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ОТКРИВАНЕ НА КАМПАНИЯ – 28 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. 

 

 

 

Днес е просто една събота от 2019 година. Една събота от живота  ни. 

Очаква се да ви кажа нещо приповдигнато, защото кампанията започва 

официално.  

Но това щеше да е лъжа, защото кампанията започна отдавна. Аз си 

подадох оставката като омбудсман и го заявих публично. 

Започна отдавна, не просто защото контейнерите по улиците  преливат, 

днес ги видяхме в „Люлин“, а защото кофите с лъжи започнаха да се изливат 

по мен и близките ми, по хората от Инициативния комитет, по други 

кандидати, които не искат днешната власт, върху обикновени граждани с 

различно мислене, върху всеки един от кандидатите, който е срещу 

сегашната власт. Представяте ли си по какво разбираме, че една кампания е 

започнала?! По лъжите, които днешната власт излива върху нас. 

Паметникът на Алеко е наблизо и сигурно ни гледа, някъде отгоре, с 

иронична усмивка и съжаление.  

Не искам да казвам, че нищо не се е променило. Напротив. Промениха 

се и улици, и стандарт на живот, и комуникации, паднаха граници, откриват  

се нови звезди... Светът стремглаво е хукнал напред. Но едно нещо остана – 

жаждата за власт. И то жаждата за власт на всяка цена, власт чрез всякакви 

мерзости и обиди, власт през удари върху човешки съдби, власт въпреки 

нежеланието на хората от такава власт.  

За какво е такава власт? За преразпределение на пари, за обществени 

поръчки само с един кандидат, за сваляне на журналисти от ефир, за арести 

на фоторепортери?  

Кому е нужна такава власт? На госпожа Фандъкова? Едва ли. На кръга, 

който стои зад нея и взема решенията. 

Но София не е град, който може да търпи повече такава власт, такова 

задкулисие и фалш. София и гражданите не понасят двуличието. Ето ви 

пример – доскоро бях oмбудсман и моите действия се приемаха нормално – 

да защитавам миньори, медицински сестри, майките на деца с увреждания, 
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пенсионерите, хората от протестите срещу презастрояването в „Младост“ или 

в „Обеля“.  

Какво се промени за десет дни, че когато подкрепя Игнатов заради 

зловонието, изляло се срещу него, твърдят, че имам „задна мисъл“. Когато 

отида при майките на деца с увреждания от сдружение „Мостове“, имам 

„задна мисъл“. Когато  харесам нещо от програмата на „Спаси  София“, имам 

„задна мисъл“. Когато се изкажа в подкрепа на Силвия Великова и свободата 

на словото, което съм го правила и като омбудсман, имам „задна мисъл“...  

Аз съм си същият човек, не съм фалшива и лицемерна, и не смятам да 

се променям. Променят се тези, които искат да си запазят властта.  Всичко 

това се случва на втория ден от така наречената предизборна кампания.  

Аз не искам такава кампания.  Няма смисъл от такава кампания – да се 

харчат пари, алчност и подлост. Няма смисъл върху мен да се излива всичко 

това от #КОЙ,  от #ТОЙ, от #ТЯ. Нито от когото и да е! Защото гражданите 

на София имат и знаят своите предпочитания. Те знаят какво искат, знаят 

кого харесват, знаят какво трябва да се направи, за да бъде София такава, 

каквато си я представят, за каквато мечтаят. Затова искам да ви предложа да 

минем през тази кампания с настроение, с усмивка, с любов към хората. Нека 

не се променяме, което означава, че когато застанем пред несправедливост и 

кражби, ще ги назовем поименно. Но това означава и че ще направим една 

кампания с идеи, с мечти за това, в каква София искаме да живеем всички 

ние – в София на младите, на възрастните хора, в София с перспектива, в 

зелена и чиста София. Но и в София с честно и почтено управление. Защото 

решение има. То е в нашите ръце, а не в техните джобове. 

Искам да благодаря на  всеки един от вас, който дойде тук да ме 

подкрепи. На всички, които бяха с мен при откриването на кампанията  в 

„Люлин“, „Младост“, „Красна поляна“. За добрите думи, които чух. Искам да 

благодаря на Инициативния комитет, на хората, които застанаха зад мен и до 

мен. Благодаря ви от сърце, че отстояхте на натиска, на опитите да бъдете 

отказани и дискредитирани, да бъдете обиждани. Вашата подкрепа ми дава 

сила.  

Искам да благодаря и на проф. Стефан Данаилов, на хората, които 

въпреки тази кампания, решиха да се включат с лицата си и в Инициативния  

комитет и да застанат до мен. 
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Искам да благодаря и на един специален за мен човек, искам да 

благодаря на моя Ангел, който днес има рожден ден.  

Заедно с усмивка и настроение ще стигнем до финала на тази кампания 

и ще управляваме София честно, почтено и заедно.  

 


