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Платформа 

на Иван Станев 

кандидат за позицията 

Общински председател на ПП ДСБ Община Русе 
1. Резултатът от последните избори 
На общинските избори през 2019г. резултатът за Демократична България Русе е 2051 гласа 
(3 общински съветника) от които за ДСБ Русе най-много 1500 гласа. 

2. Кои са причините за този резултат 
 Работим по-малко и по-некачествено от необходимото. 

 Не ни достигат свежи и силни идеи. 

 Не ни достига власт, която да позволи да реализираме идеите си. 

 Не ни достига силата на младите, които не идват при нас, заради невъзможността да 
реализират идеите си. 

 Не присъстваме в медиите поради слаба обществена подкрепа и дребнотемие. 

 Липсва ни Кодекс на честта (правила за поведение на избираемите представители на 
ДСБ в публичното пространство и интернет), който да показва на партньорите ни какви 
да бъдат взаимоотношенията им с нас. 

3. Някои важни за нас въпроси 
 Можем ли да тръгнем нагоре? 

Значителна промяна е възможна само с големите усилия на всички. Дали можем да 
тръгнем нагоре зависи от силното ни желание, упоритостта ни да се преборим с 
трудностите и многото труд, който сме готови да вложим за реализация на идеите. 

 Как ДСБ-Русе да стигне до властта? 

Трябва да работим за влизане във властта с всеки, който е готов: (1) да уважава Кодекса на 
честта на ДСБ-Русе; (2) действията му да не влизат в конфликт с Кодекса на честта на ДСБ-
Русе; (3) да договори с нас и заедно да представим на обществото действията, които бихме 
изпълнили във властта; (4) при влизане във властта да подкрепя с действията си ДСБ-Русе 
в нейните усилия да реализира поетите ангажименти. 

 Кога ДСБ-Русе трябва да излиза от властта? 

При първото едностранно нарушаване дори и на една договорка, постигната при влизане 
или по време на упражняване на властта. Трябва да го правим, както беше направено през 
2015г. след като 93 „бащи на нацията“ от ГЕРБ договориха с Реформаторския блок 
правосъдна реформа, а в зала гласуваха против договорката. 

4. Какви цели си поставяме? 
 Да реализираме плановете си чрез влизане във властта и при строго спазване на 

Кодекса на честта. 

 Да работим за подобряване живота на хората, чрез преобразуването на Русе в значим 
европейски център. 
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5. Каква да бъде стратегията на ДСБ-Русе? 
Предложението е стратегията на ДСБ Русе да се реализира в три етапа: 

 Етап 1 (2020 – 2021г.) Изграждане на видим и добре разпознаваем съюз Демократична 
България Русе (сДБ-Русе). Критерий за оценка – резултат от парламентарни избори 
2021г. Успех - 1 депутат на сДБ-Русе. Неуспех - под - 1500 гласа за сДБ-Русе. 

 Етап 2 (2021 – 2025г.) Включване на сДБ-Русе в управляваща коалиция. Критерий за 
оценка – резултат от общински избори 2025г. Успех – сДБ-Русе да участва в 
управлението на Русе. Неуспех - под - 2500 гласа за сДБ-Русе. 

 Етап 3 (2025 – 2029г.) Изграждане на управляваща коалиция с водещ партньор сДБ-
Русе. Критерий за оценка – резултат от общински избори 2029г. 

6. Как да реализираме стратегията? 

6.1. Незабавни действия (реализация до 6 месеца) 

 Приемане на Кодекс на честта на ДСБ Русе. 

 Приемане на вътрешни правила за работата на ДСБ Русе, които надстрояват Устава 
на ДСБ, включващи: 

 Ангажимент на членовете на ДСБ Русе при нарушаване на Кодекса на честта, 
установено чрез описаните в Кодекса процедури, да напускат партията. 

 Ангажимент на кандидатите за всички избираеми позиции да участват в избора само 
ако покриват предварително дефинирани критерии за заемане на тези позиции. 

 Ангажимент на членовете на ДСБ Русе да предоставят по 8 часа месечно 
доброволен труд за реализация на програмите на партията. 

 Задължение на отговорни за неуспешна дейност на ДСБ нейни членове, да се 
оттеглят от заеманите избираеми позиции за срок от минимум 2 години. 

 Подписване на дългосрочно споразумение за изграждане на Съюз Демократична 
България Русе и изработване на Кодекс на честта на сДБ-Русе. 

 Подготовка за парламентарни избори 2021г. чрез: 

 Приемане на проект на листа на сДБ Русе. 
 Решение на централното ръководство на Демократична България Обединение за 

утвърждаване на листата на сДБ Русе. 
 Приемане на стратегия и пътна карта за реализация на предизборната кампания за 

периода 2019 – 2021г. 

 Създаване на тематичен клуб (ТК) Кметство в сянка 

Кметството в сянка трябва да бъде в състав (минимум): (1) кмет; (2) главен секретар и 
говорител;  и заместник-кметове с ресори: (3) екология, икономика, иновации; (4) социални 
дейности и религия; (5) здраве и култура; (6) образование, наука и спорт; (7) право и 
вътрешен ред; (8) архитектура и градоустройство; (9) група на действащите общински 
съветници на ДСБ-Русе. Всеки от заместник-кметовете е желателно да изгради екип от 
експерти и да е готов да упражни реална власт при договаряне на възможност за нейното 
упражняване. 

Задължение на ТК Кметство в сянка е поне веднъж месечно да публикува прес-съобщения, 
включващи позиции на кметството в сянка относно дейността на Община Русе и Общински 
съвет Русе. Задача на Кметството в сянка също е да представя дейността си и да 
организира дискусии в залата на ДСБ, интернет и социалните мрежи. 
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 Създаване на тематичен клуб Станев и приятели 

ТК Станев и приятели има следните секции: Култура (живопис, музика, литература); Хоби 
(техника, готварство, цветарство, селско стопанство); Политика (съвременна политика, 
история и философия); Здраве (здраве, спорт и социални дейности). 

Задължение на всяка от секциите на ТК Станев и приятели е да организира между 3 и 6 
събития годишно (изложби, концерти, четения, експертни консултации, дискусии, курсове и 
други), като използва залата на ДСБ Русе и кани за участие под формата на дарение 
членове на сДБ-Русе или Демократична България обединение, както и изявени 
професионалисти от всички области от Русе и гости на града. Задължение на всяка от 
секциите е да публикува прес-съобщения за своите събития и да ги разгласява широко чрез 
интернет и социалните мрежи. 

 Създаване на тематичен клуб Русенска софтуерна долина 

Този клуб трябва да е в състав: Председател (ИТ експерт) и членове: юрист, икономист, 
архитект, машинен инженер, психолог, лекар, учител и секретар. 

Задължение на ТК Русенска софтуерна долина е да координира действията по реализация 
на едноименния проект и да представя чрез прес-съобщения, интернет и социалните мрежи 
развитието на този проект. 

6.2. Действия за Етап 1 (периода 2020 – 2021г.) 

В рамките на етап 1 се извършват следните действия: (1) Реализация на предизборната 
кампания; (2) Реализация на дейностите на ТК Кметство в сянка; (3) Реализация на 
дейностите на ТК Станев и приятели; (4) Реализация на дейностите на ТК Русенска 
софтуерна долина; (5) Разработване на планове на дейностите от Етап 2 и Етап 3. 

 

 

Всички действия на ДСБ-Русе ще бъдат провеждани под мотото: 

 

Професионализъм, Честност, Почтеност, Прагматизъм ! 

 

 


