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Уважаеми госпожи и господа, приятели, колеги! 

  

Преди повече от четири години Народното събрание ме избра за 

омбудсман на Република България. При встъпването си длъжност аз обещах 

да не стоя затворена в кабинета си в София. Да бъда ежедневно сред 

гражданите и да пресрещам проблемите им на място. Обещах, че ще спечеля 

битката на гражданина срещу бездушието на бюрокрацията и 

несправедливостта.  Бях наясно, че омбудсманът е последната надежда на 

обикновения човек за справедливост и бях твърдо решена да не предам тази 

надежда като се отнасям формално към работата си.Защото тя за мен бе 

кауза.  

За тези четири години с моя екип работихме здраво и не отстъпих от 

нито едно свое обещание. Колкото повече работехме, толкова повече хората 

разбираха смисъла на тази институция. Колкото повече доверие 

получавахме, толкова повече се увеличаваше броя на хората, които виждаха 

опора в нас. 

Разбира се, не беше лесно – изискваше пълно отдаване и огромни 

усилия на екипа ми и натиск от страна гражданите. Отне ни месеци, години, 

но успяхме да закрием арбитражните съдилища,които осъждаха граждани 

за несъществуващи дългове – благодаря ти, Митко; успяхме да ограничим 

правомощията на частните съдебни изпълнители, които издевателстваха над 

гражданите – благодаря ви, Десии Веска; премахнахме модерното робство – 

благодаря ти, Веселина, на теб и на малката Михаела; върнахме надеждата 

на децата сираци – благодаря ти, Златина, майка на три деца; след седем 

месеца протести накарахме парламента да приеме Закона за личната помощ 

– благодаря ти, Вера, благодаря ви, момичета от Системата на убива и 

Системата ни убива всички. 

Примерите са много, изводът е един - управляващите услужливо 

защитаваха всеки друг и интерес, но не и този на гражданите и нещата се 

случваха много трудно и след огромен натиск. От повече от една година 

обаче каузите ни боксуват – институцията е „наказана“ заради високото 

доверие на гражданите и заради зависимостите на властта от икономически 

и финансови интереси. 

Законопроектите, които могат да донесат справедливост, стоят в 

деловодството на парламента и няма да бъдат дори и обсъдени, докато 

коалицията на ГЕРБ не бъде принудена да го направи. Сред тях е 

законопроектът за ограничаване на банките и свръх-правомощията на 

монополите, който внесохме с адвокат Деси Филипова и адвокат Веска 

Волева на 22 февруари т.г. Той обаче стои на „трупчета“ заради същите тези 



икономически и финансови зависимости. Заради неприемането на този 

закон от началото на тази година България е в наказателна процедура в Съда 

на Европейския съюз, но това очевидно не е проблем за управляващите, 

защото финансовите санкции ще бъдат платени от всички нас – гражданите. 

Втора наказателна процедура имаме и за мръсния въздух – четирите 

публични форума, които проведохме не дадоха резултат – едва сега, 

предизборно, Столична община обеща да постави 22мобилни станции. 

 Подобно е отношението и към настояването ми за строг контрол 

върху фирмите за бързи кредити, които ограбват българските граждани, 

колекторските фирми, несправедливо високата наказателна лихва, 

законопроекта за частния фалит и още и още. Моделът за ограбване на 

гражданите се прилага успешно и от столичната община – монополистът 

„Топлофикация“ е безпощаден към гражданите и за жълти стотинки, 

столичната община събира публични задължения през частни съдебни 

изпълнители, които несправедливо товарят с такси гражданите, парите на 

столичани потъват в общинските предприятия без следа и без отчетност. 

През годините на управление, властта издигна защитна стена на 

равнодушие, зад която се пазят строго интересите на партийните бизнес 

приятели. Българските граждани са последните, пред които се отчитат. Като 

омбудсман не мога да променя това. Не мога да бъда посредник между две 

страни, от които едната отсъства – властта. 

Моите възможности като омбудсман се изчерпват дотук. Ако остана 

на поста, това означава да превърна институцията на обществен защитник в 

един обикновен административен пост, бюро „жалби“. Място за заслужен 

отдих.Мнозина навярно биха приели подобна ситуация, но не и аз. 

  

Уважаеми госпожи и господа, приятели, колеги! 

  

Както обещах при встъпването си в длъжност, когато се налага съм 

твърда и неотстъпчива. Аз не мога да наруша обещанията. Извървях дълъг 

път и няма как да се откажа от битката с организираната алчност и няма да 

се откажа да отстоявам правата на българските граждани. Затова смятам да 

разрушим тази стена на властта, тухла по тухла. И ще започнем оттам, 

откъдето започна всичко – от столицата. 

Госпожи и господа, колеги, обявявам своята кандидатура за кмет на 

София. 

София расте, но не старее! 

София расте уродливо. София е мръсна, непочистена и диша много 

трудно. София е презастроена. 

София трудно се придвижва.  София е ограбвана, несигурна и обвита 

от пипалата на корупцията. 

В София само акулите се чувстват в свои води, затова виждаме и 

техните перки по центъра на града ни. Вина имат всички партийни централи, 



които участват в разграбването на града със своето мълчание. Но основната 

вина я носи партия ГЕРБ, която управлява в схеми столицата вече 14 години. 

София е моделът за властта в държавата. Всички знаем, че има 

формална власт в града, а нещата ги решава друг! София в момента няма 

кмет! София от години има само изпълнителен директор, чиято работа е да 

изпълнява решенията на един много солиден приятелски кръг! 

А София може да бъде друга и заслужава да бъде друга. 

Аз се кандидатирам, защото имам сили и не ме е страх от това, което 

ще се излее срещу мен. А то вече започна. Паниката е факт. Новината, че 

мога да изправя срещу този режим  отвори широко вратите на фабриката за 

манипулациите и оттам изпълзяха всякакви креатури, някои които приличат 

на карикатури. Те ме преследват от сутрин до вечер. Нека! Така показват 

истинското си лице (Така Борисов показва истинското си лице). 

Единственото нещо, от което ме е страх е мълчанието и овчедушието. 

Страх ме е от възможността отново да се разединим пред на общия ни 

проблем. 

Аз работих до днес защитник на хората. Днес ви предлагам да защитя 

София от кражбите, мръсния въздух, презастрояването, самодоволството, 

задръстванията.  София може да защити цяла България. 

Съвсем скоро ще Ви представя и програмата за управление, но е важно 

е да ви кажа още сега каква София си представям. Светла! 

Схемите не обичат светлината. Софиянци ще имат достъп до всякаква 

информация.  Общината ще стане изцяло електронна и ще обслужва 

гражданите на едно гише, което всеки ще носи в джоба си. София ще се 

управлява прозрачно и при все по-пряка демокрация. Столичани могат и 

трябва да участват в управлението на града си – обществени съвети, 

истински обществени обсъждания и електронни референдуми за всичко по-

важно, за всеки спорен казус. 

Ще осветлим общинските разходи като въведем електронни търгове и 

обществени поръчки. 

Ще върнем законността, като отворим достъпа на граждани до 

заседанията на Столичния съвет. 

Представям си София зелена. Зелена не само в пиар акции, а град - 

градина, каквато е била замислена преди един век. С незастроени и 

ремонтирани междублокови пространства, с детски и спортни площадки. С 

чист въздух не само лятото, но и зимните месеци. София без горене на 

отпадъци. С лесен достъп до Витоша и със запазени зелени клинове от 

планината, които да осигуряват въздух за града ни. Нито едно здраво дърво 

не бива лекомислено да бъде премахвано. 

Ако искаме София да е зелена столица ни трябват амбициозни цели: 

Урегулиране и изграждане на нова паркове. Умно придвижване в София с 

приоритет за градския транспорт и незамърсяващи превозни средства.  



Представям си София на хората. София на общностите. София без 

периферия. Днес столицата има хубав исторически център. По-точно, 

имаше, преди ремонтите, но къде са общностите в Младост, в Люлин, 

Обеля, Красна поляна, Надежда, Дружба…Къде са спортните комплекси, 

къде са игрищата, къде са детските площадки и детските градини? 

Огромната част от инвестиции десетилетия наред отиваха за 

централните части и големите булеварди. Малките улички по кварталите 

тънат в дупки. Крайните квартали в най-богатия град и столица на 

републиката все още нямат канализация и са на септични ями. Позволи се 

да се развиват само южните  квартали, водейки до презастрояването им, а 

не използваме огромните перспективи на северна София. 

Частната собственост е свещена, но също така е и заменима, и трябва 

да бъде справедливо обезщетена. Когато кварталът има нужда от градинка, 

кметът може да я защити в полза на гражданите. За всеки проблем има 

решение, но е важно това решение да е в полза на София – за жителите и за 

гостите. Проблемите са много, безкрайно много, но за да почнат те да се 

разплитат, трябва да се отсече възелът. 

Благодаря на инициативния комитет за честа, която ми оказва с 

номинацията ми за кмет на София. В него са включени граждани, с които 

стояхме зад общи каузи, с които взаимно се подкрепяхме и не се огънахме. 

Инициативен комитет от граждани от цяла София – лекари, медицински 

сестри, педагози, шофьори от градския транспорт, природозащитници. 

Благодаря на хилядите български граждани, на столичани, за 

уважението и подкрепата, с които ме даряват. 

Не разчитам на партийни централи и организации, а на гласуването по 

съвест на всеки един избирател. 

София не е нито лява, нито дясна. София е изтерзана от корупция. И 

смятам на това да сложа край. Обръщам се към всеки един жител на 

столицата да гласува. Вотът е най-силното оръжие на демокрацията и 

единственото, пред което режимът на ГЕРБ изпада в паника. Само чрез вота 

можем да отвоюваме София обратно. 

  

Благодаря Ви за вниманието! 
 


