
ми на Фондацията извън страната. 11 от тях 
са част от семинарите в Синтра, Португалия, 
по основни либерални теми, 4-ма са в групата 
на лятното училище в Кортона, Италия, 5-има 
души се включват в семинара в Берлин на тема 
„Quo vadis, Берлин?”. Информационните програ-
ми на Фондацията в Германия привличат 3 групи 
български журналисти и партийни активисти в 
образователния център в Констанц. 

В този период все по-голяма тежест получа-
ва сътрудничеството с президента д-р Желю 
Желев и неговия екип от експерти. Самият 
той при всяка възможност участва пряко или 
чрез своите сътрудници в осъществяване на 
програмата на Фондацията. Подкрепата на д-р 
Желев повишава авторитета на дейността на 
Фондацията и резонира както в българското, 
така и в европей-
ското политическо 
пространство. Д-р 
Желев участва на 
конгреса на ЛИ в 
Майнц, Германия, 
през септември и е 
избран за индивиду-
ален член на Интер-
национала. 

През годината 
продължава и сът- 
рудничеството с 
основните либерал-
ни издания, между които седмичниците „Век 21”, 
„Култура” и „1000 дни”, списанията „Панорама” 
и „Икономика”. Появяват се книги и изследвания, 
подкрепени от Фондацията, между които са 
сборникът „Аспекти на етнокултурната ситу-
ация в България и на Балканите” с материали 
от едноименен семинар, организиран съвместно 
с ЦИД, и анализът „Скок зад огледалото”, посве-
тен на първите избори в Македония. 

ПРЕЗ ЯНУА-
РИ ДВОЙКАТА 

КАНДИДАТИ НА 
СДС – Д-Р ЖЕЛЮ 
ЖЕЛЕВ И БЛАГА 
ДИМИТРОВА, 
ПЕЧЕЛИ ПРЕ-

ЗИДЕНТСКИТЕ 
ИЗБОРИ

Президентът д-р Желю Желев с 

д-р Арно Векбекер - ръководител 

на проекта „Югоизточна Европа” 

на Фондация „Фридрих Науман” 
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ЕКСПЕРТНИЯТ МАНДАТ ТАКА И НЕ ВОДИ БЪЛГАРИЯ КЪМ РАЗВИТИЕ

ПРАВИТЕЛСТВО 
НА БЕЗВРЕМИЕТО

ГОДИНАТА Е 1993
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Правителството на икономиста Любен Беров, 
създадено с мандата на ДПС в края на 1992 г., 
се определя като „експертно”. То е подкрепе-
но от „динамично мнозинство”, доминирано от 
БСП, с участието на депутати от всички пар-
ламентарни групи, включително и 21 депутати 
от СДС. Нещо повече, от 14-те министри 5 
са свързани със СДС. Поставеният приоритет 
върху приватизацията не води до нищо. Прави-
телството е блокирано и от БСП, и от СДС и 
попада в капана на безвремието. То се задържа 
на власт, защото никоя от двете главни поли-
тически сили СДС и БСП не желае предсрочни 
парламентарни избори. 

Управлението на Беров е съпроводено с пови-
шаване инфлацията заради силното обезценява-
не на лева спрямо долара, с въвеждането на ДДС 
и с почти ежедневната регулация на цените на 
бензина. Направени са първите договорености 
за намаляването на външния дълг, взето е ре-
шение за затварянето на малките блокове на 
АЕЦ „Козлодуй”. Подписано е споразумението 
за асоцииране на страната към Европейската 
общност и е създадено представителството на 
германската икономика в България. 

Годината преминава и под знака на политиче-
ското напрежение в демократичната общност. 
Конфликтите между ръководството на СДС и 
кръга около президента д-р Желев непрекъснато 
се изострят. Стига се дотам, че СДС да иска 
оставката на президента, чиято кандидатура е 
издигнал. От политическа гледна точка кризата 
се отразява много тежко на СДС, който губи 
голяма част от авторитета си. 

В партньорския спектър около Фондация 
„Фридрих Науман” участват много повече не-
правителствени организации (НПО), отколкото 
политически партии. В областта на стопанска-
та политика партньори на Фондацията стават 
току-що появилият се Институт за пазарна 
икономика (ИПИ) и Агенцията за икономическо 
програмиране и развитие. Те работят по програ-
мата за насърчаване на предприемачеството и 
икономическото законодателство. Този нов про-

ект се ръководи от Будапеща от д-р Фридрих 
Бауерзакс и свързва в една мрежа подобни ин-
ститути от целия регион за Централна, Югоиз-
точна и Източна Европа. Предимно ориентиран 
към външната политика, Атлантическият клуб 
в България (АКБ), ръководен от Соломон Паси, е 
един от най-търсените и успешни партньори на 
Фондацията.

 Кризата в демократичната общност дава 
възможност на сцената да излезе Центърът за 
нова политика на бившия министър на отбра-
ната Димитър Луджев. Започнал дейността си 
като неправителствена организация, центърът 
скоро се трансформира в либерална партия с 20 
депутати в тогавашния парламент, отцепили 
се от парламентарната група (ПГ) на СДС. Же-
ланието за по-голяма консолидация на либерали-
те намира своята изява в тридневна междуна-
родна конференция под патронажа на д-р Желев 
в края на юни с участието на представители 
на либерални партии от Югоизточна Европа. Те-
мата е „Либералните партии в посткомунисти-
чески условия”. И още една голяма конференция 
се вписва успешно в календара на Фондацията. 
Посветена на популизма в икономическата по-
литика и реализирна съвместно с ИПИ, тя по-
лучава огромен медиен резонанс: експерти от 
различни общини съобщават за злоупотреби в 
стопанската област и посочват опасностите 
пред икономиката на страната, независими екс-
перти осветяват термина „икономическа дема-
гогия” с цитати от програмите на българските 
партии. Най-авторитетното в този период ико-
номическо издание „Икономика” публикува поре-
дица от материали за събитието и проблемите 
пред икономиката на страната.

Независимо от редуцирания бюджет на Фон-
дацията всички планирани национални семинари, 
кръгли маси, публикации, телевизионни и радио- 
предавания се осъществяват, като 50% от бю-
джета се поема от партньорите. Този подход 
дава възможност 40 политици и обществени 
дейци да вземат участие в прояви под егидата 
на Фондацията в цяла Европа. 

На съседната страница: 

На 18 март Столичният об-

щински съвет взима решение 

за демонтаж на паметника на 

Съветската армия. На 10 май 

привърженици на БСП протести-

рат срещу резолюцията, която 

така и никога не е изпълнена

ПРАВИТЕЛСТВО-
ТО СЕ ЗАДЪРЖА 
НА ВЛАСТ САМО 
ЗАЩОТО НИКОЯ 
ОТ ДВЕТЕ ГЛАВ-
НИ ПОЛИТИЧЕ-
СКИ СИЛИ СДС 

И БСП НЕ ЖЕЛАЕ 
ПРЕДСРОЧНИ 

ПАРЛАМЕНТАР-
НИ ИЗБОРИ
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БСП ПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ СЛЕД УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕДНО УНИКАЛНО ПРАВИТЕЛСТВО

АБСОЛЮТНО МНОЗИНСТВО

ГОДИНАТА Е 1994
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На 2 септември Любен Беров подава оставка и 
слага край на нещо уникално за българския пре-
ход. Правителството на икономиста идва на 
власт с мандата на ДПС, избрано е основно с 
гласовете на БСП, а през цялото време на ман-
дата си декларира, че изпълнява програмата на 
СДС. Оставката идва след 6 неуспешни вота на 
недоверие, искани от СДС. 

След неуспешни опити за създаване на ново 
правителство президентът насрочва нови избо-
ри на 18 декември и съставя служебен кабинет 
начело с Ренета Инджова. В края на годината 
социалистите печелят изборите с абсолютно 
мнозинство от 125 депутати. На второ мяс-
то остава СДС със 69 мандата. В парламента 
влизат още три политически сили – коалицията 
НС с 18 мандата, ДПС с 15 и Българският биз-
несблок (БББ) с 13. 

И през 1994 г. става ясно, че въпреки предиз-
борната ситуация ръководството на СДС не е 
готово на компромиси за консолидиране на де-
мократичните сили. Противоречията с двете 
най-влиятелни партии в СДС – консервативна-
та Демократическа партия (ДП) и либерална-
та РДП, се изострят до крайност, което води 
до тяхното разграничаване от политиката на 
СДС. На фона на това е положително нормали-
зирането нa взаимоотношенията в либерална-
та общност. На конгреса на ЛИ в Рейкявик през 
октомври президентът д-р Желев е избран за 
патрон на ЛИ, а РДП става пълноправен член. 

През 1994 г. д-р Желев води изключително 
активна международна дейност. Държавните 
глави на 8 държави посещават България. Още 
през януари на официално посещение е прези-
дентът на Франция Франсоа Митеран. Той кани 
отново на закуска 12-тимата интелектуалци, 
присъствали на приема му през 1989 г. През 
април страната е посетена от президентите 
на Македония Киро Глигоров и на Албания Сали 
Бериша. През юни на посещение в България е 
президентът на Чешката република Вацлав Ха-
вел, а през юли – президентът на Полша Лех 
Валенса. До края на годината страната посе-

щават още президентите на Португалия Мариу 
Соариш, на Румъния Йон Илиеску и на Киргиз-
стан Аскар Акаев. 

Още в годините преди това в дейността 
на Фондация „Фридрих Науман” се чувства не-
съответствие между високите очаквания за 
вписване на основните либерални принципи в 
ценностната система на новото българско де-
мократично общество и реалните политически 
резултати. Вложените усилия и инвестиции в 
политическо образование не кореспондират с 
капацитета на либералните партии и тяхна-
та политическа тежест. Програмните и лич-
ностните им дефицити са твърде смущаващи. 
Западните теории и източните реалности се 
сблъскват драматично.

Така регионалното бюро стига до решение 
да съдейства за създаването на българска ли-
берална фондация, която да поеме функциите на 
медиатор и разпространител на либералните 
ценности и политически принципи. В средата 
на годината това става факт – регистриран е 
Центърът за либерални стратегии (ЦЛС) с 4-ма 
програмни директори. Иван Кръстев е избран за 
ръководител на ЦЛС и директор на програмата 
„Демократични институции и конституционни 
изследвания”, Деян Кюранов поема програмата 
„Либерални организации и структури”, Йонко 
Грозев – „Човешки права”, а Виолета Караивано-
ва отговаря за медийната програма и връзките 
с обществеността. Заради добрата си работа 
ЦЛС бързо получава авторитетно място в пуб-
личното пространство. 

Запомнящо се събитие през годината остава 
и посещението на делегация от немски депута-
ти, членове на СвДП, водени от председателя 
на фракцията на либералите в Бундестага д-р 
Ото Золмс през март. Те са приети от прези-
дента Желев, от председателя на Народното 
събрание, срещат се с министри, с ръководи-
тели на партии, общественици. Визитата е съ-
четана с проведеното за първи път в България 
изнесено съвещание на ръководителите на про-
екти на Фондацията от целия регион. 

ВЛОЖЕНИТЕ 
УСИЛИЯ И  

ИНВЕСТИЦИИ В 
ПОЛИТИЧЕСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ 
НЕ КОРЕСПОН-

ДИРАТ С КА-
ПАЦИТЕТА НА 
ЛИБЕРАЛНИТЕ 

ПАРТИИ И ТЯХ-
НАТА ПОЛИТИ-
ЧЕСКА ТЕЖЕСТ

На съседната страница:

На 19 януари президентът  

д-р Желю Желев посреща пре-

зидента на Франция Франсоа 

Митеран в София. Митеран кани 

отново на закуска 12-имата 

интелектуалци, присъствали  

на приема му през 1989 г.



22

На 29 октомври министър-пред-

седателят Жан Виденов гласува 

за избиране на кметове и общин-

ски съветници в родния си град 

Пловдив

БСП СЕ ОРИЕНТИРА КЪМ МОДИФИЦИРАНА ФОРМА НА ЦЕНТРАЛНО ПЛАНИРАНЕ

СТОП НА ПРЕХОДА  
КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ГОДИНАТА Е 1995

Още в началото на годината – на 12 януари – е 
открито 37-ото НС. За негов председател е из-
бран акад. Благовест Сендов. На 17 януари прези-
дентът Желю Желев връчва мандата за съставя-
не на правителство на председателя на БСП Жан 
Виденов, който става министър-председател. Но-

вото, на практика еднопартийно правителство е 
гласувано на 25 януари. За министър на външните 
работи е назначен Георги Пирински.

Правителството на практика спира рефор-
мите за преход към пазарна икономика и вместо 
това се ориентира към въвеждане на модифици-
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рана форма на централно планиране, за да съжи-
ви държавните предприятия. Още през 1995 г. 
делът на контролираните от правителството 
цени нараства от 18.9% през 1994 г. до 49%, 
което води до изкривяване на съотношението 
между търсенето и предлагането. Почти вед-
нага се чувстват и първите промени в между-
народен план чрез акцентиране върху проруска и 
просръбска политика.  

Въпреки тези тенденции в новото управление 
на 1 февруари влиза в сила споразумението за 
асоцииране към ЕС, подписано и ратифицирано 
през 1993 г., а от 12 до 16 февруари президентът 
д-р Желев е на официално посещение в САЩ. Там 
той се среща с президента Бил Клинтън, с вице-
президента Ал Гор, с държавния секретар Уорън 
Кристофър и с министъра на отбраната Уилям 
Пери. Двамата президенти подписват съвмест-
на декларация за отношенията между САЩ и 
България. 

На 29 октомври и 12 ноември се провеждат 
двата тура на местните избори. За участие са 
регистрирани 64 партии и коалиции, издигнати 
са и 1912 независими кандидати за общински, ра-
йонни и селски кметове. БСП в коалиция с мал-
ки леви партии затвърждава политическото си 
превъзходство, като печели изборите в 194 от 
264 общини. На второ място е ДПС с победа в 
26 общини, а на трето СДС – 15.

Най-важното либерално събитие през го-
дината е участието на президента д-р Желю 
Желев от 21 до 24 септември в първата Бер-
линска среща на Фондация „Фридрих Науман” на 
тема „Завръщане на социализма?”. В този уни-
кален либерален форум участват Адам Михник, 
Янез Дърновшек, премиер на Словения, лидерът 
на СвДП Волфганг Герхард, генералният секре-
тар Гидо Вестервеле, както и Ото граф Ламб-
сдорф, председател на борда на директорите на 
Фондацията. Част от събитието е и „Науман 
лекцията” за 1995 г., представена от Григорий 
Явлински.

През втората половина на 1995 г. за ръково-
дител на българския проект на Фондацията е 
определен д-р Фридрих Бауерзакс със седалище 

в Будапеща, в регионалното бюро за Централна, 
Източна и Югоизточна Европа. По същото време 
е въведена и нова стратегия за организацията 
на дейността на Фондацията в София. В рам-
ките на тази стратегия е създаден Съвет за 
либерална политика и политическо образование, 
който да консултира Фондацията при работата 
й в България и да препоръчва проектите, които 
да бъдат подкрепяни от Фондацията. Съветът 
обединява политици, политолози, икономисти, 
публицисти и журналисти, представители на 
либерални политически партии и неправител-
ствени организации.

Либералният съвет е учреден официално на 
15 ноември 1995 г. (с проучвателен срок на дей-
ност до края на 1996 г.), като за негов предсе-
дател е избран Аспарух Панов от Института 
за либерални изследвания (ИЛИ). В състава на 
Съвета влизат: новият ръководител на про-
екта д-р Фридрих Бауерзакс, Евгений Дайнов, 
Център за социални практики и списание „Ин-
сайдър”, Иван Гунчев и Емил Мингов, Център за 
нова политика (ЦНП), Юлия Гурковска, кабинет 
на президента д-р Желев, Стефан Хаджитодо-
ров, РДП, Иван Кръстев, ЦЛС, Михаил Неделчев, 
дружество „Гражданин” и списание „Демократи-
чески преглед”, Георги Новаков, фондация „Зора”, 
Соломон Паси, АКБ, Валерий Русанов, Асоциация 
„Аксес”, и Красен Станчев, ИПИ. С администра-
тивните въпроси се занимава изпълнителният 
координатор на Фондацията в София Евелина 
Първанова. 

По повод учредяването на либералния съвет, 
на 16 ноември е проведен международен семинар 
„Партньорство за целите на либералната про-
мяна – актуални перспективи на дейността на 
Фондация „Фридрих Науман” в България”. В семи-
нара участва и д-р Юрген Викерт, ръководител 
на регионалния офис на Фондацията за Централ-
на, Югоизточна и Източна Европа.

Съветът започва активно дейността си със 
създаването на Либерална академия за полити-
ческо образование, предназначена за повишава-
не квалификацията на местните организации на 
либералните партии РДП и „Нов избор”. 

ОЩЕ ПРЕЗ 1995 Г. 
ДЕЛЪТ НА КОН-
ТРОЛИРАНИТЕ 
ОТ ПРАВИТЕЛ-
СТВОТО ЦЕНИ 
НАРАСТВА ОТ 

18.9% ПРЕЗ 1994 Г. 
ДО 49%

Д-Р ФРИДРИХ 
БАУЕРЗАКС
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През годината се засилват обезпокоителните 
тенденции в икономическата политика на Бъл-
гария. Те водят до тежка банкова криза и пълен 
крах на общественото доверие. Държавни пред-
приятия са източвани от икономически групи-
ровки, като загубите се покриват от държава-
та, а печалбите отиват за групировките. 

През пролетта на 1996 г. избухва и „зърнена 
криза”. Износът на зърно е либерализиран, но се 
оказва, че е изнесено повече от допустимото 
зърно. Хлябът не достига, а правителството 
не се решава да използва пазарните механизми 
за преодоляване на кризата. Всичко това в 
крайна сметка води до икономически колапс. 

„ВИДЕНОВАТА ЗИМА”
Н.В. СИМЕОН ВТОРИ СЕ ЗАВРЪЩА ОТ ИЗГНАНИЕ В ТЕЖКИ ВРЕМЕНА ЗА БЪЛГАРИЯ

На 25 май 1996 г. след 

50-годишно изгнание в стра-

ната се завръща последният 

български Н.В. цар Симеон II

ГОДИНАТА Е 1996
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Зимата на 1996 г. остава в историята като 
„Виденова зима”. От пазара изчезват много 
хранителни продукти, повишава се инфлацията, 
стига се дори до хиперинфлация. Множество 
банки фалират. Това логично води до оставката 
на кабинета на Жан Виденов на 21 декември, 
която е приета от парламента на 28 декември. 
На 42-рия извънреден конгрес на БСП (21 - 23 де-
кември) той се оттегля и от председателския 
пост на партията. За нов председател е избран 
Георги Първанов. 

На този мрачен политически и икономически 
фон след 50-годишно изгнание в страната на 
25 май се завръща последният български цар 
Н.В. Симеон II. Той е посрещнат с неописуем въз-
торг и общонародна подкрепа в цялата страна. 
Най-важна е политическата страна на посеще-
нието. Царят остава в България до рождения си 
ден 16 юни, като по време на посещението си 
се среща и с президента д-р Желев, и с ръко-
водството на СДС. С това първо десетдневно 
завръщане в България Царят връща куража на 
хората, че България принадлежи към свободния 
свят и нещата ще се променят много скоро. По-
литическите му послания изиграват ролята на 
катализатор за обединението на демократич-
ните сили и за спечелването на президентски-
те избори от кандидата на СДС Петър Стоянов 
в края на 1996 г. 

На 1 юни за първи път се провеждат нямащи-
те аналог в новата история на България пред-
варителни избори за общ кандидат-президент 
на обединената демократична опозиция. Свик-
ването на тези избори предизвиква сериозно 
вътрешно напрежение в либералния съвет към 
Фондация „Фридрих Науман”. Докато предста-
вителите на либералните партии принципно са 
против изборите и подкрепят становището си 
със сериозни политически, юридически и психо-
логически аргументи, политолозите, членове на 
либералния съвет от най-близкото обкръжение 
на президента Желев, не само поддържат иде-
ята за изборите, но са техни основни инициа-
тори. 

Въпреки тези принципни различия след под-

писването на споразумението за провеждане на 
изборите либералните партии участват актив-
но в подготовката за изборите. През месец май 
либералният съвет към Фондацията провежда 
серия от 18 семинара в цялата страна на тема 
„Политическата личност кандидат-президент”. 
В крайна сметка действащият президент д-р 
Желю Желев, подкрепен от парламентарните 
партии Народен съюз (БЗНС и ДП) и ДПС, от 
извънпарламентарните либерални партии РДП 
и съюз „Нов избор”, както и от непартийното 
сдружение „Съгласие за България”, е елиминиран 
от кандидата на СДС Петър Стоянов.

В средата на горещото политическо лято, 
на 23 август, всички парламентарни партии, 
участвали в предварителните избори (СДС, 
Народен съюз и ДПС), създадват коалицията 
Обединени демократични сили (ОДС). Коалици-
ята издига кандидатурата на Петър Стоянов 
за президент. На изборите на 27 октомври и 3 
ноември се явяват 13 кандидати, като избори-
те са спечелени от Петър Стоянов на балотаж 
срещу Иван Мара-
зов от БСП.

Кул минаци ята 
в дейността на 
Фондация „Фри-
дрих Науман” за 
годината е посе-
щението на леген-
дарния германски 
политик Ханс-Ди-
трих Геншер, член 
на Бундестага и 
бивш министър на 
външните работи, 
в София. На 10 юли 
заедно с президента Желю Желев той се среща 
и разговаря с либералната общност в България, 
а един ден по-късно изнася лекция на семинар 
на Атлантическия клуб „България в Европа”. При 
дълбоко депресиращата политическа и иконо-
мическа обстановка в страната това събитие 
получава огромен политически, обществен и 
медиен резонанс. 

Ханс-Дитрих Геншер и Соломон 

Паси по време на семинара на 

Атлантическия клуб „България 

в Европа”

ИКОНОМИЧЕ-
СКАТА ПОЛИТИ-
КА НА БЪЛГАРИЯ 
ВОДИ ДО ТЕЖКА 
БАНКОВА КРИЗА 

И ПЪЛЕН КРАХ 
НА ОБЩЕСТВЕ-
НОТО ДОВЕРИЕ 
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ГОДИНАТА Е 1997

438%
РАЗМИРИЦИ, КРИЗА 
И ХИПЕРИНФЛАЦИЯ 
И НАЧАЛО НА 
СТАБИЛИЗИРАНЕТО



27



28

Събитията през 1997 г. връщат България в на-
чалото на прехода. По много показатели година-
та е повторение на обществените настроения 
през 1990 г. Съчетанието от улични кампании и 
конкретни политически стъпки помага страна-
та все пак да се върне на коловоза на евро-ат-
лантическата интеграция.

Още на 8 януари БСП издига кандидатурата 
на Николай Добрев за премиер. На 10 януари опо-
зицията напуска парламента, обявява национал-
на политическа стачка и призовава към граж-
данско неподчинение. Стига се до сблъсъци с 
полицията, протестиращи палят част от сгра-

дата на парламента.
На 22 януари нови-

ят президент Петър 
Стоянов встъпва в 
длъжност и шест 
дни по-късно връчва 
мандат на Николай 
Добрев за съставя-
не на правителство. 
На 4 февруари кан-
дидатът за премиер 
връща мандата, а на 
10 февруари парла-
ментарните партии 

приемат декларация по принципите за излиза-
не на кризата. На 13 февруари парламентът е 
разпуснат и са насрочени предсрочни избори за 
19 април 1997 г. Съставено е служебно прави-
телство начело с кмета на София Стефан Со-
фиянски. 

Междувременно левът се срива. На 5 фев-
руари 1 долар се продава за 1163 лв., три дни 
по-късно – за 2100 лв., а в средата на месеца 
– за 3000 лв. За първите 4 месеца на година-
та инфлацията достига 438%. Правителството 
взима решение за въвеждане на валутен борд в 
страната. 

По време на подготовката за парламентар-
ните избори либералната партия ДПС напуска 
ОДС и през март създава предизборната коа-
лиция Обединение за социално спасение (ОНС), 
заедно с либералния съюз „Нов избор”, партията 

на демократичния център, БЗНС „Никола Пет-
ков”, Зелената партия и федерация „Царство 
България”. Учредена е и извънпарламентарната 
коалиция Либерален форум от Либералнодемо-
кратична алтернатива (ЛДА), РДП (извън СДС) 
и Младежката радикалдемократическа федера-
ция (МРДФ).

Изборите очаквано са спечелени убедително 
от коалицията ОДС със 137 народни представи-
тели. Коалицията Демократична левица остава 
с 58 депутати, а коалицията ОНС около ДПС 
получава 19 мандата. В парламента влизат още 
Евролевицата с 14 депутати и БББ – с 12. Ко-
алицията „Либерален форум” около президента 
Желев получава под 1% от гласовете. 

38-ото НС е открито на 7 май, а на 21 май 
встъпва в длъжност правителството на ОДС 
с премиер Иван Костов. За външен министър е 
избрана Надежда Михайлова. 

През юни 1997 е приет закон за БНБ, с който 
левът се обвързва към германската марка в съо- 
тношение 1000 лв. за една марка.

Резултатите от президентските избори 
през 1996 г. и от парламентарните през 1997 г. 
са ясен сигнал, че трябва да се търси нов под-
ход за консолидация на либералния политиче-
ски потенциал в страната. Създаденият през 
1995 г. либерален съвет към Фондация „Фридрих 
Науман” не оправдва очакванията и след изти-
чането на проучвателния срок престава да съ-
ществува в началото на 1997 г. По предложение на 
тогавашния ръководител на проекта д-р Фридрих 
Бауерзакс са направени първите стъпки за за-
почване на сътрудничество между Фондацията 
и ДПС. По това време политически партньори 
на Фондацията са Свободната радикалдемокра-
тическа партия (СвРДП) с председател Кирил 
Велев, съюз „Нов избор” с председател Димитър 
Луджев и партията ЛДА с председател Румен 
Данов. И трите партии са в много добри и кон-
структивни отношения с ДПС. 

И д-р Бауерзакс, и партиите споделят мне-
нието, че включването на ДПС в партньорския 
спектър на Фондацията би могло да бъде ка-
тализатор и за общи политически действия 

На предишните страници: 

Протестиращите щурмуват 

сградата на парламента на 

10 януари 1997 г. 

Долу: Вицеканцлерът и минис-

тър на външните работи на 

Германия Клаус Кинкел е в София 

и изнася доклад на тема „Иконо-

мическите реформи в България и 

европейската интеграция” 

„ЦЕЛТА НА НА-
ШИТЕ УСИЛИЯ Е 

ДА ПРОМЕНИМ В 
ПОЛОЖИТЕЛНА 

ПОСОКА ОБ-
ЩЕСТВЕНОТО 

МНЕНИЕ ЗА ФИР-
МЕНАТА КУЛТУРА 
И ПРЕДПРИЕМА-

ЧЕСТВОТО”

ГОДИНАТА Е 1997
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на либералните партии. В края на септември 
изброените партии подписват споразумение за 
създаване на либерална общност.

Дейността на Фондацията през годината 
има своята връхна точка: посещението през 
октомври в София на вицеканцлера и министър 
на външните работи на Германия Клаус Кинкел. 
Кулминацията на посещението е икономически-
ят семинар на тема „Българо-германските от-
ношения и европейската интеграция”. В него 
участват над 500 гости. Семинарът е открит 
от Валентин Василев, министър на търговията 
и туризма и председател на Българо-германския 
форум. Програмата включва поздравително сло-
во на премиера Иван Костов, доклад по акту-

ални икономически въпроси на вицепремиера и 
министър на икономиката Александър Божков и 
основен доклад на Клаус Кинкел на тема „Иконо-
мическите реформи в България и европейската 
интеграция”. 

Д-р Фридрих Бауерзакс резюмира семинара 
така: „Приветстваме голямата демократична 
и икономическа промяна, осъществена в Бълга-
рия през 1997 г. Като немска институция, коя-
то прокламира социална пазарна икономика и 
либерална демокрация, искаме да подпомогнем 
пътя на реформите в България. Целта на наши-
те усилия е да променим в положителна посока 
общественото мнение за фирмената култура и 
предприемачеството”.

Бъдещият премиер Иван Костов 

по време на протестите пред 

парламента през януари
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РЕАЛНИ 
РЕЗУЛТАТИ
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИВАН КОСТОВ ВОДИ 
СТРАНАТА КЪМ ФИСКАЛНА СТАБИЛИЗАЦИЯ И 
ДОБРО СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНИТЕ 
ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

ГОДИНАТА Е 1998

Правителството на Иван Костов е първото по 
време на прехода, което изкарва целия си че-
тиригодишен парламентарен мандат. Резулта-
тите също са налице: финансова стабилизация, 
добро сътрудничество с международните фи-
нансови институции, намаляване на инфлацията 
до няколко процента годишно, бърза и радикална 
приватизация, решителна външнополитическа 
линия за отстояване на приоритетите ни за 
членство в ЕС и НАТО.

Най-важните събития през годината в сфера-
та на външната политика са свързани с офици-
алните посещения на президента Петър Стоя-
нов в САЩ и Русия, с посещението в България 
на Генералния секретар на НАТО Хавиер Солана, 
присъединяването към оръжейното ембарго, на-
ложено от ООН на Югославия заради конфликта 
в Косово, и засилената активност във взаимо-
отношенията на различни равнища между бал-
канските държави. 

Кризата в Косово предизвиква и необходи-
мостта от оптимизиране на организацията на 
дейността на Фондация „Фридрих Науман” в ре-
гиона Централна, Източна и Югоизточна Евро-
па. Статутът на бюрото в България е повишен 
и седалището на ръководителя на проекта д-р 
Фридрих Бауерзакс е преместено от Будапеща в 
София. Подобен статут получават и офисите в 
Загреб и Скопие.

1998 г. е първата година, в която ДПС вли-
за официално в партньорския спектър на Фон-
дацията. Сътрудничеството от самото начало 
е повече от успешно, като ключова роля изи-
грава д-р Фридрих Бауерзакс, голям подръжник 
на кооперирането между либералните партии в 
България. Нещата се развиват по-бързо от очак-
ваното, като още през юли 1998 г. се създава 
коалицията Либералнодемократичен съюз (ЛДС) 
с членове ДПС, СвРДП, ЛДА и „Нов избор”. На 
учредителната конференция на 10 юли за пред-
седател на ЛДС е избран Ахмед Доган. 

Първите цели и прояви на ЛДС са насочени 
към подготовката за местните избори през 
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следващата 1999 г. и избистряне на общо пос-
лание към нарастващия брой на избирателите, 
които не приемат двуполюсния модел. Модерни-
те икономически възгледи на ЛДС стават повод 
за издаването на български език на великолепна-
та книга на Марк Сванепул „Пътят към забога-
тяване” в сътрудничеството с ИЛИ.

Създаването на ЛДС има и външнополити-
ческо измерение, свързано с възстановяването 
на доверието в ЛИ към либералната общност в 
България след разцепването на РДП през 1995 г. 
и суспендиране на членството є в Интернацио-
нала. Президентът на ЛИ и на холандските ли-
берали Фриц Болкещайн посещава България два 
пъти през годината (през май и октомври), като 
програмата му е организирана със съдействие-
то на Фондацията. 

Особено важно за ЛДС е второто посещение 
през октомври. Г-н Болкещайн изнася лекция пред 
либералната общност в България на тема „За 
глобализацията, прехода в Централна и Източна 
Европа и тяхното предизвикателство пред ли-
берализма”. Неговите заключения за същността 

на „приятелския капитализъм” и за ситуацията 
в Русия, изказани преди 17 години, звучат акту-
ално и днес, и то дори повече от всякога. Поради 
огромния обществен интерес към това събитие 
лекцията е подготвена на български език и пуб-
ликувана със съдействието на Фондацията в 
списанието на либералната общност „Демокра-
тически преглед”.

Проблемът с консолидацията на български-
те либерали фигурира като тема и в отчета за 
международната дейност на Холандската либе-
рална партия за 1997 и 1998 г. Както се пише в 
отчета: „В България Фриц Болкещайн подчерта, 
че успехът на една партия при демокрацията 
се базира на три елемента: идентичност, пред-
ставяне и единство. За съжаление, липсата на 
третия елемент е най-големият проблем на бъл-
гарските либерали. Това пролича с пълна сила 
и на парламентарните избори през 1997 г. При 
посещението си през октомври Фриц Болкещайн 
изрази задоволството си, че българските либе-
рали най-сетне са се обединили в ЛДС, предста-
вляващ единен политически субект”. 

1998 Е ПЪРВАТА 
ГОДИНА, В КОЯ-
ТО ДПС ВЛИЗА 
ОФИЦИАЛНО 
В ПАРТНЬОР-

СКИЯ СПЕКТЪР 
НА ФОНДАЦИЯ 

„ФРИДРИХ  
НАУМАН”

На съседната страница: 

На 3 юли министър-председате-

лят Иван Костов прави първа 

копка на язовир „Пловдивци“ на 

река Искрец

Вляво: 

На 2 април в страната пристига 

генералният секретар на НАТО 

Хавиер Солана, който се среща с 

премиера Костов и други мини-

стри от кабинета
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Три важни събития доминират политическото 
развитие в България през 1999 г. – войната в 
Косово, местните избори и поканата за започ-
ване на преговорите за членство в ЕС. Криза-
та в Косово предизвиква силна поляризация в 
обществото и в политическата среда. Левите 
партии – БСП и Евролевицата, заемат крайна 
просръбска и антинатовска позиция. На другия 

полюс са управляващият СДС и опозиционното 
ДПС, основната партия в ЛДС. Те категорично 
подкрепят предоставянето на българското въз-
душно пространство за самолетите на НАТО. 
Това решение на българския парламент повиша-
ва международния авторитет на страната и 
създава предпоставките за започване на пре-
говорите за членство в Европейския съюз (ЕС). 

ПЪТЯТ  
ЗА БРЮКСЕЛ
БЪЛГАРИЯ ЗАПОЧВА 
ПРЕГОВОРИ ЗА ЧЛЕНСТВО  
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ГОДИНАТА Е 1999

Президентите на България 

и на САЩ Петър Стоянов  

и Бил Клинтън в София 
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Местните избори през октомври 1999 г. под-
чертават недоволството към правителството 
и общата политическа апатия. При ниска изби-
рателна активност от 51% СДС получава почти 
еднакъв брой кметове и общински съветници, 
колкото и опозиционната БСП, като губи 1.25 
млн. гласа в сравнение с 1997 г. ДПС със 7% от 
гласовете защитава позицията си на трета по-
литическа сила. 

Въпреки забавянето на реформите и висока-
та корупция въвеждането на валутния борд е 
ключово за финансовата стабилизация на стра-
ната. През февруари е приет закон за деноми-
нация на българския лев, като 1000 стари лева 
се заменят за един нов. Така отношението лев–
германска марка става 1 към 1.

През декември, непосредствено след среща-
та на върха на ЕС в Хелзинки, премиерът Иван 
Костов сменя 10 от всичките си 16 министри, 
като се мотивира със започването на прегово-
рите за членство в ЕС. Новото правителство 
е подкрепено от депутатите на ДПС, за които 
западната ориентация на страната е основен 
приоритет. 

За Фондация „Фридрих Науман” годината за-
почва с нови структурни и персонални проме-
ни. Субрегионът „Югоизточна Европа 2” вече 
включва България, Румъния и Азербайджан, а за 
ръководител на проекта е назначен д-р Волфганг 
Йон със седалище в Букурещ. Той вече познава 
България, тъй като в качеството си на съвет-
ник към Фондацията често замества д-р Бауер-
закс в различни семинари и конференции.

За насърчаване на междуетническата толе-
рантност са проведени 6 семинара с над 800 
участници. Особено голям политически резо-
нанс има конференцията в Разград по случай 
10-годишнината от насилственото изселване 
на турското население от комунистическия ре-
жим. В конференцията участваха президентът 
Петър Стоянов, бившият президент д-р Желю 
Желев, председателите на всички парламентар-
ни групи в Народното събрание и представители 
на дипломатическия корпус.

Международната студентска конференция 

„Национализъм и мир на Балканите” е органи-
зирана от Американския университет в Бълга-
рия (АУБ). В рамките на форума ключови лекции 
представиха двама партньори на Фондацията. 
Президентът д-р Желю Желев говори за „Нови 
български инициативи за Балканите”, а прези-
дентът на асоциация Аксес Валери Русанов се 
спря на „Езикът на омразата в балканските дър-
жави”. Заедно с Фондация „Фридрих Науман” в 
подготовката на конференцията участваха и 
фондациите „Отворено общество” и „Свободна 
и демократична България”. 

За либералната общност годината завършва 
с авторитетната международна конференция 
„Десет години по-късно. Уроци за бъдещето”, 
организирана от Фондация „Д-р Желю Желев” 
на 20 и 21 ноември в София. Заедно с Фондация 
„Фридрих Науман” партньори в провеждането на 
форума са и Програмата за развитие на ООН, 
Делегацията на Европейската комисия (ЕК) в 
България и Американската агенция за междуна-
родно развитие. 

Активната дейност на Фондацията води до 
стабилизиране на 
либералните пар-
тии, членове на 
ЛДС. Очакваното 
активизиране на 
процеса на реално 
обединение на пар-
тиите в ЛДС обаче 
така и не е постиг-
нато. И все пак със 
значителната под-
крепа на Фондаци-
ята ЛДС получава 
международно при-
знание. През март съюзът става член наблюда-
тел на ЛИ, а през април е приет и за асоцииран 
член на Партията на Европейските либерали и 
демократи (ЕЛДР). Ахмед Доган е специално по-
канен и със съдействието на Фондацията взима 
участие в срещата на върха на ЕЛДР по време 
на заседанието на Европейския съвет през де-
кември в Хелзинки. 

Външният министър Надеж-

да Михайлова по време на 

Международната студентска 

конференция „Национализъм и 

мир на Балканите”, организирана 

в Американския университет в 

България (АУБ)

Д-Р ВОЛФГАНГ ЙОН
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След като преговорите за членство в ЕС вече 
са в ход, България получава и важна подкрепа: 
страната е извадена от „черния“ Шенгенски 
списък. Това, че България е оценена по-добре от 
Румъния по отношение на политическата и ико-
номическата ситуация, и новата възможност 
на българските граждани да пътуват без визи 
стабилизират външнополитическия авторитет 
на управляващата партия СДС. 

Продължава и положителното икономическо 
развитие. Брутният вътрешен продукт (БВП) 
достига растеж от 5% при инфлация от 12.1%. 
За първи път България заема първо място на 

Балканите по размер на чуждестранните инвес-
тиции, които през годината достигат 800 млн. 
долара (при 500 млн. за Румъния и 450 млн. за 
Хърватска). Успешно са приватизирани две голе-
ми банки. Всичко това прави 2000 г. една година 
на значителен напредък на България в процеса 
на присъединяване към ЕС.

Във вътрешната политика обаче се случват 
драматични корупционни афери на всички пра-
вителствени нива. За да се спаси правител-
ството, поради обвинения в корупция е уволнен 
главният преговарящ с ЕС и бивш министър на 
икономиката Александър Божков. Изключени от 

БЕЗ ВИЗА В ЕВРОПА
БЪЛГАРИЯ Е ИЗВАДЕНА ОТ „ЧЕРНИЯ“ ШЕНГЕНСКИ СПИСЪК

ГОДИНАТА Е 2000

Външният министър Надежда 

Михайлова след новината, че 

страната е извадена от „черния“ 

Шенгенски списък
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СДС са и други ключови фигури. 
Промени се наблюдават и при опозиционната 

БСП. За първи път след 1989 г. социалистите 
подкрепят евентуалното членство на България 
в НАТО и подписват споразумение с три малки 
социалдемократически партии, създавайки коа-
лицията Нова левица. Това обаче не се отразя-
ва на електоралната є подкрепа, която остава 
еднаква с тази на СДС – на границата на 20%. 
В най-благоприятна позиция през годината се 
намира третата по сила партия ДПС. Тя един-
ствена, освен двете големи партии, минава 
4-процентовата бариера със стабилна подкрепа 
между 5.5 и 7.5%. 

Работата на Фондация „Фридрих Науман” 
през годината в България е съсредоточена вър-
ху развитието на местните организации и по-
литическата компетентност на либералните 
партии, на първо място – ДПС. Тази програма е 
насочена към подготовката за успешно участие 
в парламентарните избори през 2001 г. Обеди-
нение на четирите либерални партии така и не 
е постигнато поради различията в политическо-
то влияние на ДПС и другите три малки партии. 
През годината се създава нова партия Либера-
лен сьюз (ЛС) на базата на малките партньори 
в ЛДС, с председател Румен Данов.

 Проведени са 29 семинара с над 1200 учас-
тници по темата „Основни приоритети при под-
готовката за парламентарните избори 2001“. 16 
от семинарите са предназначени за младежката 
организация на ДПС и са реализирани с участи-
ето на висококвалифицирани млади изборни екс-
перти и политолози. На 3 от проявите участ-
ват представители на ЛИ, ЕЛДР и британските 
либерали. В подкрепа на обученията са издадени 
и разпространени 6 книжки от поредицата „Ли-
берална библиотека“. Със съдействие на Фонда-
цията е издадена и книгата на д-р Ахмед Доган 
„България и новият световен ред“. 

Специално внимание през годината е обърна-
то на балканския диалог. В рамките на проекта 
„Балкански политически клуб“ със съдействието 
на Фондацията бившият президент и патрон на 
ЛИ д-р Желю Желев направи работни посещения 

в Хърватска, Босна и Херцеговина, Румъния, Ал-
бания и Турция. В серия от работни семинари с 
участието на фондация „Д-р Желев“ и Централ-
ния Европейски институт (ЦЕИ) са подготвени 
учредителните документи на клуба и програма-
та му за 2001 г.

Темата „България и Европа“ е най-важната в 
дейността на Фондацията през годината, кое-
то личи и от броя на събития, посветени на нея. 
Те включват посещението на представители 
на българските либерални партии през февруа-
ри в Германия, международната конференция за 
борба с корупцията през март в Бистрица, дву-
дневната конференция за предизвикателствата 
пред либерализма в страните в преход с учас-
тието на лорд Ралф Дарендорф през май в Со-
фия, семинара „Либерална правна и икономическа 
политика“ през юли с участието на проф. д-р 
Едзард Шмидт-Йорциг, бивш министър на право-
съдието в Германия, и Кръглата маса през сеп-
тември в София с участието на водещи полити-
ци от работната група по външна политика на 
германската СвДП. По европейската тема са 
проведени и 4 дискусионни семинара „Икономи-
чески критерии за 
членството на Бъл-
гария в ЕС“ в парт-
ньорство с ИПИ.

През годината 
Фондацията под-
крепи и една нети-
пична проява – меж-
дународния младеж-
ки семинар на 5 ав-
густ „Сливен като 
мултикултурно се-
лище” с участието 
на млади политици 
от Германия, Азер-
байджан и България. Доклади в него представят 
известният писател и публицист Атанас Сла-
вов и популярната сливенска журналистка Весе-
лина Седларска. На 6 август младите политици 
посещават село Грозден и се срещат с прези-
дента д-р Желю Желев. 

Проф. д-р Едзард Шмидт-Йорциг 

на семинара „Либерална правна и 

икономическа политика“

ЗА ПЪРВИ ПЪТ 
БЪЛГАРИЯ ЗАЕМА 

ПЪРВО МЯСТО 
НА БАЛКАНИТЕ 
ПО РАЗМЕР НА 

ЧУЖДЕСТРАННИ-
ТЕ ИНВЕСТИЦИИ, 

КОИТО ДОС-
ТИГАТ 800 МЛН. 

ДОЛАРА
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Политическите промени в България през 2001 г. 
са изненада за Европа и за целия цивилизован 
свят. Решението на последния български цар Си-
меон II да участва на парламентарните избори 
на 17 юни води до решаващ обрат в структура-
та на партийния спектър. Създаденото от него 
Национално движение „Симеон Втори” (НДСВ) е 
възприето от голяма част от избирателите за 
надеждна политическа алтернатива. С 42.74% 
от гласовете и 120 мандата НДСВ печели убе-
дително парламентарните избори.

Въпреки добрите макроикономически резулта-

ти СДС в коалиция с Народен съюз взима само 
51 мандата. Коалицията около БСП има 48 депу-
тати. Партньорите на Фондация „Фридрих Нау-
ман” от коалиция ДПС (заедно с ЛС и Евророма) 
печелят 21 парламентарни мандата. На 24 юли 
Симеон Сакскобургготски е избран за премиер, 
а парламентът със 141 гласа (от всичко 240) 
узакони коалиционното правителство на НДСВ и 
ДПС. С този акт бе разбит двуполюсният модел 
и за първи в най-новата си история България 
получава центристко управление. 

Според коалиционното споразумение ДПС 

ЦАРЯТ-ПРЕМИЕР
НДСВ ПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ И ЗАПОЧВА УПРАВЛЕНИЕ С ЛИБЕРАЛНА НАСОЧЕНОСТ

ГОДИНАТА Е 2001

Премиерът Симеон Сакскобур-

гготски и членовете на новото 

правителство излизат през 

парадния вход на парламента
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получава следните правителствени отговор-
ности: двама министри – на земеделието и без 
портфейл, отговарящ за кризисните ситуации, 
шест зам.-министри, трима областни управи-
тели и трима председатели на парламентарни 
комисии. За външен министър е назначен де-
путатът от НДСВ Соломон Паси, дългогодишен 
партньор на Фондацията като президент на АКБ 
и член-основател на Балканския политически клуб. 

Приоритетите в програмата на правител-
ството са показателни за либералната насоче-
ност на управлението. Между най-важните от 
тях са борбата с корупцията и организираната 
престъпност, стабилният икономически рас-
теж, запазването на валутния борд и финансо-
вата дисциплина, прозрачната приватизация, 
намаляването на преките данъци и либерализи-
рането на пазара на труда, както и стимули-
ране на инвестициите в районите със смесено 
етническо население. 

През ноември се провеждат двата тура на 
третите след 1989 г. президентски избори. Кан-
дидатът на социалистите Георги Първанов пе-
чели балотажа с 54% срещу президента Петър 
Стоянов, подкрепен от НДСВ и СДС. За първи 
път след 1989 г. България избира социалист за 
президент. 

Проектната работа на Фондацията през го-
дината е доминирана от подготовката на ли-
бералните партньори, главно от ДПС, за парла-
ментарните избори. Проведени са 24 семинара 
с повече от 2000 участници за обучението на 
ръководители на кампанията, на изборни наблю-
датели и кандидати в партийните листи. По 
тази тема са осъществени и важни междуна-
родни прояви – българо-румънски изборен семи-
нар през март в Разград, Кръгла маса през април 
за коалиционна политика с участието на Вернер 
Хойер, член на Бундестага и президент на ЕЛДР, 
и на Ханс ван Баален, вицепрезидент на ЛИ. 

Голямо политическо значение има дейността 
по проекта Балкански политически клуб. Офици-
алното създаване на клуба е през май 2001 г. с 
участието на един действащ и четирима бивши 
президенти от балканските държави. За прези-

дент е избран д-р Желев. Новосъздаденият клуб 
е представен в Брюксел на 21 ноември. Седем 
членове основатели (между тях президентите 
д-р Желев и Сюлейман Демирел) представиха 
стратегиите на клуба за решаване на регио-
налните проблеми пред представители на ЕП, 
Европейската комисия, НАТО, научни центрове и 
дипломатическия корпус. 

Със започването на преговорите за членство 
на България в ЕС дейността на Фондацията по 
темата „България и Европа“ придобива ново по-
литическо измерение. Най-значителната проява 
по тази важна тема е работното посещение 
на Ото граф Ламбсдорф, председател на упра-
вителния съвет на Фондацията, почетен пред-
седател на СвДП и бивш министър на икономи-
ката в София от 16 до 18 декември 2001 г. Граф 
Ламбсдорф изнася лекцията „Пазарната иконо-
мика и правовата държава – предизвикателства 
пред икономическата и финансовата политика 
по пътя към разширението на ЕС“ и провежда 
важни политически разговори с премиера Симе-
он Сакскобургготски, външния министър Соло-
мон Паси, финансо-
вия министър Милен 
Велчев, кмета на 
София Стефан Со-
фиянски, с бившия 
президент д-р Желю 
Желев и с председа-
теля на ЛС Румен 
Данов. Голям поли-
тически резонанс 
има участието на 
граф Ламбсдорф в 
изключително попу-
лярното токшоу на 
Слави Трифонов.

Всичко това са фактори, които помагат през 
2001 г. условията за дейността на Фондация-
та в България да се подобрят и авторитетът 
є значително да се утвърди. Появяват се нови 
възможности за развитието на организирания 
либерализъм и за разширение на спектъра от 
политически партньори.

Ото граф Ламбсдорф изнася 

лекцията „Пазарната икономика 

и правовата държава – предиз-

викателства пред икономическа-

та и финансовата политика по 

пътя към разширението на ЕС“

ПРИОРИТЕТИТЕ 
В ПРОГРАМАТА 
НА ПРАВИТЕЛ-

СТВОТО СА 
ПОКАЗАТЕЛНИ 

ЗА ЛИБЕРАЛНАТА 
НАСОЧЕНОСТ НА 
УПРАВЛЕНИЕТО
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ФУНКЦИОНИРАЩА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
БЪЛГАРИЯ ТРЪГВА КЪМ ЕС И НАТО С НОВА ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА

2002 е годината, в която идват две фундамен-
тални решения за България: страната е пока-
нена за членка на НАТО, а Европейският съвет 
определя 2007-a за година на присъединяване към 
ЕС. Тези решения играят важна роля не само за 
България, но и за стабилизиране на Югоизточна 

Европа като цяло. България продължава да бъде 
една от най-динамично развиващите се икономи-
чески държави в региона. Постигнат е растеж 
от 4% при годишна инфлация от 1.6%. Докладът 
на ЕК за напредъка на България е изключително 
положителен, като за първи път страната из-

ГОДИНАТА Е 2002

Симеон Сакскобургготски, 

Соломон Паси и Меглена Кунева 

след срещата на Европейския 

съвет в Копенхаген, която 

определя датата за приемането 

на България в ЕС
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пълнява критериите за функционираща пазарна 
икономика за разлика от Румъния, която още не 
е в състояние да реализира тези изисквания. 

НДСВ се регистрира като политическа пар-
тия през юни 2002 г., като премиерът Симеон 
Сакскобургготски е избран за партиен лидер. 
Но е все още рано да се говори за идеология и 
ценностна система по европейски модел. В пар-
тията се наблюдават различни крила – „дясно“, 
„ляво“ и „либерално“, което е нормално развитие 
за едно новосъздадено политическо движение. 
Най-големият проблем в парламентарната група 
е свързан с отсъствието на обща политическа 
визия. Единствено премиерът успява да потуша-
ва тлеещите конфликти. Въпреки трудностите 
отношенията между коалиционните партньори 
са нормални, конструктивни и приятелски. С 
12-годишния си парламентарен опит партньори-
те на Фондация „Фридрих Науман” от ДПС ста-
билизират управляващата коалиция. Така през 
цялата година правителството демонстрира 
една нова политическа култура, води модерна 
финансова и данъчна политика и предприема 
енергични действия към функционираща пазарна 
икономика. Правителството обаче не получава 
подкрепа от опозицията. 

Приоритет на дейността на Фондацията 
през годината е подкрепата за ДПС в новата 
му функция като член на управляващата коа-
лиция. В тази връзка са проведени семинари за 
консултиране и повишаване на квалификацията 
на членове на парламента и правителството. 
Най-голямо значение за партньорите на Фонда-
цията има консултационният семинар на тема 
„Партийна идентичност и коалиционна полити-
ка” от 11 до 13 април в Боровец с модератор 
и консултант Манфред Рихтер, член на курато-
риума на фондацията и бивш изпълнителен ди-
ректор на ПГ на СвДП в германския Бундестаг. 
В семинара участват партийното ръководство 
на ДПС, цялата ПГ на партията, всичките є ми-
нистри, зам.-министри и областни управители. 

Преструктурирането на дясното полити-
ческо пространство след последните парла-

ментарни избори също е обект на две поли-
тически дискусии, организирани с подкрепата 
на Фондацията. За тези прояви са привлечени 
участници от различни политически партии, 
между които ДПС, ЛС, Съюзът на свободните 
демократи (ССД) на Стефан Софиянски, НДСВ 
и „Гергьовден”. Отношенията между медиите, 
гражданското общество и парламента също са 
в полезрението на Фондацията. Организиран е 
медиен семинар с участието на водещи журна-
листи и народни представители. Основен лек-
тор е д-р Ролф Щелтемайер, говорител на СвДП 
в Берлин и бивш началник на кабинета на Клаус 
Кинкел.

През годината продължава ползотворното 
сътрудничество с д-р Желю Желев и новосъз-
дадената фондация Балкански политически клуб. 
Кулминацията по този проект е конференцията 
„Икономическото възстановяване на Югоизточ-
на Европа и ролята на Балканския политиче-
ски клуб“ на 12 юли в Букурещ. В конференци-
ята участват водещи членове на клуба, между 
които действащи-
ят румънски прези-
дент Йон Илиеску,  
д-р Желю Желев, 
Емил Константинес-
ку и Сюлейман Деми-
рел. Гост е Валтер 
Хирхе, депутат от 
СвДП в Бундестага и 
бивш земеделски ми-
нистър в Долна Сак-
сония и Бранденбург. 

Благодарение на 
успеха на центрист-
ките партии на парламентарните избори през 
2002 г. се откриват нови перспективи пред 
Фондацията за разширяване на партньорския є 
спектър. През последните месеци НДСВ търси 
контакти с европейските либерали и ЕЛДР като 
възможност за политическата си легитимация. 
Нещо повече, НДСВ показва нарастващ интерес 
за сътрудничество с Фондация „Фридрих Науман“. 

Дискусията „Преструктурира-

нето на дясното политическо 

пространство“ в софийския 

хотел „Шератон“

БЪЛГАРИЯ ПРО-
ДЪЛЖАВА ДА 
БЪДЕ ЕДНА ОТ 

НАЙ-ДИНА-
МИЧНО РАЗ-

ВИВАЩИТЕ СЕ 
ИКОНОМИЧЕ-

СКИ ДЪРЖАВИ В 
РЕГИОНА
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През 2003 г. авторитетът на България в меж-
дународен план се повишава значително, като в 
икономически план това е и най-успешната го-
дина от 1989 г. насам. Страната категорично 
се обяви в подкрепа на САЩ в иракската война, 
заедно с всички кандидати за членство в ЕС. 
Докладът на ЕК за подготовката на България за 
членство в съюза е изключително положителен, 
а към него идва и решението на Европейския съ-

вет членството на България да стартира на 1 
януари 2007 г. 

Икономическият растеж достига близо 5%, 
инфлацията остава под 3%, а годината завърш-
ва с нулев бюджетен дефицит. Голям напредък 
е постигнат при чуждестранните инвестиции, 
които достигат 1.5 млрд евро. Също през 2003 г. 
приключва и банковата приватизация. След про-
дажбата на ДСК нито една търговска банка не 

НДСВ СТАВА ЧАСТ ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛИБЕРАЛИ
ПРЕЗ ГОДИНАТА ПРОЕКТНАТА РАБОТА НА ФОНДАЦИЯ 
„ФРИДРИХ НАУМАН” СТАВА ВСЕ ПО-СЪЩЕСТВЕНА

ГОДИНАТА Е 2003

Кметът на София Стефан 

Софиянски след спечеления 

току-що трети мандат
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остава в държавни ръце.
През годината управляващата партия НДСВ 

се присъединява към либералното семейство 
като редовен член на ЕЛДР и член-наблюдател 
в ЛИ. По този начин чрез коалицията НДСВ–ДПС 
либералите вече разполагат с абсолютно мно-
зинство в българския парламент. 

Това води до значителни промени в проектна-
та работа на Фондация „Фридрих Науман”, която 
е издигната на значително по-високо полити-
ческо ниво. Консултационната дейност вече е 
насочена към цялото либерално правителство. 
Появява се и необходимостта от нови програми 
в рамките на политическото образование, пред-
назначени и за двамата партньори в управлява-
щата коалиция. 

На 26 октомври и 2 ноември се провеждат 
двата тура на местните избори. БСП печели из-
борите за общински съветници с 33% от пода-
дените гласове, пред СДС с 20%. НДСВ участва 
за първи път на местни избори и се класира на 
трето място с 11%. На четвърто място остава 
ДПС с 9%. Особено интересни са резултатите 
от кметските избори, където БСП печели 51 об-
щински кметове (от всичко 263) и 411 селски 
кметове (от всичко 2553). На второ място този 
път се класира ДПС с 29 общински и 549 селски 
кметове. На трето място е СДС с 12 общински 
и 210 селски кметове. НДСВ остава на 4-то мяс-
то с 9 общински и 101 селски кметове. 

През годината Фондация „Фридрих Науман” 
провежда общо 64 семинара и конференции с по-
вече от 2500 участници. Издадени са и 4 книжки 
от поредицата „Либерална библиотека“, свърза-
ни с актуални проблеми на либералната полити-
ка. Проявите на Фондацията са концентрирани 
в три тематични области: подготовка на пар-
тийни кампании във връзка с местните избори 
(поредици от семинари с представители на ДПС 
и НДСВ), политическо обучение на млади либе-
рали от двете партии по темата „Основи на 
либерализма” и „Либерална младежка политика“ 
и „България и Европа“ – подготовка за членство-
то в НАТО и ЕС.

Особено значение за новите партньори на 

Фондацията от НДСВ има консултационният 
семинар „Стратегия, тактика и програматика 
при политически кампании на местно ниво“, про-
веден от 8 до 10 август в Боровец с политиче-
ския консултант Манфред Рихтер, председател 
на германската група в ЛИ, член на Бундестага 
и бивш кмет на Бремерхафен. В семинара участ-
ват представители на партийното ръковод-
ство и ПГ на НДСВ, както и ръководителите на 
предизборните щабове на партията. 

Кулминацията в дейността по темата „Бъл-
гария и Европа“ е посещението на д-р Вернер 
Хойер, член на Бундестага и президент на ЕЛДР, 
на 15 и 16 септември. Неговото участие в се-
минара на Фондацията „Местното самоуправле-
ние – либерален приоритет“ заедно с датския 
либералдемократ Кнуд Андерсен, както и сре-
щите му с премиера Симеон Сакскобургготски и 
с водещи представители на НДСВ и ДПС имат 
важно политическо значение.

Друг изключително ключов момент в дей-
ността на Фондацията по евро-атлантическа-
та тема е международната конференция „Граж-
дански контрол в 
армията“, която 
се провежда на 8 
ноември в София с 
участието на хо-
ландския сенатор 
Вим ван Еекелен, 
бивш министър на 
отбраната, и Фри-
дел Егелмайер, съ-
ветник на ПГ на 
СвДП в Бундестага 
по въпросите на си-
гурността. 

Огромно значение за темата „България и Ев-
ропа“ има продължението на българо-македон-
ския исторически диалог от 12 до 14 септември 
в Охрид, организиран съвместно с Балканския 
политически клуб. Също в областта на между-
народно сътрудничество в местната либерал-
на политика 6 новоизбрани кметове от НДСВ 
и ДПС посетиха Германия от 21 до 27 ноември. 

Семинарът на Фондацията 

„Местното самоуправление 

– либерален приоритет“ е с 

участието на д-р Вернер Хойер, 

член на Бундестага и президент 

на ЕЛДР

СЛЕД ПРОДАЖ-
БАТА НА ДСК 

НИТО ЕДНА ТЪР-
ГОВСКА БАНКА 

НЕ ОСТАВА В 
ДЪРЖАВНИ РЪЦЕ



42

2004-а е годината, в която България става член 
на НАТО и приключва успешно преговорите за 
членство в ЕС. През годината продължава и по-
ложителното икономическо развитие на стра-
ната. За трета поредна година се покриват 
изискванията за „Функционираща пазарна ико-
номика“ при растеж от 5.3%, има и сериозно 
нарастване на чуждестранните инвестиции, 

които достигат 2 млрд. евро (33% повече от 
2003 г.). Продължава да намалява външната за-
длъжнялост на страната, която достига 35% 
от БВП (за сравнение 67% през 2002 г. и 59% 
през 2003 г.). За първи път е отбелязано, макар 
и малко, повишение на жизнения стандарт – на-
раства потреблението, увеличават се пътува-
нията на българските граждани в чужбина. 

ЖИЗНЕНИЯТ СТАНДАРТ НАРАСТВА
В „ГОДИНАТА НА УСПЕХА” БЪЛГАРИЯ ВЛИЗА В НАТО И ПРИКЛЮЧВА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ЧЛЕНСТВО С ЕС

ГОДИНАТА Е 2004

Президентът Георги Първанов, 

външният министър Соломон 

Паси, патриарх Максим и пред-

седателят на НС проф.Огнян 

Герджиков след ратифицирането 

на Северноатлантическия 

договор
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Шест месеца преди идващите парламентар-
ни избори управляващата коалиция вече не раз-
полага с формално парламентарно мнозинство. 
След като 11 депутати от фракцията „Новото 
време“ напускат ПГ на НДСВ, двете управлява-
щи партии остават със 117 депутати от всич-
ко 240. Това не повлиява на стабилността на 
управлението, тъй като през годината групата 
Новото време (която се регистрира през юли 
като нова политическа партия) подкрепя прави-
телството по всички важни въпроси, както и 
при приемането на бюджета за 2005 г.

Интересен е феноменът, който се наблюда-
ва по отношение подкрепата към НДСВ. В края 
на 2003 г. тя пада до 8%. През 2004 г. обаче, 
към края на мандата на партията, подкрепата 
за НДСВ и доверието към Симеон Сакскобур-
гготски започват отново бързо да нарастват. 
С електорална подкрепа между 23 - 27% НДСВ 
се стабилизира като най-силната партия в цен-
тър-дясното пространство. Според наблюдате-
лите участието на двете либерални партии в 
следващото правителство в края на 2004 г. из-
глежда почти сигурно.

Политическите условия през 2004 г. за дей-
ността на Фондация „Фридрих Науман” са оп-
тимални. Благодарение на партньорството с 
НДСВ и ДПС са реализирани различни проекти 
в сферата на политическите консултации и об-
разованието. Проведени са 34 прояви с над 900 
участници и са издадени две нови книжки от по-
редицата „Либерална библиотека“.

Проявите обхващат следните тематични об-
ласти: „Работа с обществеността и вътреш-
нопартийна комуникация“ (серия от 9 семинара 
в Пловдив, Габрово, Хасково, Сливен и други гра-
дове с представители на НДСВ, три от които 
с участието на германския либерален политик 
Михаел Линк); „Либерална общинска политика“ 
(серия от 5 семинара с общински политици от 
НДСВ и ДПС и лектор д-р Ролф Щелтемайер); 
„Ролята на младите в разширения ЕС“ (серия 
от младежки семинари с представители на 
младежките организации на двете либерални 
партии – Младежкото движение за права и сво-

боди (МДПС) и Младежката либерална асамблея 
(МЛА), и с международно участие; „България и 
Европа“ (насърчаване на подготовката за член-
ство на България в ЕС); „Либералната политика 
в образованието и реформите в българската 
образователна система”. Двете дискусии по 
тази тема, в които участваха депутати, ми-
нистърът на образованието и водещи експерти, 
университетски преподаватели и учители от 
цялата страна, предизвикват голям интерес.  

 Дейността на Фондацията по въпросите 
на младежката политика достига своя връх по 
време на проведения от 18 до 22 юли във Вар-
на международен младежки семинар на тема: 
„Стабилността и развитието – перспективи за 
новите съседи на разширения ЕС“. В семинара 
взимат участие млади либерални политици и 
представители на неправителствения сектор 
от България, Германия, Румъния, Молдова, Грузия, 
и Армения. Като лектори и модератори се пред-
ставят Саша Там от либералния институт на 
Фондацията в Потсдам и Михаел Линк от СвДП. 

Важни са и инициативите на Фондацията 
по европейските 
теми. Сред тях са: 
„Позицията на евро-
пейските либерали 
по разширението на 
ЕС”, семинар през 
февруари с участи-
ето на Греъм Уот-
сън, председател 
на ЕЛДР групата 
в Европейския пар-
ламент (ЕП), се-
минарът „Равноп-
оставеността на 
половете в общинската политика” с лектор 
д-р Хана-Беате Шьоп-Шилинг, член на комисия-
та по правата на жените в ООН, организиран 
през ноември в Горна Оряховица, и двудневният 
семинар, също през ноември в София, „Граждани-
те и човешките права” с лектор и модератор 
германският експерт по комуникациите Михаел 
Еленридер.

Д-р Ролф Щелтемайер с 

участници в семинара „Либерал-

на общинска политика“

ШЕСТ МЕСЕЦА 
ПРЕДИ ИДВАЩИ-

ТЕ ПАРЛАМЕН-
ТАРНИ ИЗБОРИ 

УПРАВЛЯВАЩАТА 
КОАЛИЦИЯ ВЕЧЕ 
НЕ РАЗПОЛАГА 
С ФОРМАЛНО 
МНОЗИНСТВО 
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На 25 април, Велики понеделник, в 18.35 ч. в 
Люксембург се подписва договорът за присъе-
диняване на България към ЕС. Това е един от 
най-важните документи от най-новата история 
на страната. 

Основното вътрешнополитическо събитие 
през годината са парламентарните избори на 
25 юни, приключили с патова ситуация между 
левите и десните партии. Резултат, който 
води до огромни трудности при съставяне на 
правителството. Все пак след 52 дни на дра-
матични преговори и два неуспешни опита при 
третия опит с мандата на ДПС е избрано едно 

широко социаллиберално правителство с преми-
ер Сергей Станишев. За първи път след 1989 
г. се стига до голяма коалиция, обединяваща 
трите най-големи парламентарни фракции (БСП 
– 82 мандата, НДСВ – 53, и ДПС – 34). Новото 
правителство започва работа със 17 минист-
ри – 8 от БСП, 5 от НДСВ и 3 от ДПС. В про-
менената политическа ситуация резултатите 
на партньорите на Фондация „Фридрих Науман” 
ДПС и НДСВ и оставането им в управлението е 
политически успех. 

Също през 2005 г. се проведоха извънредни 
кметски избори в София на 29 октомври и 5 но-

ДЪЛГООЧАКВАНИЯТ ПОДПИС
СЪСТАВЯ СЕ ГОЛЯМАТА 3-5-8 КОАЛИЦИЯ И БЪЛГАРИЯ ПОДПИСВА ДОГОВОРА С ЕС

ГОДИНАТА Е 2005

Президентът Георги Първанов 

и премиерът Симеон Сакскобур-

гготски подписват договора 

за присъединяване на България 

към ЕС
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ември, спечелени от независимия кандидат ге-
нерал Бойко Борисов. 

През годината са предприети инфраструк-
турни и персонални промени в дейността на 
Фондацията. От 1 април 2005 г. за ръководител 
на проекта в субрегиона Югоизточна Европа 
(Румъния, България, Македония и Молдова) е на-
значен д-р Волфганг Заксенрьодер. 

Политическите условия за българската част 
на проекта са благоприятни през цялата годи-
на. Задълбочава се сътрудничеството с трите 
либерални партии, членовете на управляващата 
коалиция НДСВ и ДПС, както и с малката из-
вънпарламентарна партия „Новото време“. През 
годината продължава и традиционно доброто 
сътрудничество с фондацията „Балкански поли-
тически клуб“ и други граждански организации. 

В центъра на проектната работа през го-
дината е подготовката за парламентарните 
избори. Като лектори и модератори по темата 
„Работа с обществеността и подготовка на 
политически кампании” се представят герман-
ските либерали д-р Ролф Щелтемайер (4 семи-
нара през февруари) и Михаел Линк (5 семинара 
през април). Целевата група са НДСВ и „Новото 
време”. 

Във връзка с конгреса на ЛИ от 11 до 15 май 
е организирана серия от три семинара. Разви-
тието на пазарната икономика и правовата 
държава, борбата с корупцията и ситуацията 
в Южен Кавказ са основни дискусионни теми. В 
тези събития участват либерални политици и 
представители на либерални НПО от Централ-
на, Източна и Югоизточна Европа. 

Продължено е и активното сътрудничество 
с младежките либерални организации МДПС и 
МЛА. Позицията на младите либерали в Евро-
па и в света по проблемите на глобализацията 
и новите възможности за младите хора в обе-
динена Европа е дискутирана на международни 
прояви, организирани съвместно с Младежкия 
ЛИ (ИФЛРИ) и младите либерали от ЕС (Лаймек) 
по време на конгреса на ЛИ в София.

Широк медиен и обществен резонанс през го-
дината предизвикват три международни прояви 

по теми с глобално значение. Първата конфе-
ренция „Справедливата война днес“ е организи-
рана съвместно с Българския дипломатически 
институт и с участието на Фридел Егелмайер, 
съветник по сигурността в ПГ на СвДП в Бун-
дестага. Втората проява е по темата „Свобода 
и сигурност“ и е проведена със съдействието 
на европейската партия ЕЛДР. В нея участваха 
д-р Вернер Хойер, президент на ЕЛДР и член на 
Бундестага, и Михаел Линк. Най-голямо регио-
нално политическо значение има третото съби-
тие – осмата конференция на Балканския поли-
тически клуб през юни на тема: „Изграждането 
на регионалната инфраструктура на Балканите 
и европейската интеграция“. Като лектор в 
конференцията участва и Холгер Крамер, член 
на ЕП от Лайпциг. 

През 2005 г. е достигната връхната точка в 
развитието на политическия либерализъм за 25-
те години от началото на прехода. Либерални-
ят цар-премиер Симеон Сакскобургготски под-
писва договора за присъединяване към ЕС. Ли-
бералните партии 
получават възмож-
ността за втори 
мандат да участ-
ват в управлението 
на страната. През 
годината страната 
е домакин на поред-
ния конгрес на ЛИ, 
като за една сед-
мица София се пре-
връща в център на 
световния либера-
лизъм. НДСВ става 
пълноправен член 
на Интернационала, а д-р Джевдет Чакъров от 
ДПС е избран за вицепрезидент и член на бюро-
то. Проектите на Фондация „Фридрих Науман“ 
в България в областта на политическите кон-
султации и либералното политическо образова-
ние є осигуряват заслужен авторитет на желан 
и търсен партньор на либералните партии и 
гражданските организации в страната.

Д-Р ВОЛФГАНГ 
ЗАКСЕНРЬОДЕР

Участниците в конференцията 

„Изграждането на регионалната 

инфраструктура на Балканите 

и европейската интеграция“ 

позират за снимка
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2006 г. е посветена на последния етап от подго-
товката на България за членството в ЕС, стар-
тиращо на 1 януари 2007 г. С присъединяването 
към съюза приключва завръщането на България 
в Европа, започнало с падането на Берлинска-
та стена. Това е повод за радост за Фондация 
„Фридрих Науман“ и за германските либерали, 

които през всичките тези години подкрепят и 
съпровождат България по пътя към членството 
в НАТО и ЕС.

Въпреки че до ефективната интеграция в 
европейските структури остават много нере-
шени проблеми, свързани със съдебната систе-
ма, върховенството на закона, прането на пари, 

ГОДИНАТА Е

Два от реакторите на АЕЦ 

„Козлодуй“ са спряни на 31 

декември като едно от изисква-

нията за членство в ЕС 

НА ПРАГА НА ЗАВРЪЩАНЕТО В ЕВРОПА
ПРЕЗ ГОДИНАТА НДСВ И ДПС ГУБЯТ МНОГО ОТ СВОЯТА РОЛЯ НА ВАЖНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ

2006
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корупцията и организираната престъпност, 
икономическото развитие на страната през 
последните години е положително. През 2006 г. 
вече ясно се виждат резултатите от въвеж-
дането на валутния борд, консолидирането на 
държавните финанси и политиката на стабил-
ност. През годината приватизацията почти е 
приключена (над 85% от държавните активи) 
в сътрудничество с МВФ и Световната бан-
ка. Инфлацията за периода януари - ноември е 
5.3% при икономически растеж от 6.3% (5.5 % за 
2005 г.), като безработицата намалява до 8.5%. 
Отчита се и стабилен растеж на директните 
чужди инвестиции – 2.85 млрд. евро за първите 9 
месеца (1.5 млрд. за същия период през 2005 г.).

Президентските избори (22 и 29 септември) 
приключват с убедителна победа на действащия 
президент, социалиста Георги Първанов, който 
стига до балотаж с екстремния националист 
демагог Волен Сидеров, председател на ради-
калната партия „Атака“. Тези резултати поста-
вят за пореден път много болезнени въпроси за 
разцеплението в демократичното политическо 
пространство център-дясно.

Поради участието си в доминираната от со-
циалистите и силно критикувана тройна коа-
лиция, и НДСВ, и ДПС губят много от своята 
роля на важни политически фактори. В особено 
тежка ситуация изпада НДСВ като дяснолибе-
рална партия. От своя страна ДПС продължава 
да разширява своята ляволиберална политика и 
сътрудничеството си с БСП. Позицията на ДПС 
при президентските избори е категорична. Пар-
тията подкрепя президента Първанов за втори 
мандат. 

Въпреки трудностите, които социаллиберал-
ното правителство трябва да преодолее във 
вътрешно- и външнополитически план в послед-
ната година преди присъединяването към ЕС, и 
въпреки деликатните и сложни взаимоотноше-
ния вътре в коалицията, условията за проект-
ната дейност на Фондация „Фридрих Науман” 
остават стабилни и благоприятни. Продължава 
сътрудничеството с партньорските партии 
НДСВ и ДПС и техните младежки организации, 

както и с извънпарламентарната партия „Ново-
то време“ в областта на политическите кон-
султации и политическото образование. 

Общо са организирани 19 прояви с около 800 
участници. По ключовата тема „Либерални цен-
ности и либерална политика са проведени поре-
дица семинари с представители на младежките 
организации на НДСВ и ДПС и партията „Ново-
то време“. Специално внимание е обърнато и на 
тематичните области „Младежка политика и 
реформи в образованието“, „Европа и регионал-
ната политика“ и „Мултиетническата демокра-
ция“. 

Два българо-македонски семинара от двете 
страни на границата, в Кюстендил и в Крива 
Паланка, са посветени на регионалната полити-
ка и „Трансграничното сътрудничество между 
либералните партии на България и Македония“. 
В тях участват водещи политици и регионални 
представители от НДСВ и Либералната партия 
на Македония (ЛПМ). Дискутирани са конкретни 
предложения за сътрудничество в областта на 
културата, медиите, туризма, образованието и 
младежката политика. Създадени са и работни 
групи за подготовка на съвместни европейски 
проекти.

Бюрото на Фондацията в София заедно с ре-
гионалното бюро в Будапеща и Американския 
еврейски комитет през юли провеждат подгот-
вителния семинар в рамките на програмата 
„Насърчаване на толерантността“ за 2006 г. 
Подбрана е темата „Национална гордост и ет-
нически предразсъдъци в Централна, Източна и 
Югоизточна Европа”. 

През годината Фондацията в партньорство 
със софийската адвокатска колегия участва в 
европейски проект по програмата „ФАР“, пос-
ветен на съдебните реформи в процеса на при-
съединяване към ЕС. В рамките на проекта бъл-
гарски адвокати, съдии и прокурори участват в 
конференции в Анкара през февруари и в Букурещ 
през юни. Една трета конференция е организи-
рана през октомври в София с участието на  
юристи от България, Румъния и Турция, както и 
на депутати и експерти от ЕС. 

ПРЕЗ 2006 Г. ВЕЧЕ 
ЯСНО СЕ ВИЖ-

ДАТ РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ ВЪВЕЖДАНЕ-

ТО НА ВАЛУТ-
НИЯ БОРД
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НАЧАЛОТО 
НА НОВА ЕРА…
… И ТО НЕ САМО ЗАЩОТО 
ФОНДАЦИЯ „ФРИДРИХ 
НАУМАН” СМЕНЯ ИМЕТО СИ И 
ПРЕМЕСТВА РЕГИОНАЛНОТО СИ 
БЮРО В СОФИЯ

ГОДИНАТА Е 2007
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С присъединяването към ЕС на 1 януари 2007 г. 
започва ново летоброене в българската исто-
рия. От същата дата Меглена Кунева встъпва 
в длъжност като член на ЕК с ресор „защита 
на потребителите“. От 16 януари девет стра-
ни членки на ЕС отварят напълно трудовия си 
пазар за българи – Чехия, Словакия, Словения, 
Литва, Латвия, Кипър, Естония, Швеция и Фин-
ландия.

По-късно през годината, на 20 май, българ-
ските граждани за първи път избират своите 
представители в ЕП. Партиите от управля-
ващата тройна коалиция изпращат в Брюксел 
10 от общо 18 български евродепутати. 5 от 
мандатите са за БСП и 5 за либералните парт-
ньори на Фондация „Фридрих Науман”. Четири 
от мандатите печели ДПС, а 1 мандат – НДСВ.

На 28 октомври и 4 ноември са насрочени 
двата тура на редовните общински избори. Те 
се провеждат в усложнена политическа ситу-
ация за управляващата коалиция, свързана с 
проблемите на адаптация към европейските 
стандарти. Предизборната кампания е съпрово-
дена от конфликти за заплащането в публичния 
сектор и национални протести на учителите. 

Либералните партньори на Фондацията се 
представят по различен начин. ДПС не само 
потвърждава позицията си на трета полити-
ческа сила, но и разширява географски присъст-
вието си в местната власт. Големият губещ 
при тези избори е НДСВ (след третия партиен 
конгрес през юни 2007 г. с новото име „Нацио-
нално движение за стабилност и възход“). Кри-
зата, която обхваща партията след влизането 
є в тройната коалиция, продължава да се за-
дълбочава. НДСВ губи позициите си и остава 
без общински съветници в 18 от 27-те големи 
градове в страната. Изборите са спечелени 
убедително от партията „Граждани за европей-
ско развитие на България” (ГЕРБ). Детайлните 
анализи показват, че на тези местни избори 
75% от привържениците на НДСВ от 2005 г. са 
гласували за кандидатите на ГЕРБ.

Въпреки ниската обществена подкрепа за уп-
равляващата тройна социаллиберална коалиция 

и трудностите в адаптацията към европейски-
те стандарти, членството в ЕС открива нови 
перспективи и възможности за разширяване 
на дейността на Фондацията в България. Ва-
жна част от консултационната и обучителна-
та є дейност е свързана с подготовката на 
партньорските либерални партии НДСВ, ДПС и 
„Новото време“ за европейските и местните 
избори. 

Характерна особеност на двете изборни 
кампании е необходимостта от компетентно 
разясняване на начина за прозрачно, ефектив-
но и ориентирано към икономическия растеж 
използване на средствата от еврофондовете. 
В цялата страна са организирани поредици от 
семинари по темата „Европейски перспекти-
ви”. Те са проведени с участието на водещите 
експерти на партиите, като бяха привлечени и 
лектори от известната българска фондация за 
реформи в местното самоуправление.

През годината съвместната работа с пред-
ставители на гражданското общество е значи-
телно обновена. Освен партньорството с Бал-
канския политически клуб и НБУ са привлечени и 
нови, либерално ориентирани НПО.

От 2007 г. ръководството на Фондацията в 
Потсдам предприема важна промяна в нейното 
название – от Фондация за либерална политика 
„Фридрих Науман” във Фондация за свободата 
„Фридрих Науман”, което отговаря по-добре на 
целите и визията на Фондацията при новите 
предизвикателства на XXI век. Направени са и 
важни за България структурни промени, като 
регионалното бюро на Фондацията за Централ-
на, Източна и Югоизточна Европа, Южен Кавказ 
и Централна Азия се премества от Будапеща в 
София, като за регионален директор е назначен 
Улрих Нииман. 

Така София става домакин на два изклю-
чително важни проекта на Фондацията – до-
сегашния, за Югоизточна Европа (България, 
Македония, Румъния и Молдова) и регионалния 
проект, координиращ дейността на Фондация-
та в 28 държави, повечето от бившия СССР и  
бивша Югославия.  

ГОДИНАТА Е 2007

УЛРИХ НИИМАН

КРИЗАТА, КОЯТО 
ОБХВАЩА НДСВ 
СЛЕД ВЛИЗАНЕ-
ТО Є В ТРОЙНА-
ТА КОАЛИЦИЯ, 
ПРОДЪЛЖАВА 

ДА СЕ ЗАДЪЛБО-
ЧАВА
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Кадри от една от срещите на 

Балканския политически клуб
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Във втората година след присъединяването 
към ЕС социаллибералното правителство се 
сблъсква с големи проблеми в адаптацията към 
структурите и правилата на ЕС, преди всичко в 
областта на правосъдието и вътрешния ред. В 
докладите на ЕК страната е критикувана нео-
бичайно строго за сериозните дефицити в бор-
бата с корупцията и организираната престъп-

ност. Констатирани са липса на администрати-
вен капацитет и ефективен контрол, случаи на 
измама и конфликт на интереси при реализира-
нето на проекти с европейски средства. 

През годината опозицията подлага правител-
ството на три вота на недоверие. С консоли-
дираната си политическа позиция и стабилно 
мнозинство от 150 народни представители (89 

ПРЕДКРИЗИСЕН РАСТЕЖ
БЪЛГАРИЯ ВЪВЕЖДА ПЛОСКИЯ ДАНЪК В ГОДИНА НА ТЕЖКИ КРИТИКИ ОТ ЕС

ГОДИНАТА Е 2008

Правителството е оцеляло един 

от трите вота на недоверие 

през годината и премиерът 

Станишев е очевидно облекчен
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социалисти и 69 либерали) тройната коалиция 
показва, че няма да допусне политическа криза и 
предсрочни парламентарни избори. Тази позиция 
намери разбиране и в Брюксел, където едно дес-
табилизиране на управлението една година пре-
ди парламентарните избори се възприема като 
контрапродуктивно. Още повече че опозицията 
не е в състояние да предложи алтернатива на 
европейската политика на правителството. 

Непрекъснатите политически турбуленции 
не се отразяват на развитието на икономика-
та. Интеграцията в европейския вътрешен па-
зар протича успешно. От началото на 2008 г. 
България вече е страната с най-ниски данъци в 
ЕС (10% плосък данък върху обшия доход), което 
заедно с растежа от 6% е привлекателна цел за 
чуждите инвеститори. Покупателната способ-
ност нарастваше, а безработицата намалява-
ше (6.4% през септември 2008 г.). През послед-
ните два месеца на годината обаче световната 
криза достигна и България. Благодарение на фи-
нансовата дисциплина в условията на валутен 
борд банковата система остава стабилна, но е 
засегнат реалният сектор. В края на годината 
безработицата достига 7.4%. 

През годината продължава традиционното 
партньорство на Фондация „Фридрих Науман” 
с НДСВ, ДПС и техните младежки организации. 
В управлението на дейността на фондацията 
настъпват промени. От ноември 2008 г. за ръ-
ководител на проекта в субрегиона Югоизточна 
Европа (Румъния, България, Македония и Молдо-
ва) е назначен Петер-Андреас Бохман.

Специално внимание през годината е обър-
нато на развитието на либералния профил на 
партньорските партии и на категоричното им 
разграничаване от социалистите, както в упра-
влението, така и в обществото. Подобна насо-
ка на проектната дейност е от голям интерес 
преди всичко за НДСВ, които губят най-много 
от авторитета си от участието в тройната 
коалиция. За тях е изключително важно на всич-
ки нива – в парламента, в правителството, в 
местната власт, но най-вече в медийната си и 
ПР дейност, да могат убедително да защита-

ват предимствата на либералните ценности и 
политики.

За тази цел през юни 2008 г. със съдействи-
ето на фондацията в НДСВ е проведен семи-
нар за стратегическо планиране с г-н Манфред 
Рихтер, един от най-големите международни 
консултанти на фондацията в тази област. На 
него е разработена стратегия за парламентар-
ните избори през 2009 г., която получава висока 
вътрешнопартийна подкрепа. 

Другата основна тема в дейността на фон-
дацията през годината е посветена на мест-
ното самоуправление и на прилагането на гер-
манския опит в изработването и управлението 
на европейски проекти и на ускоряването на де-
централизацията. Важен принос към тази тема 
е работното посещение през октомври в Бълга-
рия на д-р Петър Рьолингер, член на УС на Фон-
дацията и дългогодишен кмет на Йена. При сре-
щите му с представители на местната власт 
от ДПС и НДСВ са представени и дискутирани 
основите и принципите на т.нар. „Модел Йена 
за успешно преструктуриране“. При активната 
обмяна на мнения са 
дискутирани про-
блемите и предиз-
в и к ат е л ст в ат а 
пред местната 
власт в България в 
областта на здра-
веопазването, ин-
вестиционната по-
литика и работата 
с гражданското об-
щество. 

Традиционно ус-
пешно е сътрудни-
чеството на фондацията с младежките орга-
низации на ДПС и НДСВ. Провеждат се различни 
прояви, свързани с европейската младежка поли-
тика, с прилагането на либералните ценности 
в ежедневната политика и нарастващата роля 
на младите политици като медиатори в обще-
ството на предимствата от европейското ни 
членство. 

ПЕТЕР-АНДРЕАС БОХМАН

Кадър от кръглата маса „Да спа-

сим почтеността на изборния 

процес в България” в Благоевград
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В рамките само на един месец се провеждат 
изборите за европейския (5 юни) и за българския 
парламент (7 юли). Те идват във време на реце-
сия и глобална икономическа криза. Така за първи 
път от 17 години в България не е отбелязан ико-
номически растеж. 

При първите избори за цял мандат на ЕП 18-
те места си поделят 6 партии, между които и 
двата либерални партньора на Фондация „Фри-
дрих Науман”. ДПС губи едно място и остава с 
трима евродепутати. НДСВ печели 2 мандата (1 
през 2007 г.). Партиите от Европейската народ-

на партия (ЕНП) имат 7 мандата (5 за ГЕРБ и 2 
за „Синята коалиция“), либералите – 5 мандата 
(3 за ДПС и 2 за НДСВ), социалистите от БСП 
са с 4 мандата и „Атака“ – с 2.

Парламентарните избори са спечелени от 
ГЕРБ. Партията има 116 места, на ръба на абсо-
лютното мнозинство. На 27 юли със 162 гласа е 
избрано еднопартийното правителство на мал-
цинството на ГЕРБ с премиер Бойко Борисов, 
който отказва всякакви преговори за коалицион-
но управление. 

Социаллибералната тройна коалиция от пре-

НОВА ВЛАСТ
ГЕРБ ПЕЧЕЛИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ, И ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ

ГОДИНАТА Е 2009

В началото на януари Русия спи-

ра доставките на газ за Украйна, 

което пряко засяга и България. 

След няколко дни без отопление 

паровите централи в страната 

преминават на мазут
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дишния правителствен мандат (2005 - 2009 г.) 
претърпява категорично поражение. БСП оста-
ва с 40 места в парламента (82 през 2005 г.) 
– което е и най-ниският резултат в нейната 
история. Най-големият губещ е НДСВ, като пар-
тията не успява да прескочи 4-процентната ба-
риера и с 3.02% остава извън парламента. 

Още в деня след изборите Симеон II подава 
оставка като лидер на НДСВ. Ерата на Ца-
ря-премиер приключва, а с това и осемгодиш-
ният либерален период в българската политика. 
На извънреден конгрес през ноември за пред-
седател е избрана Христина Христова, бивш 
социален министър. В същото време другият 
партньор на Фондацията ДПС печели 38 манда-
та (през 2005 г. – 34). 

През първата половина на годината проект-
ната дейност на Фондацията е концентрирана 
върху подготовката на партньорските партии 
за европейските и за парламентарните избо-
ри. Проведени са поредици от семинари за кон-
султиране и обучение на предизборни щабове 
и кандидати и от ДПС, и от НДСВ. Специално 
внимание е обърнато на връзките с медиите и 
работата с обществеността. 

Разработената през 2008 г. предизборна 
стратегия на НДСВ е разширена за младежка-
та организация на семинара „Европейските и 
национални избори – стратегия на ЛМА на НДСВ 
за връзка между младите хора и политиката”, 
проведен в Пловдив през март. Участниците в 
него имат възможност да участват и в диску-
сията „НДСВ на прицел”. 

 Един добър пример за конкретни регионални 
инициативи в сферата на политическото об-
разование са първите три семинара от регио-
налната академия за свободата, предназначена 
за млади либерални политици от България, Ма-
кедония, Румъния и Молдова. Най-широк отзвук 
има третият семинар „Основи на либерализма”, 
проведен през декември в Банкя с изключително 
интересната и опитна модераторка на Фонда-
цията Гулмина Билал от Пакистан.

Голяма роля за разширяването на междуна-
родните контакти на българските либерални 

политици изиграва посещението на кметове и 
общински съветници от ДПС и НДСВ в герман-
ските провинции Саксония и Саксония-Анхалт 
през октомври 2009 
г. Обмяната на 
опит е концентри-
рана върху успехи-
те и слабостите на 
общинската прива-
тизация, инвести-
ционната политика, 
организацията на 
туризма, общинско-
то образование и 
здравеопазване. 

И през 2009 г. 
важна част от дей-
ността на фондацията е свързана с темите за 
европейската интеграция и европейските изме-
рения на регионалната политика. Голям принос 
за успеха на европейската тема е работното 
посещение в София през април на Волфганг Гер-
хард, председател на Управителния съвет на 
Фондацията, и авторитетната конференция на  
24 ноември по повод 20 години от падането на 
Берлинската стена.

През годината успешно е реактивирано съ-
трудничеството с дългогодишния партньор на 
Фондацията - Института за пазарна икономика. 
В дискусиите, организирани от ИПИ, участват 
младежките организации на ДПС и НДСВ и ли-
берално ориенти-
рани студенти от 
различни универси-
тети. Съвместна-
та публикация на 
института и на 
Фондацията „Бъл-
гария в междуна-
родните класации“, 
която предлага и 
70 конкретни мерки 
за оптимизиране, 
предизвиква голям 
медиен интерес.

Кадър от дискусия на младежки-

те организации на ДПС и НДСВ и 

либерално ориентирани студен-

ти от пловдивски университети 

Президентът д-р Желю Желев 

и Симеон Сакскобургготски са 

сред гостите на конференция на 

Фондацията на 24 ноември по 

повод 20 години от падането на 

Берлинската стена
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Въпреки смяната на властта положителните 
очаквания в обществото са сравнително скром-
ни. В края на 2010 г. електоралната подкрепа за 
ГЕРБ намалява до 30%, но въпреки това управле-
нието на Бойко Борисов остава без алтернати-
ва. Обещаните либерални реформи не старти-
рат през годината – нито в областта на пенси-
онното и здравното осигуряване, нито в админи-
страцията и науката. Липсват приватизацион-
ни сделки, капиталовите пазари са в застой. От 
друга страна, направени са положителни стъпки 
за намаляване на държавната администрация, 
съответно на държавните разходи. 

След юли 2010 г. започва съживяване на ико-
номиката. Бюджетният дефицит през първите 
11 месеца от 2010 г. е само 2.65%, а приходите 
в бюджета достигат 87% от заплануваните. 
Нещо повече, от началото на годината в Бъл-
гария е отчетено най-голямото нарастване на 
експорта в целия ЕС. Със своята забележителна 
финансова стабилност през 2010 г. България се 
намира в много по-добра ситуация, отколкото 
съседите си, членове на ЕС – Гърция и Румъния.

Партньори на Фондация „Фридрих Науман” и 
през 2010 г. са двете либерални партии ДПС и 
НДСВ и техните младежки организации. Успеш-

ГОДИНАТА Е 2010

Кристалина Георгиева е избрана 

за европейски комисар по меж-

дународното сътрудничество, 

хуманитарната помощ и реак-

цията при кризи. Назначаването 

є идва след изслушването и 

отказа на първоначално предло-

жената от ГЕРБ Румяна Желева

БЕЗ АЛТЕРНАТИВА
ГЕРБ ПРОДЪЛЖАВА ДА УПРАВЛЯВА, НО 
ОБЕЩАНИТЕ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ РЕФОРМИ 
ТАКА И НЕ СТАРТИРАТ
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но продължава сътрудничеството с ИПИ. В об-
ластта на гражданското общество е поставено 
началото на едно ново партньорство – с ново-
създадения Либерален институт за политически 
анализи (ЛИПА), близък до НДСВ. През есента 
на 2010 г. той е приет за член на Европейския 
либерален форум (ЕЛФ).

През годината е даден ход на политическо 
и структурно обновление на НДСВ. Със съдей-
ствието и на ЛИПА са проведени 6 семинара 
на тема „Либерални ценности и либерална по-
литика при новите политически и икономически 
условия“. Обучението е предназначено за новоиз-
браните ръководства на местните организации 
НДСВ в различни региони на страната. Полезна 
е и поредицата от три семинара върху местно-
то самоуправление, в които участват либерални 
кметове и съветници от делегацията, посетила 
през 2009 г. Германия по покана на Фондацията. 

В края на 2009 г. ДПС дефинира по нов на-
чин ролята на МДПС, като младите получават 
по-голяма политическа тежест. В тази връзка 
през 2010 г. със съдействието на Фондацията 
към МДПС е създадена младежка академия за ли-
берална политика за професионална подготовка 
на най-добрите млади политици на ДПС. Темата 
„Либерална политика във висшето образование“ 
е първият приоритет за МДПС. 

На 9 и 10 юни в Банкя е проведено обучение 
на председателите на академичните дружества 
на МДПС на тема „Болонският процес и него-
вото отражение върху висшето образование в 
България. Закон за развитието на академичния 
състав.” Обучители са Лютви Местан, доц. Али-
осман Имамов, доц. Мариана Георгиева и Аспарух 
Панов. В дискусиите участва и Ахмед Доган. По 
темата за висшето образование през есента 
в София е организиран и международен семинар 
„Участието на студентите в управлението на 
университетите” с участието на представи-
тели на сдружението „Либерални университет-
ски групи“ от Германия.  

От 13 до 20 май на работно посещение 
в София е Манфред Рихтер. Той води тридне-
вен стратегически уъркшоп с ръководството 

на НДСВ начело с председателката Христина 
Христова, насочен към местните избори 2011 г. 
Консултантската дейност на г-н Рихтер про-
дължава с работни срещи с МНДСВ и ЛИПА и 
завършва с участие в публичната дискусия „Ко-
рупцията в печатните медии“.  

И през тази година предизвикателствата 
на европейската интеграция са в центъра на 
вниманието на Фондацията и нейните парт-
ньори. Сериозен обществен интерес има към 
семинарите „Основи на либерализма“ с лекто-
ри Стефан Мелник и Ролф Фрайер, както и към 
конференцията по повод на двадесетгодишната 
дейност на Фондацията в България. 

И през 2010 г. целевата група на съвместни-
те прояви с ИПИ са членовете на младежките 
организации на ДПС и НДСВ, както и либерално 
ориентирани студенти от различни универси-
тети. По покана на ИПИ и Фондация за свобо-
дата „Фридрих Науман“ в България гостува Том 
Палмър, който изнася в СУ лекция за „Корените 
на кризата в САЩ“ 
и представя новата 
си книга на семинар 
в библиотеката на 
Института за па-
зарна икономика.

В края на го-
дината с огромен 
медиен и публичен 
интерес е издадена 
втората обща пуб-
ликация на ИПИ и  
Фондацията – „Бъл-
гария в световните 
класации“, която отново съдържа препоръки за 
подобрения в икономическата политика.

От юли 2010 г. директорът на регионално-
то бюро на фондацията в София за Централна, 
Източна и Югоизточна Европа, Южен Кавказ и 
Централна Азия Улрих Нииман е определен за 
директор на направлението „Международна по-
литика” в централата на Фондацията в Пот-
сдам. На неговата позиция в София е назначен 
д-р Рене Клаф.   

Кадър от обучението на пред-

седателите на академичните 

дружества на МДПС на тема 

„Болонският процес и неговото 

отражение върху висшето 

образование в България. Закон 

за развитието на академичния 

състав.”

Д-Р РЕНЕ КЛАФ
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Управляващата партия ГЕРБ укрепя своите по-
зиции във властта, спечелвайки последовател-
но всички национални избори в страната – об-
щинските през 2007 и 2011 г., парламентарните 
през 2009 г. и президентските през 2011 г. 

Същевременно на местните избори през го-
дината партньорите на Фондация „Фридрих 
Науман” от ДПС затвърдяват позицията си 

на трета политическа сила на общинско ниво. 
След тежките изборни поражения през 2007 и 
2009 г., през 2011 г. НДСВ (представена само 
в ЕП) показва тенденции към възстановяване и 
стабилизиране. В някои региони НДСВ получава 
по-добри резултати и от някои парламентарни 
партии като „Атака“ и двете партии от „Синя-
та коалиция“. 

НАЙ-АКТИВНАТА ГОДИНА ЗА ФОНДАЦИЯТА
В ПРОВЕДЕНИТЕ 51 СЕМИНАРА, КОНФЕРЕНЦИИ И ДИСКУСИИ УЧАСТВАТ РЕКОРДНИТЕ 4017 ДУШИ

ГОДИНАТА Е

На 20 юни части от скулптурния 

ансамбъл на паметника на Съ-

ветската армия са изрисувани 

от неизвестни лица като попу-

лярни герои от комикс филми

2011
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Най-важният успех на либералите на избори-
те през годината е третото място на Меглена 
Кунева в президентската надпревара. Тя зала-
га на високия си авторитет като еврокомисар, 
представя се като независим центристки кан-
дидат и привлича 14% от гласовете. След избо-
рите Меглена Кунева създава движението „Бъл-
гария на гражданите“ (ДБГ), което макар и за 
кратко има либерална насоченост. 

Проектната работа на Фондацията през пър-
вата половина на годината е концентрирана 
върху подготовката на политическите парт-
ньори за местните и за президентските избори. 
От започването на дейността на Фондацията в 
България през 1990 г., 2011-а е най-активната – в 
проведените 51 семинари, конференции и диску-
сии участват рекордните 4017 души.

В рамките на подготовката за президентски-
те избори в сътрудничество с ЛИПА и Институ-
та за модерна политика (ИМП) в цялата страна 
са проведени 11 публични лекции и дискусии на 
тема „2011: Новите измерения на свободата” с 
водещото участие на независимата кандидатка 
за президент Меглена Кунева. 

Поредицата от 19 еднодневни обучителни се-
минара „Младите хора и политиката. Участие 
в избори” е организирана и проведена за пред-
ставители на местните организации на МДПС 
от различни етноси – българи, турци и роми. С 
предстоящите избори са свързани и две сесии 
на Младежката академия за либерална политика 
към МДПС. 

Със съдействието на Фондацията и ЛИПА от 
НДСВ провеждат 6 двудневни семинара на тема 
„Местните избори 2011 – основно предизвика-
телство пред НДСВ“ за кандидати за кметове 
и общински съветници. По време на семинарите 
е представен предизборният справочник „Мест-
ни избори 2011“, съвместно издание на ЛИПА и 
Фондацията. 

С пълна сила през годината действа и тради-
ционното сътрудничество с граждански парт-
ньори по важни за обществото теми. Успешно 
приключва стартиралият през 2010 г. проект 
„Корупция в печатните медии”, реализиран съв-

местно с ИМП и Посолството на САЩ в Бъл-
гария. В началото на годината резултатите 
са обобщени в публикацията „Медиите между 
свободата, политиката и бизнеса“. Книгата е 
представена на специална публична дискусия 
през април с участието на Манфред Рихтер, 
който изнася доклад по темата „Свободата на 
медиите в установените демокрации. Проблеми 
и предизвикателства”. 

Фондация „Фридрих Науман” започва дейност-
та си в България още през 1990 г. Така че съвсем 
логично е да подкрепи идеята за създаването 
на либерален архив на прехода в партньорство 
с Института за модерни дигитални архиви. Ос-
вен събирането на архивни материали, тяхната 
обработка и дигитализация, са взети интервю-
та от 31 либерални политици и експерти. Те са 
публикувани в сборника „Гласовете на прехода. 
Либералите”. Той е представен на публична дис-
кусия за ролята на организирания либерализъм с 
гост лектор Манфред Рихтер. 

Много успешно е сътрудничеството през го-
дината и с ИПИ. Широк отзвук сред младите 
либерали намира едноседмичната лятна школа 
„Европа и свобо-
дата“, проведена 
през август в Троян 
в сътрудничест-
во и с Европейския 
институт за ико-
номически изслед-
вания. В нея участ-
ват повече от 40 
млади либерали от 
Югоизточна Евро-
па, а като лектори 
и модератори се 
представят водещи 
учени от различни 
европейски институти. През юни и септември в 
София са организирани и две публични лекции на 
световноизвестните икономисти Кен Скуланд и 
Лаурънс Риид. За трети пореден път в края на 
годината е издадена съвместната публикация 
„България в световните класации”. 

Проф. д-р Пиер Гарело по време 

на международно лятно училище 

„Европа и свободата“, организи-

рано съвместно с ИПИ в Троян

НАЙ-ВАЖНИЯТ 
УСПЕХ НА ЛИ-
БЕРАЛИТЕ НА 

ИЗБОРИТЕ ПРЕЗ 
ГОДИНАТА Е ТРЕ-
ТОТО МЯСТО НА 
МЕГЛЕНА КУНЕВА 

В ПРЕЗИДЕНТ-
СКАТА НАДПРЕ-

ВАРА
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През 2012 г. само три държави от ЕС – Бълга-
рия, Финландия и Дания, успяват да изпълнят 
условията на Маастрихтските критерии за 
бюджетен дефицит под 1% от БВП и публична 
задлъжнялост не повече от 19% от БВП. Прави-
телството и опозицията обаче са резервирани  
по отношение влизането на България в еврозо-
ната. За страната изравняването на данъците, 
към което се стремят някои страни членки на 
еврозоната, би било неизгодно. Причината за 
това? За растежа на българската икономика е 
важно да се запазят най-ниските данъци в ЕС.

През годината остават и проблемите с 
приемането на България (заедно с Румъния) в 
Шенгенското пространство. Към края на годи-
ната единствено Холандия остава непоклатима 
вътрешноевропейска опозиция на приемането 
на страната в Шенген. Въпреки че България от 
6 години е член на ЕС, корупцията, дефицитите 
в съдебната система, неефективната админи-
страция и проблемите със свободата на медии-
те останаха основни системни слабости. 

Партньорският спектър на Фондация „Фри-
дрих Науман” през годината остава стабилен. 
ДПС, третата по сила партия на национално и 
общинско ниво, продължава да е най-влиятелни-
ят либерален политически партньор. Другата 
либерална партия НДСВ е представена само в 
ЕП и въпреки че през последните години полага 
значителни усилия за организационното си об-

СИСТЕМНИ СЛАБОСТИ
В ШЕСТАТА ГОДИНА ОТ ЧЛЕНСТВОТО В ЕС ГОЛЕМИТЕ  
ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРИЯ ОСТАВАТ НЕРЕШЕНИ

ГОДИНАТА Е 2012
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новление, рисковете за политическото є бъде-
ще са големи. 

Свързаният с НДСВ институт ЛИПА, член на 
Европейски либерален форум (ЕЛФ), има важна 
роля в новото профилиране на НДСВ и при раз-
пространението на либералните идеи и поли-
тики. ИПИ  продължава да печели авторитет 
с разработването и разпространяването на 
модерни икономически либерални идеи и реше-
ния сред политическите и гражданските елити. 
През годината отново е организирана младеж-
ката лятна школа „Европа и свободата” и е из-
дадена публикацията „България в световните 
класации”. 

Много от проявите на Фондацията са свър-
зани с предстоящите през 2013 г. парламентар-
ни избори. През декември 2012 г. ДПС провежда 
в София конференция на тема „Парламентарни-
те избори 2013 като политическо предизвика-
телство”. Програмата засяга най-важните по-
литически и икономически проблеми в ЕС и пре-
ди всичко в България – икономическата криза, 
политическите турбуленции и настъплението 
на популизма. Осигуряването на прозрачността 
и почтеността на изборния процес също са дис-
кутирани. През май в Пловдив и НДСВ провежда 
дискусионна конфренция, посветена на темата 
„Демокрацията срещу популизма. Либералният 
път на НДСВ”. Проявите са първите големи те-
оретични конференции в историята на двете 
партии,  във всяка от които участват над 300 
души от цялата страна. И двете събития са 
потвърждение за това, че една успешна либе-
рална политика може да се постигне единстве-
но чрез дългосрочна политическа работа, и то 
в регионите.

През годината продължава сътрудничест-
вото на фондацията и с организации извън по-
стоянния партньорски спектър. Добър пример 
за това е работата по проекта  „Граждански 
мониторинг на табу-темите в печатните ме-
дии”, разработван съвместно с ИМП. Общест-
вен интерес предизвиква международната науч-
на конфернция в Смолян „Помаците: хипотези за 
техния произход и модерна идентичност”, орга-

низирана в партньорство с НБУ и Института 
за изследване на близкото минало. В нея участ-
ват водещи учени от България, Турция и Сърбия, 
политици, много граждани и журналисти. 

 Представянето на българското издание на 
книгата „Ханс-Дитрих Геншер. Биографията” 
от Ханс-Дитер Хойман на 9 октомври в София 
предизвиква голям обществен интерес. Премие-
рата е организирана в сътрудничество с изда-
телската програма „Световният гамбит“, като 
книгата е представена от ръководителя на 
проекта на Фондацията за Югоизточна Европа 
Петер-Андреас Бохман, бившият външен минис-
тър Соломон Паси и Симеон Василев, издател 
на книгата. 

Кулминацията в дейността на Фондацията 
за 2012 г. е конференцията „Къде е България 
шест години след 
присъединяването 
към ЕС?”, организи-
рана в навечерието 
на Коледа с участи-
ето на партньори-
те и приятелите на 
Фондацията. Между 
гостите са гер-
манският посланик 
Матиас Хьопфнер и 
пристигналият от 
Германия изпълни-
телен директор на 
Фондацията Ролф Бернт. По време на конфрен-
цията ръководството на проекта „Югоизточна 
Европа” е предадено от досeгашния ръководи-
тел Петер-Андреас Бохман в ръцете на Даниел 
Кадик. 

По време на конференцията Ролф Бернт каз-
ва: „Пълноценната европейска интеграция на 
България трябва да бъде обвързана с решител-
на промяна в манталитета на политическия 
елит и на голяма част от гражданите. Нужни 
са промени в политическата и гражданската 
култура, както и нови, прозрачни модели в не-
прекъснато променящата се игра: политика – 
бизнес – гражданско общество”.   

ДАНИЕЛ КАДИК

Сред гостите на конференцията 

„Къде е България шест години 

след присъединяването към 

ЕС?” са германският посланик 

Матиас Хьопфнер и пристигна-

лият от Германия изпълнителен 

директор на Фондацията Ролф 

Бернт

На съседната страница:

Президентът Росен Плевнелиев 

и премиерът Бойко Борисов 

откриват заедно Лот 2 на 

автомагистрала „Тракия“
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И ОТНОВО 
ПРОТЕСТИ
ИЗБОРЪТ НА ДЕЛЯН 
ПЕЕВСКИ ЗА ШЕФ НА 
ДАНС ВРЪЩА БЪЛГАРИТЕ 
НА УЛИЦАТА

ГОДИНАТА Е 2013
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В началото на 2013 г. общонационални проте-
сти за високите сметки изкарват по улиците хи-
ляди българи. Премиерът Бойко Борисов опитва да 
потуши напрежението с уволнения на министри 
и ключови фигури от администрацията, но на-
края предпочита оставката на правителството 
и предсрочни избори, вместо още няколко много 
трудни месеца за ГЕРБ в края на управленския 
мандат на партията. 

След непочтена кампания, пълна с тайни за-
писи от скандални разговори, обвинения в неза-
конно подслушване и сигнали за фалшификация 
на резултатите, изборите на 12 май завършват 
без категоричен резултат. ГЕРБ получава 30.5% 
и 97 мандата, Коалиция за България (БСП) - 
26.61% и 84 мандата, партньорите на Фондация 
„Фридрих Науман” от ДПС – 11.29% и 36 манда-
та, Атака - 7.3% и 23 депутати. 

Другата партньорска партия на Фонда-
цията - НДСВ, претърпява нов тежък удар.                                                                                                                                      
В коалиция „Център – Свобода и Достойнство” 
партията получава 1.63% от гласовете. Извън 
парламента остават и СДС, и Демократи за 
силна България (ДСБ), и партията на Меглена 
Кунева – ДБГ. 

На 29 май 2013 г., с мандат на втората по 
големина група Коалиция за България (БСП), е из-
брано поредното българско правителство. Това 
става, след като първият опит на ГЕРБ е не-
успешен. Бойко Борисов връща мандата поради 
отказа на другите три партии в парламента да 
го подкрепят. Правителството е оглавено от 
финансиста Пламен Орешарски и е съставено 
от представители на БСП, ДПС и независими 
експерти. Двете партии разполагат със 120 де-
путати в парламента, като подкрепата за необ-
ходимото мнозинство е осигурена от партията 
„Атака“. 

На 14 юни, само две седмици след избора на 
правителството, по предложение на премие-
ра парламентът избира нов шеф на Държавна-
та агенция за национална сигурност (ДАНС). 
Изборът на кандидата на ДПС Делян Пеевски 
предизвиква бурни протести. Той е принуден да 
подаде оставка само един ден след своето из-

биране. Протестите срещу правителството на 
Орешарски обаче не стихват, а продължават до 
края на годината, а и след това. 

Въпреки политическата криза Фондацията 
успя да проведе проектната си дейност в за-
планувания за годината обем и в рамките на 
поставените политически цели. Единствено 
програмата, свързана с подготовката за  избо-
рите, е сгъстена и изтеглена с няколко месеца 
по-рано. В нея най-впечатляваща е поредицата 
от 30 семинара „Избори и демокрация” в цялата 
страна, организирани съвместно с МДПС в рам-
ките на месец март.   

Фондацията организира съвместни прояви и 
с партньори от гражданския сектор. Много ус-
пешна е кръглата маса „Идеи за по-висок ико-
номически растеж”, организирна съвместно с 
ЛИПА с участието на водещи икономисти, екс-
перти и анализатори от ИПИ, Институт „От-
ворено общество” и Българската стопанска ка-
мара. В рамките на партньорството с ИПИ  са 
проведени традиционната младежка лятна шко-
ла „Европа и свободата”, серия от семинари и е 
издадена публикацията „България в световните 
класации”. 

 През 2013 г. Фон-
дацията участва в 
дните на Германия 
в Плевен през май, 
организирани съв-
местно с герман-
ското посолство. 
На публична преми-
ера е представено 
българското изда-
ние на биография-
та на Ханс-Дитрих 
Геншер, а на Кръгла 
маса по местното 
самоуправление са дискутирани възможностите 
за сътрудничество между германски и българ-
ски дунавски общини в рамките на Дунавската 
стратегия. В дискусията участват либерални 
кметове, посетили Баден Вюртемберг и Бава-
рия през 2012 г.

Кръглата маса „Идеи за по-висок 

икономически растеж”, органи-

зирна съвместно с ЛИПА

На съседната страница: 

Кадър от протестите срещу 

избирането на Делян Пеевски за 

шеф на ДАНС

ПРОТЕСТИТЕ 
СРЕЩУ ПРАВИ-
ТЕЛСТВОТО НА 

ОРЕШАРСКИ 
ОБАЧЕ НЕ СТИХ-
ВАТ, А ПРОДЪЛ-
ЖАВАТ ДО КРАЯ 
НА ГОДИНАТА, А 

И СЛЕД ТОВА
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През май 2014 г. след повече от година на ан-
типравителствени протести и контрапроте-
сти, след 4 вота на недоверие и отсъствие на 
всякаква кооперативност от страна на ГЕРБ 
правителството на БСП и ДПС подава оставка 
поради невъзможност да изпълнява управленска-
та си програма. 

Обвинения за нередности в изборния процес 
и сигнали за купуване на гласове съпътстват 
европейските избори на 25 май и предсрочните 
парламентарни избори на 5 октомври. Големите 
победители и при двата вота са ГЕРБ и либе-

ралните партньори на Фондация „Фридрих Нау-
ман” от ДПС. И двете партии увеличават при-
съствието си в ЕП – ГЕРБ от 5 на 6 и ДПС от 3 
на 4 евродепутати. ГЕРБ печели парламентар-
ните избори с 84 депутати и успява да състави 
коалиционно правителство, като Бойко Борисов 
става първият премиер, избран за втори път 
на този пост. ДПС повтаря резултата си от 
2013 г., като с 38 депутати остана само с 1 
по-малко от БСП. Другият либерален партньор 
НДСВ претърпява нов провал, като остана из-
вън ЕП и 43-ото НС.  Един месец след изборите 

БОЙКО БОРИСОВ 2.0
СЛЕД ГОДИНА НА ПРОТЕСТИ ГЕРБ СЕ ВРЪЩА НА ВЛАСТ

ГОДИНАТА Е

Второто правителство на 

Бойко Борисов полага клетва в 

парламента 

2014
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кабинетът „Борисов 2” встъпва в длъжност. 
Въпреки напрежението около европейските 

и поредните непредвидени предсрочни избори 
Фондацията успява да разшири заплануваната 
си проектна дейност. Освен съвместните проя-
ви с традиционните парньори ДПС (серия от се-
минари около евроизборите и поредна сесия на 
младежката академия за либерална политика), 
НДСВ (серия от кръгли маси „Секторни полити-
ки през погледа на НДСВ”) и ИПИ (младежката 
лятна школа „Европа и свободата” и  популяр-
ната публикация „България в световните класа-
ции”), за поредна година специално внимание е 
обърнато на прояви на Фондацията извън тра-
диционния партньорски спектър. 

На евроизборите са посветени две събития. 
На 7 март в София се провежда международна-
та дискусия „Социалната миграция и изтичане-
то на мозъци – новите предизвикателства пред 
свободното придвижване в ЕС”. В нея участ-
ват Александър граф Ламбсдорф, член на ЕП и 
зам.-председател на АЛДЕ, и д-р Йоахим Стамп, 
депутат в парламента на провинция Северен 
Рейн Вестфалия, Красен Станчев, председател 
на УС на ИПИ, Росица Иванова, секретар на 
Националния съвет по етническите въпроси, и 
Даниела Бобева, министър на икономическото 
развитие. 

Второто събитие е конфeренцията „БГ из-
бира ЕС”, организирана през май съвместно с 
ПанЕвропа България. В първия панел лектор по 
темата „Продължаващата реформа в правосъ-
дието” е Иванка Иванова, ръководител на Прав-
на програма в Института „Отворено обще-
ство”. Вторият панел предоставя платформа 
за предизборен дебат между представители на  
БСП, ГЕРБ, ДПС, НДСВ и Реформаторския блок. 
По време на конференцията официално е изпра-
тен д-р Рене Клаф, чийто мандат като регио-
нален директор на фондация „Фридрих Науман” 
за Централна, Източна и Югоизточна Европа, 
Южен Кавказ и Централна Азия приключва. От 
септември същата година длъжността е поета 
от д-р Райнер Адам.  

Дискусията „Толерантност и маргинализа-

ция” се организира съвместно със София Прайд, 
Посолството на Холандия в София и центъра 
за култура и дебати „Червената къща”. На ра-
ботна среща, организирана съвместно с Асоци-
ацията на европейските журналисти в София, 
известни юристи и журналисти дискутират 
слабостите в  законопроекта за нов наказате-
лен кодекс и предлагат възможности за тяхно-
то отстраняване.

През годината набрира скорост гражданска-
та инициатива за създаване на съюз на данъко-
платците в България. По този повод през декем-
ври Фондацията организира дискусия на тема 
„Кой трябва да държи публичните финанси под 
око?“, която е широко отразена. Участващите 
във форума водещи финансисти и икономисти 
са категорични, че поне половината от пари-
те на българските данъкоплатци се пилеят по 
непрозрачен и съмнителен начин и че разходи-
те на редовия българин за данъци ще намалеят 
едва тогава, когато има граждански контрол 
върху държавните харчове. 

Най-важното събитие през годината е пос-
ветено на 25-го-
дишнината от па-
дането на Берлин-
ската стена. На 
29 октомври във 
Великотърновския 
универитет се про-
вежда дикусия с 450 
гости под мотото 
„България: 25 годи-
ни свобода”, в коя-
то взима участие 
и българският пре-
зидент Росен Плев-
нелиев. Дискутирана е темата до каква сте-
пен през тези 25 години предприемачеството и 
частната инициатива са навлезли в културата 
и в живота на българското общество. Дискуси-
ята е част от поредица от 5 подобни прояви в 
пет университета в цялата страна под патро-
нажа на президента, на които са дискутирани 
различни аспекти от българския преход.    

На 29 октомври във Великотър-

новския университет 450 гости 

дебатират с президента Росен 

Плевнелиев по темата „Бълга-

рия: 25 години свобода”

Д-Р РАЙНЕР АДАМ
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ГОДИНА НА СПОМЕНИТЕ И  
НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
СЛЕД ГОДИНА НА ПРОТЕСТИ ГЕРБ СЕ ВРЪЩА НА ВЛАСТ

ГОДИНАТА Е 2015
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През 2015 г. отбелязваме 25 години от начало-
то на дейността на Фондацията за свободата 
„Фридрих Науман” в България и от първите сво-
бодни избори след краха на комунизма, както 
и 10 години от подписването на договора за 
присъединяване към ЕС. Три взаимно свързани 
годишнини с огромно политическо значение. 
Фондацията и либералната общност могат с 
удовлетворение да се поздравят с тези знако-
ви юбилеи и да направят една достойна рав-
носметка на успешното си взаимно сътрудни-
чество. По никакъв начин обаче 2015 г. не може 
и не трябва да бъде само „годината на спо-
мените”. Напротив, историческият анализ има 
смисъл само когато е свързан с нови предизви-
кателства и либерални решения за свободата 
и отговорността. Защото свободата е резул-
тат от добро държавно управление. 

А добро ли е управлението, което си избрах-
ме в края на 2014 г.? Новото правителство 
стартира годината с намерения за ключови 
реформи в съдебната и в пенсионната систе-
ма, здравеопазването, образованието и енер-
гетиката. Те са от изключително значение за 
индивидуалната свобода на всеки български 
гражданин. Ето защо са нужни висока отговор-
ност и коалиционна култура на политическите 
партии в парламента. И ако управляващите 
наистина искат да  защитят свободата като 
първостепенна политическа ценност, реформи-
те трябва да бъдат извършени при максимална 
публичност и възможно най-широко обществено 
обсъждане. Какво по-голямо предизвикателство 
за либералната общност? 

Неслучайно и дейността на Фондацията през 
тази юбилейна година е посветена точно на 
новите предизвикателства пред либералите в 
политиката и гражданското общество. В нача-
лото на годината в София се провежда първа-
та среща между Фондацията и индивидуалните 
членове на европейската партия АЛДЕ, с учас-
тието на нейния президент сър Греъм Уотсън.  

„Как да стимулираме растежа?” е водеща-
та тема на тазгодишното издание на прочу-

тото Free Market Road Show (FMRS), което се 
провежда в повече от 35 държави в Европа и 
Кавказ. Австрийският икономически център и 
над 60 водещи НПО и университети са ангажи-
рани в този проект. За първи път на 20 април 
Фондацията е домакин на събитието в София, 
организирано в тясно сътрудничество с ИПИ и 
Българското либертарианско общество. 

Със специална изложба в парламента под мо-
тото „Морал в политиката”, са отбелязани 150 
години от рождението на големия български пи-
сател, общественик и политик Тодор Влайков, 
един от създателите и първи лидер на РДП. Той 
е поддържал тесни контакти с Фридрих Науман 
и е един от пионерите на либералното мисле-
не в България. Изложбата е под патронажа на 
президента Росен Плевнелиев и е открита от 
председателя на парламента Цецка Цачева.

На 26 юни е проведена конференцията „Също 
като теб”, организирана от Фондацията в 
сътрудничество с GLAS (фондация „Гейове и 
лесбийки приети от обществото”), либерално-
то общество „Нова Европа” (НЕЛС) и организа-
ционния комитет на София Прайд. Проявата е 
кулминацията на едноименна двумесечна кампа-
ния и международен видеоконкурс. 

В юбилейната година връхната точка в те-
матичната дейност на Фондацията е прове-
дената на 16 април в двореца „Врана” конфе-
ренция „Десет години предизвикателства в ЕС. 
Уроците за либералите в Югоизточна Европа”. 
Събитието, организиранo в сътрудничество с 
ЛИПА и ЕЛФ, събра двамата премиери, подписа-
ли договорите за присъединяване на България 
и Румъния към ЕС, Симеон Сакскобургготски 
и Калин Попеску-Таричану, в момента предсе-
дател на Румънския сенат и на либералната 
реформистка партия. Сред участниците са ви-
цепремиерът Меглена Кунева, председателят 
на ДПС Лютви Местан и депутати от движе-
нието, секретарят на президента Румяна Кола-
рова, политици, общественици и анализатори, 
членове на клуб „Либерално общество” и жур-
налисти. 

НОВОТО ПРАВИ-
ТЕЛСТВО СТАР-

ТИРА ГОДИНАТА 
С НАМЕРЕНИЯ 
ЗА РЕФОРМИ В 
СЪДЕБНАТА И В 
ПЕНСИОННАТА 

СИСТЕМА, ЗДРА-
ВЕОПАЗВАНЕТО, 
ОБРАЗОВАНИЕ-
ТО И ЕНЕРГЕТИ-

КАТА

На съседната страница, по 

часовниковата стрелка: 

Откриването на изложбата в 

парламента „Морал в полити-

ката”; кадър от конференцията 

„Също като теб”; Лютви Мес-

тан и Симеон Сакскобургготески 

на конференцията „Десет години 

предизвикателства в ЕС. Уроци-

те за либералите в Югоизточна 

Европа”; Free Market Road Show 

в София.



68

Д-Р АТАНАС СЛАВОВ

Фондация „Фридрих Науман“ има безспорен и ре-
шаващ принос за изграждането на организира-
ния либерализъм в България през последните 25 
години. 

Най-значимият и траен принос на Фондация-
та е по отношение на изграждането на и под-
крепата за мрежата на либералното граждан-
ско общество – тинк-такове и институти за 
политики, академични и студентски дружества, 
автентични граждански организации, които 
продължават и днес да отстояват принципите 
на индивидуалната свобода и личната отговор-

ност, на ограниченото управление и върховен-
ството на правото, да подкрепят европеизация-
та на страната и да се противопоставят на 
олигархичните модели в политиката и икономи-
ката. 

Друг значим принос на фондацията е трай-
ната подкрепа за и сътрудничество с ярки ли-
берални интелектуалци и общественици като 
д-р Желю Желев, проф. Михаил Неделчев, Аспарух 
Панов, доц. Мартин Иванов, Румен Данов, доц. 
Михаил Иванов, отвъд периода на техните инди-
видуални политически осъществявания.

Д-р Славов е конституционалист, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“; последователно член, 
 зам.-председател и председател на МРДФ в периода 1999 - 2006 г. Член е на Гражданския съвет на Реформаторския блок от 2013 г. 

ЕМИЛ КОШЛУКОВ

През годините, откакто Фондация „Фридрих На-
уман“ отвори врати в България, съм имал удо-
волствието да работим заедно неведнъж. Ня-
колко пъти съм участвал и в срещи с екипа на 
Фондацията и в други страни - Австрия, Босна, 
Азербайджан. През всичките тези години тя е 
била - и остава - силна опора на либералномис-
лещите хора, ярък поддръжник на свободата и 
личните права. Във времена и райони, когато 
това не е било съвсем леко. И когато идеите 

на фондацията са били критикувани и отричани. 
Днес либералната демокрация е прието понятие 
в България благодарение и на неуморната дей-
иност на хората от фондацията. Бих искал да 
благодаря на всички тях, както и лично на г-н 
Аспарух Панов за непрестанната и неотклонна 
дейност в защита на либерализма. Вярвам, че 
присъствието  тук, на Балканите, е нужно и 
полезно и занапред.

Г-н Кошлуков е журналист и политик. Той е народен представител в 39-ото НС от листата на НДСВ, а от 2004 до 2009 г. е председател 
 на ПП „Новото време“. Днес г-н Кошлуков е продуцент и водещ на различни телевизионни формати в националния ефир.

ЕВГЕНИЙ ДАЙНОВ

Някъде през 1994 - 95 година активните хора, 
дотогава откровено революционерствали, за-
почнаха да създават НПО. Бяхме убедени – при-
бързано – че политическият фундамент е готов, 
остава да се развива тъканта на гражданско-
то общество. Някак изведнъж се натъкнахме 
на Фондация „Фридрих Науман“, основала офис 
в София. Тя започна да подкрепя нашите усилия, 
но стана така, че към 1996-а пак се замесихме 
в политиката. На фона на всеобщото объркване 

(и тласкане на страната назад) някой трябваше 
да сглоби идейния фундамент на либералната 
демокрация в България. Тук Фондация „Фридрих 
Науман“ заедно с „Отворено общество“, свърши-
ха историческа работа, подкрепяйки всички оне-
зи, които успяха да убедят българите в предим-
ствата на „западната” уредба на обществото 
на основата на обществения договор. Без така-
ва подкрепа България днес не би се различавала 
много от Молдова.

Г-н Дайнов е професор по политически науки в Нов български университет и председател  
на УС на Център за социални практики. Активист е на ПП Зелените.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ИЛХАН КЮЧЮК

КРАСЕН СТАНЧЕВ

Пътят, извървян от младежката организация на 
ДПС, е дълъг и съпроводен с трудни моменти. 
Ако в началото само ентусиазмът е бил водещ в 
развитието на нашата организация, то в наши 
дни част от думите, които я определят, са об-
разованост, подготвеност, компетентност и 
визия за успех.

Общуването ни с Фондация „Фридрих Науман“ 
се случва на равнището на всички сетива. То е 
пълна с послания картина, облечена и в звуците 
на знанието. За мен и членовете на МДПС съв-

местната ни дейност е повече от пълноценно 
преживяване. Като основна посока за развитие 
съзирам повече от добри възможности. Затова 
в този значим за Фондацията момент подкрепа-
та, уважението и добрите пожелания може да 
бъдат определени като процес на взаимност. 
Пожелавам на Фондация за свободата „Фридрих 
Науман“ да продължава да бъде един от симво-
лите на демокрацията, човешките права и сво-
бодното гражданско общество.

Не всичко си личи по официалните отчети на 
която и да е организация, така е и Фондация 
„Фридрих Науман” в България. 

Първоначално беше трудно да се разбере дали 
онези политически деятели, които се смятат за 
либерали, действително споделят тези ценнос-
ти. Нашият политически живот познава и Киро 
Либерало, и СДС-Либерали, и д-р Желев като ин-
дивидуален член на Либералния интернационал, и 
НДСВ, и ДПС като деятели на тази организация...

В началото на 1990-те Фондация „Фридрих 
Науман” си постави за цел освен общото раз-
пространяване на политически решения, основа-
ни на тези ценности, да стане място за среща 
на отделни хора, които повече или по-малко ясно 
обясняват света, страната и историята й от 
гледището на класическия либерализъм.

Офисът на Фондацията на „Аксаков“ 12 в Со-
фия стана нещо като клуб по политико-класи-
чески либерализъм. Някои от следните неща се 
получиха сякаш от само себе си.

Институтът за пазарна икономика бе учре-
ден там на 31 януари 1993 г. При тогавашните 
традиции всяка нова организация бе нищо без 
офис, телефон и факс, а ИПИ разполагаше само 
с едно дарение от хиляда щатски долара, които 
не стигаха за нищо. Първият офис на ИПИ бе 

офисът на Фондацията. Това бе бартерно спора-
зумение: тъй като Доли Сантева, Деян Кюранов 
и Иван Кръстев обичаха да спят до късно, аз 
отивах към 8:30–9 и докъм обед играех секре-
тарка, срещу това можех да ползвам офиса и да 
събирам пари за ИПИ. Това продължи до края на 
април онази година. За тези три месеца в офиса 
се случиха някои неща, които и досега присъст-
ват в нашия интелектуален живот.

Румен Аврамов и Ивайло Знеполски започнаха 
да събират хора, които осмислят модернизация-
та на България – от ХIХ век до наши дни. Това не 
стана проект на Фондацията, но от тази иници-
атива възникнаха и днес съществуват явления в 
българския духовен свят.

Едното от тях е семинарът на Румен Авра-
мов и Мартин Иванов „Стопанска и социална 
България“. Другото е Институтът за анализ на 
близкото минало.

Индивидуалните пътища са неизповедими. 
Историята не свършва дотук, но нека и други 
си спомнят.

Аз успях да върна жеста от бартера с Фон-
дация „Фридрих Науман”: Центърът за либерални 
стратегии бе учреден в първия офис на ИПИ на 
„Раковски“ 137, в дома на г-жа Марина Нитова. И 
черновата на устава на ЦЛС бе уставът на ИПИ.

Г-н Кючюк е председател на Младежко ДПС. На евроизборите през май 2014 г. е избран за член на ЕП от групата на АЛДЕ.  
Членува в Комисията по външни работи (AFET) и е заместващ член в Комисията по култура и образование (CULT). 

Г-н Станчев е съосновател и председател на Управителния съвет на Института за пазарна икономика.
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На 1 август 1990 г. Третата българска държа-
ва избра патриарха на българския либерализъм 
д-р Желю Желев за свой първи демократичен 
президент. 

Още три акции, родени във Великото народно 
събрание през 1990 г., позиционираха страната 
ни като хъб за либерални идеи в Нова Европа:

• първата национална инициатива в Нова Ев-
ропа за излизане от Варшавския договор и при-
съединяване към НАТО и ЕС;

• съюзяването със САЩ и Запада за освобож-
даване на Кувейт от окупацията на Саддам;

• първата визита на депутати от Нова Ев-
ропа в НАТО и зачеването на Атлантическия 
клуб - единственият атлантически тинк-танк в 
сърцето на Варшавския договор.

Но тези усилия можеха да останат еднократ-
ни фойерверки, ако не бяха намерили надежд-
ни съюзници в Стара Европа, с които да се пре-
върнат в устойчиви политики.  

Един от първите, най-ентусиазирани и 

най-ефективни съюзници, подкрепили глобализа-
цията на България още през 1990 г. беше Фон-
дация „Фридрих Науман“, дошла у нас в същия 
решаващ за страната ни момент, точно преди 
25 години.  

Провалът на СДС-либерали в парламентарни-
те избори през 1991 г. много бързо ми показа 
колко електорално крехък е либерализмът, но 
това само засили интереса ми към сътрудни-
чество с Фондацията, член на чието българско 
ръководство бях през 1990-те.  

По-късно разбрах, че либерализмът периоди-
чески е реабилитиран от историята.  Най-ярко 
доказателство за това даде правителството 
на Симеон II, което договори и подписа член-
ството на България в НАТО и ЕС. Триумфът на 
либерализма у нас се оказа изстрадан, но дълго-
срочен и необратим, и вече 25 години презареж-
дан от Фондация „Фридрих Науман“.  Но най-доб-
рото предстои.... 

Д-Р СОЛОМОН ПАСИ

Д-р Паси е президент-основател на Атлантическия клуб. Той е министър на външните работи (2001 - 2005), 
 председател на ОССЕ и СС на ООН (2002 - 2004) и председател на парламентарната комисия по външна политика (2005 - 2009).

РУМЕН ДАНОВ 

След промените през 1989 г. за съвременния ев-
ропейски либерализъм в България се знаеше мал-
ко и косвено – главно от марксистко-ленинските 
критики на буржоазните политически доктрини, 
които дотогава се опитвахме да разчитаме ог-
ледално. На нас като че ли повече ни допадаше 
– също напълно интуитивно – старият славей-
ковско-цанковски харамийски либерализъм, макар 
че колко от нас бяха прочели „Строителите ...” 
на Симеон Радев. 

Пък и в началото като че ли всичко беше 
всуе... Важното беше да си антикомунист! Вся-
какви опити за нюанси и различни политически 
профили се тълкуваха като предателство и по-
литическа измяна.

И ето тук аз открих за себе си важност-

та от политическото присъствие на Фондация 
„Фридрих Науман“. Като един от ония, попаднали 
в черните списъци на предателите либерали, не-
веднъж съм се удивлявал на политическия такт, 
с който германската организация се опитваше 
да вдъхне кураж в средите на нас, „размирници-
те”, да прокарва деликатно и с внимание базисни 
либерални ценности, повечето от които по оно-
ва време бяха избутани площадно от простич-
кото, но въздействащо „кой не скача е червен”! 

Политическото преоткриване и новия поли-
тически живот на тези либерални ценности в 
България, след 45 години забрава, дължим и на 
забележителното 25-годишно партньорство и 
лично приятелство с хората на Фондация „Фри-
дрих Науман“.

Г-н Данов е икономист, журналист и политик. Член-основател на НС „Екогласност”, член на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството. 
Депутат от СДС във ВНС, зам.-председател на първата комисия по досиетата. Съветник по националната сигурност на президента Желю Желев. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ВЕНЦЕСЛАВ СТАНЧЕВ

Моето начало, през 1996 г., стана и житейски 
път докъм края на 2005. За това време начална-
та и малко наивна наша романтика се превърна 
– включително и чрез Института за либерал-
ни изследвания, чийто изпълнителен директор 
тогава бях – в удоволствие от практическата 
работа, на терен, с актива на либералните 
партии и сдружения. Самият ИЛИ възникна и се 
разви по внушение и с постоянната помощ на 
Фондацията. 

Тогава тя стана нещо като спасителен пояс 

за непроходилата ни либерална демокрация. С 
множество семинари из цяла България, с изда-
нията на Либерална библиотека, с обученията 
на либерални активисти – с всичко това се про-
веждаше път и до ума на средния гражданин.

Доволен съм от онова мое време. Междувре-
менно възникваха нови мои приятелства, някои 
от тях – устойчиви. Опитът и знанието, събра-
ни тогава, остават завинаги моя ценност – ус-
поредно с искрените ми либерални убеждения.

ВАЛЕРИЙ РУСАНОВ 

От височината на 2015 година е малко трудно 
да си представим, че в началото на 90-те про-
хождащото гражданско общество в България и 
зараждащата се политическа инфраструктура 
получаваха подкрепа от крайно ограничен брой 
външни институции. Без съмнение, една от пър-
вите, наред с „Отворено общество” беше Фон-
дация „Фридрих Науман”. Със своя неформален 
подход и фино настроеното усещане за значи-
мост и важност на нещата тя се включи с ле-

тящ старт в подкрепата на цяла поредица от 
действия и проекти, които оказаха съществено 
влияние върху развитието на българското об-
щество и на страната като цяло. За мен беше 
чест и привилегия да участвам в усилията на 
Фондацията като неин партньор и като член на 
нейния Либерален съвет в едни от най-драма-
тичните моменти на посткомунистическото ни 
развитие. 

Г-н Русанов е председател на УС на фондация АКСЕС-София, председател на Ресурсен център на нестопанските организации, член-основател 
на Центъра за изследване на демокрацията, член на Либералния съвет към фондация „Фридрих Науман” в България (1995–1996 г.).

Г-н Станчев е директор на Института за либерални изследвания, а от 2006 г. 
 е програмен координатор и заместник-директор на Центъра за иновации към БАН.

В далечната 1990-та година нашата страна 
бе направила първите си стъпки в прехода към 
представителна демокрация и пазарна икономи-
ка. Българското общество, гражданските орга-
низации и новосформиращите се политически 
субекти се нуждаеха от експертната подкре-
па от страна на западноевропейски партньор-
ски организации, част от които бе и Фондация 
„Фридрих Науман“. Изминалите години дават 
категорично потвърждение на приноса на фон-

дацията за развитието на институциите на 
демократичното общество, парламентаризма и 
партийната система, утвърждаването на сво-
бодните медии, както и за защитата на пра-
вата на човека в България. Успешното реали-
зиране на редица образователни и издателски 
програми на фондацията още в първите години 
на прехода, допринесоха за утвърждаването на 
ценностите на демокрацията и тяхното въплъ-
щаване в социалната практика.

Д-р Шентов е председател на Центъра за изследване на демокрацията от самото му основаване в края на 1989 г. Работил е по множество  
международни проекти, свързани с институционалните реформи в България и други страни в преход.

Д-Р ОГНЯН ШЕНТОВ
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Благодаря на д-р Волфганг Герхард и д-р Рене Клаф за пре-
доставената ми възможност да напиша няколко реда за едно 
дългогодишно, плодотворно и продължило вече над 20 години 
партньорство. То датира от първите дни на демокрацията в 
България и е било свързано с много споделени идеали, бурни 
емоции и смели проекти за бъдещето. Промените от 1989 г., 
придружени от ентусиазма на първите свободно мислещи 
представители на българската опозиция и гражданското об-
щество в страната, бяха естествен стимул за неговото из-
граждане. България току-що бе обърнала гръб на 45-годишното 
управление и тоталния контрол на една-единствена партия. 
Естественият глад на хората за свобода, толерантност, вър-
ховенство на закона и свободна инициатива се превърна в 
ресурс за споделянето на ценности, дъл-
боко присъщи на либерализма. Неслучайно 
той има и своето присъствие в българ-
ската политическа традиция от следос-
вобожденския период.

Сътрудничеството ни имаше свои-
те пионери и адепти от най-висше по-
литическо и административно ниво до 
най-скромните стъпала на политико-ор-
ганизационната машина. Убедено мога да 
кажа, че всяко едно от тях е съдейства-
ло в максимална степен не само за добри-
те връзки с либералните формирования в 
страната ни, а бих казал дори за обли-
ка на двустранните отношения с ФРГ. В 
този контекст не мога да не спомена имената на хора като 
Ханс-Дитрих Геншер, Ото граф Ламбсдорф и лорд Ралф Дарен-
дорф, в лицето на които съм виждал най-близки съмишленици, 
чийто принос за устойчивото развитие на демокрацията в 
Югоизточна Европа е несъмнен. Не по-малко внимание заслу-
жават ръководителите на проектите на Фондацията и нейни-
те български представители, които бяха преките изразители 
на нейното кредо и ценностите, заявени в Оксфордския ма-
нифест от 1947 г. Началото беше поставено по времето на 
уважаемия г-н Волфганг Михник, с прякото участие и помощта 
на г-н Арно Векбекер, тогава ръководител на проекта за Юго-
източна Европа, а от българска страна на господата Иван 
Кръстев и Деян Кюранов, тогава координатори във Фондаци-

ята. Работата по-нататък бе достойно продължена от г-н 
Фридрих Бауерзакс, г-н Волфганг Йон, а впоследствие от г-н 
Петер-Андреас Бохман и, разбира се, от вече доайените сред 
българските  служители: г-н Аспарух Панов и г-жа Севдали-
на Сандева. С всички тях, освен по време на моя президент-
ски мандат, работихме и в сферата на неправителствения 
сектор, когато се появиха възможности за сътрудничество в 
регионален мащаб. Не е тайна, че Фондация „Фридрих Науман“ 
е подкрепяла както политическите проекти, даващи шанс на 
българските либерални партии, така и граждански инициати-
ви. Тя изигра ключова роля в периода 1999-2000 г. за учредява-
нето на Балканския политически клуб, за чийто президент бях 
избран и който в немалка степен дължи своето международно 

представяне на нея. Партньорството ни 
в сферата на неправителствените ор-
ганизации позволи да излезем от чисто 
политическото русло, доколкото то ви-
наги е свързано с политическите партии 
и тяхното парламентарно представяне, 
и да навлезем в гражданския сектор, къ-
дето необходимостта от осмисляне на 
либералните ценности е дори по-нале-
жаща за създаването на едно устойчиво 
демократично развитие. 

Днес либералната идея е по-скоро при-
тисната в световен мащаб заради фи-
нансовата криза, която прави все пове-
че хора нещастни. Последната обаче се 

дължи не просто на либерализма, който проповядва свободния 
пазар, а на липсата на гъвкавост, инерцията на мисълта и 
отстъплението от изконните ценности. Тук ще си позволя да 
цитирам родоначалника на фондация „Фридрих Науман”, пре-
зидента Теодор Хойс: „Демокрацията не е гарант за щастие, 
а по-скоро резултат от гражданско образование и дълбоки 
демократични убеждения”. Колкото до излизането от кризата 
– може би поне отчасти отговорът е вече даден в чл. 1 от 
Оксфордския манифест: „Човекът е преди всичко същество, 
надарено със силата на независимата мисъл и действие, и 
със способността да разграничи правилното от погрешното”. 
Нека просто разграничим правилното от погрешното и да от-
делим просото от плявата.

Д-р Желев бе голям приятел и партньор на Фондацията за свободата „Фридрих Науман” още от 1990 г. Разчитахме много на не-
говото участие в отбелязването на 25-годишната ни дейност в България. Внезапната му смърт в началото на 2015 г. бе голяма 
загуба за нас и за цялата либерална общност. Текстът, който предлагаме на вниманието ви, е поздравителен адрес, написан от 
д-р Желев през 2013 г. по повод 50-годишната международна дейност на Фондацията. 

Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ (1935 – 2015) 
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