Председателят на Народното събрание Димитър Главчев подаде оставка
Автор: Николай Божков

Председателят на на 44-то Народно събрание Димитър Главчев подаде оставка.
До това се стигна, след като той вчера отстрани от заседание лидера на БСП
Корнелия Нинова и депутата от левицата Антон Кутев. На свой ред социалистите
внесоха подписка с искане за предсрочно освобождаване от поста на
председателя на парламента и обявиха, че няма да участват в заседания, докато
това не стане факт.

Новината за оставката си обяви самият Главчев от парламентарната трибуна в
началото на заседанието на 17 ноември, четвъртък, че е внесъл в деловодството
на Народното събрание оставката си ,като негов председател.

1 / 10

Председателят на Народното събрание Димитър Главчев подаде оставка
Автор: Николай Божков

"Смятайте, че това е морален акт, както е всяка една оставка и по този начин искам
да се възстанови нормалната парламентарна обстановка в залата и по никакъв
начин да не хвърляме сянка върху предстоящото председателство, тъй като
виждате какви усилия се полагат - правителството работи добре, обстановката е
добра. Така че аз, като досегашен пръв сред равни, трябва да дам пример за
възстановяване на парламентаризма в Народното събрание, с тези думи мотивира
оставката си Главчев, като не пропусна да благодари, както на тези които са
които са го подкрепяли по времето, когато е бил председател на Народното
събрание, така и на тези, които не са.

Вече бившият шеф на парламента посочи, като свой приемник настоящият му
заместник-председател Цвета Караянчева от ГЕРБ.

След гласуване, Караянчева беше избрана за председател на 44-то Народно
събрание със 138 гласа "за", против бяха трима, а 71 се въздържаха от гласуване.
Тя става втората жена в историята на българският парламент заемаща поста негов
председател след Цецка Цачева, също от ГЕРБ, която стоеше начело на
Народното събрание по времето на първия и вторият кабинет "Борисов".

Решението на Димитър Главчев да напусне поста на председател на парламента е
в резултат на провелият се разговор между него и министър-председателят
Бойко Борисов, който днес дойде на председателският съвет на парламентарната
група на ГЕРБ.
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Оставката на Главчев подадена екстремално бързо, само ден, след вчеращният
скандал в Народното събрание в пленарна зала, когато не беше удовлетворено
искането на БСП в парламента да бъде извикан министър-председателят Бойко
Борисов заради изказването си, че в Народното събрание има хора, замесени в
трафик на наркотици и купуване на гласове
. Предложението беше отхвърлено с 101 „против“,
93 гласа „за“
и 2 „въздържал се“.
Разгневена от ситуацията Нинова започна гневна тирада от парламентарната
трибуна „Разбирате ли какво правите с гласуването по предложението ни да бъде
изслушан министър-председателя? Не е наша работа, но моля да се замислите
защо заради този човек се подлагате на това самоунижение. Нямате ли
достойнство на народни представители, които същият този човек е наричал
безделници?

Главчев опита да я прекъсне и й направи забележка, че ще я отстрани от
заседанието. В този момент някои депутати от левицата станаха.
Председателят на Народното събрание се опита да въведе ред, като призова
депутатите - социалисти да заемат местата си, като не пропусна да припомни на
Корнелия Нинова, че не била на пленум на БСП и я призова да напусне залата.
Нинова обаче отказа да се подчини и Главчев прекъсна заседанието за 10 минути,
като обяви, че я отстранява за едно заседание, защото оскърбявала парламента.
Депутатите от БСП започнаха да скандират „оставка“. Един от най-активните беше
Антон Кутев, който беше отстранен за две заседания.
Тогава всички депутати от левицата напуснаха залата. Нинова веднага свика
заседание на парламентарната група на социалистите, на което беше решено да
поискат оставката на Главчев.

На нарочен брифинг Нинова заяви:
„Ще участваме само в три заседания в зала, а те са – гласуването на оставката,
обсъждането и приемането на бюджета на държавата и вот на недоверие. Ще си
платим глобите за тези отсъствия от работа, ще участваме в заседанията на
комисии. През останалото време, всички народни представители от „БСП за
България“ отиват в районите си, където започваме срещи и разговори“.
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Тя коментира още, че ГЕРБ създават политическо напрежение преди
европредседателството.

В подписката за оставката на Главчев, като председател на 44-то Народно
събрание
се включиха 69 депутати от БСП и 19 от
ДПС.

В престараването си да защити премиерската чест Главчев сгафи и безпрецедентно
изгони лидера на най-голямата опозиционна партия БСП от залата. Така и не се разбра
за кои думи точно, въпреки че той се позова формално на член от Правилника. БСП и
ДПС бойкотираха пленарните заседания, което не беше добър атестат за управлението
точно в навечерието на българското председателство на Съвета на Европа.

Във вторник у нас пристига шефът на Европейския парламент Антонио Таяни и в
програмата му, освен срещи с президента и премиера, е включено и слово пред
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българския парламент. Когато разбрал, че опозицията няма да присъства в залата,
Таяни категорично отказал да говори "пред празна зала". Още повече, че той пристига
във връзка с предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз, което
България поема от месец януари 2018 година. И изведнъж вижда, че страната е
изправенаа пред парламентарна криза. Това силно притеснило премиерът Борисов и
той започнал да търси начи за излизане от ситуацията.

От ГЕРБ помолили БСП да влязат в залата поне за лекцията на Таяни, но Нинова
категорично отказала. Вчера, въпреки че ГЕРБ подкрепи Главчев, както направиха и
коалиционните му партньори обединените патриоти Борисов не скри раздразнението
си от поведението на Главчев, когато той изгони лидера на опозицията Корнелия
Нинова от залата. "Не трябваше да си изпуска нервите".

Премиерът припомни как, когато преди две години ГЕРБ, като опозиция, напусна НС,
Мартин Шулц му казал, че най-лоша е политиката на празния стол. Тогава върнах
депутатите в залата, каза премиерът и изрази очакване левицата да направи същото.

Така че нямаше нищо изненадващо в пристигането на Борисов в Народното събрание в
петък рано сутринта и „съвета“ към Главчев сам да подаде оставка, за да не се нажежи
дотам напрежението по време на дебатите, та да се стигне до експлозия. И да
посрещнем брюкселските „началници“ в предизборна обстановка.

Така чрез „саможертвата“ на Главчев спокойствието в парламента беше възстановено и
опозицията се върна на депутатските банки.

„Борисов ми каза: Решавай си! Говорихме около час. Разговорите бяха 50 на 50.
Нямаше никакъв политически натиск към мен“, уточни Главчев след оставката в
кулоарите на парламента.

Подалият оставка като председател на парламента Димитър Главчев напуска и
парламента. Това съообщи самият той в кулоарите на парламента.

5 / 10

Председателят на Народното събрание Димитър Главчев подаде оставка
Автор: Николай Божков

Колегите настояват да остана. Но малко е трудно аз и БСП да сме в един парламент,
така че ще помисля! Трудно е да стоя в един парламент с г-жа Нинова и с г-н Кутев.
Затова напускам, защото няма как един човек да бъде срещу цяла партия и то такава
със стогодишна история, наследница на БКП.“

До края на деня Главчев ще внесе молба за напускане на парламента.

Реакции след оставката на Димитър Главчев като председател на 44-то Народно
събрание публикувани от Дарик

ГЕРБ

"С колегите доста поговорихме. Ясно е, че това е добре обмислен план на опозицията,
но винаги съм твърдял, че държавата ни е по-важна от всичко и стабилността в нея”.
С тези думи министър-председателят Бойко Борисов коментира решението на
председателя на Народното събрание Димитър Главчев да подаде оставка.

Димитър Главчев подаде оставката си воден само и единствено от националния
интерес, заяви от парламентарната трибуна заместник-председателят на партия ГЕРБ и
председателят на нейната парламентарната група Цветан Цветанов По думите му,
решението на Главчев сам да подаде оставка трябва да бъде добре оценено.
„Всички знаем, че председателят на българския парламент е пръв сред равни. Всички
знаем, че председателят е този, който трябва да създава необходимата атмосфера, за
да може страната да бъде стабилна, а парламентът – работещ”, уточни Цветанов".
Председателят на парламентарната група на ГЕРБ поясние, че случващото се през
последните няколко седмици са съзнателни опити за търсене на провокация, а
решението на Главчев да отстрани Корнелия Нинова от пленарно заседание е създало
усещането, че управляващите ограничават опозицията.
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„Нека с оставката на Димитър Главчев да няма спекулации”, призова Цветанов и
благодари на опозицията, че се е върнала в пленарна зала.

"Обединени патриоти"

Оставката на Димитър Главчев е компромис в името на стабилността и спокойствието,
коментира председателят на парламентарната група "Обединени патриоти" в 44-то
Народно събрание и лидер на партия "Атака" Волен Сидеров.
"Нямаме нарушение на правилника, нямаме постъпка, заради която той да си плати.
Прави го като компромис в името на стабилност, едно по-добро спокойствие в условията
на домакинство", уточни Сидеров.

Той изрази надежда това да бъде оценено от страна на БСП и да не се превърне в
повод за някакви изнудвания.
"Това би било вече лоша практика и ще доведе до задънена улица", коментира Сидеров.
Според него БСП не са готови за предсрочни парламентарни избори, просто играят
опозиционна игра.

Военният министър и лидер на партия ВМРО влизаща в коалицията "Обединени
патриоти" Красимир Каракачанов ,, който в деня на оставката на Димитър Главчев ,като
председател на Народното събрание се намираше във Варна на тържество посветено
на 120 години от създаването на Военноморската база в града заяви, че смята
подаването на оставка от Главчев, като шеф на парламента като грешка.-

Каракачанов уточни, Главчев напусна поста, като председател на Народното събрание,
след като БСП поиска предсрочното му освобождаване след отстраняването на лидера
на БСП Корнелия Нинова от парламентарно заседание.
„В парламента не един и два пъти е имало сблъсъци между депутати и размяна на
остри реплики. Това за мен е несериозно. Ако погледнете какво е отношението на някои
депутати от опозицията към колегите им от управляващото мнозинство – то също не
може да се нарече брилянтно и по правилника на Народното събрание. Но никой не ги
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гони от парламента, нали. Не смятам, че оставката беше правилно решение”, беше
категоричен Каракачанов.

"Воля"

Лидерът на "Воля" и заместник-председател на Народното събрание Веселин Марешки
приветства жеста на Димитър Главчев да подаде оставка, като председател на 44-то
Народно събрание и призова за още морални актове от всяка парламентарна група.
„Искаме да приветстваме това, което направи Главчев, и жеста, който даде“, каза
Марешки по повод на оставката на досегашния председател на Народното събрание.
„Факт е, че на г-н Главчев, във връзка с напрежението може би, не му издържаха
нервите, само че той можеше да излезе да каже едно сухо "Извинявайте" и всичко да
прекъсне“, коментира Марешки.
„На вас харесва ли ви някой ваш колега да ви нарича 80 процента дебили“, обърна се
той към депутатите и по-специално към БСП.
Марешки обяви, че "Воля" ще напускат пленарната зала, ако Иво Христов е вътре,
докато не си подаде оставката. По думите му никой не може да обижда българския
народ. Надявам се на правилни жестове от всяка една парламентарна група, надявам
се на нови морални жестове, завърши Марешки.

ДПС

Високо оценяваме личния акт на Димитър Главчев с подаването на оставка. Това заяви
председателят на ДПС и на парламентарната група на Движението в 43-то Народно
събрание Мустафа Карадайъ в декларация от името на групата по повод на оставката
на председателя на Народното събрание Димитър Главчев.
„Призоваваме следващият председател на Народното събрание да е на нивото на
изискванията на институцията председател на Народното събрание в парламентарна
република съгласно Конституцията. Не обсъждаме народния представител Димитър
Главчев, обсъждаме институцията председател на Народното събрание“, заяви
Карадайъ. По думите му основна грижа на председателя на парламента е да работи за
издигане на авторитета на институцията, да работи против омразата, агресията,
ксенофобията, разделението и противопоставянето", уточни Карадайъ
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Лидерът на Движението подчерта, че председателят на Народното събрание е
призван да бъде пръв сред равни, да е носител на морал и ценности, които ни правят
неделима част от европейското семейство. В заключение Карадайъ каза, че „цяла
демократична Европа работи против омразата, разделението, противопоставянето,
заклеймява ксенофобията, национализмите и радикализмите, всичко останало е против
Европа, против България, против конституционализма и демокрацията“.

БСП

„Днешното решение на Димитър Главчев беше неизбежно и правилно“. Това заяви
председателята на БСП и на парламентарната група на левицата в 44-то Народно
събрание Корнелия Нинова. По думите й, решението на Главчев било и горчив урок за
цялата политическа класа, и най-вече за управляващото мнозинство.
„Урок за това, че е нормално в правовата държава да има управляващи и опозиция, че
е нормално да бъдем на различно мнение, защото представляваме различни групи от
българското общество, че е нормално да има свобода на словото и взаимно уважение
на различните позиции“, коментира Нинова.
„Краят на председателството на Димитър Главчев е и възможност за ново начало. То е
тест за политическа зрялост, дали сме готови да поставим ново начало на
парламентаризма, дали сме готови да възстановим конституционни принципи - че
върховният орган на управление е парламентът и изпълнителната власт се излъчва от
този парламент и се контролира от този парламент“, каза Нинова и изрази надежда
управляващи и опозиция да прекратят досегашния стил на работа на парламента, смята
Нинова.

Лидарът на социалистите изрази надежда управляващи и опозиция да прекратят
досегашния стил на работа на парламента, като подчерта, че БСП не иска да събаря
държавата, а да възстанови принципите на правовата държава, на Конституцията и
държавността .
"Ние от "БСП за България" ще бъдем гарант за това и най-вече българските граждани
да се чувстват свободни, да имат мнение, да го отстояват и да се борят за своите
позиции. Вярвам, че ние, като политическа класа, ще сложим началото на това, ще
променим тона и ще издигнем парламентаризма във висша форма на управление на
Република България", обеща Нинова.
арламентът реши да работи извънредно във вторник заради посещението на
председателя на Европейския парламент Антонио Таяни.
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Заседанието ще се проведе на 21 ноември от 14:45 ч.
Единствената точка включена в дневния ред на заседанието е обръщение на
председателя на Европейския парламент Антонио Таяни към Народното събрание.
Предложението за извънредното заседание, направено от председателя на
парламента Цвета Караянчева, бе подкрепено с 199 гласа "за".
Прочети още на: https://www.dnes.bg/politika/2017/11/17/izvynredno-zasedanie-na-ns-vyv-vt
ornik-zaradi-antonio-taiani.359579
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