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ПРЕЗИДЕНТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми господин ПЛЕВНЕЛИЕВ,
Гражданско движение за национално единство и спасение „ДНЕС“ се обръща
няколкократно към Вас с молба за среща във връзка с инициативата, която сме подели за
търсене на национално съгласие и намиране на общи цели и приоритети между гражданските и
неправителствените организации, между различните социални групи на обществото,
институциите и политическите партии.
С наши писма от 22 ноември 2013 г. /Вх. № 09-00-62/22.11.2013/ и от 20 декември м.г. /вх.
09-00-02/22.12.213 г./ настоявахме за среща с Вас и за Вашата подкрепа на Гражданската ни
инициатива „Гражданска доктрина „Единна България“. Целта на инициативата, както вече
сме обяснили в писмата, е заедно да обсъдим начините за намиране и постигане на
национално съгласие по максимален брой приоритетни въпроси, вълнуващи гражданите на
държавата, чийто президент сте.
На второто ни писмо получихме кратък и формален отговор от Вашия секретар по
вътрешна политика господин Милен Любенов /Ваш изх. № 09-00-62/, който предложи да се
срещне с наши представители. Гражданско движение „ДНЕС“ обаче приема този акт за
поредния Ваш опит да неглижирате гражданското общество, въпреки многократно заявената от
Вас публична позиция, че сте готов на диалог с всички негови представители.
Напомняме Ви, че през двете години, през които сте начело на държавата, няколко пъти
демонстрирахте пред нас пренебрежение и високомерие, с които доказахте, че гражданското
общество не представлява приоритет за институцията президент. Въпреки нееднократно
протяганата от нас ръка на доброжелателство, фактите са недвусмислени и са съхранени във
водената между нас кореспонденция.
Бихме искали да Ви напомним, че веднага след Вашето избиране за президент на
Република България, Гражданско движение „ДНЕС“ изрази подкрепата си към заявеното от Вас
обещание „широко да отворите вратите на президентството за всички нас –
гражданите“, които да участваме активно в задаването на дневния ред на институциите. Във
връзка с това изразихме писмено (към ваш вх. №. 92.00, дело №. 98) желание за среща. Но, с
характерния начин на контактуване с гражданските организации, отговор така и не получихме.
Въпреки това, на 22 март 2012 г. отново се обърнахме към Вас с конкретно предложение за
обсъждане на определени теми от взаимен интерес, като се обменят вижданията ни от
различен ракурс – Вашите на Президент и нашите – от името на гражданите на Държавата
България. Този път отговорът бе експедитивен и бе проведена среща, на която от наша страна
участваха госпожа Анжелика Цокова и проф. Атанас Тасев. Съгласно договорката с господин
Любенов, на 20 април същата година „ДНЕС“ предложи ипървата инициатива с участието
Ви като държавен глава под наслов „Попитай Президента“ (ваш вх. №. 92.00/20.04.2012).
Тя бе инспирирана от публично заявеното от Вас намерение да посещавате периодично
регионите в страната. Идеята ни бе във връзка с тези пътувания да организираме съвместни
мобилни приемни, в които гражданите да имат възможност да поставят вълнуващи ги въпроси,
на които при посещението на конкретна община да се даде „Отговорът на
Президента“. Оттогава досега, почти две години, „ДНЕС“ все още очаква Вашия
отговор на предложената инициатива!!!
Господин ПЛЕВНЕЛИЕВ,
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Със съжаление, постепенно в ДНЕС започнахме да оформяме мнение, че с поведението
си и заеманите – особено напоследък – от Вас позиции, подкрепящи една или друга част от
обществото и бизнеса, Вие не изпълнявате основното си конституционно задължение - да
обединявате нацията, а точно обратно – стимулирате нейното разделяне.
Във връзка с гореизложеното Гражданско движение „ДНЕС“ и всички ние, участниците в
него, изразяваме загрижеността и безпокойството си от създаденото у нас положение на
крайна нетърпимост във всички области на живота. С настоящото Ви призоваваме да
загърбите всички свои интереси и да вложите усилията на президентската институция,
която представлявате, за постигането на единствената основополагаща за Вашите
действия като Президент на Републиката цел - благото на народа ни, на всеки един от
неговите граждани!
В очакване, все пак, на някакъв конкретен и градивен за диалога Президент – граждани
отговор, оставаме
С уважение:
Анжелика Цокова,
председател на Движение за национално единство и спасение
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