Страхил Ангелов: Създаването на външнотърговски дружества е
добър ход
18 Март 2014 | 12:17 | Агенция "Фокус"
Народният представител от ПГ на Коалиция за България Страхил
Ангелов в интервю за Агенция „Фокус” във връзка с работния
семинар „Реформи, развитие, растеж”, който се проведе в „Боровец”
между премиера Пламен Орешарски, министри от кабинета,
ръководството на БСП и ПГ на Коалиция за България
Фокус: Г-н Ангелов, кои бяха основните теми, които обсъдихте на
семинара в Боровец?
Страхил Ангелов: Основно на семинара бяха обсъдени взаимодействието
между правителството и парламентарната група и някои секторни
политики. Поне за мен като акцент излезе изказването на Драгомир
Стойнев, който каза, че ако електроразпределителните дружества не се
издължат на Националната електрическа компания до вторник
включително, в сряда ще започне процедура по отнемането на лицензите.
За мен това беше важно. Обсъждахме кои законопроекти ще бъдат
приоритетни през оставащите заседания до Великден.
Фокус: Кои бяха по-спорните обсъждани въпроси и какви решения взехте
по тях в крайна сметка?
Страхил Ангелов: На семинара нямаше кой знае колко спорни въпроси,
не и по темите, в които участвам и по които имам отношение. Доколкото
знам, има спорове във връзка с промени в Закона за средното образование.
Фокус: Кои са основните акценти от законодателната дейност на
Коалиция за България, по които предстои да работите?
Страхил Ангелов: Има да се завършат промените в Закона за
обществените поръчки. Има доста внесени законопроекти и по-нататък
също трябва да видим кои ще бъдат включени в програмата. Ще
доуточняваме тези неща във вторник на заседанието на парламентарната
група.
Фокус: Можете ли да разкажете какви дейности предвиждате по
реиндустриализацията?
Страхил Ангелов: Говорим за реиндустриализция, но и премиерът каза
„не” за национализация. Аз лично не мога да дам смислен отговор как
точно ще се случва реиндустриалзиацията при положение, че напливът на
инвеститори в България в момента не е много голям. Това не е тенденция
на това правителство, а в последните години. Аз го свързвам по-скоро с
някои негативни икономически и финансови процеси, които текат в
западния свят, към който и ние се числим в момента. За
реиндустриализацията трябва някой да инвестира в производството, само

дето високотехнологично производство в България е трудно по простата
причина, че изпуснахме твърде много години, през които трябваше да се
инвестира и в Българска академия на науките, където трябваше да дърпат
технологично държавата напред. Лично аз не съм голям оптимист.
Правителството сигурно има желание, но не знам как би се постигнало.
Фокус: Днес на семинара стана ясно, че се обмисля да бъдат създадени
търговски дружества към икономически насочените министерства, за да се
подобри износът. Какво мислите за тази идея?
Страхил Ангелов: Да, става дума за външнотърговски дружества. Това е
добър ход. Този модел е прилаган преди 1989 г. и ако трябва да бъдем
обективни и да изчистим съвременната българската политика от остарели
идеологеми, това нещо определено е давало добри резултати. Давам един
пример – „Булгарплод”, която беше мощна фирма. За целта трябва да
имаме и земеделие, което да бъде по-диверсифицирано –
зеленчукопроизводство, плодове и т.н.
Фокус: Как ще коментирате изказването на Георги Първанов, че
европейските избори са референдум за съдбата на кабинета „Орешарски”?
Страхил Ангелов: Щом той го вижда така, това е негово мнение, той има
право. За мен е по-странно, че и някои хора от правителството застъпват
тази теза. Трябва да питате тях. Аз нямам представа какво точно имат
предвид. В България се проведоха парламентарни избори на 12 май
миналата година. Сега това са избори за Европейски парламент. Какво
общо има едното с другото – не става напълно ясно. Който иска, да
обвързва резултатите по този начин, може да го направи. Може би и в това
има логика.
Фокус: Как определяте номинацията на Сергей Станишев за водач на
листата? Първанов заяви, че тази номинация, а не съществуването на АБВ
или някой друг, дават шанс на ГЕРБ. Как смятате Вие?
Страхил Ангелов: Аз лично смятам, че всичко ще стане ясно на 25 май
около 22.00 часа. Тогава ще разберем. На 26 май имам готовност да
коментирам много неща, включително и предложената листа на БСП,
която ще бъде регистрирана в ЦИК. За момента не желая да коментирам.
Не искам аз да бъда сочен за едва ли една от причините при евентуален
негативен резултат. Мисля през тези два месеца да не коментирам тези
неща. Заявявам готовност да участвам в доста дълбок анализ въобще на
състоянието на нашата партия, но след изборите, разбира се.
Яница ТАНЕВА /Агенция "Фокус"

