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Нововремец на броя
Красен КРАЛЕВ, зам.-председател на „Новото време" Не плащаме за места в
коалицията
Труд

- Г-н Кралев, лидерът ви Емил Кошлуков излезе от къщата на „ВИП брадър" за
среща със СДС и ДСБ. Вие сте в преговорния екип, колко избираеми места
договорихте
за
„Новото
време"
в
дясната
коалиция?
- На тази среща медиите обърнаха малко повече внимание - може би заради
присъствието на Емил. На нея не сме изпадали в конкретика кой къде ще води
листи, бяха очертани някои възможности. Със СДС водим преговори от една
година насам, докато стигнем до сближаване на позициите и изготвяне на обща
платформа за явяване на предстоящите избори. С ДСБ това ние втора среща, но
сега за първи път те заявиха, че ни приемат като партньор в тази коалиция. Найсъщественото от тази сбирка бе, че получихме представа каква е нашата
електорална
тежест
в
очите
на
СДС
и
ДСБ.
Тя
припокрива
ли
се
с
вашата?
- „Новото време" има възможности за над 50 хиляди гласа подкрепа и това е
минимумът, който ние можем да привнесем в коалицията. На местните избори
без особено напрежение и участие на по-известните лица на партията
постигнахме този резултат. СДС и ДСБ от своя страна имат над 250 хиляди гласа,
т. е. общо можем да разчитаме на около 300 хиляди гласа. Това е добър ресурс,
който търпи развитие, още повече че все още не е ясно кой ще влезе още в
коалицията - земеделци, РЗС... Но и не е ясно дали ние ще подпишем
коалиционното
споразумение.
Защото
може
и
да
не
го
направите?
- Както казах, получихме ясна представа какви са възможностите, които СДС и
ДСБ предвиждат за нас. След заседание на ръководството ни ще видим дали
имаме кандидати за тези места и райони, които ни бяха предложени.
- Чух, че ви предлагат едно водаческо място за лидера ви Емил Кошлуков плюс
няколко втори позиции,които той да си избере, и три трети места за други
нововремци?
- Официално предложение не ни е отправено. Воденето на разговори за място в
листите и за участие в коалиции не е битпазар, при положение че математиката е
универсалният език на вселената. Ясно е кой каква електорална тежест има и е
ясно, че всеки трябва да получи толкова места, колкото гласа може да допринесе
за коалицията. Всеки друг подход и водене на разговор с извиване на ръце ще
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доведе до невъзможност за съставяне на широк формат дясно споразумение.
- Сигурно няма да ви изненадам, ако ви кажа, че „Новото време" е
привлекателен партньор, защото се разчита и на вашите финансови
възможности?
- Аз пък си мислех, че сме привлекателни с модерната си политика, със законите
си,
с
кампаниите,
които
правим...
- Даже сега, като идвах на срещата с вас, срещнах експерт, близък до СДС, който
ми каза: кажи му да даде 100 хиляди лева и ще стане водач...
- Не е сериозно това. Никой от нас няма да се опита да получи място срещу пари,
пък и процедурите за подредба на листите при СДС и ДСБ не предполагат такава
възможност. На тези срещи за пари не сме говорили, финансовият ресурс, с
който ще участваме, ако влезем в тази коалиция, ще е адекватно на
представителството ни в листите. Не искаме да ни надценяват, но няма да
допуснем и да ни подценяват. Кратко и ясно. Имаме офомен потенциал, повечето
сме хора, които сами сме успели в живота, плащаме си данъците, биткаджии сме
и можем да правим кампании, с това се занимаваме от 20 години това е ресурс,
който
не
е
за
пренебрегване.
- Личи си, че не сте във възторг от получените, макар и неофициално,
предложения
за
места?
- Вижте, ние имаме самочувствие, че сме равномерно представени в цялата
страна. От резултатите на местните избори пък се вижда, че имаме ясно изразен
нараснал потенциал в Стара Загора, Шумен, Варна, Ямбол, Бургас, Ловеч,
Благоевград,
Пловдив.
- Съгласен ли сте, че механичният сбор на няколко партии в коалиция не е
гаранция
за
висока
подкрепа?
- Абсолютно съм съгласен, особено когато има безпринципен сбор на партии,
които нямат обща кауза, има силна нетърпимост между електоратите и
симпатизантите им. Когато има съвместимост, когато има ясна и точна цел,
тогава
две
и
две
наистина
е
четири
и
даже
пет.
- И каква е съвместимостта между „Новото време" и ДСБ, при положение че
години наред лидерът ви Емил Кошлуков имаше за своя кауза да громи
управлението
на
Иван
Костов?
- Емил такава кауза не е имал. Критикувал е Костов, при това доста остро, но
също така е казвал, че той е лидер и държавник. Всяка личност в България,
участвала в изпълнителната власт, носи позитиви и негативи. Важното е днес да
се обединим около нещата, които ни свързват, а не да се поддаваме на
емоциите.Това е посланието на симпатизантите и на „Новото време", и на ДСБ, и
на СДС. Основният проблем на десницата са личностни между лидерите на
съответните партии, което е различно от електоратите им. Между тях
отношението не е такова, всички сме с десен произход. Десните симпатизанти
искат
да
видят
най-накрая
лидерите
си
със
заровени
томахавки.
- Председателят ви твърди, че пътят на обединената десница минава и през
даване на отговор Иван Костов бил ли е успешен премиер, или е бил министърпредседателят, при когото е станала найголямата кражба на държавата.
- Когато излезем с решение за влизане в коалиция със СДС и ДСБ, ще трябва да
се даде отговор и на този въпрос. Но аз пак казвам, че трябва да търсим нещата,
които ни обединяват и събират, а не тези, които ни разединяват. Оценката за
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нито едно управление не може да бъде еднозначна, факт е, че Костов
стабилизира икономиката на държавата след Виденовата криза и правителството
му пое категоричен курс към изпълняване на условията за приемане на България
в
НАТО
и
ЕС.
- Защо Костов „вдигна ръце" от БНД за коалицията, нали сделката беше: СДС
той
тях?
вкарва
вас,
- Ние не сме поставяли условия до момента. Но БНД не отговарят на условията за
потенциален партньор, приети на Националния съвет на СДС през февруари. В
„Новото време" не сме скривали по никакъв начин отношението си към тези
бивши депутати от НДСВ и тяхното политическо присъствие. Тъкмо този кръг от
хора, които сега са ядрото на БНД, са причината „Новото време" да излезе от
редиците на НДСВ в 39-ото НС. Същите, които тласкаха царя да се коалира с БСП.
- И вие от „Новото време" бяхте в управлението на НДСВ и ДПС, срещу което сте
сега.
- Разликата е огромна. От първия ден, в който влязохмев НДСВ, ние се опитвахме
да провеждаме реформаторска дясна политика, която обаче се разминаваше
колосално с тяхното виждане за развитие на държавата. „Новото време" внесе
над 70 законопроекта в миналия парламент, от които 32 минаха с кански мъки
именно заради хората, които сега са в БНД. Те гласуваха за Станишев, създадоха
тази коалиция и този кабинет, после я напуснаха. Така че не може да се прави
паралел между БНД и „Новото време".
Емилия КАРААБОВА

Тема на седмицата
Любов между Емил и Ивайла?
Труд

Елена ПЕТКОВА

Забранена ли е любовта между политик и манекенка, се питат зрителите на „ВИП
брадър 3"? Не и в случая на Емил Кошлуков и Ивайла Бакалова, прогнозира пред
„Труд" психоложката на риалити шоуто Ани Владимирова.
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В последната мисия двамата бяха избрани да се превъплътят в ролите на найвлюбените гълъбчета от сериала „Забранена любов" - Елица и Явор. Страстните
им целувки на живо в предаването пък накараха зрителите да загреят
телефоните на шоуто от обаждания и SMS-и в полза на благотворителността.
„Хората търсят любовта навсякъде, дори в къщата на „ВИП брадър 3". Не съм
изненадана, че я видяха точно в лицата на Ивайла и Емил", казва още Ани
Владимирова. И допълва: „Понякога, когато жените са ухажвани дълго време, се
поддават, но пък от друга страна, когато на мъжете им пресолиш манджата, се
отказват." Психоложката споделя, че Емил Кошлуков бил в една от найнеизгодните позиции. „Той имаше няколко емоционални срива. Когато го
набедиха за
плейбой например, Емил се поддаде на провокацията. Но успя да запази
човешкия си облик и се справи с гадничката ситуация", казва още Владимирова.
Тодор Славков пък е най-естественият в къщата, твърди психоложката. А
причината е, че той е загубил почти всичко през годините на прехода и вече от
нищо не се страхувал. „Тодор действа чрез провокация, а смехът е неговият
начин да преодолее трудностите", категорична е Ани Владимирова. Другите
брадъри с естествено държание са Софи Маринова и Божидара. Те не
притеснявали от различността си. Гала пък е най-търпеливата и уравновесената
в къщата, затова е и любимка на зрителите, смята психоложката. „Тя се намира с
единия крак вън, а с другия вътре в шоуто, като Венета Райкова от миналия
сезон", казва още Владимирова. А двуличността, в която зрителите обвиняват
Аня Пенчева, се дължала на това, че е актриса. „ Аня е свикнала да се
превъплъщава в много образи", заключава психоложката. Новата мисия на
съквартирантите е да останат 48 часа без алкохол и цигари.
***
Текст под снимка
За да се спаси от изгонване, Емил Кошлуков трябваше да изиграе сцена от
сериала „Забранена любов". Той избра за партньорка Ивайла... и последва
страстна целувка.
***
Емил Кошлуков напусна шоуто в четвъртък, за да се подготви за предстоящите
избори.

Новините на „таралежите”

Емил Кошлуков: Засега сме единички!
Труд

„Засега сме единички, а не двойка." Така отговори лидерът на „Новото време"
Емил Кошлуков вчера на въпрос на „Труд" дали отношенията им с манекенката
Ивайла Бакалова няма да прераснат в по-голяма интимност след „ВИП брадър 3".
Като истински джентълмен, Емо не пожела да коментира целувката с Ивайла,
която видяха зрителите на Нова тв. Двамата трябваше да впият устни заради
сцена от „Забранена любов" по повод задача на Биг брадър. Зрители веднага
заподозряха, че целувката е повече от игра. Запознати с историята обаче
твърдят, че искрите между двамата млади са по-скоро предварителна режисура,
отколкото начало на бъдеща връзка. Политикът излезе предсрочно от къщата в
четвъртък вечер, за да се подготви за предизборната кампания. По договор с
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продуцентите той трябвало да остане вътре 3 седмици, но удължил престоя си с
още няколко дни, за да помогне и за третата благотворителна кауза. Чрез нея се
събираха пари за център за деца с проблеми в развитието си. Още в къщата
Кошлуков обяви, че дарява половината от хонорара си от 10 хил. лв. за участие в
шоуто за добрите дела. Аз давам 50%, ако и от Министерски съвет го направят,
ще се превърнем в швейцарски санаториум, обясни той.
Веднага след като се освободи от „заточението си", Емил се впуснал в дълги
разговори с дъщеря си Алис и майка й Наталия.
"ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЧИСТ ПАРЛАМЕНТ 2009"
До днес Декларацията остава отворена за партиите и организациите
До тази дата "Декларацията за чист парламент 2009" остава отворена за
партиите и организациите, които искат да се включат и да я подпишат.
Това те могат да направят в офиса на Гражданска инициатива
"Справедливост" на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" 147, ет. 2, ап. 6.
Декларацията е изготвена по инициатива на 7 неправителствени
организации - Коалиция за честно управление, Център "Хана Аренд",
Републикански неоконсервативен институт, Гражданска инициатива
"Справедливост", Асоциация за свободно слово "Анна Политковская",
Фондация "Илия Минев" и Център за подкрепа на хора, преживели изтезание - АСЕТ. В
документа се призовава българските избиратели да не гласуват на предстоящите избори
за членове на Европейския парламент и на изборите за Народно събрание за лица, които
са били служители и сътрудници на бившата Държавна сигурност и на комунистическите
военни разузнавателни служби. На 24 март 2009 г. документът е подписан от
представители на 10 партии - Единна народна партия, , "Новото време", Съюз на
свободните демократи, Българска нова демокрация"Зелените", Радикалдемократическа
партия, Българска социалдемократическа партия, Политически движение
"Социалдемократи", Демократи за силна България, "Ред, законност и справедливост".

Кошлуков би поканил Бакалова на кафе
Класа

След края на VIP Brother 3 Емил Кошлуков би поканил Ивайла
Бакалова на чаша кафе. Така отговори Емил Кошлуков на
въпроса дали има по-специално отношение към бившата "Мис
България" в късното шоу "Голямата уста" по Нова телевизия. В
една от артистичните мисии двамата изиграха гореща любовна
сцена от сериала "Забранена любов", което провокира водещата Камелия да
зададе горещи въпроси. Часове преди това екедепутатът напусна доброволно
къщата. Политикът обясни, че съжалява, че не може да продължи участието си,
но му предстои много работа около изборите. Кошлуков каза още, че след края
на предаването ще се вижда с всички съквартиранти и че си тръгва с много
положителни емоции. Шоуто напусна и рапърът Устата. Той събра най-малко от
зрителските гласове и сумата от над 14 хиляди лева. Тази вечер ще бъде
представена и новата мисия на съквартирантите - да основат VIP орден. Заради
това те трябва да носят бели тоги и бели перуки. За 48 часа съквартирантите
нямат право на цигари и алкохол и ще пият само вода. През това време трябва да
се обръщат едни към други със "сестро" и "братко", като не употребяват
нецензурни думи и лош език.
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Аз съм българче
Емил Кошлуков: "И само едно дете да се спаси няма нищо по-важно от това на
света"
Той напусна Vip Brother 3 по собствено желание

Емил Кошлуков напусна Vip Brother 3 по собствено желание. Заради политически ангажименти той реши
да напусне предаването.

При излизането си Емил разкри душата си пред зрителите на Нова телевизия. Той сподели, че в Къщата е
намерил нови приятели и успял да докаже на себе си, че може да бъде хем политик, хем човек. Къщата
според него е уникално преживяване. И само едно дете да се спаси няма нищо по-важно от това на света.

Интервюта и изказвания

Емил Кошлуков, политик: Не съм съдия на брадърите
Стандарт

Стела СТОЯНОВА
Упрекват ме в пиар, защото ги е страх да влязат в
шоуто, казва Емил Кошлуков
Емил Кошлуков излезе през нощта срещу петък от
къщата на "ВИП Брадър". Той бе единственият
политик, престрашил се да участва в риалити шоуто.
Часове след излизането си той отговори на въпроси
на "Стандарт" за живота в Къщата.
- Господин Кошлуков, защо излязохте от Къщата - по
сценарий ли бе предвидено това, или го решихте
спонтанно?
- Договорът ми предвиждаше да стоя в предаването три седмици, освен ако не са
ме изгонили преди това. Аз останах "свръхсрочно" заради благотворителната
кауза, защото прецених, че тя наистина е важна. Но все пак имам предизборни
ангажименти и се наложи да изляза.
- Упрекват ви, че сте направили политически PR от престоя си вътре.
- Който смята, че е PR, моля да заповяда в Къщата и да си направи същия.
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Покани бяха изпратени до много политици от различни партии, аз бях
единственият, който се престраши да влезе.
- Появиха се доста призиви към участниците в Къщата да върнат хонорарите си и
така да демонстрират истинска благотворителност.
- Аз излязох от Къщата преди броени часове и не знам какво се е говорило и
какви призиви са отправяни. Все още не съм чел вестници и не зная какво е
писано в този период. Но все пак нали за това се борихме преди 20 години всеки да има право на мнение и да може да си го изразява свободно. А що се
отнася до благотворителността - ние събрахме вече 500 000 лева за каузата си.
Това е, което остава.
- Повечето от "брадърите" бяха пияни почти непрестанно в това предаване.
Смятате ли, че благотворителната кауза оправдава всяко поведение?
- Оценките за поведение ги махнаха още преди години, слава Богу. Аз не съм
съдия и не мога да съдя действията на хората, с които съм живял вътре в
Къщата. Смятам, че постигнатата кауза, събраните sms-и и получените средства
оправдават решението ни да влезем и да участваме. Не знам каква точно част е
излъчвана и какво е видяно от хората навън, но знам къде съм бил и какво лично
аз съм видял вътре в Къщата. А то е, че двайсет или осемнайсет души рискувахме
публичния си образ и личния си авторитет, за да влезем и да се правим на
флинтстоуновци, на клоуни в името на една положителна кауза. Да стоиш 24
часа затворен в една къща с две спални и непрестанно да те наблюдава камера е
изключително голямо напрежение. Естествено е да се изпуснеш и да кажеш
нещо по-рязко или остро, което иначе сигурно не би направил. И вас да ви
затворят по този начин, и вие не бихте издържали. Фактът, че сме се подложили
на това, е достоен за похвала.
- Имаше ли секс в Къщата?
- Защо смятате, че това е важно за благотворителността? Освен това зрителите
имаха възможност да гледат всичко, ставащо вътре, онлайн. Значи са видели
това, което ги интересува.
- Зрителите станаха свидетели на целувки между вас и Ивайла Бакалова. Ще
прерасне ли този флирт в нещо повече извън Къщата?
- Личният живот и на мен, и на Ивайла Бакалова не е толкова интересен, колкото
каузата, за която бяхме вътре. Тя има своите ангажименти, аз моите и не смятам,
че за зрителя е толкова любопитно именно това.
Кошлуков, на когото малък Тошко вика „председателю"
24 Часа
Диляна ГОГОВА
Мирослав Севлиевски: Куши. който е познат като Емил Кошлуков още от
1990 г., успя да покаже на всички: първо, че е нормален човек, второ,
че мисли, преди да говори, и трето, че е политик, който не попада в
графата на маскарите. Даже и чрез „истерията" VIP Brother ce видя, че
не всички политици са крадливи злодеи и ядат малки деца, че той е
любящ баща и син, който трепери за детето и майка си. Има кураж и
няма какво да крие. Но не знам дали стана ясно, че няма друг сред моите приятели и
познати, който е в състояние в рамките на 1 минута, 1 месец или 1 година да извади
стотици приятни или пък други изненади. Помежду си го наричаме „цар на сюрприза". А
враговете му днес са сразени след 4-седмично денонощно" видеонаблюдение.
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Кой не знае Емил Кошлуков, кой не е чувал за него. Вчера като участник във VIP
Brother 3 той влезе в парламента начело на скромна делегация в състав Ивайла
Бакалова и Андрей Слабаков. Бившият депутат от царско време, хубавицата и
режисьорът събраха от депутатите пари така, както се прави за рожден ден или
изпращане - с протегната ръка. Но каузата им да помогнат на децата в
неравностойно положение си заслужава „панаира".
Едва ли Кошлуков някога си е представял, че ще влезе по такъв повод в Народното събрание.
Биографията на 43-годишния нововремски лидер е екшън, който трудно постига дори риалити
шоуто
За един час той успя да мобилизира отделни граждани и цели трудови колективи, които с SMS-ите
си събраха близо 40 хиляди лева за благородното начинание на VIP Brother. След този рекорд
Слабаков се зарече да го номинира до дупка - пред цифрите на Кошлуков и Софи Маринова явно
бледнее.
В новините на Нова тв го обявяват като „единственият действащ политик, който се осмели да влезе
в къщата", а колегата му Любен Дилов отбеляза, че за всичките ни политици ще е полезно да
свикнат със затворено пространство и 24-часово видеонаблюдение.
Кошлуков, или Куши, както го наричат близките, не страда от клаустрофобия от 19-годишен, когато
тоталитарният режим го праща в затвора заради няколко „вражески" вица.
Цели 4 години от живота му минават в старозагорския затвор. Затова преди старта на VIP Brother
той се заяде с внука на Тодор Живков. Вероятно аудиторията на шоуто не се интересува от подобни
теми, но ако сте загубили най-хубавите си години заради социалистическия режим, едва ли ще
преглътнете за съквартирант внука на покойния диктатор, който мечтае за старото време. Беше
дилема, но Кошлуков я реши - сега с Тошко се тупат по гърбовете и си „живучкат". Показателни за
тази шеметна личност са два факта. Първият, че вече всички, включително малкото Бате и Ицо
Хазарта, го наричат „председателя". И второ, че се наложи да напусне къщата, защото Иван Костов
страшно много иска „Новото време" в дясната си коалиция. Явно праволинейният Командир не се
притеснява, че Кошлуков е в къщата, нито от очевидните му трепети по Бакалова или от участието
му в игра бос, в костюма на Флинтстоун. Сещате ли се за други политици, минали през толкова
капани, без да станат за смях? Размахът идва с опита, а Емил е в епицентъра на кризите още от
1989 г., когато прави
първото независимо студентско дружество,
оглавява студентските протести. На следващата година участва в кръглата маса редом с лидерите
на СДС и БСП. Тогава пак става неудобен, обвиняват го, че е подпалил партийния дом, плъзва слух,
че ще бъде арестуван. Приятели му помагат да се добере до Белград, откъдето заминава за САЩ и
завършва политология в Калифорния. Едно от необяснимите неща при него е, че успява да
поддържа хармония в хаоса
Личното и професионалното му битие са в дисонанс, но той ги съчетава, без да губи от
самочувствието или авторитета си. Обича веселбите и партитата, известна в софийските среди е
фразата му, че „нововремецът се познава по вечерта". Той е от хората, които имат приятели из цял
свят, познава както големи клечки, серизони хора, така и най-обикновени труженици. Тук се движи
в артистичните среди, около него са все известни лица, които вкупом признават, че Куши има
уникално чувство за хумор. Винаги вади история, която досега не е чувана - например как е бил
наблюдател на избори на другия край на света, за полицейския терор в Сърбия през косовската
война, как е бил в килията на Нелсън Мандела на остров Робин в Южна Африка или как се забърква
коктейл в Лас Вегас. И светските, и политическите му истории са еднакво интересни. Веднъж, още
като депутат, Кошлуков среща в заведение Катето Евро. Тя го пита от колко часа е на работа, а той
отговаря: „Кате, не си лягам, понеже само аз знам кода на СОТ-а на парламента и ходя да го
отварям всяка сутрин в 7 часа." Със същата лекота общуваше в парламента и с Лидия Шулева
например. Живее под наем в центъра, майката на детето му и дъщеря им са в Маями, посещава ги
по два-три пъти годишно. Тези, които му викат „плейбой", едва ли знаят, че Емил го има в първия
брой на „Плейбой" в България. Не е разголен, напротив, дал е интервю, при това много авангардно.
И че на фона на този лежерен личен свят политическата му стойност се вдига В интернет има една
справка за него, поръчана на Държавна сигурност от ЦК на БКП. Разпространявала се сред
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депутатите от Великото народно събрание и илюстрира психиката на пещерния комунизъм: „...по
време на военната си служба се е отклонил от задълженията си, проповядвал антидемократична
идеология и е разпространявал клеветнически твърдения, засягащи държавния и обществен строй."
Само хората, живели в социализма, могат да разберат колко скандално е в такова общество да
разказваш смешки за Тодор Живков. Все едно да хванеш една лопата и сам да си изкопаеш гроба.
Със същата безстрашност през 2004 г. Кошлуков напусна НДСВ, обяви се срещу съюзяването на
царя с БСП, направи партия „Новото време" и парламентарна група. И още по-смело се хвърли в
следващите избори, които обаче драматично загуби - 15 хиляди гласа не стигнаха на нововремците
да минат бариерата. След такъв удар много лидери не оцеляват, но не и той.
Днес, след 4 години извън властта и активната политика, Емил е във VIP Brother, танцува, пее и
пробива дупки с бормашина, за да спечели гласовете на зрителите и да остане в къщата. Може вече
да не е на 23 г. и да е качил някое и друго кило, но се справя. Защото този човек живее за каузата
и не вижда нищо лошо в това да правиш кампания на партията си в риалити шоу по същия начин,
по който певците си рекламират парчетата, а артистите - ролите.

Красен Кралев: Емил Кошлуков се представи достойно във ВИП брадър
Заместник-председателят на Новото време Красен Кралев дава висока оценка на представянето на
Емил Кошлуков във "ВИП Брадър" в интервю за Агенция БЛИЦ.
Заместник-председателят на Новото време Красен Кралев е роден на 02 януари 1967г. във Варна.
Завършва Първа езикова гимназия и Висшия медицински университет във Варна. Специализира
мениджмънт на политически кампании в университета на Южна Каролина САЩ и по глобален
маркетинг към Асоциацията на националните рекламодатели на САЩ. Един от основателите на
Федерацията на Независимите Студенски Дружества 1990 г. Съосновател на Българското Сдружение
за Честни Избори. Консултант на Националния Демократически Институт на САЩ при провеждането
на предизборни мисии в Албания, ЮАР, Йемен, Украйна, Югославия. Участва в стратегическото
планиране и управление на над 25 политически кампании на регионално и национално ниво,
включително тези на Желю Желев, Петър Стоянов -1996 г. и Симеон Сакскобургготски - 2001 г.
Учредител и заместник председател на партия „Новото Време”.
- Каква е оценката Ви за участието на Емил Кошлуков във "ВИП брадър 3"? Само
положителен отзвук ли очаква да извлече "Новото време" от участието му?
- Емил се представи много силно в предаването. Ефектът от участието му тепърва ще се анализира,
но аз смятам, че крайния резултат е положителен. Предаването му от 18 ч. го гледаха средно над
400 000 души всеки ден. Единственото публицистично предаване с такава аудитория е сутрешния
блок на бТВ. Разбира се, много хора изтърпнаха от омраза след като видяха колко успешно Емил
развива образа си в предаването и се опитаха да впрегнат компроматнта машина в интернет и
жълтата преса. Това слабо ще повлияе мнението на хората, които според мен получиха възможност
да разберат, че "Новото време" прави полезна политика и е една от модерните български партии,
които имат място в едно дясно реформаторско мнозинство.
- Не мислите ли, че цялата тази благотворителнсот се обезмисля при положение, че
виповете са взели огромни хонорари?
- Не, не мисля. Те успяха да мобилизрат голям брой хора и започнаха да променят отношението на
българина към дарителския акт. Всяко предаване има разходи, които се покриват от
рекламодателите. Включително хонорарите на звездите. Категоричен съм ,че ефектът ще е
положителен Събраните суми не са малки и ще се увеличат многократно до края на предаването. В
крайна сметка децата ще имат огромна полза от тази кампания.
- Дълго време се занимавахте с футбол? Как виждате днес нещата в първенството ни, в
БФС...? Съжалявали ли сте, че се отказахте от футбола?
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- Не ,не съжалявам, че се отказах от футбола. Не мога да скрия обаче, че тръпката от успехите с
Черно море ми липсва. От както си подадох оставката като председател на надзорния съвет на
клуба съм ходил само на мачовете на националния отбор. В БФС нещата са същите както преди.
Същите скандали, същите съдийски изпълнения, същия посредствен футбол. Без държавна политика
в областта на спорта нищо не може да се промени. През последните 8 години целият спорт върви
към дъното.
- Как впоследствие се насочихте към политиката? Изигра ли нещо ключова роля за това?
- С политика се занимавам от 1990 година. Първо бях един от учредителите на ФНСД (Федерацията
на независимите студентски дружества), след това създадохме Българското сдружение за честни
избори, после участвах като консултант в провеждането на предизборни кампании в Албания,
Йемен, ЮАР, Украина, Югославия. През 1994г. създадох първата от рекламните си компании, които
в последствие са участвали в много от успешните предизборни кампании в България. Клиенти са ни
били почти всички значими политически сили. През 1999г. участвах в създадването на Новото
време . През 2001 г. направихме цялостната комуникация на Сакскобургготски за участието на
партията му в парламентарните избори. Така че, опитът ми не е от последните 4-5 години, през
които на два пъти съм участвал в избори като кандидат на Новото време.
- Новото време се събра с ДСБ и СДС. Допускате ли, че е възможна коалиция между БСП и
ГЕРБ на предстоящите избори, за която Бойко Борисов все още категорично заявява, че е
невъзможна?
- Все още Новото време не е заявило участието си в нито една коалиция. Водим разговори със СДС
и ДСБ, но все още не сме се споразумели за представителството ни в листите на евентуалната
коалиия. СДС са прекалено зети с удовлетворяване на амбициите на местните си лидери и трудно
биха ни предоставили места които да отговарят на 50 000-ния електорален потенциал на Новото
време. По принцип пред нас стоят открити и други варианти за участие в предстоящите избори.
А иначе в политиката всичко е възможно и не бих зачеркнал до край хипотезата за евентуална
следизборна коалиция между ГЕРБ и БСП.
- Появиха се информации, че Иван Костов отново е вариант за премиерския пост. Вие как
гледате на подобно нещо?
- Не мога да коментирам на този етап. Все още подобни предположения не е сериозно да бъдат
дискутирани.
- Какви са амбициите на партията Ви "Новото време" като цяло за в бъдеще?
- Амбициите ни са да правим полезна и модерна политика. Ние все още не сме разкрили пълния си
потенциал поради една или друга причина. Смятам, че сме се поучили от грешките си, натрупали
сме много опит и познания и влизането ни в парламента ще върне живота в българската политика. В
предишното Народно събрание имаме над 70 законопроекта, от които 32 са приети . Амбициите ни
са да участваме в управлението на държавата в рамките на едно ново дясно реформаторско
мозинство.
- А Вие имате ли амбиция един ден да заемете важен министерски пост?
- Не съм мислил все още в тази посока, въпреки, че се чувствам готов за подобно
предизвикателство.
Интервю на Георги Стоянов, БЛИЦ
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Емил Кошлуков, лидер на „Новото време": И Тошко Славков е жертва на
комунизма
Труд

Емилия КАРААБОВА
- Доста любопитни неща се изписаха за вас, докато бяхте в
къщата на „ВИП брадър". Кое е най-фрапиращото, което
прочетохте?
- То не е фрапиращо, защото е от 20 години насам, тогава нямаше
жълта преса, само комунистическа. Обвиненията за гей, за
затвор. Явно на всеки 20 години ще ми се преповтарят, очевидно такъв е
цикълът. Но най-сериозното в тези лъжи е коментарът, че не съм бил
политически затворник, защото съм критикувал системата. Ето копие от
обвинителния ми акт, където ясно са посочени причините. Например, че „заедно
със свои другари Кошлуков прочел книгата на Желю Желев „Фашизмът",
тълкували я превратно и лично Кошлуков разпространявал враждебни за
социалистическия строй в НРБ твърдения" (още от обвинителния акт виж в
карето). Винаги има хора, които са озлобени, комплексирани, аз ги разбирам и
до голяма степен ги съжалявам. Такива приказки ще има, не трябва да им
обръщаме внимание.
- Очевидно семейството ви не е претръпнало. Веднага след като излязохте от
къщата, хукнахте към Пазарджик да успокоявате майка си...
- Първата криза беше през 1989-1990 г., когато станах популярен като наймладия лидер на СДС. Тогава ДС и БКП пуснаха във в. „Народна армия" същата
кампания - гей, агент на КГБ, агент на ЦРУ, тогава беше модерно да си агент,
да държиш чужди разузнавания, сега е да си доносник на ДС. И баща ми, лека му
пръст, и майка ми го преживяха много тежко. Защото не стига, че едва са ме
дочакали от затвора, отново започват обвиненията - агент, педераст и т. н. След
поредицата от много гнусни статии Нешка Робева и Светлин Русев излязоха
много яко в моя защита. И то при положение че Нешка е член на БСП, депутат в
парламента още на Тодор Живков. Минаха 20 години, майка ми се успокои,
завърших училище, има внуче, не съм малограмотен, успявам нещо да правя, но
понеже стана на 80 години, като всеки
възрастен човек, приема много навътре подобни глупости.
- Как реагира на влизането ви във „ВИП брадър"?
- Беше категорично против участието ми, опасяваше се от излагации, защото
беше гледала другите издания, „в които по цял ден пият и си показват голите
задници". Последното й го спестихме. Тя не беше хич съгласна, искаше да избяга
на село, да се скрие от хората. Обясних й, че сега шоуто е за благородна кауза.
Аз знаех, че това ще излезе по жълтата преса, защото няма какво друго да
извадят. Не съм приватизирал, нямам 5 апартамента, нямам сараи, живея на
квартира, включително и като депутат не ползвах мандатно жилище. И понеже
няма как да изкарат друго, пак ще стана педераст, гей и агент. Но за нея на тази
възраст вече е много тежко. Затова отидох да видя как е, добре е. Разбира се,
най-страшното е, че ме е видяла с цигара, това е по-вредно от всичко друго.
Може да съм агент на Мосад и периодично да излизам с негър. Но пуша ли, за
нищо не ставам. Очаквах да ме пребиесточилка, размина ми се. До ден днешен
12

не съм запалил цигара пред майка си, като си ида в Пазарджик крия всичко,
защото ще ми извади едното око с вилица на момента. За съжаление вече съм
разкрит, но, слава богу, тя е добре.
- Поне в къщата й показахте, че не сте обратен -с тия заигравки с Ивайла
Бакалова...
- Тя в тази посока няма никакви тревоги, дори има леки притеснения, че Наталия
(б. p., жената, от която Кошлуков има дъщеря) ще дойде от Америка и ще ме
гръмне.
- Обаче да нямате сега проблеми с някои хищници?
- Хищник?
- Ами, да кажем, с вълк?
- Не, както добре знаете, историята с Ивайла сигурно изглежда готино на екран,
като флирт, като любов. Но е на екрана.
- Изглеждахте си заплеснат по нея съвсем наистина...
- Ако някой каже, че Ивайла не е красива, трябва да е сляп. Зашеметяваща е. Не
крия, че ми харесва, но тя има своето семейство, аз моето. А че Ивайла не можеш
да я пропуснеш от погледа си, е научно доказан факт. Според мен тя може да
обърне умрял хомосекуалист в гроба.
- В къщата се сприятелихте с внука на Тодор Живков -Тошко. Да не би да
развихте стокхолмски синдром - при който жертвата се привързва към палача?
- Няма как да не развиеш тази зависимост, в къщата няма друг свят,
единствената информация е вътре, нямаш телефон, нямаш вестници... И това,
което ти остава, са тези 18 души и задачите, които имаш.
- Но е въпрос на избор с кого да общуваш, а във вашия случай дори се
сприятелихте?
- Тошко е толкова жертва на тоталитарната система, колкото съм и аз. Макар той
да твърди, че му е най-любимата. Всъщност падането на комунизма го е
съсипало. И е рухнал, след като е разбрал истината. Така че и той плаща цената
на 1989 г. по свой начин. В къщата Тошко направи такава пародия на режима,
така иронизира строя, че, признавам, аз не мога да осмея комунизма така, както
той го направи. Затова му казах, че ми е приятел и го прегърнах. Той не може да
отговаря за греховете на родителите си.
- Сега да не го направите нововремец?
- Ще бъде трудно, но разбирам, че не може да стане и член на БСП, долу-горе ги
псува със същия успех и тях. Но можем да бъдем приятели навън.
- Казвате, че понеже не можели да извадят някакви ваши далавери, затова се
изписали лъжи. Сега преговаряте с Иван Костов за обща коалиция. Искате да сте
в един отбор с човек, когото довчера обвинявахте, че е разпродал държавата за
жълти стотинки?
- Няма да спра да говоря за големите приватизационни сделки и при Виденов, и
при Костов, и при царя. Смятам, че единственият път вече в политиката е
честност. Както съм казвал, че царят продаде БТК без пари, така смятам, че и
„Кремиковци" за 1 долар е порочна сделка. За сделката с БГА „Балкан" съм
правил комисия в парламента и съм я разглеждал. И смятам, че тогавашният
финансов министър Муравей Радев в кабинета на Иван Костов направи
изключително престъпна приватизация. И това твърдя и сега. Но трябва да
имаме куража, ако искаме хората да ни повярват, да кажем истината.
- Как си го представяте: Иван Костов излиза и казва: „Аз благослових
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престъпната приватизация на БГА „Балкан"?
- Муравей Радев трябва да го направи. Костов има своите фенове и качества на
политики това никой не може да го отрече. Но за да се обедини десницата, първо
трябва много по-смело да се анализира управлението му. А то има и огромни
плюсове. И никой не може да отрече стабилизацията на валутата, валутния борд
и т. н. От друга страна, приватизационните сделки трябва да получат отговорите
си.
- Докъде стигнахте в преговорите за коалиция със СДС и ДСБ?
- Текат. Вярвах, че след промяната, след четирите смени на председател, след
обновлението си СДС е излязло от кризата. Оказа се, че проблемите продължват,
напускания, цепения, съдебни проблеми, бунт вътре в организацията. Има битки
за места, реанимират се фигури и лица, които са доста износени. А разговорът за
политика липсва. Примерно искаме мажоритарни избори или закон за
референдумите, или нов закон за държавния служител... Това са все теми на
„Новото време", които сме ги работили и сме ги внесли като закони. И те трябва
да са в основата на обединението. Всички останали разговори за коалиции ще
изглеждат като търговия за места в листите.
- Как ще коментирате 8-процентната бариера пред коалициите?
Това е удар и срещу цялата десница, защото ще попречи на обединението.
Безобразен текст, опит да се избяга от истинския разговор за мажоритарен вот.
- Чу се, че коалиция на СДС, ДСБ и „Новото време" евентуално ще се регистрира
с партията на Мария Капон - ЕНП?
- Не зная. Но това са технически процедурни хватки заради опита за
насилственото обезличаване на партиите от десницата.
***
Той (б. p., Емил Кошлуков) разпространявал политически вицове, в които
злостно се осмивали български и съветски ръководители. Твърдял, че ЦРУ е
хуманен институт, че умишлено в НРБ се поддържа по-нисък стандарт на живота,
за да се държат по-лесно в подчинение работниците, че офицерите от БНА
получават незаслужено големи заплати... Деянието на редн. Кошлуков е
престъпление по чл. 108 от НК, с цел да отслаби властта в НРБ, разпространявал
клеветнически твърдения, засягащи държавния и обществения строй в България.
(Б. р. - из обвинителния акт на Емил Кошлуков)
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