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„Панорама“, БНТ – 14.05.2021 г. 

 

Етикет на записа:  медии, вечерно телевизионно предаване, дискусия в „Панорама“ 

 

Дата на излъчване: 14.05.2021г. 

 

Основна тематика: случващото се в 44-ия парламент 

 

Допълнително засегнати теми: априлските избори, бъдещите избори, потенциални 

политически коалиции 

 

Участници: 

Бойко Василев: пол – М, професия/занимание – журналист, ТВ водещ, образование – 

висше, облекло – официално 

Любен Дилов-син: пол – М, професия/занимание – журналист, политик, медийна личност, 

образование – висше, облекло – официално 

Тошко Йорданов: пол – М, професия/занимание – ТВ сценарист, политик, образование – 

висше, облекло – официално 

Крум Зарков – пол – М, професия/занимание – политик, образование – висше, облекло – 

официално 

Ситуационен комплекс: телевизионно студио с бюро във формата на полукръг и столове 

за гостите и водещия; водещият Б.В. седи в единия край на бюрото, с лице към гостите си; 

срещу него седят Л.Д., Т.Й. и К.З. на разстояние един от друг; 

 

Ситуационна тоналност: (определя се по скалата на Ризел-Тарасов-Лендел (Леонтьев, 

Сорокин, Тарасов 1977, 194; Виденов 1979, 30) 

Тоналността в избрания сегмент е служебна, на моменти фамилиарна. 

Транскрибирал: Илина Славова, специалност „Реклама и публична комуникация“ 

ФЖМК 

 

Дата на транскрипцията: 22.05.2021г. 

 

Продължителност на транскрибирания откъс: 6 минути (от 22:03 до 28:00) 

 

Линк към записа в интернет: https://www.youtube.com/watch?v=n1cByGNe-h8&t=2230s 

 

Транскрибиран текст: 

https://www.youtube.com/watch?v=n1cByGNe-h8&t=2230s
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Б.В.: тук му е мястото да кажа добър вечер на Тошко Йорданов [–] 

Т.Й.: добър вечер [–] 

Б.В.: [–] той е заместник-председател на партия има такъв народ (сочи Т.Й. с ръцете си) и 

беше председател на  парламентарната група в краткотрайния / парламент 

 

Т.Й.: (потърква долната си устна с лява ръка и прави жест към водещия с нея) така е 

да (отмята с ръка и продължава да пипа долната си устна) 

 

Б.В.: така / ааа / вие всъщност съжалявате ли че този парламент / аааа го прекратихте 

вие (държи ръцете си отворени върху бюрото) защото всъщност вие го прекратихте [–] 

 

Т.Й.: (скръства ръце върху бюрото и с обляга върху тях) [–] изобщо не съжалявам 

извиняай че ви прекъсвам щото това което слушам в момента е доказателство  що тоя 

парламент тряаше да бъде прекратен (камерата показва К.З., който гледа Т.Й.) Любо 

съжаляам но каза (поглежда Л.Д.) един куп лъжи от началото до края // 

 

Л.Д.: една ми кажи (вдига показалец и поглежда към Т.Й.) една 

 

Т.Й.: веднага почвам / зелената сделка не била на гърба на герб извиняй Любчо (поглежда 

към Л.Д.) знаеш ли кога беше крайния срок за приключване на преговорите и за изискане 

на отстъпки за България за повече пари за отлагане на затварянето на КОЕ имаш ли 

представа (гледа към Л.Д.) 

Л.Д.: къде във програмата на има такъв народ  [–] 

Т.Й.: имаш ли представа кога ми кажи (гледа Л.Д. и клати глава) [–] 

Л.Д.: [–] много добра много добра представа имам 

Т.Й.: [–] кога кога 

Л.Д.: къде в програмата / [–] 

Т.Й.: [–] кога беше крайния срок / за преговорите с европейския съюз // 

Л.Д.: те не са затворени 

Т.Й.: [–] кога беше бе човече 

Л.Д.: [–] ма те не са затворени / няма краен срок  / те не са затворени няма краен срок 
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Б.В.: (поема си въздух и посочва Т.Й. с ръка) 

Т.Й.: краен срок / ъъ срока беше края на миналата година / две и двайста 

Л.Д.: [–] въпросът не е (разтваря ръце върху бюрото) 

 

Т.Й.: [–] имаше държави в европейския съюз които издействаха много по-добри условия 

за зелената сделка / после / мажоритарните избори (затваря очи и въздъхва) / вътре е такъв 

цирк в тоя парламент / хора от герб (поглежда Л.Д. и го посочва с лявата си ръка) не ти 

твои колеги викаме пичове защо предлагате тва кат знаете че за един месец няма да 

стане (върти глава към Л.Д. и към К.З.) в тоя парламент нямаше идиот който да си мисли 

че ше изкара повече от един месец / ако е имало искам да му знам името защото това е как 

да кажа медицинско / трябва се документира (потупва бюрото с длан) // 

Б.В.: ама защо вие ги отложихте за толкова далече във / бъдещето [–] 

Т.Й.: [–] не ги отложихме … / 

Б.В.: [–] и им поставихте такива условия // 

Т.Й.: [–] мажоритарните избори трябва да бъдат направени правилно / трябва да бъдат 

направени добре така че да не стане на едни следващи избори които са мажоритарни да 

скочат всички да каат колко са тъпи и колко са лошо направени / мажоритарните избори 

да се направят трябва да има / (потупва бюрото с пръсти на всяка дума) ясна 

информация какви хора живеят по страната защото / 

Л.Д.: [–] защото пропорционални трябва да са те не са актуализирани списъците от … 

Т.Й.: [–] не не е точно така от 231 многомандатни района да правите ги на 240 щот съм 

правил нещо такова преди 5 години / трябва да имаш около 30 000 гласа на един 

едномандатен район което означава че трябва да знаеш хората по семейства по улици и по 

номера къде са 

Л.Д.: точно така … 

Т.Й.: точно така тва може  да стане ясно като мине преброяването / защото в момента 

никой не е наясно какво е никой не знае колко хора живеят в чужбина никой не знае къде 

живеят в чужбина (поглежда Л.Д. и се обляга назад) / така че да се каже че тва може да 

стане за един месец (камерата показва Л.Д. който гледа Т.Й.) това е откровена дивотия и 

тоя парламент в конфигурацията във която беше да естествено че трябва да го прекратим / 

ние заявихме още преди какво заявихме още преди изборите че ние коалиции с герб бсп 

дпс вмро и другите там патерици няма да правим … 
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Б.В.: е с кой то / то не остана // 

Л.Д.: (смее се и намества очилата си) 

 

Т.Й.: (с длан към тавана) като не остана не остана / в крайна сметка българският 

избирател ще избере в минал / в миналия парламент за малко не остана в следващия ще 

видим кво ще се получи // 

 

Б.В.: а за малко / за трийсетина гласа // (прави жест с лявата си ръка и поглежда нагоре) 

Т.Й.: така е миналите избори не бяха честни / просто не бяха честни // 

Л.Д.: (поглежда към Т.Й.) вие сте първата политическа партия която казва че не са били 

честни миналите избори // 

Т.Й.: не тва го казва всеки един нормален български гражданин ти ако си ходил на тия 

избори да глеаш кво става … [–] 

Л.Д: [–] абе дали съм ходил за разлика от вас аз бях на терен през цялото това време … 

Б.В.: [–] добре ааа … 

Т.Й.: [–] какво значи за разлика от вас // 

Л.Д.: е ми нямахте кампания тва значи (отпуска и събира длани върху бюрото) нямаше ви 

никъде 

 

Т.Й.: кампанията ли е ходене на терен Любо или (потупва с пръсти бюрото) … 

Л.Д. ами да там е среща с хората които се … 

Т.Й.: [–] и кампанията ли е  правене на избори когато … 

Л.Д.: [–] да … точно тва е 

Т.Й.: [–] когато се дописват / ааа случайни граждани  когато ааа шефа на камисията слага 

хартиената бюлетина така наречения печат … 

Л.Д.: [–] (поглежда Т.Й.) ама ако беше ходил / ако беше ходил щеше да видиш че не е 

така // 
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Т.Й.: (поглежда Л.Д.) не опа / първо съм ходил второ съм го снимал трето моа ти изпратя 

и видео … (камерата показва Л.Д., който гледа към водещия) 

Б.В.: добре … 

Т.Й.: така че не се изказвай неподготвен 

Б.В.: добре / ще правим избори (сочи с дясната си ръка към Т.Й. и го гледа) докато вие 

съберете 121 [–] 

Т.Й.: [–] не съм казал такова нещо казах само че ние заявихме преди изборите че коалиции 

с партиите на статуквото няма да правим … 

Б.В.: а с кого // 

Т.Й.: и е крайно време / с някой който не е от партията на статуквото … (клати глава) 

 

Б.В.: [–] тоест демократична България (вдига палец нагоре) // 

Т.Й.: крайно време е / тва ще видим на следващите избори не съм казал че ще правим 

коалиция със тях в момента 

Б.В.: да … 

Т.Й.: говоря за предните избори / за предните избори заявихме че партии с партиите от 

статуквото няма да правим коалиции / крайно време е в тая държава партиите квото кажат 

/ преди избори да правят тва същото нещо след избори // 

Б.В.: добре представете си че стане нещо подобно на това (сочи Т.Й.) / че пак не ви стигне 

за малко // 

 

Т.Й.: (обляга се на стола и скръства ръце на гърдите си) ами … 

Б.В.: какво правим тогава // 

Т.Й.: ние коалиции с герб бсп (поглежда К.З.) и дпс няма да правим // 

 

К.З.: престанете да ни слагате в този списък (поглежда към Т.Й.) това е голяма грешка и е 

несправедливо 

 

Т.Й.: ами аз го казвам това защото в миналия парламент (Л.Д. се прокашля) по разни неща 

вие си гласувахте ан блок 
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К.З.: [–] в миналия парламент … 

Т.Й.: говоря 44-ия / в 44-ия … 

К.З.: [–] в миналия парламент ние направихме така че да … (поглежда Т.Й. усмихвайки се 

с длани, една върху друга върху бюрото) 

Т.Й.: а както и в 45-ия гласувахте по едно време заедно когато стааше дума да се излъчва 

Гешев в парламента за Лозан Панов и другите там си гласувахте дружно 

Б.В.: ааа … 

Л.Д.: дано влезе васил марешки че да могат да я направят веселин коалицията (подсмихва 

се) 

 

Т.Й.: така че аз имам право да … е Любо ся ако искаш да бъдеш … (поглежда Л.Д. и 

разтваря ръце) 

 

Л.Д.: еми не смешно е тва (поглежда към Т.Й. и ръкомаха) 

Т.Й.: с тъпи смешки … 

Л.Д.: (вдига показалец) една една една / ааа / аз не се може би бъркам но освен Иван 

Костов … 

 

Т.Й.: [–] бъркаш (подсмихва се, поглеждайки Л.Д. и скръства длани на бюрото) 

Л.Д.: не помна / чуй ме кво ше кажа / не помня друг да е имал абсолютно мнозинство // 

Т.Й.: ма ти защо си мислиш че трябва да имаме абсолютно мнозинство за да го направиме 

// 

Л.Д.: ами политиката е / в някаква степен тя е компромис различни хора имат различни 

мнения (Л.Д. ръкомаха към Т.Й., който се обляга на стола и почесва слепоочието си) не е 

нужно да правиш коалиция с герб не е нужно да правиш коалиция с бсп (посочва К.З.) … 

Т.Й.: [–] любо точно от тебе сега в тая посока не искам защото 

Л.Д.: [–] не … 

Т.Й.: защото ти направи коалиция с всички (ръкомаха и гледа Л.Д.) … 
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Л.Д.: да нормално (поглежда Т.Й и клати глава) 

Т.Й.: с всички всички … 

Л.Д.: е с всички не съм винаги … 

Т.Й.: и ако си спомняш напуснахме гергьовден щот тръгна да правиш коалиция със сдс 

без да питаш дългия никога не е бил във Гергьовден / не е бил член на Гергьовден (Л.Д. 

въздъхва) там бяхме сценаристите / има едно отворено писмо мога да го извадя да ти го 

припомна 

Л.Д.: не много добре … 

Т.Й.: нали го знаеш така че малко да се придържаме (прави жест) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


