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Мисля, че това беше логичното решение след всички събития, които се случиха в и 

около СДС през последните месеци и през последните две години. Кандидатурата на 

Надежда Михайлова е логично следствие на дълбоката криза, която СДС продължава 

да преживява в периода след юни 2001. Тази криза напоследък се съпровожда и от 

интензифициране на вътрешнопартийните, вътрешногруповите конфликти, които 

кулминираха в събития като отстраняването на Едвин Сугарев от НИС, а след това и от 

НС на СДС, атаките срещу лидера на партията Надежда Михайлова от страна на 

различни политически и граждански кръгове, свързани със СДС и най-накрая по 

хронология - отстраняването на депутата Никола Николов от парламентарната група на 

ОДС. В резултат на всичко това на практика СДС е партия, която се намира на 

границата на своята дезинтеграция или най-малкото на границата на превръщането си 

от първостепенна в миналото политическа сила, днес редуцирана до второстепенна 

партия, която ще се движи накъде около 4 - 6% в случай на отчетлива загуба на 

общинските избори през есента. Именно всичките тези събития доведоха да 

първоначалната криза в кметската номинация на СДС за София - случая с Пламен 

Орешарски и неговата среща с Васил Божков, отстраняването на Орешарски от 

кметската надпревара и затъващата във все по-голяма безизходица следваща кметска 

номинация на СДС за София. Всичко това очевидно е накарало Надежда Михайлова да 

предприеме тази стъпка, която не може да бъде тълкувана по никакъв друг начин, освен 

игра "ва банк". Или на тези избори ще победи в надпреварата за София и ще 

преутвърди своето лидерство, на практика отстранявайки или маргинализирайки 

ключовите си противници в партията, или Надежда Михайлова ще изгуби тези избори 

и с това ще бъде прекратена нейната позиция на лидерство в СДС. Печели се или се 

губи всичко. 

Да разбирам ли, че Вие не тълкувате кандидатирането на Н. Михайлова като 

елегантен начин за оттегляне от лидерския пост, а като възможност за 

преутвърждаване на лидерството? 

Разбира се, ако Надежда Михайлова не бе издигнала своята кандидатура за кмет и за 

водач на общинската листа, номинирането на един кандидат, който не би се представил 

дори и прилично в тази ситуация на предстоящите избори в София, би довело до 

унизителното отстраняване на Надежда Михайлова от лидерския пост. А с нейната 

кандидатура, какъвто и да е резултатът, СДС ще излезе от кметската надпревара в 

София с достойнство.  

Според вас какъв може да бъде резултатът? 

Все още е рано да се каже. Очевидно е, че членовете и симпатизантите на СДС са 

раздвоени между кандидатурата на г-н Софиянски от една страна и от друга страна - 

кандидатурата на самия СДС. Номинирането на Надежда Михайлова ще повиши 

относителния дял на тези членове и симпатизанти на СДС, които биха гласували за 

кандидата на СДС, т.е. за самата Михайлова. Ще бъде оспорвана битката със 



Софиянски, като се има предвид и обстоятелството, че в десния спектър кандидати за 

кметското място са и Любен Дилов-син и евентуална номинация от страна на НДСВ, 

без да е дясна номинация, която ще откъсне гласове по-скоро от центъра и дясно 

отколкото от левицата. Имаме една доста сложна ситуация, в която е рано да се правят 

прогнози. Но очевидно два варианта са най-възможни. Единият вариант е победителят 

от тази схватка на толкова много десни кандидати да се изправи на балотаж срещу 

левия кандидат Стоян Александров, а вторият вариант, който е по-малко вероятен, е 

балотажът да бъде между двама десни кандидати. Той е много малко вероятен поради 

простата причина, че левицата, както навсякъде в страната така и в София, разполага с 

около 20-22% мобилизирани леви избиратели, докато десният център е в състояние на 

фрагментация. Той много трудно ще мобилизира достатъчно избиратели, за да може да 

победи обединената левица, а камо ли да създаде резултат, при който на балотажа да се 

състезават двама дясноцентристки кандидати. 

Смятате ли, че изборите ще легитимират едни играчи в дясното пространство и 

окончателно ще маргинализират други? 

Моята прогноза е, че каквито и възходящи и низходящи движения - личностни и 

партийни, да се наблюдават в резултат на кметските и общинските състезания в София 

и в страната, като краен резултат тези избори ще доведат до понататъшно 

фрагментиране на дясното пространство, до по-дълбока криза на десния център. Това, 

разбира се, е лоша новина. Добрата новина е, че този резултат, да се надяваме, ще 

подпомогне обновителни процеси, които все трябва да тръгнат от някъде.  

 


