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Чрез д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на Фондация Програма достъп до информация 

До членовете на журито, определящи носителите на ежегодните награди по случай 

„Международния ден на правото да знам” 

 

 

Относно: Номинация в категория „Журналистически материал, свързан с правото на достъп до 

информация” 

 

Уважаема д-р Жулева, 

Уважаеми членове на журито, 

В качеството ми на публична и обществена личност приемам с необходимото 

спокойствие факта, че за мен се говорят и пишат неща многостранни, разнолики и вариращи от 

обективност до абсурдна отдалеченост от истината.  

Разбирам и ненапълно успешните опити на някои журналисти и медии да постигат 

равноотдалеченост и безпристрастност в публикациите за мен и моята дейност като областен 

координатор на ПП ГЕРБ Видин,  председател на Общински съвет Видин 2007 – 2009 г. и 

народен представител в 41–то и 42–то Народно събрание.  

Отнемам от Вашето време и ангажирам вниманието Ви във връзка с номинациите за 

десетите юбилейни награди, които връчвате в областта на свободата на информацията, и по–

конкретно – в третата позитивна категория „Журналистически материал, свързан с правото на 

достъп до информация”. Там Вашият областен координатор за Видин, г-жа Пенка Милушева е 

направила номинация за серия от публикации на областния вестник „Видин” по повод 

„...лошото финансово състояние на Видинската болница МБАЛ „Св.Петка АД...”.  

Явно импулсивно, но съвсем удачно, г-жа Милушева е определила тези материали като 

„... журналистическа кампания на екипа на в-к „Видин....”. Причината да се обърна към Вас е, че 

в мотивите си номиниращата няколко пъти е замесила моето име.  
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Преди да Ви изложа аргументите си, искам да декларирам, че не познавам и не си 

спомням да съм виждал г-жа Милушева, въпреки стотиците интервюта, брифинги и 

пресконференции, които съм дал през последните години след 2007. Не така стои въпросът с в-к 

„Видин”. Във въпросното издание, нещо за което може да се информирате, почти няма брой, в 

който моята личност да не е очерняна, по начин, който е обиден дори за самите автори и 

издатели. Причините за тази кампания срещу мен са както политически, така и продиктувани от 

личното отношение на един от финансиращите вестника. В малкия град това е обяснимо и 

разбираемо, поради това не съм си позволявал да влизам в спор с авторите, по която и да е от 

публикациите, нито в пряк, нито в задочен, притеснен от факта, че трябва да сляза до тяхното 

ниво. Разбира се, многократно съм търсил право на отговор на техните страници, но никога не 

съм го получавал. За това свое твърдение имам факти и свидетели. В качестото си на обществена 

фигура до този момент не съм имал искане – писмено, формално, дори неофициално – за достъп 

до каквато и да е информация, включително и от екипа на в-к „Видин”. Макар и нескромно, 

вярвам, че това се дължи на убеждението ми да споделям информацията, която имам или 

създавам, с обществеността.  

Не бих си позволил да използвам трибуните на регионалните и централни медии за 

прикриване и потулване на истината, дори ако тя е „горчива”. Наясно съм с последствията, които 

мога да понеса, лъжейки и заблуждавайки хората. Освен това, да прилагам натиск върху когото и 

да е, е противно на убежденията ми. Не бих допуснал и за момент, че е възможно по каквато и да 

е тема и под каквато и да е форма да прилагам натиск върху цялата колегия журналисти и 

репортери във Видинска област. Нямам самочувствието, че мога да им бъда ментор, камо ли 

наставник или диктатор. По–важното е, че нагласата ми към хората и медиите е диаметрално 

противоположна – пълна достъпност, искреност и свобода. Що се отнася до Българското 

национално радио, от чийто ефир съм организирал „... антикампания...” срещу в-к „Видин” и 

протестиращите анестезиолози, отново ще се позова на фактите. Г–жа Милушева работи в 

същото радио, така, че обижда и себе си с това твърдение. Исканията на анестезиолозите са 

писмени и достъпни, и там нямам лъжливи твърдения, а относно „... момента...” – заплатите на 

тези лекари при същите условия за края на 2012 г. са по–ниски, но тогава те не са протестирали. 

За видинската общественост нямаше съмнение, че предстоящите парламентарни избори през 

месец май оказаха влияние върху цялата тази кампания – и върху мащабите и, и върху момента.   

Личността на главния счетоводител Калин Кирилов няма да коментирам, защото по 
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действащото законодателство и нормативна уредба, неговата длъжност в конкретните цитирани 

случаи е натоварена с изключителни тежести и отговорности, като в повечето случаи 

управителят на болницата полага своя подпис, само след този на главния счетоводител. И 

никъде не се изисква, нито го има подписа на народния представител. Дори и той да е «... 

властимащия Владимир Тошев».  

Познавайки д-р Василев, управител на МБАЛ «Св. Петка» АД, гр. Видин, аз 

предполагам, че той успешно ще защити своето добро име и това на институцията и колектива, 

които ръководи и към настоящия момент, затова няма да се изкуша да ставам техен защитник. В 

интерес на хората, живеещи в областта и на истината, за която и Вие се борите вече 

седемнадесет години, не мога обаче да премълча факта, че съм горд с подпомагащите си усилия, 

само за три години основното болнично заведение в региона да израсне толкова много. С 

личната ми намеса и ангажираност болницата получи само за 2012 г. допълнителни средства над 

1 240 000,00 лв. И в тази си дейност намирам смисъла на избора ми за народен представител от 

Видинска област, който хората правят за втори път в мое лице.  

Няма да коментирам внушенията, които прави г-жа Милушева относно коректността на 

всички останали, освен в-к „Видин”, медии, представени във Видинска област. Явно г-жа 

Милушева притежава експертния потенциал да поставя такива оценки.   

В заключение бих Ви помолил, уважаема г-жо Изпълнителен директор и уважаеми 

членове на журито, ако все пак решите да уважите номинацията на г-жа Милушева и да връчите 

награда на в-к «Видин», когато представяте мотивите за това си решение, равнопоставено и 

реципрочно, в унисон с провото за знание, достъпа до информация и обективната истина, да 

представяте и това мое изложение до Вас. 

Смятам желанието си за справедливо и отговарящо на декларираните от Вашата 

Фондация и Програма ценности и идеали, както и на тази част от дългогодишната Ви дейност, 

която аз познавам, и на тези основания считам, че ще се съобразите с него. 

Оставайки с огромно уважение към Вас и извършваната от Вас дейност, Ви желая нови 

бъдещи успехи. 

Владимир Тошев, 

Народен представител в 42то Народно събрание от 05 МИР Видин 


