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ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА 49ия КОНГРЕС НА БСП

БСП  АЛТЕРНАТИВАТА ЗА БЪЛГАРИЯ
На 28 октомври 2017 г.
в зала 1 на Националния дворец
на културата се проведе Третото
заседание на 49-ия конгрес на
Българската социалистическа
партия. То бе свикано по решение
на Националния съвет на БСП на
основание чл. 31, ал. 2 и ал. 9 от
Устава на БСП.
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Заседанието на 49-ия конгрес
на БСП бе открито от Корнелия
Нинова, председател на НС на
БСП. Ръководството и работните органи на конгреса - секретариат, Мандатна комисия, Комисия
по жалбите и молбите, Комисия по
избора, преброители и други - са
избрани на неговото първо заседание на 7 и 8 май 2016 г. Съгласно уставните норми те продължават работата си. По предложение
на делегатите и след гласуване в
съставите на работните органи
бяха направени изменения и
допълнения.

По решение на ръководството
на конгреса първата част на заседанието бе ръководено от Валентина Богданова - делегат от
София, а втората част - от Валери
Жаблянов - делегат от Перник.
При обсъждането на предложения от НС на БСП проект на
дневен ред на заседанието на
конгреса Валентина Богданова

ДНЕВЕН РЕД
НА ЗАСЕДАНИЕТО
НА 49-ия КОНГРЕС НА БСП
на 28 октомври 2017 година
1. БСП - АЛТЕРНАТИВА ЗА
БЪЛГАРИЯ
Докладва: Корнелия Нинова
2. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
БЪЛГАРИЯ
Докладва: Сергей Станишев
3. БЮДЖЕТ 2018 - ИКОНОМИКА, ДОХОДИ, СПРАВЕДЛИВОСТ
Докладва: Драгомир Стойнев
4. УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЕЛЕГИРАН ПРЕДСТАВИТЕЛ В
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БСП
Докладва: Румяна Сидерова
информира, че в ръководството е
постъпило предложение от Комисията за провеждане на избор на
национални органи на БСП за
включване в него на точка за
утвърждаване на делегиран член
на Националния съвет на БСП.
Ваня Добрева - делегат от район
“Красно село” в София, предложи
в дневния ред да се включи и нова
точка, свързана с промяна на чл.
16 на Устава на БСП, който регламентира прекия избор на председателя на БСП.

е внесен проект на документ, той
се съгласи обсъждането на неговото предложение да стане в
рамките на същинската дискусия
по документа. Предложенията по
дневния ред бяха гласувани по
реда на тяхното постъпване, при
което беше подкрепено това за
включване на точка за утвърждаване на нов делегиран член на НС
на БСП и бе отхвърлено предложението за включване на точка за
промени в Устава на БСП. С 578
гласа “за”, 1 - “против” и 19 “въздържали се” дневният ред на
заседанието бе приет.

След кратка дискусия делегатите утвърдиха Регламента и
Ориентировъчната програма за
работата на заседанието на конгреса. Единодушно бяха приети и
предложените състави на:
Комисия по Политическата
резолюция “БСП - алтернатива
за България”, с председател
Корнелия Нинова;
Комисия по Политическия
документ “Председателството на
Европейския съюз - възможност
за България”, с председател
Сергей Станишев;
Комисията по Политическия
документ “Бюджет 2018 - икономика, доходи, справедливост”, с
председател Драгомир Стойнев.

В подкрепа на това предложение се изказа Чавдар Георгиев делегат от Хасково, а противно
мнение изразиха Валери Иванчев
- делегат от район “Младост” в
София, и Филип Попов - делегат
от Видин. Проф. Румен Гечев делегат от район “Студентски” в
София, предложи да се редактира
смислово заглавието на точка 3 от
дневния ред. След обяснението на
водещата, че по тази точка вече
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БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Е ОПОЗИЦИЯТА. ТРЯБВА ДА БЪДЕ
АЛТЕРНАТИВАТА!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА
председател на НС на БСП
Уважаеми другарки и другари, делегати,
Уважаеми коалиционни партньори,
Ваши Превъзходителства,
Скъпи гости,
уважаеми журналисти,
Добре дошли на заседанието на 49-ия конгрес на
Българската социалистическа партия!
В последните
седмици имаше
много въпроси за
това защо свикваме заседание сега?
Дори се внуши, че
този конгрес е
извънреден. Няма
нищо извънредно в
това заседание.
Съгласно чл. 31 в
нашия Устав конгресът е постоянно
действащ орган и
заседава не помалко от веднъж
годишно. В неговите правомощия е
да обсъжда актуални политически
въпроси и да приема платформи,
програми и други
документи, както и
да определя насоките на парламентарната дейност
на нашата група.
Има ли толкова важни и актуални политически въпроси, които да се нуждаят от обсъждане
във върховния ни орган?
Да!
За пръв път България е председател на Съвета
на Европейския съюз. Това е възможност страната
ни да бъде не само домакин, но и активен участник
във вземането на решения за бъдещето на Европа.
Ние декларирахме, че ще подкрепим правителството за председателството при едно условие, обаче.
Че приоритетите на това председателство бъдат
изготвени в парламента, от всички парламентарно
представени партии и в национално съгласие. Г-н
Борисов прие това условие и, разбира се, не го
изпълни.
Обществото ни не беше ангажирано в смислен
дебат как да продължи да се развива Европейският
съюз и какво е мястото на нашия национален
интерес в общите европейски интереси. Правител-

ството сведе Председателството до техническа
подготовка, но не и до политики. Нашият Национален съвет излъчи преди 4 месеца екип, който да
подготви позиция. Днес я представяме на вашето
внимание. Нека я обсъдим, да чуем мнението на
цялата партия и след това да ангажираме българските граждани в
дебат по този така
важен за България
и за живота на всеки един от нас
въпрос.
Втората тема
е „Бюджет 2018“.
Някои казват: не е
работа на опозицията да прави бюджет; бюджетът се
прави от управляващите. Вярно е.
Бюджет се прави от
правителството, но
е работа на опозицията да представи
своята алтернатива.
Ние сме поемали
ангажименти и сме
длъжни пред онези
почти 1 милион
българи, които ни
подкрепиха, да спазим обещанията си. Работата на управляващите е
дали ще се съобразят с нашата алтернатива, или
ще я отхвърлят автоматично, само защото е предложена от опозицията. Това е тест за тяхната
политическа зрялост или политическо високомерие
и самодостатъчност. Този дебат по бюджетната
политика, както каза Румен Гечев, трябва да се
изнесе и извън пленарната зала, извън дребнотемието и парламентарните скандали, и да потърсим
обществена подкрепа и енергия за промяна.
Свикахме това заседание, за да отговорим и на
онези политически анализатори, социолози, граждани, които имат мнение: да, БСП е опозицията, но
все още не е алтернативата. Дори наши партийни членове казват: ще има предсрочни парламентарни избори, но партията не е готова, защото няма
управленска алтернатива. Каква по-ясна заявка за
това как виждаме бъдещо управление от една
бюджетна политика, в която не просто предлагаме
сметки, а залагаме промяна на модели на функциониране на цели системи в България. Разбира се,
един бюджет не покрива цялостната ни визия за
Информационен бюлетин на НС на
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алтернативност, но е важна стъпка в тази посока.
Имаше и критики, че ръководството на партията
се е изолирало, че трябва да ангажира структурите
и повече хора във вземането на решение. Ние
отчитаме това мнение и свикахме това заседание,
в което участвате вие – представителите на партията от цялата страна. Нека чуем какво мислят
нашите членове, нека чуем какво мисли партията
по важни за държавата и за Българската социалистическа партия въпроси.
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Уважаеми другарки и другари,
На конгреса през май 2016 г. и на заседанието
му през февруари 2017 г. ние приехме да подготвим лява алтернатива на дясната политика на
ГЕРБ. И сме го направили. Предлагали сме различни
решения в определени сектори и убедени, че сме
прави, повтаряме - ние сме алтернативата! Не
мислите ли обаче, че е по-важно не как се самооценяваме ние, а как ни оценяват нашите сънародници. Защо се усилват гласовете на онези, които
мислят, че всички политически партии са еднакви?
Чували сте ги и вие във вашите села и градове. Защо
расте апатията у народа ни и намалява вярата, че
нещо може да се промени? Пропастта между народ
и политическа класа се увеличава. И колко трябва
да чакаме, за да осъзнаем, че това е огромен риск?
Не за собственото ни оцеляване като партия, а за
функционирането на държавността, за преставителната демокрация и за принципите, залегнали в
Конституцията на Република България.
Вижте какво се случва в Европа – недоволството
срещу политическото статукво роди крайни, роди
националистически формации. Някои от тях влязоха
и в парламентите на редица европейски държави.
Можем ли ние като партия да заявим, че битката
с ГЕРБ по оста ляво-дясно е задължителна,
абсолютно задължителна, но вече не е достатъчна. ГЕРБ като управляваща партия в последните 8 години е еманация на модел, който е
резултат на политическите грешки на всички партии,
участвали в управлението на страната в последните
години на прехода. Можем да останем и на равнището на партийните си противоборства само с ГЕРБ.
Но можем и първи да бъдем държавниците, да
бъдем визионерите, които да погледнем по-далеч
и да кажем:
преходът беше сгрешен,
разбираме го и искаме да променим това
Защото в резултат на грешни политики, на задкулисие, на лични интереси и корупция в тези години
на прехода, изчезваме като народ.
Ние се намираме в демографска катастрофа.
Само за една година, изминалата, сме намалели с
51 925 души. Увеличиха се неравенствата. Хората,
живеещи в тежки материални лишения през 2016 г.,
са 2 460 000. А само за две години са се увеличили
с нови 100 000 души. Отваря се ножицата между
доходите на 20-те процента най-богати и 20-те найбедни. От 6,1% през 2012 г., през 2016 г. тя вече
е 7,9%. Висококачествено и своевременно медицинско обслужване не могат да си позволят една трета
от нашите сънародници. Делът на неграмотните
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достига критични за страната ни нива. Всяка година
отпадат по 19 000 ученици. В това време между
10 и 15 млрд. лева се присвояват от паралелната
държава и сме първи по корупция в Европейския
съюз.
Разбира се, че тези проблеми са натрупвани в
годините. Народът ни не е доволен от живота си и
рано или късно ще изрази това недоволство. То ще
изригне. За да не позволят това да се случи, ГЕРБ
прибегнаха до нещо изключително опасно. Посегнаха на основни човешки права, на принципите на
правовата държава, на европейските ценности и на
ценностите на демокрацията – свободата да мислиш
различно. Те заклеймяват с думите: клеветник, убиец,
мракобесник. Ако задаваш неудобни въпроси и
търсиш истината, ти изстива столът, уважаеми
журналисти. Позволяваш си да критикуваш властта,
значи си хлебарка, която трябва да бъде смачкана
– цитирам. Искаш да гласуваш свободно за някой
различен от управлението, спира ти се обядът от
социалната кухня, във Вълчи дол, например. Искаш
да кандидатстваш за държавна служба – само ако
станеш преди това член на ГЕРБ. Ще получиш
обществена поръчка само ако си от приближените
фирми на властта. Искаш да разкриеш корупция на
управляващите – това вече може и да е престъпление. Защото корупцията е обект на национална
сигурност, на оградата с Турция, например. А ако
упражниш законното си право на протест или искаш
да защитиш живота си, ти си узурпатор и правиш
държавен преврат.
Другарки и другари, и българи, извън тази зала,
Това е ново, модерно робство. То не идва отвън,
то се прави тук, от партия ГЕРБ, която си присвои
държавата. Този модел има своите съюзници и той
ще се самовъзпроизвежда. Той се подкрепя от
различни организационни структури на обществото,
от бизнес структури, които предпочитат да се договорят и да защитят интереса си сега и на парче,
без визия какво ще коства това на България като
държава. Този модел се подкрепя от една администрация, назначена по партиен принцип и се използва безскрупулно за печелене на избори, за всяване
на страх и държане в зависимост.
Масово се внушава – няма алтернатива, народът
не харесва тях, но и нямало алтернатива. А когато
такава се появи, какво се случва? Срещу нея се
хвърля цялата държавна машина и сериозен медиен
ресурс, за да бъде тя дискредитирана. Чрез политическо инженерство управляващите създават фалшиви алтернативи на временни партии, които обират
народното недоволство, а след влизането си в
парламента се договорят и крепят правителството.
Общественият дебат се измества към дребнотемие
и жълти новини, които убиват сериозния разговор
за алтернативната политика. Елемент от този модел
е заличаването на опозицията. Това минава през
опита тя да бъде приобщена и нахранена. Но ако
не се поддаде, се преминава към разбиването и
обезличаването й. Имитират се реформи – съдебна,
здравна и образователна. Винаги представени като
социална политика за увеличаване на средствата в
тези сектори, но всъщност е предпоставка за увеличаване на кражбите в тези сектори.
Ние не просто трябва да предложим лява
алтернатива на дясната ГЕРБ. Това е задължи-
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телно. Но ние имаме вече по-висока цел – да
освободим държавата и народа си от веригите, в които ги държи една партия и ги употребява, за да се възпроизвежда. Нека този
народ да бъде свободен да избира когото иска.
Може да не хареса и нас, може да не ни избере
и нас. Но да бъде свободен! Няма да стане изведнъж. Няма да е лесно. Но трябва да започнем
с първите стъпки. Тази алтернативност вече не е
въпрос само на противопоставяне на партийни платформи. Това вече е въпрос на държавност и е въпрос
за държавници.
Да започнем стъпка по стъпка
Кое държи хората в зависимост?
Едното е бедността. Ето защо поставяме на
първо място въпроса за неравенствата. Първа
стъпка към тяхното преодоляване е различна от
досегашната данъчна система с необлагаем минимум и прогресивна скала за облагане на доходите.
Към юни 2017 г. от всички осигурени 2 829 626 души
получават среден месечен облагаем доход от 672
лв. А 8600 души получават доход от 25 101 лв.
месечно. Осем хиляди срещу два милиона и осемстотин хиляди. Или над 37 пъти е разликата между
най-богатите и най-бедните в България. Разбира се,
нашите опоненти веднага ни заляха с клишето
„социалистите искат да взимат от богатите и да
дават на бедните“. Не, уважаеми опоненти. Социалистите искаме справедливост, искаме солидарна
отговорност от членовете на едно общество, за да
можем всички да гарантираме неговото развитие в
бъдеще. Прогресивни данъчни системи има в много
европейски държави, да не ги изреждам всички –
в Германия, във Франция. По-важно е, че от нашето
предложение 2 850 000 работещи българи ще плащат по-малко данъци, а приблизително 100 000
души – повече. Един милиард лева ще останат у
хората, които чрез потреблението, а оттам и чрез
косвените данъци, ще допринесат за икономическия
растеж и за приходите в бюджета.
Втората причина един народ да бъде държан и
манипулиран е неграмотността. Ето защо трябва
да променим и модела, по който се финансира и
функционира образователната ни система. Разбира
се, това са първи стъпки, това изисква много сериозна, дългосрочна и последователна политика. Но
ние предлагаме моделът парите следват ученика да
бъде отречен. Той принуждава директорите да водят
фиктивно присъствие на ученици, за да си спасят
училището от закриване. Те не са виновни. Виновна
е системата, която ги принуждава да го правят.
Предлагаме смяна на този модел, както и практиката един учебник по един предмет за един клас
и знаем срещу какво се изправяме. Знаем го, нали?
Вече сме го изпитвали на гърба си. Срещу какви
огромни финансови интереси, срещу какъв натиск
това да не се случи, но вярвам, че няма да ни
разколебаят и ще стоим единни на тази позиция.
За да може нацията ни да се развива, тя трябва
и да е здрава, но днес и здравето е търговска
стока. Всяка година различни правителства увеличават парите за здравеопазване и резултатът е, че
то е все по-недостъпно и по-скъпо. Значи има нещо
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сбъркано в модела. Ние го виждаме в това, че
болниците са търговски дружества. Ръководствата
на болниците са принудени да мислят първо за
баланса си, а след това за пациента и здравето му.
Не можем и тях да обвиняваме. Те са принудени от
системата, която сме измислили ние, политиците.
Има мнения, че много се краде в болниците. Нека
виновните да бъдат наказани, но не може ненаказаната кражба да бъде причина за наказване на
българските граждани, за закриване на държавни и
общински болници. Къде да отидат да се лекуват
тези хора? Нека не търгуваме със здравето и
болниците да не са търговски дружества, а лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения (ръкопляскания). И тук, другарки и другари, знаем срещу
какво се изправяме, нали? Срещу какви и колко
силни икономически лобита в частното здравеопазване. Също вярвам, че това няма да ни огъне. Много
пъти сме записвали на книга “здравето не е стока”,
но досега не направихме реална стъпка да го
докажем. Нека го направим със съзнанието за
всички рискове, които поемаме, и за страшния
отпор, който ще получим.
Не само в Европа стои въпросът за двете скорости. В България отдавна живеем на две скорости. Безработицата в Северозапада – Видин е
16,5%, във Враца е почти 14%, а в София е 3,9%.
Средната заплата в Северозападния регион е 830
лв., а в София – 1400 лв. Безработицата и ниското
заплащане са причина за миграцията, демографската криза и обезлюдяването на цели региони. Като
добавим към това и сгрешения модел на финансиране на общините по партиен принцип с допълнителни средства, с постановления на Министерски
съвет, картината става изключително тревожна. Ето
защо предлагаме и целенасочена държавна политика към местната власт, и създаване на нарочен
фонд за Северозападна България и Странджа–Сакар.
За целия бюджет имаме отделна точка в дневния
ред. Колегите ще докладват и тогава ще дискутираме. Те ще представят всичко в подробности и по
сектори – икономика, социална политика, сигурност.
Аз просто се опитах да се спра на няколко от
акцентите, които характеризират нашата алтернативност. Това не е просто различен бюджет от този
на ГЕРБ, това е
РАЗЛИЧНА ВИЗИЯ
ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
Но само с думи няма да стане. Трябват и реални
действия.
Средството за постигане на тази визия е свалянето на ГЕРБ от власт, предсрочни избори,
мобилизация да ги спечелим и да я реализираме
в управление (бурни ръкопляскания). Една от
стъпките за това е вот на недоверие на кабинета
Борисов 3 (бурни ръкопляскания). Предлагам конгресът да обсъди и реши кога БСП да проведе
разговор с другите парламентарни партии и да внесе
вот на недоверие към кабинета. Ние, от парламентарната група, сме готови да изпълним това решение, ако го вземе конгресът.
Информационен бюлетин на НС на
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Знам, че веднага ще се намерят политически
анализатори и говорители, които да внушат, че БСП
иска да злепостави България по време на Председателството на Европейския съюз. Но тук ще си
позволя да цитирам президента Радев, както каза:
„Това Председателство не може да е омерта, която
да гарантира спокойствието отвътре и легитимация
отвън.”
В навечерието на Председателството българският премиер Борисов е изключително активен на
външнополитическата сцена. Това е прекрасно за
България. Но резултатна ли е тази активност? Какво
носи тя на България и какво носи на Европа?
Тя започна с амбициозната заявка за посредничество между Турция и Европейския съюз. След
совалката на премиера Борисов между Анкара и
Берлин напрежението не само че не намаля, а
ескалира до открити заплахи между двете столици.
Германия заплаши да изтегли своите военни от
Инджерлик и предупреди, че може да се замразят
преговорите за членство на Турция в Европейския
съюз. А президентът Ердоган отговори, че ако Европа
продължава по този начин, никой европеец където
и да било по света, няма да може да ходи по улиците
и да е в безопасност. И посредникът, някои от
нашите другари го нарекоха „носителя на мира“, се
сниши (ръкопляскания).
След това нашият премиер се нае да посредничи
между Вишеградската четворка и останалите държави от Европейския съюз по въпросите на миграцията.
Прояви отношение към срещата в Прага – браво.
Разговаря с канцлера Меркел. И резултатът от това
посредничество не закъсня. Виктор Орбан, подкрепен от Полша, Чехия и Словакия, заяви в Будапеща,
че не приема силовото налагане от Европейската
комисия на квоти и отказва да приема не само
мигранти, но каквито и да било други заповеди от
Европейския съюз. И българският посредник се
прибра в София тихо и кротко.
Да погледнем посредническата роля на Борисов
на Балканите. След подписването на договора с
Македония, който и ние подкрепихме, премиерът се
зае да посредничи пред ВМРО-ДПНМ за подкрепата
му и заяви: „Имам среща с Никола Груевски, с него
сме заедно в едно политическо семейство в ЕНП,
седим заедно в Брюксел. Истински ще съм щастлив
да го убедя да ни подкрепи.“ ВМРО-ДПМН не само
че не подкрепиха този договор, но след тази среща
поискаха референдум. И отново посредникът се
прибра.
Основните усилия на правителството ни са съсредоточени върху влизането в Шенген и чакалнята на
еврозоната. Но и тук като че ли българският премиер удари на камък, и то сред приятелите си.
Германският министър на вътрешните работи заяви,
че не вижда възможност за влизането на България
в Шенген. Канцлерът на Австрия, каза, че е безразсъдно предложението България да влезе в
Шенген. А министър-председателят на Холандия се
противопостави на това влизане в Шенген.
В същото време на тази политическа активност,
но без резултат, няма ясна визия на правителството на България по кой от петте сценария, предложени в „Бялата книга“ на г-н Юнкер,
ще се развива Европа? Къде е мястото на
България в тази Европа? За излизането на
Великобритания от Европейския съюз разбрахме от
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премиера единствено, че разводите са скъпо нещо
и страдат децата. Но разбра ли българското общество как ще се отрази този развод на България?
Намаляването на бюджета на Европа след излизането на Великобритания за сметка на какво ще
бъде? Може би на кохезионната политика? Ако бъде
така, българското правителство готово ли е да
увеличи дела на публичните инвестиции в икономиката от националния бюджет, за да компенсира
намалението на евросредствата по кохезионната
политика? Ако не го направи, това как ще се отрази
на икономическия растеж?
И още редица много важни въпроси, които изискват държавническа и дългосрочна визия от национален интерес, за която няма и дума от правителството на Бойко Борисов.
Уважаеми другарки и другари,
Това е външна политика на пиара, на снимката,
на снишаването и послушанието пред по-силните.
През това време се хвърля енергия и средства
Българската социалистическа партия да бъде представена като антиевропейска партия. Нека видим
защо. На какви факти почива тази манипулация на
общественото мнение, най-силно проработила в
предизборната кампания за 44-ото Народно събрание.
На най-високите си органи – конгрес и Национален съвет – БСП взе решение да изразим следните
позиции: Против подписването на СЕТА. За сваляне санкциите срещу Русия. Против „Европа на
две скорости“. За еднакви стандарти при храните.
Като председател на партията изразих тези позиции
по следния начин. Българският народ е равноправен
с другите европейски народи. Вие не сте ни началници. Санкциите срещу Русия трябва да паднат. Ще
направим така, че България да бъде пълноправен
партньор, а не втората скорост на Европа. Не сме
второ качество хора, за да ядем второ качество
храни (бурни ръкопляскания).
Или ще променим Европа, или ще я
загубим като цивилизационен избор
защото заради вашите десни правителства, заради
вашата бюрократична дясна политика Европейският
съюз е в това състояние. И какво стана? Веднага
десните партии в Европа в лицето на генералния
секретар на ЕНП г-н Лопес, който специално дойде
в България да ни обърне внимание, и дясната ГЕРБ
определиха тези изказвания като антиевропейска
позиция и започна голямата обработка и манипулация на общественото мнение, че БСП е антиевропейска партия. Вижте поведението на десните лидери в Европа, а и тук. Щом сте против дясното
управление на Европа, значи сте против Европейския съюз. Не ви ли прилича на познатото от
българската действителност „щом сте срещу нас,
значи застрашавате националната сигурност“. Дясно
и мислене, и говорене.
Минаха изборите и какво се случи от нашата уж
антиевропейска позиция? Тези десни лидери, уважаеми другарки и другари, започнаха да повтарят
това, което ние говорихме в кампанията. Ето как от
някои от нашите тези направиха европейски кампании.
По темата „Двойни стандарти в храните“, за което
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преди 5 месеца казвахме, че не сме второ качество
хора, за да ядем второ качество храни и ни нахокаха, днес г-н Юнкер заяви: „Не може в Европа да
има две класи потребители. Не става въпрос за вкус,
а за достойнство.“
По темата “За две скорости” и че не искаме да
сме в задния двор на Европа, изразена от нас,
Доналд Туск на церемонията по случай 60-годишнината на Римските договори заяви: „Европа като
политическо образувание или ще бъде единна и
няма да се разделя, или изобщо няма да я бъде.“
Същото.
Днес вече и премиерът Борисов споделя нашата
теза от кампанията, че искаме да сме равни на
другите европейски народи и заяви: „Нашият глас
трябва да е равен на германския.“
Искането ни за свалянето на санкции срещу
Русия също беше заклеймено като тежко антиевропейско поведение, което ще изведе България от
Европа. Месеци по-късно европейски лидери споделяха - г-жа Меркел в Русия пред г-н Путин: „Русия
е важен наш партньор“; г-н Макрон: “Нито един
важен проблем в света не може да бъде решен без
Русия.“ На среща в Москва г-н Орбан заявява:
„Русия по никакъв начин не е заплаха нито враг на
Унгария.“ На среща между г-н Путин и г-н Ципрас,
последният заяви: „Гърция и Русия имат голямо
бъдеще. Наш стратегически избор е да укрепваме
връзките с Русия.“
Какъв е изводът? Когато лява партия изрази едни
и същи позиции по тези въпроси, това е антиевропейско поведение. Когато десен политик ги повтори
след 6 месеца, това е европейско визионерство
(ръкопляскания). Когато защитаваш твърдо националния интерес на Родината си и достойнството на
народа си, значи си против Европа, а когато се
снишаваш и слушаш, си достоен европеец. Изводите
оставям на вас.
Отговорът на нашата визия за бъдещето на
Европа и мястото на България в това бъдеще ще
дадем днес. За това ще говорим повече по втора
точка. Аз бих искала само да поставя акцентите
върху
НАШАТА ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА
Първо. Европейският съюз – пълноценен социален съюз. Европейският социален модел не е за
продан.
Второ. България в ядрото, а не в периферията
на Европейския съюз.
Трето. България – активен участник, а не
пасивен слушател на европейската сцена.
Четвърто. Европейският съюз на заличаване на
неравенствата между държавите членки.
И пето, Европейският съюз, в който Западните
Балкани имат ясна европейска перспектива.
Този доклад ще бъде представен от др. Сергей
Станишев, но бих искала, уважаеми делегати, да ви
информирам, че Националният съвет номинира
др. Сергей Станишев за президент на Партията
на европейските социалисти (ръкопляскания) и
предлагам конгресът също да потвърди и издигне тази номинация днес (ръкопляскания). Ще го
чуете във втора точка, където ще представи нашата
позиция на Европа. Сега
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ДА ПОГОВОРИМ ЗА ПАРТИЯТА
Последната година и половина БСП спечели
президентски избори. След последните парламентарни избори групата на “БСП за БЪЛГАРИЯ” освен
че удвои своите народни представители като брой
и сериозно СЕ обнови. 46 са народните представители, за които това е първи мандат, а 24 са
народните представители до 40-годишна възраст.
Подобрени са организацията и комуникацията
между ръководството, партийните структури, народните представители, кметовете и общинските съветници на БСП. Свидетелство за това са и редовните
отчети, които се получават от организираните приемни на нашите депутати, заедно с общинските
съветници и партийните структури по места. За
последната една година са проведени повече приемни дни на народните представители, отколкото за
предишните 4 години и затова не спомага само поголемият брой на депутатите в парламента, а и
тяхната активност. Благодаря на всички за това
(ръкопляскания).
Добрата координация между хората по места си
пролича и при кампанията на БСП за изобличаване
на порочните схеми на ГЕРБ в различните общини.
След обявяване на кампанията “Не на страха”, все
повече хора се обръщат към БСП с информация и
молби за съдействие.
Възстановена беше съвместната работа на ръководството на партията с кметовете социалисти. Бяха
организирани редица срещи с нашите представители в местната власт, където дискутирахме техните
проблеми, възможностите за решаване. Беше обсъдена подготовката за местни избори и изготвяне на
изцяло нов Закон за местна власт и местно самоуправление.
Направихме актуален към 2017 г. преглед на
състоянието на основните партийни организации.
Изготвена е актуална паспортизация на абсолютно
всички общини и преглед на работата на общинските съветници по места, която се съхранява на
електронни носители.
Една от най-успешните инициативи, които стартираха в началото на годината, е създаването на
Фонд „Политически инициативи“. Към този момент
са подадени над 50 проекта, като част от тях вече
са получили финансиране и са в процес на изпълнение. По този начин бяха стимулирани активността
и креативността в местните ни структури от отделния член на партията до областния съвет. Те поемат
инициативата с интересни предложения на местно
ниво и получават финансиране от централата. Показахме, че за нас организациите са най-важни,
защото са близо до хората и дейността особено в
посока разширяване влиянието на БСП трябва да
бъде подпомагана.
Специално внимание беше обърнато и на районите със смесено население, където нашите другари
полагат огромни усилия, за да наложат БСП като
основна политическа сила. Възстановихме основите
на истинска банка кадри, която е богатството на
партията и ние ще разчитаме и за в бъдеще на тези
хора. 10 пъти се увеличи броят на социалистите,
които са преминали през партийни обучения. За
първи път от 90-те години насам обучаваме новите
общински партийни председатели – 91 от тях са
минали вече през тези обучения. В момента тече
Информационен бюлетин на НС на
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обучение на над 300 общински съветници на пар- част от вас, които сега оспорвате този текст, тогава
тията, които са първи мандат такива и съм убедена, го подкрепихте, даже агитирахте във вашите парче голяма част от тези хора са нашите бъдещи тийни структури, че трябва да се приеме.
Кой е отстрелян от партията, другари? (ръкоплякандидати за кметове на местните избори.
скания) Ами никой. Всички, които твърдят, че са
Какво ни предстои? Провеждането на сериозен изгонени, са делегати на конгреса, членове на
Организационен пленум, в рамките на който освен Националния съвет, председатели и членове на
подробности по всичко вече посочено, ще си кажем комисиите и съветите към Националния съвет, сътруди нещата, които ни куцат, за да ги преодолеем и ници на парламентарната група и на депутатите.
да започнем отсега подготовка за местните избори. Какво не са? Не са единствено депутати! (ръкопляскания)
Уважаеми другарки и другари, колко от вас и от
Въпреки тази огромна организационна работа,
свършена в партията, въпреки спечелването на десетките хиляди социалисти, които представлявате
президентските избори след 11, мисля, поредни тук в цялата страна, работите безкористно за БСП
загуби, въпреки удвояването на парламентарната ни години наред, без да сте членове на Националния
група и активните позиции на БСП по всички важни съвет, сътрудници на групата, депутати, членове и
въпроси, в последните седмици в обществото се председатели на комисии и съвети в БСП? И колко
създаде впечатление за тежък разнобой между нас. от вас и хората, които представлявате, са смятали,
Заваляха внушения за разцепления на партията. че щом не са депутати, значи са изгонени, прокуИзказвания, че никога в историята си тя не е била дени и партията ще се разпадне? (ръкопляскания)
толкова разбита. Коя партия, другари? Кой е пар- Кажете в изказванията, спокойно и откровено спотията? Не лидерът, не ръководството, а членовете делете какво мисли партията по тези въпроси?
на партията (ръкопляскания)!
Вие сте техните Могат ли другарите ни, които не са вече депутати,
представители от цялата страна. Моля да споделите да вземат участие при формирането на решенията
с нас, с конгреса, да кажете на обществото извън на партията и действията на парламентарната грутази зала разцепени ли са организациите ни по па? Ако искат, да. Защото участват във всички
места? Разделени ли са нашите членове? Ако да, колективни органи на партията. Вместо това те стоят
кажете по каква линия сме разделени? Ако не, моля отстрани и критикуват през телевизиите онези, които
да ни информирате и нас, и българските граждани, работят.
от чие име 9 души наши другари изразяват публично
Ето едно различно мнение, което, разбира се,
такива позиции? Събрахте ли се на общински съвети? Събрахте ли се на областни съвети? Изразихте трябва да изслушаме: „Материалът в парламентарли мнения, че партията се разцепва? Упълномощих- ната ни група е слаб.“ Това с „материала“ много
те ли ги да заявят публично това през медиите или ми прилича на едно изказване на Борисов за „лошия
те говорят в лично качество? Моля, кажете спокой- човешки материал“. Даже и изразните средства
но, нека да чуем мнението на партията, която вие станаха еднакви – материал, слаб или лош (ръкопредставлявате тук. Ние сме партия, в която раз- пляскания). Тук с риск да оправдая критиките за поличното мнение винаги се е уважавало и зачитало острия си стил като ръководител, ще заявя много
и го е имало през всичките години, откакто съще- категорично – не посягайте към депутатите от парствува. Да го направим и сега, другарки и другари. ламентарната група. Заставам зад нея, защото знам
какво коства на тези хора да понасят всички удари,
Публичният дебат беше сведен до вот на доверие да работят денонощно, да отстояват позиции на
на лидера и неговото бламиране. Ако само това Българската социалистическа партия всеки ден и
беше въпросът, той е лесен за решаване. В нашата тази работа за 4 месеца се изразява в: проекти на
партия има много подготвени хора, които могат да 24 закона, 1471 изказвания, 60 часа говорене от
поемат лидерството и знаете, че винаги, когато сме трибуната, 3 искания до Конституционния съд,
избирали лидер, има по 20, по 30 номинирани 4 предизвикани дебата, 507 въпроса и питания, 33
качествени, умни и подготвени социалисти. Но не е декларации от името на групата за четири месеца!
това въпросът. Така наречената от медиите „вътреш- Коя парламентарна група досега е постигала това?
на опозиция“, поне така беше внушено на хората, (ръкопляскания)
или отделни другари имат различно мнение по много
Чуха се обвинения, че парламентарната група се
по-важни теми. Моля ви да ги чуем и да ги обсъдим.
Това, което чухме публично, ще използвам много е напълнила с „младоци“, „детишляци“ (цитати),
строги цитати, за да няма после обвинения, че с които не са подготвени. Какво оспорвате, другари?
нещо съм злоупотребила, да няма „не съм го казал Оспорвате основно решение на органите на партията да се отворим към младите хора и да им
и не съм чул и видял“.
Та, според едно от тези мнения: „Промяната в осигурим възможност за развитие. Ами как очаквате
БСП се изразява в отстрелване на неудобните“. да са напълно подготвени, като 15 години ги държим
Цитати: „Отрязване клоните на дървото, на силните на резервната скамейка? (бурни ръкопляскания,
фигури, които вече не са депутати“. Какво казвате възгласи „Браво!“) Да не би да ни вземат нашите
с това, другари? Укорявате лидера или оспорвате вечни депутатски места? (бурни продължителни
решения на върховния орган на партията, на Кон- ръкопляскания и възгласи „Браво!“) Някои от вас
греса от февруари 2017 г. за промяна в Устава? самите сте станали депутати на много по-младежка
Оспорвате основния документ на партията, чл. 41, възраст от тяхната сега. Те 15 години ни чакат!
ал. 5 в Устава, който казва: „Кандидати за народни Станаха на по 45 и ги наричате „детишляци“, които
представители не могат да бъдат социалисти, които не са готови. Ами няма как да са готови, при
са били 12 години народни представители“. При това положение че на думи винаги казваме как ще дадем
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път на младите. Когато вече обаче трябва да го Платформата на партията, за която гласувахте, и
направим, те не са готови, за да бъдем ние вечни която този конгрес прие, включително с гласовете
на другарите, които днес я критикуват.
(бурни ръкопляскания, възгласи „Браво!“)!
Но, уважаеми другари, не обобщавам, просто
Чухме критики, че в Изпълнителното бюро са цитирам отделни мнения. Или уважаеми другарю,
навлезли млади хора, които нямат опит. Сега тук към когото ще се обърна сега, минахте границата,
какво оспорвате? Решение на колективния орган когато обявихте в ефир, че малкият и средният
Национален съвет, който е избрал това Бюро. Или бизнес е в сивия сектор и затова не бива да бъде
оспорвате „младежката възраст“ на Стефан Данаи- финансиран от Банката за развитие. И че оттам
лов, проф. Гайдарски, Бриго Аспарухов, Апостол трябва да се финансира едрият бизнес, който е на
Димитров, Атанаска Тенева и Владимир Москов. светло. Припомням другари, че защитата на малкия
Извинявайте, колеги, не ви обиждам на възраст и средния бизнес е основополагащ ангажимент в
(ръкопляскания), но няма как това да се приеме за нашите идеи за подкрепата на хората на труда и
младежка. Все пак сте над 60 и няколко, дори 70. на средната работеща класа (ръкопляскания). ИмаТа, Бюрото било пълно също с „детишляци“, ме цяла разработена програма как държавната
които нямали никаква представа как се прави по- Банка за развитие да спре да финансира шестте
литика. Ама тези хора са минали през цялата големи в страната и да изпълни това, за което беше
партийна йерархия от най-ниското до най-високото създадена – да помага на малките и на семейните
ниво. Не обиждайте другарите си, членове на фирми. С какво право оспорвате тези основни принИзпълнителното бюро! (ръкопляскания) Защо докато ципи и идеи на българските социалисти? Може би
вие, някои от вас бяхте членове на това Изпълни- с правото да защитите собствените си интереси,
телно бюро, то беше най-доброто, а сега то е най- кредитирани от тази банка (ръкопляскания).
лошото. Същото, с някои изключения.
На последното заседание на Националния съвет
Позволихте си да внушавате, че решенията на също се чуха интересни и различни мнения, които
партията и изготвянето на нейните алтернативи се трябва да уважим и да обсъдим, защото сме демоправи някъде навън, в някакви кантори. Чух за кратична партия. Това е на онзи инфарктен Наци„соросоиди“, обидихте десетки членове на Нацио- онален съвет, от който излезе внушението за бланалния съвет, депутати, областни председатели, миране на председателя. Там ставаше въпрос за
сътрудници в отдел „Секторни политики“, всички много по-сериозни неща. Ето за какво, цитирам: „В
служители на „Позитано“, редовите членове на своето изказване председателят на партията на
партията, кметовете, които докато вие критикувахте няколко пъти употребява термина политическата
отстрани в продължение на два месеца от телеви- класа на прехода. Аз искам да се обърна към всички
зорите, работеха денонощно за изготвяне на „Бю- вас и да разсъждаваме по този въпрос. Ние, чледжет 2018“. Проведоха над 50 дискусии в цялата новете на Националния съвет, народните предстастрана, срещаха се със синдикати, работодатели, вители от „БСП за БЪЛГАРИЯ“ част от политичесучители, лекари, земеделци, културни дейци, екс- ката класа ли сме и част от политическата класа
перти по сигурността. И когато накрая някои от вас на прехода ли сме? Това е много сериозен идеен
видяха резултата от този труд, възкликнаха: „За спор и ако председателят на Националния съвет
пръв път виждаме бюджет на БСП, в който има възприема тази терминология и я налага, това
политики, а не сметки“ (ръкопляскания). Сега не ви означава много сериозен и различен вододел от
ли е неудобно да погледнете в очите тези хора, всичките ни състояния на размишления, на предлакоито работеха през цялото това време, за да гане на решения и на отстояване на техните действия“. Затварям цитата. За какъв вододел говорите,
стигнем до този продукт днес?!
другарю? И какво оспорвате? Позицията на предВ желанието си за реваншизъм, може би, стиг- седателя или решение на Конгреса от май 2016 г.,
нахте дотам да отречете Програмата на партията и в което е дадена оценка на прехода и е записано,
Предизборната й платформа. Ето как. Да ви припом- че Българската социалистическа партия не успяхме
ня, че те са приети от най-висшия ни форум, от този да отстоим и реализираме социалния модел на
конгрес, но ние чухме от екраните, разбира се, едно прехода, въпреки че два пъти спечелихме парламенразлично мнение, че парламентарната група внася тарно мнозинство. Не проявихме достатъчно твърдост
законопроекти, които не отговарят на нашата плат- при отстояване на конституционните норми в пракформа. И за пример беше даден Законът за храните, тическата им реализация. След всеки мандат губехкойто бил несъобразен с възможностите на българ- ме избиратели, защото не променихме установения
ските производители. Да припомня, че в нашата социално-икономически модел. Носим своята отгоПредизборна платформа на стр. 6, приета от този ворност за това. Това е решение на конгреса, а не
конгрес, подробно е описан този закон. Нещо по- лично мнение на председателя, че ние сме част от
вече, той е изработен заедно със Съюз „Произве- политическата класа и че носим отговорност за
дено в България“, в който членуват 1500 български грешките на прехода тогава, когато сме управлявали
производители и те ни подкрепят в битката за или когато сме били в опозиция и не сме били
защита на родното. Какво оспорвате – платформата достатъчно силни да спрем управляващите.
или подкрепата на 1500 български фирми? Чухме от
Друго различно мнение, което също трябва да
друг другар, че парламентарната група не трябвало
да се бори за отпадне на маловажен случай в обсъдим. Цитирам: „Аз имах лична амбиция за коаНаказателния кодекс. Припомням, че на стр. 16 от лиция, за голяма коалиция между БСП и ГЕРБ, след
Платформата ни това е отбелязано изрично, като като БСП победи. Няколко пъти съм разговарял с
един от начините да ограничим битовата престъпност. Бойко Борисов по този въпрос.“ Затварям този цитат
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и отварям друг. На онзи инфарктен Национален
съвет се чу „Имаше избор на председател на НОИ.
Защо парламентарната група не предложихте кандидати. Спомням си предния път с др. Миков, когато
подкрепихме сегашния министър, ние имахме договорка с тях и др. Юруков остана на поста си.“
Тези различни мнения, изразявани от наши
другари от парламентарните избори досега, поставят отново големия въпрос за коалицията с ГЕРБ.
Един от тях го заявява публично и открито и поне
това достойнство трябва да му признаем. Има позиция, изразява я, излиза и я казва. Друго е поопасното – задкулисните действия и договорки за
консумиране на власт. Договорка в предишния
мандат, за пост! Пак бяхме в опозиция! С тези
мнения, другари, не оспорвате лидера, а колективното решение на Националния съвет да не влизаме
в никаква скрита или открита договорка с политическия опонент.
Друга критика към мен и към ръководството от
Националния съвет беше: не говорете, че политическата класа е корумпирана, защото корупцията е
дясно явление. Тя не е характерна за левите партии.
И така беше оспорен друг официален документ на
партията и на конгреса, в който се казва, че ще се
борим с корупцията и в нашите редове. Какво
показва това? Страх от истината и в нашите редици
и причина ли е, една от причините ли е, с която
можем да си обясним отпора, който дадохте на
нашия антикорупционен закон, с което също омаловажихте труда на десетки хора. Какво се оказва,
другари? Разбира се, ще чуем залата и всички в
дискусията.
Основните ви критики към мен бяха за еднолични
решения, а всъщност вие атакувате Устава, Програмата, Предизборната платформа, решенията на
конгреса и на Националния съвет.
Националният съвет реши и ни възложи да направим предложение за смесена мажоритарно-пропорционална система, в отговор на онези очаквания
на хората на референдума, че ще избират поне част
от нас мажоритарно. Националният съвет го реши
и ни го възложи. Изработихме такъв законопроект
и, уважаеми делегати на конгреса, Националният
съвет ни спря да го внесем в парламента. Защо?
Страх ли е това, че няма да ни харесат хората, ако
не се подредим по определен ред в листата, а се
явим мажоритарно.
Вие сте ме избирали с програма, в която ви
обещах, че Българската социалистическа партия ще
има телевизия. И ние, десетки хора, работихме това
да стане факт и сме готови тя да стартира от
1 януари (ръкопляскания). Но на Националния съвет
се чу мнение, че нямаме нужда от това. Как ще го
решим този въпрос? И защо се оспорва този въпрос,
след като знаем, че няма нито един член в партията,
който да не иска телевизия? Националният съвет
може и да ни спре в реализацията на това. Засега
сме спрели, докато се произнесе този орган, но не
сме се отказали. Ще направя всичко възможно и
Българската социалистическа партия ще има тази
телевизия (ръкопляскания).
Мислех много, другари, откакто започна тази
дискусия в последния месец. Какво се случва?
Мислех си, че атакувате лидера, защото сте обидени
от промените, които направихме. Сега обаче считам,
че не е така. Следейки внимателно вашите позиции
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от телевизиите, разбирам, че вие не атакувате
лидера в лично качество, вие атакувате посоката на
партията. Атакувайки Програмата, Платформата,
изразявайки позиции в защита на едрия бизнес,
против битката с корупцията в нашите редици и т.н.
Вие искате да промените посоката на партията и
това минава през смяната на лидера. Споделям мое
мнение, може да ми кажете след това, че не съм
права. Ще се съобразя с вас. Защо сега избуя
публично този спор, при положение че тези решения са взети преди година и половина на конгрес,
Национален съвет, в колективните органи на партията? Преди година и половина всичко това е решено
с гласуване и аз съм сигурна, че днес в партията
не спорите по тези въпроси. Членовете не спорят
за това. Защо сега? От моя гледна точка това се
случва сега, защото дадохме отпор на съществуващия модел на завладяната държава, защото отказахме опозицията да бъде нахранена с постове и
пари за ръководството й от управляващите (бурни
ръкопляскания) и да бъде опитомена от Бойко
Борисов по примера на много други партии, които
минаха по този път. Защото разклатихме сериозно
управляващата коалиция и парламентарното мнозинство до степен да завалят оставки в парламента.
Защото с президента Радев заедно твърдо се обявихме за борба с корупцията по високите етажи на
властта и застрашихме тази корупция във властта.
И защото дойде време да представим истинската
алтернатива, а не поредната фалшива, създадена
като политическо инженерство в нечии кабинети.
Това, което ни се случва днес, е втората фаза.
Опозицията не може да бъде опитомена и нахранена, значи трябва да бъде разбита. От нас, скъпи
другарки и другари, сега зависи дали ще допуснем
това. От нас и от хората, които стоят зад вас в
цялата страна (ръкопляскания).
На фона на всички тези сериозни въпроси за
партията и за държавата темата на конгреса беше
изместена към лидерския въпрос. Да го обсъдим и
него. Получих критики, някои от тях много разумни.
И ви благодаря за тях. Не съм безгрешна. Човек
трябва да чува и да се коригира. Но някои от тези
критики и препоръки не приемам категорично. Чух
препоръка, че се очаква на този конгрес да покажа
как ще направя партията конкурентоспособна на
политическия пазар – цитат. Оставам почти
безмълвна пред това очакване и ви казвам, че няма
да го изпълня. Защото левите идеи не се търгуват
като стока и политиката не е пазар (ръкопляскания).
Информираха ме наши другари през медиите, че
днес ще се явявам на тест накъде ще бутам партията – цитат. Уважаеми другарки и другари, и скъпи
българи извън тази зала, ако усетите, че вашият
партиен или държавен водач го е докарал дотам да
се скрие отзад зад вас и да ви бута, махайте го
веднага. Този човек не става (бурни ръкопляскания).
Лидерът седи отпред, лидерът води и поема първия
удар, но само ако има зад гърба си силна, единна,
смела и обща армия (бурни ръкопляскания), нашата
Българска социалистическа партия (бурни ръкопляскания). Благодаря ви. Знам, че сте тази силна
армия (бурни ръкопляскания). Благодаря ви за това.
Чета заглавия „Клати ли се столът на Нинова?“,
„Ще оцелее ли председателят на БСП на конгреса?“
Уважаеми другарки и другари, и скъпи българи също
извън тази зала, ако усетите, че един лидер на
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партия или държава го е докарал до личното си
оцеляване и се е фиксирал в това да си крепи стола,
също веднага го махайте. Такъв човек ще ви предаде. Той ще направи сговор и с дявола само и само
да се спаси себе си (бурни ръкопляскания).
Чух и призив да обединявам, а не да разделям.
Разбира се. Силният лидер е този, който обединява,
а не който разделя. Мога да ви обединя около
общата ни цел да променим България, около това
да бъдем непоколебими за тази цел, да не се
огъваме, да не се продаваме, но не мога да ви
обединявам около лични цели за използване на
партията, за облагодетелстване, постове, власт, пари,
договорки и задкулисие. Това не мога! (бурни ръкопляскания)
Питаха ме, ще искам ли вот на доверие, за да се
укрепя. Даже такова е очакването от конгреса, че
ще има вот на доверие или на недоверие. Не, разбира
се. Няма да употребявам партията и да свикваме цял
конгрес, за да се крепя на стола си. Доказах ви
(бурни ръкопляскания), че не съм за пост, когато
отказах поста председател на Народното събрание.
Ако мислех за себе си, скъпи другарки и другари, щях
да използвам случая в момента при тази силна атака
и отвън, и отвътре към мен, щях да подам оставка,
да отидем на пряк избор в партията, от всички
членове на партията и щях да го спечеля. Щях да
се върна след два месеца (ръкопляскания) и отново
щях да съм председател, ако мислех за себе си. Но
председател на какво? На една партия, в която два
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месеца вътрешнопартийни интриги и лобита са ровили сред вас в организациите. Партия, на която след
два месеца външни сили са бъркали при нас с мръсни
ръце. На кой лидер му е нужна такава партия? Ето
защо, не мислейки за себе си, а за партията, ви
казвам – нямам дребна амбиция за лична облага,
за личен пост, но имам голяма амбиция – да променим България! (бурни ръкопляскания) Аз мога това!
Да ви дам самочувствие, че можем да управляваме
по-добре България, че вие сте победители, защото
сте. Вие сте единствените, побеждавали някога партия ГЕРБ в тази държава (бурни ръкопляскания). Аз
мога да ви гарантирам, че няма да отстъпя от тази
битка, че ще ви дам смелост, за да можете вие да
дадете тази смелост на народа ни. Но, ако сме
заедно и единни само! Не искам просто власт. Искам
този свят да се промени. И не мога да го кажа подобре от Николай Петев. Нашият поет ни напусна с
една заръка:
„Този свят трябва да се промени, защото не
обича човека; защото българинът е унизен; защото
иска всичко да продадем; защото иска да обичаме
Русия нелегално; защото брои само богатите за
хора, а бедните – за население; защото подменя
приятелства с предателства, мислиш си, че говориш
с Исус, а той се оказва Юда; защото мачка мечтите
ни, изтрива свети неща, завива ни с нищета и ни
зачерква паметта. Този свят трябва да се промени.”
С вас можем да го направим.
Благодаря ви (бурни ръкопляскания и възгласи
„БСП“).
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Атанаска Тенева, председател
на Мандатната комисия, докладва,
че от избраните общо 781 делегати
на 49-ия конгрес на БСП, за участие в заседанието са се регистрирали по установения ред 671
делегати. Те представляват 83,66%
от делегатския състав на конгреса.
Отсъстват общо 110 делегати: по
уважителни причини - 49, поради
пътуване в чужбина и служебни
ангажименти - 24, по болест - 14,
и по неизвестни причини - 23 делегати. В периода между второто
и третото заседание на конгреса
по различни причини и с решения
на общинските конференции са
сменени петима делегати на конгреса. Комисията прие тези промени за съответстващи на Устава на
БСП и отхвърли като неоснователен сигнала на делегат от Шумен
по повод смяна на делегат. Въз
основа на тези констатации и на
основание на чл.15 и чл.39 от
Устава на БСП Мандатната комисия предложи и конгресът единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ
1. Приема доклада на МанДеловата работа на заседанието започна с изслушване на датната комисия.
2. Заседанието на 49-ия кондокладите на Корнелия Нинова по
точка първа от дневния ред (виж грес на БСП е редовно и може
с.3-11), на Сергей Станишев по да взема решения.
точка втора от дневния ред (виж
В дискусията по трите точки от
с.15-20) и на Драгомир Стойнев
по точка трета от дневния ред дневния ред с изказвания и реплики взеха участие: Ирена Анаста(виж с. 35-44).
сова, Десислав Тасков, Катя Георгиева, Весела Лечева, Георги Пирински, Цвятка Таскова, проф.
Румен Гечев, Драгомир Стойнев,
Елена Йончева, Явор Гечев, Светлана Такева, Таско Ерменков,
Атанас Мерджанов, Ганка Василева, Михаил Христов и др. (виж
с.62-76).
Ден преди конгресното заседание с открито писмо към делегатите и членовете на партията се
обърна проф. Стефан Данаилов,

ÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ

ÁÑÏ

зам.-председател на НС на БСП
(виж с.62).
След като делегатите решиха

От стр. 2
Валентина Богданова представи и поздрави от името на ръководството и делегатите гостите на
конгреса - ветерани на партията,
ръководители и активисти на местни и основни партийни организации, ръководителите на партиите от Коалиция “БСП за БЪЛГАРИЯ” и народните представители
от Парламентарната група на
Коалиция “БСП за БЪЛГАРИЯ”,
председателя на Конфедерацията
на труда “Подкрепа” Димитър
Манолов, Чавдар Христов - вицепрезидент на КНСБ, кметовете на
общини, избрани с бюлетината на
БСП, или подкрепени от нея, ръководители на партии, граждански
обединения, работодателски, браншови и неправителствени организации, дейци на Българския антифашистки съюз, дейци на науката,
изкуството, културата, на образованието и спорта, общественици,
представители на деловите среди,
представители на дипломатическите мисии, акредитирани в България, акредитираните към конгресния пресцентър над 80 журналисти, представители на българските
медии.
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да бъде прекратена дискусията,
водещият Валери Жаблянов даде
думата на Корнелия Нинова, Сергей Станишев и Драгомир Стойнев, които докладваха предложенията на комисиите за решенията
по точки първа, втора и трета от
дневния ред. Последователно бяха
гласувани решенията по Политическата декларация “За българската
политика и лявата алтернатива за
България” (виж с. 13-14), по Политическия документ “Председателството на Съвета на ЕС - възможност за България” (виж с. 20-33), за
издигане на кандидатурата на Сергей Станишев за Председател на
Партията ня европейските социалисти (виж с.33) и по Политическия
документ “Бюджетни политики 2018
- икономика, доходи, справедливост” (виж с. 45-60).

Силвия Стойчева, председател на Комисията по молбите,
жалбите и заявленията до 49-ия
конгрес на БСП, информира, че
до нея е постъпила само една
жалба от членове на БСП в Стара
Загора, относно допуснати уставни нарушения по време на проведеното на 16 февруари 2017 г.
заседание на Областния съвет на
Стр. 34
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ЗА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИКА
ЛЯВАТА АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА 49ия КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
28 октомври 2017 г.

ПОСОЧВАМЕ ЗА НАШ ПРОТИВНИК
Ние, делегатите на 49-ия конгрес на БСП,
като оценяваме политическата обстановка в страната като източник и генератор на нарастващи заплахи за здравето и живота на хората, като констатираме тежките деформации на политическия модел,
придобил своя завършен и уродлив вид при управлението на ГЕРБ, и прогресиращите корупционни
практики и злоупотреби с власт, като отчитаме
дълбокия разрив между гражданите и институциите,
всеобхватното отчуждение спрямо държавата и
държавността, като вземаме предвид и външните
рискове от сложната и усложняващата се геополитическа среда
ЗАЯВЯВАМЕ
принципната си непримиримост с начина на правене
на политика и радикално несъгласие с избраната
посока на развитие на България, която увеличава
бедността, задълбочава социалните неравенства,
изостря масовото усещане за отсъствие на справедливост във всяка една сфера на човешката дейност,
унищожава националния дух и патриотичното достойнство.
ДЕКЛАРИРАМЕ
готовност за решително противопоставяне на политическия модел на управлението на ГЕРБ, чиято
хранителна среда е корупцията, модел, който изсмуква жизнените сили на нацията в изгода на
приближени на властта партийни и бизнес кръгове,
в интерес на монополите и картелите и ограбва
честния труд, таланта, бъдещето и надеждите за
щастие и по-добър живот на няколко поколения
българи.

не редовите членове на ГЕРБ и хората, гласуващи
по принуда за тази партия, а именно политическия
модел, чрез който една малка група владее разпределянето на държавния бюджет, средствата от
европейските фондове и общинските програми в
угода на лично предани и приближени на властта
лица и фирми, в услуга на национални и чужди
монополни и картелни формирования или в угода на
чужди интереси и държави. Нашият противник е
антиконституционният модел, който заличава границите между отделните власти, принизява парламентаризма, властва над изпълнителната и съдебната
власт, контролира медиите и държи в страх и
подчинение избирателите. Модел, който превръща
учителя във финансов посредник, лекаря – в счетоводител, твореца и културния деятел – в просяк.
Модел, който се възпроизвежда чрез бедността и
неравенството, чрез зависимостта от силните на
деня. Модел, който насажда власт чрез корупция,
и поддържа корупция, която съществува заради
властта.
ОБЯВЯВАМЕ
нашата алтернативна идея за развитие на страната
като заявка за едно различно бъдеще на България,
за една друга България. Поставяме началото на
широк диалог с хората, експертите и демократичните политически сили за необходимостта от нов
обществен договор за реално приложение и спазване на Конституцията, според който хората и
институциите да работят за по-справедлива перспектива, за по-щастливо детство, за по-оптимистична
младост, за по-спокойна старост, за по-достоен
живот на всеки, който е избрал да остане в родината
или желае да се завърне.

Р Е Ш Е Н И Е
НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТИЯ КОНГРЕС
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
28 октомври 2017 година
ПО ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ
1. 49-ият конгрес на БСП одобрява Политическия доклад на председателя на Националния съвет
на БСП Корнелия Нинова.
2. Приема Декларацията „За българската политика и лявата алтернатива за България“ с направените
допълнения.
3. Възлага на Парламентарната група на „БСП за БЪЛГАРИЯ“ да внесе искане за вот на недоверие
към правителството по тема, която най-ярко разкрива провежданата от ГЕРБ корупционна политика.
Председателстващ заседанието: /п/ Валери Жаблянов
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ОЩЕ ТУК И СЕГА
предприемаме първата си стъпка с алтернативно
предложение относно подготвяния пореден безперспективен държавен бюджет за 2018 г. и ще търсим
обществена, експертна и политическа подкрепа за
това, което
ПРЕДЛАГАМЕ
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като принципно различна философия на подреждането на приоритетите на бюджета. Всичко, което е
реалистично и може да бъде постигнато и обезпечено с държавните финанси и европейските програми, се свежда до три основни принципа: намаляване
на социалното неравенство и подкрепа на солидарността за справедливо разпределяне на тежестта от
реформите, освобождаване на социалните сфери от
първостепенно значение за жизнеността на нацията
от корпоративните зависимости, преодоляване на
регионалните диспропорции. По-специално:
z въвеждане на прогресивно подоходно облагане
при гарантиран необлагаем минимум;
z повишаване на тавана на осигурителния доход;
z отмяна на търговския статут на държавните и
общинските болници;
z премахване на принципа „Парите следват ученика“ в образователната система;
z преференциална държавна финансова подкрепа за изоставащите и бедстващите региони на
страната.
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Съюза и поставянето й на ключова позиция в
неговото ядро;
z превръщане на страната от пасивен слушател
и изпълнител на брюкселски указания и директиви
в активен участник при формирането на дневния ред
на Съюза и в защитник на българския национален
интерес;
z договаряне на ясна европейска перспектива за
Черноморския регион като зона на мир и сътрудничество, а не на потенциална военна заплаха;
z нормализиране на отношенията с Русия, което
е в интерес на Европа и на всяка една държава на
територията на континента;
z интеграция на Западните Балкани и ускореното
им приобщаване към европейското семейство.
Настояваме по този начин и с този дневен
ред Българското председателство да покаже на
Европа, че България е държава с горд народ, древна
история, борбен дух и национален характер - държава, достойна за респект и уважение.
НАШАТА АЛТЕРНАТИВА

е път, насочен към реформи, които да върнат България в семейството на развитите индустриални и
земеделски държави, да установят трайно присъствие на държавата в икономиката и социалната
сфера като гарант за справедлива регулация на
процесите, превръщане на националната наука и
култура в движещи сили на държавното и общественото развитие, съкращаване и технологично модернизиране на държавната администрация, преустройство на съдебната система, защита на свобоСМЯТАМЕ
дата на словото и независимостта на медиите,
че с тази първа стъпка ще се открие пътят към: безусловна и безкомпромисна борба с корупцията,
престъпността и злоупотребите с власт и монополно
z намаляване на бедността и неравенствата;
z гарантиране на достъп до по-качествено здра- положение на пазара.
веопазване;
ЗАПОЧВАМЕ
z преодоляване на неграмотността и развитие на
новите поколения;
z скъсяване на дистанцията в темповете на този разговор с всички, които имат идея или проект
развитие между отделните градове, райони и насе- за развитието на България, с всеки, който се чувства
подготвен и мотивиран да участва в преучредявалени места.
нето на отношенията между властта и хората.
ПРЕЦЕНЯВАМЕ
БСП ЩЕ УПРАВЛЯВА
С ТАЛАНТА НА ЦЯЛАТА НАЦИЯ
като крайно необходим и неотложен свързаният с
държавния бюджет разговор за подготовката на
страната за периода след 2020 г., когато ще бъде и заявява волята си да даде възможност за реалинамалено и постепенно преустановено европейско- зация на най-способните и най-знаещите, независито финансиране. Наличните средства от европей- мо от техните убеждения, предубеждения и минало.
ските фондове, докато още имаме възможност,
ТОВА Е САМО НАЧАЛОТО!
незабавно да се пренасочат по стратегическите
цели на следващия и по-следващия бюджет. ПраДА ГО ПОЛОЖИМ ЗАЕДНО,
вителството на ГЕРБ пропиля възможността БългарЗА ДА ИЗБЕРЕМ ВЕРНИЯ ПЪТ!
ското председателство да се превърне в национална кауза, в национално усилие и сведе това изключително важно събитие за страната до евтин пиар,
(Приета с решение на Заседанието
кетъринг и ремонт на НДК. България има уникален
на 49-ия конгрес на БСП
шанс да постави в центъра на европейския дебат
от 28 октомври 2017 г.)
въпросите за:
z възстановяване на социалния характер на ЕС;
z възраждане на Сюза като солидарна общност
и заличаване на неравенствата между страните
членки чрез преференциални и извънредни финансови програми;
z изваждане на България от периферията на
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ПОВЕЧЕ СОЦИАЛНА ЕВРОПА
В ИНТЕРЕС НА ХОРАТА
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
президент на Партията на европейските социалисти
Със сигурност и днес на конгреса много хора си
задават въпроса, защо е нужен този документ и защо
трябва да се приема и разглежда на конгреса на БСП?
Искам да кажа ясно, че
Уважаеми другарки и другари,
Благодаря на
членовете на работната група, с която
изготвихме този материал. Благодаря
за работата, за усилията и за крайния
резултат, защото
мисля, че е добър и
важен както за БСП,
така и за България.
Живеем във време, когато усещането, че единствената
цел, единственият
смисъл на работата
на управляващото
мнозинство и на правителството е да
мине Председателството на Съвета на
ЕС. Искам да припомня, че българското правителство формулира целта
– успешно Председателство на България. Но въпреки
така формулираната цел, никой не е видял ясни и
съдържателни акценти. Остава тежкото впечатление,
че е просто важно да избутаме Председателството, за
да не се изложим пред Европа.
В политиката, както и в живота, има моменти, които
създават прозорци от възможности. Такъв беше периодът 2001 – 2007 г., когато наистина имаше национална
мобилизация за постигане на една мечта, на една цел
– членството на България в обединена Европа, равноправно, с перспектива за хората. И тя беше реализирана при това с много важната роля на БСП. Не бива
сега да пропускаме един нов шанс да препозоционираме страната ни в Европейския съюз. Да покажем
ниво, но също така да отстоим националните ни
интереси, предлагайки работещи за всички решения.
За съжаление можем да констатираме, че ГЕРБ пропуска шанса да даде нова национална кауза на България, да превърне Председателството в общо национално усилие, което да бъде реална база за обединение
на политици, институции и общество.

днешният момент е
наистина исторически за бъдещето на
Европа
Води се ежедневно и навсякъде
същински дебат за
това как да се промени Европейският
съюз, как да се променят неговите институции, приоритети, политики. Всеки
месец, дори буквално всеки ден, се
вземат или оформят
решения, които ще
предопределят бъдещето на всички
нас, на всички
български граждани,
на всички европейци
за десетилетия напред. И в този момент България поема Председателството на Съвета на
Европейския съюз, когато предстои дискусията за
сценариите за развитието на Европа, обсъждане на
многогодишната финансова рамка, сиреч бюджета на
Европа, бъдещето на кохезионната политика - толкова
важна за България, процесът на излизането на Великобритания от Европейския съюз и много други неща.
И всичко това на фона на реално започналата политическа подготовка за европейските избори 2019 г.
Има една известна поговорка – някои градят бъдещето, а други чакат да им се случи. Такъв документ
с визия за Европа и с политически приоритети за
Председателството би трябвало да представи пред
българското общество българският министър-председател. Вместо това усилията на кабинета се свеждат като
че ли до ремонти, логистика, организационни неща.
Голяма част от тях с тежък привкус на корупция и
скандали. Това замества същинската дискусия. Не се
проведе същностният разговор за Председателство и
за съжаление във външнополитически план в Европа
не се очаква нищо особено от Българското председателство, което вече е лош старт.
Информационен бюлетин на НС на
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БСП опита да направи, да предизвика обществена,
парламентарна дискусия, и тя беше почти осмяна в
един „театър“ в Народното събрание, без да се направи
дискусия по същество. И след като българското правителство не е способно да формулира визия за
бъдещето на Европейския съюз, за мястото на България, което да е достойно в Европа, ще трябва да го
направим ние, водещата опозиционна политическа сила
(ръкопляскания).
Опонентите ни не за първи път се опитват да
представят единствено себе си на терена на европейската идея, показвайки БСП като антиевропейска и
ретроградна партия. Но ние не бива, не може да
отстъпваме този терен, на който винаги сме работили
всеотдайно и компетентно. Заслужава си да припомня,
че молбата за членство на България в Европейския
съюз беше подадена от правителство на социалистите.
Най-тежкият път, финалната права с изпълнение на
нашите ангажименти за членството в Европейския
съюз също беше реализирана от правителство, водено
от БСП. Ние не бива да забравяме тази заслуга на БСП,
а трябва да я отстояваме и да я разширяваме. И днес,
в този момент, отново трябва да станем мотор на
дискусията, която поставя България в ядрото на
един обединен и силен Европейски съюз. Иначе има
реална опасност нашата страна да бъде изтласкана в
периферията, да стане безгласен член на Европейския
съюз, което не бива, не може да допуснем.
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Днес всички признават, че БСП е силна и яростна
опозиция на ГЕРБ. Но това, както всички разбираме,
не е достатъчно. През последните седмици станахме
свидетели на напрежение в партията, което беше
засилено и ретранслирано чрез медиите и остава
внушението за едва ли не драматични разломи на
нашия конгрес. За да бъде БСП алтернатива на
ГЕРБ, трябва да бъде силна и сплотена и нашата
голяма мисия е да върнем идеите в политиката и
политиката в дебата за управлението на страната.
БСП, това е мое дълбоко убеждение, е най-демократичната партия в България. В нея винаги е имало
различни мнения. И това е наше богатство и достойнство, защото в спора се раждат истината и най-добрите
решения. Във всяка критика има рационалност. Трябва
да извличаме тези рационални зърна, идеи, за да
вървим всички заедно напред.
Обща е отговорността и на ръководството, и на
Националния съвет, и на всички нас, делегатите на
конгреса, на всеки активист на БСП да излезем от този
конгрес и да гледаме към обществото единни. Защото
никога не бива да забравяме, че нашите членове и
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симпатизанти очакват от нас силни политически битки
с опонентите ни в интерес на хората, а не да се
изтребваме помежду си.
С документа, който предлагаме за обсъждане, БСП
показва, че е готова за управлението. Нашата партия
неведнъж е плащала цената на избора си за поставяне
на националния интерес пред партийния. Днес националният интерес изисква отговорност, компетентност и
кураж във водене на политическите битки. И докато
ГЕРБ чертае разписания за европейското Председателство на България, БСП трябва да разписва бъдещето.
Искам с две думи да се спра на европейския
политически контекст, защото това вълнува всеки
един от нас. Всички сме обезпокоени от липсата на
доверие в европейските институции. Всички виждаме
гнева на хората, който произтича от усещането за
лична несигурност, на изоставеност, на това, че всеки
трябва да се спасява поотделно. И трябва ясно да
дефинираме причините за това. Те се основават на
пазарния фундаментализъм, който господстваше и като
идеология, като управленски практики, като цялостен
подход в последните десетилетия навсякъде в Европа.
Засегна и нашето политическо семейство. И Европа,
тази Европа, която излезе от руините на Втората
световна война и намери уникален нов модел за
съвместно съществуване, развитие, просперитет и мир,
със социална сигурност за хората. Има три причини
за това тази Европа да не намира правилните
отговори.
Първо, обединена Европа престана да бъде разпознаваема като политически проект, като проект, основан на ценности, насочен към благото на всички
европейци, а се настани вярването, че е отминала
ерата на идеологиите и с тях нуждата от политики.
Споделяше се убеждението, че съвременната политика
не е израз на ценности и убеждения, а някаква
технократска работа, намиране на прагматични решения на възникващи проблеми. И когато се изоставят
ценностите и се замества политиката с технокрация, в
крайна сметка хората се отчуждават и отблъскват този
модел.
Второ. приоритетите на реалната икономика,
онази, която създава работни места, която дава
сигурност на хората, беше изоставена в полза на
т.нар. финансиализация на икономиката, което се
превърна в самоцел и доминираща кауза едва ли не
за съществуване на пазара и на икономиката. Това
доведе до голямата криза от 2008 г. И това отчужди
гражданите, наред с погрешните десни политики след
2008 г.
Трето. Съчетанието на тези два процеса – деполитизирането на политиката и финансиализация на
икономиката, доведе в крайна сметка до това отчуждение на гражданите, до гнева и до желанието
да се подкрепят крайно десни националистически
партии, които предлагат уж спасителни, уж защитни, уж социални решения.
Голям дълг на всички европейски социалисти и
социалдемократи е да се върнем към битка за идеите
в политиката и това можем да го направим само заедно.
Искам да подчертая пред конгреса на моята партия
БСП, трябва да сме наясно, че тази голяма битка не
можем да я проведем сами, дори и да сме най-успешни
тук, в България, на наш терен. Дори и да спечелим
управлението, всяка наша инициатива, нова политика,
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предложения, ще бъдат игнорирани, потискани, заобикаляни, дискредитирани, ако на европейско ниво се
запази доминирането на консерваторите. Само заедно,
всички политически сили и хора от левия, прогресивния спектър, можем да обърнем тази тенденция и
да върнем доверието към Европа.

Кои са водещите приоритети на българските социалисти, свързани с визията за бъдещето и нашите
непосредствени задачи, свързани с Председателството
на Съвета на Европейския съюз.
Първият естествен приоритет е социална Европа.
Тази характеристика, уникална за нашия континент, за
нашия съюз, е тежко ерозирана през последните
години от десни управления и доминиране в институциите. И това е най-големият проблем, който поражда
недоверието към Европейския съюз. Дълги години
европейските социалисти водим битка за възстановяване на социална Европа. Най-сетне сега, през ноември, в Гьотеборг ще се проведе среща на най-високо
ниво за Европейския социален стълб. Най-вероятно ще
се приеме и прокламация „За социална Европа“, подписана от премиерите. Това е постигнато по наше
настояване, по наша инициатива като европейски социалисти.

Но това е само първата стъпка. И тук искам да
подчертая, че е много тревожна липсата на тези
социални приоритети в това, което е заявено като
приоритети на Българското председателство. Преди
една седмица на Съвет на премиерите от Партията на
европейските социалисти шведският премиер Щефан
Льовен директно каза: „Започваме един път и много
се надявам Българското председателство да го
продължи.“ Затова е много важно БСП да поеме
инициативата и да настоява правителството на България да влезе в диалог с Европейската комисия, Европейския парламент и страните членки. На базата на

прокламацията да се разработи, развива и реализира
план за действие за европейския социален модел.
Защото на всички им е омръзнало от думи. Във всички
страни хората искат действия, искат план за младите
хора в Европа и се радвам, че БСП е възприела една
инициатива на ПЕС за младежки културен чек, която
е част от този план. Искат социална защита, искат
равна социална защита независимо в кой сектор работят – дали е дигитална икономика, дали е реална
икономика, услуги. Искат по-високо заплащане, което
за България е от ключово значение. Затова естествено
и за БСП това е първият приоритет.
Следващите три имат една политическа цел –
България да бъде в ядрото на променящия се Европейски съюз, да не бъде изтласкана в периферията.
Защото, скъпи приятели, битката за това Европа да
бъде единна или да бъде разделена на кръгове и
скорости не е приключила.
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Настояваме за спешно приемане на страната ни
в Шенген. Това, което се случва на България, е
скандал. Това е дискриминация, това е политика, която
най-много подкопава доверието в Европейския съюз,
когато самият Европейски съюз заради конюнктурни
политически интереси в различни страни, не изпълнява
своите ангажименти по отношение на страна, която е
изпълнила своите. Имаме силни съюзници, но е необходимо правителството да си свърши работата и да
направи дипломатическа инициатива.

Влизането на България в Еврозоната. Знам, че в
обществото ни, а и в партията, има немалко мнения,
спорове, притеснения. Но искам да кажа ясно, тук не
става дума за еднократен акт или самоцел, или за
нещо, което непосредствено ни предстои. Но ние трябва
да започнем да се готвим за този момент, в който
България, като страна-членка на Европейския съюз,
Информационен бюлетин на НС на
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трябва да го реализира. Това е част от договора за
присъединяване на всички страни-членки в Европейския съюз. Искам да припомня, че Прибалтийските
държави подадоха молба за членство в ЯРЕМ II подготвителната част, така да се каже, през 2004 г.,
а станаха членове на еврозоната през 2014 г.
Много важен ангажимент на БСП е да покажем, че
този процес може да бъде управляван чрез план, план
за действие, план за подготовка. Да става чрез приемане на пътна карта, за да анализираме и всички
плюсове, които са налице и са ясни, и за да преодолеем
рисковете. Защото не става дума само за бюджетни
баланси, нива на дълг, а най-вече да подготвим България за реална корвенгенция в еврозоната, в това число
корвенгенция по отношение на доходите на населението и заплащането на труда. Затова ние трябва да сме
водещи, предлагайки добрите решения.
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години. И този дебат е изключително важен за страната
ни. Защото той ще започне по време на Българското
председателство, дори вече се бави. Но междувременно се работи от комисията и се обсъжда от страните
членки кои са реалните приоритети. За нас като партия
е важно да заявим: ние искаме бюджет, който има ясни
политически приоритети, отговарящи на стратегическите интереси на Европейския съюз и те трябва приоритетно да се финансират.

За БСП, за България е изключително важна кохезионната политика и общата селскостопанска политика да не бъдат орязани. Има много сериозен риск
това да стане. Трябва да се запазят както нивата на
финансирането, така и принципите, на които се разпределя тази политика между страните членки.
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Третият аспект са отбраната и сигурността,
които излизат като нов приоритет в европейската
политика и които са важни, защото виждаме, че светът
става все по-несигурен, променят се трансатлантическите отношения, цялата южна и югоизточна периферия на Евросъюза е дестабилизирана и Европейският
съюз, който винаги е бил и остава предимно сила на
мира, на меката сила, трябва да има и достатъчно
мускули, капацитет, способности да реагира, за да бъде
уважавана и да има инструментариума, когато е необходимо да се намесва. Но трябва да избегнем идеите
тази политика също да бъде на концентрични кръгове.
И България, заради слабите ни способности в областта
на отбраната, да бъде изоставена отвън.

Следващият приоритет, върху който исках да се спра
накратко, това е многогодишната финансова рамка и
позицията на България. Звучи малко космически,
много малко хора в България знаят за какво става дума.
Става дума за бюджета на Европейския съюз за 7

ÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ

ÏÎÊÀÇÀÒÅË

Искам да подчертая, че има още един важен
момент, по който ни предстои евентуално да вземем
решение. Европейският съюз се сблъсква с нови
предизвикателства. Постоянно се появяват нови политики, които изискват действия, а съответно и ресурси
– управление на бежанските потоци, на миграционните
процеси; политика за развитие на Африка и Близкия
изток, за да може хората да имат живот там, образование там, работа там. А не европейските граждани да
се чувстват почти нападнати, превзети от някого отвън.
Това изисква ресурси. Политиката в областта на отбраната и сигурността също изисква ресурси. Ние желаем
Европейският съюз да има достатъчно финансиране.
Това може да са най-вече собствени източници за
финансиране – директно към Европейския съюз, в т.ч.
собствени ресурси, данъци, като данъка върху финансовите транзакции, които са върху големия капитал;
върху големите интернет гиганти, като Гугъл, Фейсбук,
Амазон и др. такива. В противен случай всички приказки за това как Европейският съюз ще даде резултат,
са празни. Политически риторика без подкрепа.
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Между 70% и 80% от публичните инвестиции в
България се реализират благодарение на европейските
фондове. Това е почти единственият инструмент за
модернизация на България - на инфраструктурата, на
здравеопазването като система, на пречиствателните
станции, на благоустройството на градовете и общините. Има идеи тази политика да бъде орязана с повече
от 30%. При условие, че тази година имаме рекорден
спад на преките чуждестранни инвестиции, това ще
бъде директно катастрофа за България. И “Кохезията”,
която е записана като приоритет в българското председателство, ако това се случи, ще се окаже празна
куха дума, без никакво покритие. България трябва да
има много ясна позиция за това да намерим съюзниците. В Партията на европейските социалисти вече
създаваме коалиция с нашата фракция в Комитета на
регионите, с нашите евродепутати за действие, за
натиск върху европейските институции, за да не се
допусне това. Защото това е визията на десните – тази
политика да бъде смачкана, да се промени нейното
съдържание, грантовете, сиреч даренията за страните
членки да бъдат сменени с финансови инструменти,
сиреч заеми. А тези заеми кой ще ги плаща? Една
община, която трябва да изгради инфраструктура за
пречистване на водата ще вземе заем, после ще вдига
таксите. Кой ще плаща? Гражданите. Това е същността
на дясната политика и ние трябва тук да й дадем отпор
и чрез нашия документ, и чрез действията на България
в Европейския съюз. Това важи също в много голяма
степен и за общата селскостопанска политика, която
е близо 40% от бюджета на Европейския съюз, и найголямото перо, което постъпва към България. Но,
разбира се, трябва да се направят и тук промени. Найвече в посока на това, че твърде малък брой хора в
България се ползват от облагите й. Обикновеният
фермер, човекът, който работи на полето, не усеща тези
средства. Усещат го големите предприемачи. И тук
критериите трябва да бъдат променени.

Два следващи приоритета, които наистина са важни
за България регионално – Западните Балкани. Европейската перспектива пред Западните Балкани е ключова за България и за целия Европейски съюз. Защото,
докато имаме нестабилност, потенциална вражда, потенциални сблъсъци на запад от нас, и ние като страна
няма да сме сигурни. Трябва да сме наясно с това. И
би трябвало да се стремим ние като страна през май,
когато в София ще има среща на най-високо ниво
между лидерите на Европейския съюз и премиерите от
Западните Балкани, да бъде приета Софийска декларация, която да развие Солунската декларация от 2003
г. Тя навремето даде перспективата за България. Ние

трябва да осигурим перспективата за Западните Балкани. Достоверна, с баланси, но също така и с ясни
ангажименти. Като БСП и Партия на европейските
социалисти ние ще организираме преди тази друга
среща, на най-високо ниво на нашите премиери от
региона и от Европа. И ще покажем нашия социалистически възглед по този въпрос.

Това важи и за Черно море, и за Дунавската
стратегия. Няма нужда да агитирам колко важни са
те за България. Но след 2009 г. по същество една
българска инициатива за Черноморския регион, черноморска синергия, виси във въздуха, нищо не се прави
реално. Дунавската стратегия също не е подкрепена
достатъчно с финанси и с практически проекти. Ние
трябва да сме водещи за подемане на нови инициативи,
за да използваме момента, че предстоят председателства на България, Австрия и Румъния. Тези три страни
за година и половина реално във взаимодействие
можем с конкретни действия да придвижим напред
политиката, за да се върне Дунавската стратегия на
картата на Европа. Искам да подчертая, че за нас е
преди всичко важно като стратегическа цел на БСП,
а и на България, Черно море да не е фронтова линия.
Да говорим със съседите си и да следваме примера
на Балтийско море, което има балтийски модел за
развитие, независимо от различията – едни са в НАТО,
други извън НАТО, едни са в Европейския съюз, други
извън Европейския съюз, но има общи интереси.

Най-логично е, стремейки се към обща икономическа стратегия и развитие към мир, да започнем от
темата екология, която засяга всички, най-обединяваща
е политически. Трябва да се правят конкретни стъпки.
Това са десетте основни идеи, стълба, ако щете,
на политиката ни като визия за бъдещето на Европа,
Информационен бюлетин на НС на
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за мястото на България в Европейския съюз. Смея
да твърдя, че са с ниво над това, което представя
като визия управляващото мнозинство и правителството. И се показваме с тази политическа визия
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като партия на европейското бъдеще на България.
С обща концепция, с конкретни предложения, в
т.ч., за да оползотворим Българското председателство, полезно за страната. Тази визия позиционира
БСП като алтернатива на некомпетентността на
управляващите в тази сфера. Тази визия показва
БСП като отговорна политическа сила и ние трябва
да упражним натиск върху правителството и мнозинството в парламента за изпълнение с конкретни
стъпки по посочените приоритети. Защото найлошото, което може да се случи, е Българското
председателство да бъде една пропусната възможност. А една пропусната възможност е винаги
кражба на бъдеще. Кражба на бъдеще на всеки
български гражданин.
Днес политическата мисия на БСП е да не го
допуснем.
Нека го направим заедно!
Благодаря ви (ръкопляскания).

Р Е Ш Е Н И Е
НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТИЯ КОНГРЕС
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
28 октомври 2017 година
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ПО ПОЛИТИЧЕСКИЯ ДОКУМЕНТ „ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СЪВЕТА НА ЕС - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ“
1.Приема политическия документ: „ПОВЕЧЕ СОЦИАЛНА ЕВРОПА В ИНТЕРЕС НА ХОРАТА.
ПОЛИТИЧЕСКА ВИЗИЯ на БСП за бъдещето на Европа и Председателството на Съвета на Европейския
съюз като възможност за България“ с направеното допълнение.
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2. Възлага на Парламентарната група на „БСП за БЪЛГАРИЯ“ да изиска от българското правителство
разработване на Национална визия за ролята и мястото на България в ЕС.
3. Възлага на Националния съвет на БСП да настоява българското правителство да излезе с
национална позиция по Многогодишната финансова рамка с ясни политически приоритети, които да
са финансово гарантирани в бюджета на ЕС.
4. Предлага Парламентарната група на „БСП за БЪЛГАРИЯ“ да инициира дебати в 44-ото Народно
събрание относно подготовката на България за членство в Еврозоната. Възлага на Работната група
по Председателството на България на Съвета на ЕС към НС на БСП, съвместно със Съвета по финанси,
икономика и енергетика и Съвета по социална политика на НС на БСП да изготвят позиция на БСП
по отношение параметрите на Плана за подготовка за присъединяване на България към Еврозоната.
5. Възлага на НС на БСП да изиска Българското председателство да осъществи взаимодействие
с Европейската комисия, Съвета на ЕС и държавите членки във връзка с изработване на конкретен
План за действие по Прокламацията относно Европейския социален стълб, която ще бъде разгледана
на предстоящата Среща на върха в Гьотеборг на 17 ноември 2017 г.
6. Възлага на Съвета по социална политика на НС на БСП да направи преглед на действащото
трудово и социално законодателство и да предложи на ПГ „БСП за България” промени в съотвествие
с водещите стандарти в ЕС.
7. Предлага ПГ на „БСП за България“ да внесе в 44-ото Народно събрание предложение за
изслушване на Министър-председателя и Министъра на външните работи на България относно
подготовката на Срещата на върха ЕС – Западни Балкани през май 2018 г. и да настоява за приемане
на Софийска декларация относно европейската перспектива на страните от Западните Балкани по време
на форума.
8. Възлага на Работната група по Председателството да следи за реализацията на заложените от
правителството приоритети и мерки относно Председателството на България на Съвета на ЕС и да
предложи на НС на БСП оценка на тяхното изпълнение.
Председателстващ заседанието: /п/ Валери Жаблянов
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на Съвета на Европейския съюз като възможност за България
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Определянето на политическите приоритети на Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз е изключително важен въпрос. То не се свежда до кетъринг, логистика и няколко
срещи в София. Това са съдбоносни за България шест месеца, през които ще имаме безпрецедентната
и уникална възможност да очертаем своята визия за бъдещето на ЕС, както и да се заявим като
решителен и активен участник в строителството на една нова, по-добра Европа.
За съжаление настоящото българско правителство демонстрира неразбиране както към процеса
за подготовка на Председателството, така и към неговото значение. Правителството не успя да
превърне предстоящото Председателство в национална кауза, в национално усилие, около което
да се обединят възможно повече и различни политическите сили, граждански организации и обществени
среди. Управляващите в България затънаха в дребнотемие и избраха да повтарят рефрена, че нищо не
зависи от нас, че програмата се диктува от Брюксел.
Българската социалистическа партия има историческа роля и неоспорим принос за
пълноправното членство на България в ЕС. След решение на 37-то Народно събрание, през 1995
г. правителство на БСП подаде молбата за членство, а десет години по-късно друго правителство,
формирано от БСП, извървя най-трудната финална част от този път.
В сегашния исторически момент, когато Съюзът се променя, БСП не може просто да критикува
пасивната правителствена политика. Партията трябва да се превърне в мотора на дискусията, която
поставя България в ядрото на един обединен и силен Европейски съюз. Иначе страната ни рискува
да бъде изтикана в една периферия, където наистина все по-малко неща ще зависят от нашия
глас.
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Ето защо, ние предлагаме своята Политическа визия за бъдещето на Европа и ролята на
България в него. В този документ са включени и редица идеи за конкретни политически инициативи
и предложения, които следва да формират националната позиция на държавата ни и да се реализират
по време на
Председателството. Те са и ключът към същинските приоритети на Българското
председателство.
ПЕТТЕ СТЪЛБА, НА КОИТО СЕ ОСНОВАВА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВИЗИЯ НА БСП ЗА БЪДЕЩЕТО
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И РОЛЯТА НА БЪЛГАРИЯ В НЕГО, СА:
z ЕС – пълноценен Социален съюз, наред с икономическия и паричния – Европейският социален
модел не е за продан! Водещата задача на обновяващия се Европейски съюз да стане формирането
на силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален
прогрес при надеждна защита на природата.
z България в ядрото, а не в периферията на ЕС – ясна стратегия и последователни държавни
усилия за присъединяване към Шенген; Пътна карта за приемане на страната ни в Еврозоната;
равноправно участие на България в политиките за отбрана и сигурност.
z България – активен участник, а не пасивен слушател на европейската сцена, чието Председателство на Съвета на ЕС очертава солидни политически приоритети и демонстрира национален
капацитет за гъвкаво, компетентно и отговорно участие във формирането на общоевропейските
политики.
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z ЕС, в който Политиката на сближаване е израз на солидарност и заличаване на неравенствата
между държавите членки. Политиката на сближаване получава по-широки перспективи чрез
адекватна Многогодишна финансова рамка (МФР), предвиждаща нови собствени източници на
финансиране.
z ЕС, в който Западните Балкани да имат ясна европейска перспектива, а Черноморският регион
да стане обект на активни усилия от страна на ЕС в областта на екологията, сигурността и други
сфери на стратегическо партньорство с държавите от региона.
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I. ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ
Европа и светът преживяват турбулентни времена. Неолибералният модел на глобализация се
провали. Пазарният фундаментализъм доведе до остри социални неравенства и до видимо
господство на корпоративните интереси над социалните интереси и нужди на хората. ЕС се сблъска с
поредица от кризи, за които се оказа зле подготвен: мигрантско-бежанска вълна; дългова криза и заплаха
за стабилността на Еврозоната; рязко нарастване на неравенството и широко разпространение на
несигурни форми на заетост; отслабване и постепенно орязване на социалните разходи; Брекзит; вътрешни
напрежения в Европа по осите „Север – Юг“, „Запад –Изток“, „стари членове – Вишеградска четворка“
и др. Постоянен остава рискът от страна на крайни, антидемократични и популистки политически явления.
Европа – именно тази Европа, която така впечатляващо се справи с последствията от Втората
световна война и от падането на Берлинската стена – бе сварена неподготвена за кризи, несравними
с вече преодолените. Защо?
Първо, защото на някакъв етап „обединена Европа” престана да бъде разпознавана като
политически проект, т.е. проект, основан на определени всеобщи ценности и насочен към благото на
всички европейци. Настани се вярването, че е отминала „ерата на идеологиите” и с тях – нуждата от
политика. Споделяше се убеждението, че съвременната политика вече не е израз на ценности, облечени
в секторни политики, а представлява рутинно решаване на възникващи технически въпроси с технократски
средства. Изоставянето на ценностите и заместването на политиката с технокрация в крайна сметка
отблъсна гражданите от дневния ред на обединена Европа.
Второ, защото по същото време в глобален план приоритетите на реалната икономика – онази,
която работи за хората – бяха изоставени в полза на т.нар. финансиализация на икономиката.
Прокарваната от правителствата, а и от Съюза, икономическа политика се преориентира от това да
стимулира производство и заетост към поддържане на благоприятни условия за функционирането на
финансовия сектор. Този процес, особено когато доведе до глобалната финансова криза от 2008 г.,
допълнително отчужди гражданите от Съюза.
Трето, съчетанието на тези два процеса – „деполитизиране на политиката” и „финансиализация
на икономиката” – доведе до това все повече граждани да не се чувстват зачетени от политиката.
Чувството за изоставеност пряко подхранва възхода на популизма.
Длъжни сме да върнем идеите в политиката и политиката в управлението. Само тогава ще
можем да функционираме като легитимни представители на гражданите в обединена Европа.
В този контекст на 1 март 2017 г. председателят на ЕК предложи Бяла книга за бъдещето на
Европа, съдържаща пет сценария, последвана от документи за размисъл в редица области. От своя
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страна, Групата на социалистите и демократите в ЕП разработи свой, Шести сценарий, за Европа,
а президентът на ПЕС Сергей Станишев се обърна към г-н Юнкер с писмо, призовавайки за
конкретен план за действие и мерки за превръщане на социалния стълб в реалност и настоявайки
за гаранции, че няма да има Европа на няколко скорости.
На 13 септември 2017 г. Жан-Клод Юнкер направи своето обръщение за състоянието на Съюза
в Страсбург. Той твърдо заяви, „че е време България и Румъния да влязат в Шенген“, както и че и страните,
готови да влязат в Еврозоната – каквато е България, трябва да бъдат допуснати колкото може по-бързо.
В речта си председателят на ЕК се обяви и против идеята за Европа на две скорости, срещу
което от самото начало са против както европейските, така и българските социалисти.
По идея на европейските социалисти за първи път от началото на кризата ще се проведе
заседание на Европейския съвет, посветено на социалната политика; събитието ще е през ноември
в Гьотеборг, Швеция.
ПЕС ще представи своята алтернативна социална визия за бъдещето на Европа на
заседанието на Съвета на партията в Лисабон, в началото на декември тази година.
II. ПРОГРЕСИВНИЯТ СЦЕНАРИЙ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕС
През март 2017 г. председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер отвори дискусията за бъдещето на Европа
с представянето на Бяла книга1 с пет възможни сценария.
Сценарий 1: Продължаваме, както досега.
ЕС-27 се съсредоточава върху изпълнението на настоящата програма за реформи. Фокусира
усилията си върху работните места, растежа и инвестициите, като укрепва единния пазар и увеличава
инвестициите в цифровата, енергийната и транспортната инфраструктура.
Сценарий 2: Остава само единният пазар.
Функционирането на единния пазар става основната причина за съществуването на ЕС-27. Дава
се тласък на свободното движение на капитали и стоки. Намалява се регулирането на равнище ЕС.
Сценарий 3: Тези, които искат да правят повече, правят повече.
ЕС продължава да функционира, както днес, но някои държави-членки търсят засилена интеграция,
като формират „коалиции на желаещите“ в отделни области, например отбрана, вътрешна сигурност,
данъчно облагане, социални въпроси.
Сценарий 4: Правим по-малко, но по-ефективно.
ЕС–27 съсредоточава внимание и ресурси върху по-малък брой области – напр. иновации, търговия,
сигурност, миграция, управление на границите и отбрана.
Сценарий 5: Правим много повече заедно.
Страните членки решават да споделят повече правомощия и да вземат повече решения заедно във
всички области. Укрепва се Еврозоната – по-силна координация по фискалните, социалните и данъчните
въпроси и се упражнява европейски надзор на финансовите услуги.
Оценката на БСП и на социалистите в ЕП за тези сценарии:
Първият сценарий е половинчато решение, което няма да позволи ЕС да посреща адекватно
предизвикателствата, пред които се изправя. И най-малко, ще реши проблема с отчуждението на
гражданите, без чието активно, всекидневно участие обединена Европа не може да се случи.
Вторият и Четвъртият сценарий връщат ЕС към модел, базиран само на интеграция в
икономиката. Този подход извежда на преден план неолиберални идеи и пренебрегва социалните,
екологичните, гражданските и потребителските измерения. Видим с просто око е и рискът при тези
сценарии от отказ от правенето на икономическа политика изобщо.
Третият сценарий – без ясни гаранции, че интеграцията ще бъде направена по приобщаващ
и открит начин, съдържа сериозен риск от създаването на Европа на различни скорости.
Петият сценарий съдържа редица леви и прогресивни приоритети в областта на икономическото
сближаване, Политиката на сближаване, устойчивото развитие, подобряване на качеството на живот и
условията на труд и др. При отсъствието, обаче, на ясно очертана политическа основа в него има един
съществен дефицит – впечатлението е, че посоката „повече Европа“ е самоцел.
1
Вж. Бяла книга за бъдещето на Европа - размисли и сценарии за ЕС -27 до 2025 г., Европейска комисия
COM(2017) 2025 от 1 март 2017 г.
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/bjala_kniga_za_bdeshteto_na_evropa_bg.pdf
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БСП, като част от европейската левица, се застъпва за друг, по-добър за европейските и
за българските граждани, сценарий – „Повече социална Европа в интерес на хората“. Това е
сценарият, който връща политиката в обединена Европа и прави възможно прилагането на конкретни
секторни политики, стъпили върху отчетливи идеи и ясни ценности.
Това е прогресивният сценарий за бъдещето на ЕС като място, в което гражданите се чувстват
зачетени и в което живеят по-добре, по-сигурно и с по-привлекателни перспективи за добро бъдеще.
Съдържанието на нашия сценарий е „правим повече заедно, но по приоритети, важни за
хората“. Нужни са по-добри европейски решения на проблемите, които хората, а не политиците или
бюрокрацията смятат за важни.
Конкретните очертания на прогресивния сценарий са:
Развитие на Европейския социален модел
Въвеждане на силен Европейски стълб на социалните права, подкрепен с конкретен план за
действие за неговото прилагане. Целенасочени действия в защита правата на потребителите и отстояване
на социални гаранции в прехода към цифровата и зелената икономика.
Демократична легитимност и способност за постигане на резултати
Демократичната легитимност е увеличена чрез пълното участие на Европейския парламент във
всички области, задълбочено сътрудничество с националните парламенти и допълнителни стъпки за
увеличаване на въздействието на европейските избори върху европейските политики. Процесът на вземане
на решения е по-бърз, а прилагането – по-ефикасно.
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Единен пазар и търговия
Укрепен с Европейска инвестиционна стратегия за устойчиво развитите, ЕС-27 работи за
прогресивни търговски споразумения, водени от Целите за устойчиво развитие. Активни секторни политики
за преодоляване на вредите от крайния неолиберализъм – несигурна и безперспективна заетост,
перманентна политика на „затягане на коланите”, монополизация на пазара, загърбване на реалната,
произвеждащата икономика.
Бюджет на ЕС
Значително модернизиран и увеличен, подкрепен от собствени ресурси. Подчинен на приоритети
като устойчиво развитие на реалната икономика, възходящо сближаване и Политика на сближаване.
Шенген, миграция и сигурност
Сътрудничеството по управлението на границите, политиките за предоставяне на убежище и
борбата с тероризма е системно. Външните граници на Европа са сигурни и зачитането на правата на
човека на всички търсещи убежище и мигранти е осигурено благодарение на добре функционираща
европейска гранична и брегова охрана, на сътрудничество със страните на произход и транзит на
мигрантите, както и с инвестиции за достойни условия на прием и интеграция.
Външна политика и отбрана
ЕС говори с единен и силен глас по всички теми на външната политика. Създава се Европейски
отбранителен съюз.
Икономически и паричен съюз
Икономически, финансов и фискален съюз, постигнат на базата на Доклада на петимата
председатели от юни 2015 г., при засилена демократична отчетност и установяване на бюджетен
потенциал за Еврозоната за насърчаване на възходящо социално-икономическо сближаване и намаляване на икономическите сътресения.
Именно този сценарий отговаря в най-висока степен и на българския национален интерес. Това
е единственият път, при който няма сериозна опасност от появата на изоставени държави, народи и
граждани.
III. НАЦИОНАЛНИЯТ ИНТЕРЕС,
БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО И РОЛЯТА НА БСП
Българското председателство е изключително важен политически и институционален
инструмент за издигане на авторитета на България като компетентен и отговорен член на ЕС и
за отстояване на нашите национални позиции при формиране на бъдещия модел на развитие на ЕС.
България ще поеме Председателството на Съвета на ЕС в сложен политически контекст – предстои
дискусията по предложените от ЕК сценарии и произтичащите от тях политики и документи; преговорите
по Брекзит; евентуално начало на дебатите по Многогодишната финансова рамка и бъдещето на
Политиката на сближаване; перспективата пред Западните Балкани; липсата на солидарност между
страните членки по отношение на бежанците и мигрантите. И всичко това на фона на задаващите се
европейски избори през 2019 г.
Председателството е уникална възможност за изграждане на положителен образ на страната ни
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в рамките на ЕС. Не бива да пропускаме шанса да отличим и представим пред цяла Европа приноса
на българската култура и православнославянската ни идентичност, в това число и кирилицата –
българската азбука, за развитие на европейската цивилизация. Това е национален капитал, с който се
гордеем и трябва да развиваме.
Готови ли са българските власти за предстоящото Председателство на Съвета на ЕС? Нашата
оценка е, че от гледна точка на големите политически теми и на националния интерес на България не
е налице необходимата готовност.
Не се проведе същностен разговор за Председателството, а във външнополитически план
не бяха излъчени авторитетна позиция и приоритети. От поведението и заявленията на правителството
остава тягостното впечатление, че Българското председателство се свежда до кетъринг, логистика и
няколко срещи в София. За сравнение – всички в ЕС говореха колко успешно ще бъде Естонското
председателство още преди то да е започнало, защото интегритетът и целенасоченото усилие на
естонското правителство позволиха на Естония да посочи ясни и изпълними приоритети, които са от
полза на всички държави-членки.
Пропусната бе възможност за реална дискусия по перспективите на България в ЕС, за
избистряне и отстояване на националните ни позиции, основани на широко обществено-политическо и експертно съгласие и подкрепа.
Като водеща политическа алтернатива на управляващите, БСП предлага на българското
общество национални приоритети и конкретни действия, които ще дадат съдържание на нашето
Председателство и съответстват на българския и общоевропейския интерес за повече социална
Европа в интерес на хората.
БСП ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ИДЕИ, ИНИЦИАТИВИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА БЪЛГАРСКОТО
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО И ЗА НАЦИОНАЛНАТА НИ ПОЗИЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕС:
1. ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН МОДЕЛ
В тази област нуждата от нова политика и нови идеи е крещяща. Обединена Европа съществува
заради своите граждани – заради тяхното благополучие, сигурност, развитие. В последните години,
обаче, безразборното налагане на икономическата политика на „остеритет” (и на фирмената политика
на „оптимизация на разходите”) превърна гражданите от субекти в обекти – от цел на икономиката в
нейно средство.
Наложително е намирането на категоричен политически отговор на въпроса, който си задават
европейците: икономиката ли съществува, за да обслужва гражданите, или те съществуват, за да
обслужват икономиката? Прогресивният отговор е очевиден: приоритет са гражданите. Всеки опит
да се ограничи ЕС само до функционирането на Общия пазар води до подкопаване на устоите му. В
самите основи на ЕС е вградено силно социално измерение, обхващащо трудовите и социалните права,
нормите за безопасни и здравословни условия на труд. Това наследство трябва да бъде запазено и
заздравено.
Има две противоположни тези за ролята на ЕС по отношение на трудовите и социалните права
на гражданите и тяхната защита:
z според привържениците на десните и неолибералните позиции, намесата на Съюза в
социалните политики трябва да бъде ограничена, като се намалят регулациите и се разчита единствено
на пазарните механизми;
z левицата защитава тезата, че ЕС може да бъде ефективен, само ако има социален дневен
ред, основан на солидарността и насочен към преодоляване на неравенствата и гарантиране на равните
права на всички европейци.
Историята на Съюза показва, че Европа умее да се учи от собствения си опит. След три
десетилетия дерегулация и пазарен фундаментализъм сме научили следното: пазарът, оставен без надзор
от страна на обществото, може да се изроди в състезание между хищници, в което жертвата е
обикновеният, почтен и работещ човек. Именно той губи работа, сигурност, перспективи и смисъл,
тъй като се оказва сведен до просто оръдие на труда, което всеки момент може да се окаже излишно.
Научили сме и още нещо: в тази ожесточена среда най-силни се оказват финансовите играчи,
които присвояват ресурс от реалната икономика, за сметка на работни места, сигурност и перспективи
за гражданите.
Под натиска на социалистите и демократите в ЕП, както и на синдикатите и редица неправителствени организации, на 8 март 2016 г. ЕК постави началото на обществена консултация по своето
бъдещо предложение за Европейски стълб на социалните права. Същевременно на 19 януари 2017 г.
ЕП прие резолюция относно Европейския стълб на социалните права, очертаваща основните области,
в които Социалният стълб следва да доведе до качествена промяна. Българското председателство
ни дава реална възможност да въздействаме върху този процес от самото му начало, като така
положим основите на политики, които да върнат доверието на европейците към техния проект за
обединена Европа.
От тази гледна точка липсата на ясно изразени социални приоритети в програмата на
Българското председателство на ЕС е тревожна. Точно сега България трябва да има много ясна
позиция кой модел за бъдещо развитие на ЕС подкрепя:
z Продължаващо отстъпление от защитата на трудовите и социалните права на гражданите чрез
Информационен бюлетин на НС на
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по-нататъшно ограничаване на регулаторните режими и „надпревара към дъното“, изразяваща се в
намаляване на доходите и данъчен дъмпинг
или
z Възстановяване и развитие на европейския социален модел, основан на социалната държава,
който е доказал своята ефективност през предходните десетилетия и е насочен към устойчив растеж,
качествени работни места и социална справедливост.
Българското председателство трябва да отстоява възраждането на социална Европа. Европейският социален модел е възможен единствено в рамките на модерната социална държава, в която
съществуват работещи механизми за преразпределение на обществените блага в съответствие с принципа
на социалната справедливост в интерес на всички граждани. И единствено този модел е съвместим с
разгръщането на активни политики в областта на растежа, заетостта и развитието в интерес на
обикновения, почтен, работещ човек.
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Затова Българскотото председателство решително трябва да отстоява следните принципни
позиции:
z Създаване на Европейски стълб на социалните права. Въвеждане на силно социално
измерение в рамките на Европейския семестър и Икономическия и паричен съюз.
z Създаване на справедлив пазар на труда, с качествени работни места; добри, безопасни
и здравословни условия на труд, достойни нива на минимално заплащане, равни права и равно заплащане
за една и съща работа. Засилена роля на професионалните съюзи и утвърждаване на социалния диалог
и колективното трудово договаряне като задължителни процедури за договаряне на механизмите и
равнищата на заплащане и на условията за труд.
z Недопускане на дискриминация и гарантиране на равенството на половете. По-добро
съчетаване на личния и професионалния живот чрез подкрепа за майчинството и бащинството и защита
на лицата, полагащи грижи за зависими членове на семейството.
z Защита на свободното движение на хора. Приоритетно внимание към актуалните промени
в Директивата за командироване на работници и в Регламента за координация на системите за социална
сигурност с оглед защитата на интересите на българските граждани и постигането на твърди гаранции
срещу възникване на „втора категория европейски граждани“ и на дискриминация по признак на
националност. Едновременно гарантиране на трудовите и социалните права на мобилните работници в
ЕС за равно заплащане за една и съща работа.
z Инвестиции в достъп до образование, обучение и учене през целия живот на всички без разлика
на възраст, пол, образователно равнище и професионален опит. Ясна подкрепа за продължаване на
Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост като отговор на предизвикателствата
пред младите хора на пазара на труда.
z Спешни мерки за справяне с бедността и социалното изключване чрез всеобщ достъп до
адекватна социална закрила: достъп до качествено здравеопазване, базови доходи, прехвърляемост на
социалните права на работниците между държавите членки и адекватни пенсии. Борба с неформалната
икономика и недекларирания труд, които лишават гражданите от техните права и нанасят сериозен ущърб
на данъчно-осигурителните системи в ЕС.
2. СИГУРНОСТ НА ГРАНИЦИТЕ
И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО
Сигурността, включително сигурността на европейските граници, не може да бъде осигурена на
принципа „всеки да се оправя сам”. Общата сигурност изисква общи усилия, обединени в единна система.
От тази гледна точка, отсъствието на България от системата „Шенген” може да буди единствено недоумение.
България трябва категорично да постави въпроса за пълноправното си членство в Шенгенското
пространство. Дискриминацията, на която сме подложени, е антиевропейска и напълно неприемлива.
Трябва да се сложи край на допускането на двойни стандарти спрямо една или друга страна-членка.
Има потенциал до края на годината, при активна позиция на българското правителство, да
постигнем членството на страната в Шенгенското пространство. По инициатива на българските евродепутати
беше прието предложение за единно калкулиране на граждани на трети страни на територията на ЕС, което
включва страната ни в единната система. Предложението на Комисията предвиждаше България да остане извън
тази единна система и да въвеждаме контрол по вътрешните си граници. Това би означавало техническо
изключване на държавата от системата, което ни отдалечава и от Шенген. Аргументите на нашите евродепутати
бяха чути и ЕП прие единното калкулиране, което вече е предпоставка да прилагаме шенгенското законодателство. Продължаването напред е въпрос на ясна, принципна, решителна, устойчива и широко
подкрепена политика – нещо, с което правителството изглежда неспособно да се справи.
3. ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ
И ПЪТНА КАРТА ЗА ПРИЕМАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В

ЕВРОЗОНАТА

България трябва да започне активна подготовка за членство в Еврозоната чрез широка
дискусия с бизнеса, синдикатите, академичните среди и неправителствения сектор. Приемането
на еврото не е самоцел и не може да бъде сведено до изпълнение на формални макроикономически
критерии. То трябва да бъде предхождано от целенасочена държавна политика за повишаване
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конкурентоспособността на икономиката, реална конвергенция, в това число на доходите и
жизнения стандарт.
Първата стъпка е членството в ERM II. За българската икономика, която двадесет години се развива
при валутен борд, преходът към еврото ще е много е по-лесен, отколкото за други страни.
При добро управление единната европейска валута е ефективен инструмент за избягване на
парични сътресения и за осигуряване на финансова стабилност като важно условие за икономическо
развитие. На равнище държави-членки засиленият контрол е гаранция срещу лекомисленото поведение
на отделни банки.
Социалната справедливост изисква разработване на система от гаранции, че преходът към еврото
няма да бъде използван за спекулативни цели, увреждащи интересите на гражданите. В страните, в които
такава система не беше разработена, се стигна до подобна ситуация. Съществуват обаче и страни, които
успешно минаха по този път и не допуснаха спекулации и повишаване на цените на вътрешния пазар.
Необходимо е да се изучи опитът на подобни държави и най-успешните практики да бъдат интегрирани
и у нас.
Решението за влизане на страната ни в ERM II е в правомощията на правителството, но
очевидно то е неспособно да постигне напредък и по този въпрос.
Необходима е цялостна и балансирана политика, включваща целенасочени действия като:
z Приемането на Пътна карта за присъединяването на държавата в Еврозоната. Обикновено
времевият период от влизането в ERM II до ефективното въвеждане на еврото и влизането в Еврозоната
е около 10 години.
z Създаване на правителствен пост „главен преговарящ за Еврозоната“ с ранг на заместникминистър на финансите.
z Ежемесечно отчитане на главния преговарящ пред Бюджетната комисия и Комисията по
европейски въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание.
z Създаване на комисия или друг орган, който да започне наблюдение на пазара, за да се изучи
и приложи опитът на други европейски страни за избягване на спекулата с цените.
z Стартирането на тези действия до края на годината е добър политически сигнал непосредствено
преди поемането на Председателството на Съвета на ЕС.
Затънало в дребнотемие, организационен безпорядък и текущи скандали, правителството пропуска
да проведе и този обществен дебат. А той е необходим, защото не става дума за някакво сложно
техническо решение, което да бъде взето някъде далеч от тесни специалисти. Става дума не само за
благополучието на българските граждани, но и за перспективите на развитие на нацията и страната.
Този въпрос, накратко, засяга всички ни.
Важно е България да влезе в Еврозоната, защото:
z Еврозоната и занапред ще бъде гравитационният център на европейската интеграция. За разлика
от други страни, които имат осмислен и добре обоснован интерес да останат отвън, за България това
би създало сериозен риск да бъде изтласкана в периферията на Европа.
z Държавите в Еврозоната ще имат най-голямото и реално влияние върху бъдещето на Европа.
z Твърде вероятно е Политиката на сближаване да бъде обвързана с членство в Еврозоната
и с влизането в ERM II заради все по-ясно заявеното желание на по-богатите държави да дават пари
срещу реформи.
z Всички предложени сценарии за бъдещето на ЕС водят към запазване на общия пазар и
сигурността и засилването на интеграцията в Еврозоната, а това минава през членство в Еврозоната.
z ЕЦБ ще упражнява контрол върху българската банкова система и ще гарантира сигурността
на средствата на вложителите. Драстично ще бъде намален съществуващият в страни като България
риск от източване на публични средства чрез банки, „близки до властта”.
z Влизането в Еврозоната незабавно ще се отрази на чуждестранните инвестиции, за които
стабилността на валутата, както и предсказуемостта на поведението на банките, са от ключово значение.
z Единната валута ще улесни паричните транзакции и ще премахне таксите за превалутиране
– полезно за гражданите и бизнеса, с добър ефект върху туризма.
4. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ: РАВНОПРАВНО УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
Растящата нестабилност в съседните на Европа региони и в света, както и новите заплахи,
произтичащи от миграцията, трансгранична престъпност, икономически, религиозни, екологични и технологични фактори, дават на сигурността и отбраната ключова роля в бъдещето на европейския проект.
Светът вече е друг. Необходими са политическа воля и съгласие, разгърнати в система от решителни
политически действия.
Като страна-председател на ЕС, България трябва да участва активно в търсенето на отговори
за задълбочаване на сътрудничеството в сигурността и отбраната. Страната ни трябва да даде своя силен
принос в дискусията по търсене на решения в тази област, които да гарантират равноправното участие
на държавите членки. Ключови за страната ни са разговорите за общата европейска отбрана,
модернизирането на българската армия и придобиването на съвременни способности, увеличаването на
капацитета за охрана на външните граници на ЕС, както и възможностите на българската наука и
индустрия за участие в проектите по Европейския фонд за отбрана.
Информационен бюлетин на НС на
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5. МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА И ПОЗИЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ
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Приоритетите на всяко управление се виждат в предлагания от него бюджет. Затова съставянето
на подобен бюджет е политическо, а не технократско усилие. От тази гледна точка нашето активно
участие във формирането на бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР) – бюджетът на Съюза
за 2020 – 2027 г. – е най-прекият и ефективен път към реалното интегриране на нашите приоритети
в политиките на Съюза.
В рамките на Българското председателство е наложително да стартираме по същество и този
разговор. Той има ключово значение не само за бъдещето на ЕС, но и за България, защото сме нетен
получател на средства от европейския бюджет.
По този въпрос е налице остър сблъсък между две противоположни позиции:
9
едната, на правителствата и средите на европейската десница – за запазване на досегашната
политика на остеритет, която е заложена в действащата МФР 2014–2020, довела за първи път в историята
на ЕС до съкращаване на размера на средствата в МФР;
9
другата, застъпвана от левицата в Европа – за изоставяне на сегашната политика в полза на
бюджетна рамка, която осигурява необходимите средства за постигане на стратегическите цели на Съюза
и изпълнението на свързаните с тях основни политики.
Българското председателство е изправено пред предизвикателството да съдейства за
намиране на компромисно решение, което да гарантира изпълнението на чл. 311 от Договора: „Съюзът
ще осигурява средствата, необходими за постигане на неговите цели и изпълнението на неговите
политики“.
За целта би следвало да се работи за това новата МФР да бъде обвързана с ясно определени
цели.
z Стратегията „Европа 2020“ изтича през 2020 г., което налага приемане на нова стратегическа
рамка:
- Наложително е въвеждане на нови собствени ресурси, постъпленията от които да отиват
директно в бюджета на ЕС, както и увеличаване на дела на собствените ресурси до поне 50% от общия
бюджет на Съюза. Подобна реформа на приходите е заложена в доклада на Групата на високо равнище
за собствените ресурси (Групата „Монти“) през декември 2016 г.;
- Отпадане на всички сегашни отстъпки за отделни държави-членки по отношение на размера
на вноските в бюджета на ЕС. Напускането на Великобритания, която се ползва в най-голяма степен
от подобни изключения в общите правила, е подходящ повод за преглед и поетапно премахване на такива
отстъпки за други държави;
- Промяна на правилата за определяне на бюджетния дефицит по Пакта за стабилност и
растеж, така че вноските на държавите членки в бюджета на ЕС да не се вземат предвид при изчисляване
на дефицита в съответния национален бюджет;
- Преразглеждане на правилото за автоматично освобождаване от бюджетен ангажимент,
което се прилага по редица програми, като водещ принцип следва да е, че щом дадени средства са
предвидени за реализация на конкретни политики, те трябва да бъдат на разположение за тази цел
в рамките на целия период на изпълнение на МФР;
- Промяна на основните раздели и пера на МФР, като бъдат обвързани с ключовите приоритети
на ЕС по ясен и разбираем за всички европейски граждани начин.
z Средствата по Политиката на сближаване за икономическо, социално и териториално
сближаване и за Общата селскостопанска политика да бъдат запазени най-малкото на нивата,
достигнати в настоящата МФР, а по възможност и увеличени. Разработването и прилагането на нови
политики, независимо в коя сфера са те, да бъде осигурено с допълнителни средства в размер,
съответстващ на параметрите, заложени от ЕП и Съюза, отговарящ на очакванията на гражданите.
z Структурата на МФР да обхваща изчерпателно целия спектър от дейности, които се реализират
със средствата на европейския данъкоплатец, като информацията за изпълнението на бюджета бъде
изчерпателна и публично достъпна за всички заинтересовани страни. Тук основният принцип би следвало
да бъде – всички структури и програми, финансирани от публични средства, да бъдат поставени под реален
публичен контрол:
- да бъде силно ограничена налаганата практика през последните години за създаване на
разнообразни финансови инструменти и външни за бюджета на ЕС структури, финансирани от данъкоплатците, но оставащи извън необходимия публичен контрол и отчет;
- за засилване на демократичния контрол да бъдат увеличени и правомощията на ЕП при
приемането и текущия контрол върху изпълнението на бюджета.
z Да се обсъди ограничаването на рамката на бюджета до 5 години, вместо сегашните 7, което
ще даде възможност да се правят промени в нея в съответствие с променящата се среда, като
същевременно определени елементи от МФР, свързани със стратегическите цели на Съюза, бъдат
договаряни и за период от 10 (5+5) години. Това ще осигури много по-активна роля на ЕП в приемането
на рамката, което ще засили както публичния контрол, така и демократичната легитимност на бюджета
на ЕС.
z В новата рамка да бъдат заложени необходимите резерви и инструменти, които да осигурят
гъвкавост. Събитията от последните години свидетелстват, че МФР се нуждае от съществена степен на
гъвкавост, за да бъде в състояние Съюзът да отговаря на възникващите нови предизвикателства.
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6. БЪДЕЩЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ И БЪЛГАРСКАТА ПОЗИЦИЯ
Стремителното нарастване на социалното неравенство нанася удар по самата основа на
Съюза – чувството за справедливост и зачитането на всички интереси. Резултатът е ежедневното
отчуждаване на гражданите от Съюза. Предлаганият от нас прогресивен модел на развитие изисква
решителни и устойчиви мерки за преодоляване на неравенството, възстановяване на чувството за
справедливост и засилване на доверието в обединена Европа. За постигането на тези цели съществуват
вече разработени инструменти, които трябва да бъдат осмислени и прилагани по нов начин.
Политиката на сближаване е такъв инструмент. Тя е основно средство за намаляване на
огромните неравенства в съвременна Европа и за дългосрочни инвестиции на ЕС, в съответствие
с принципите за сближаване и солидарност, залегнали в договорите.
Началото на дебатите за бъдещето на Политиката на сближаване вече е поставено. Основните
политически групи в ЕП представиха своите позиции:
z Европейската народна партия вижда бъдещето на политиката на сближаване в преимущественото използване на различни финансови инструменти за сметка на безвъзмездното подпомагане.
Възлагат водеща роля на пазарните механизми и по-тясно обвързване с макроикономическите и
фискалните показатели в контекста на Европейския семестър.
z Европейските социалисти от своя страна отстояват солидарността между държавите членки
и регионите да бъде поставена в основата на политиките на ЕС, като на първо място се запази
безвъзмездното финансиране. Левицата застъпва позицията, че политиката за сближаване трябва да
отговори максимално на целите, които са поставени пред нея в договорите и наред с преодоляване на
различията на национално и регионално ниво ефективно да спомага за икономическото и социалното
развитие на местните общности.
България е нетен бенефициент на средства от ЕС, основната част от които страната получава
по линия на Политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика. По данни на
правителството през последните няколко години между 75% и 80% от публичните инвестиции у нас се
реализират с подкрепата на фондовете на Съюза. Практически всички обекти от стратегическата
инфраструктура, съоръженията за пречистване на отпадни води и третиране на битови отпадъци, както
и огромната част от капиталовите разходи на общините са финансирани от ЕС. Със средства от
европейските фондове се реализират над 50% от активната политика на пазара на труда, модернизацията
на образованието, администрацията и съдебната система.
Затова и бъдещето на Политиката на сближаване след 2020 г. е от ключово значение за
развитието на България. Тук не може да се мълчи, нито да се чака какво ще решат „началниците”.
Настоящото правителство обаче няма ясна позиция по предложените от страна на ЕК сценарии
за бъдещето на ЕС, както и за очакванията на България към Политиката на сближаване след 2020
г. Приоритетен въпрос на нашето Председателство трябва да стане участието ни в разговора за
Политиката на сближаване.
Задължително е да заявим ясна и отговорна позиция в тези дебати, изградена около следните
принципни позиции по основните елементи на бъдещата Политика на сближаване:
z Не трябва да се допуска намаляване на средствата за сближаване, а следва да се намерят
възможности за осигуряване на финансиране, адекватно на поставените в договорите цели и приоритети
след 2020 г.
z Политиката на сближаване следва да запази преимуществено предоставянето на безвъзмездна финансова помощ. Използването на финансови инструменти има своето място в бъдещата Политика
на сближаване, но прилагането на такива инструменти в сфери, в които по същество не се извършва
стопанска дейност, трябва изцяло да отпадне.
z Не бива да се допуска средствата от Политиката на сближаване да се използват пряко
за решаване на други политически цели, различни от икономическото, социалното и териториалното
сближаване, като например справяне с последствията от миграцията и инвестиции в обща европейска
отбрана.
z Политиката на сближаване трябва да бъде рамката за координация и насочване на
инвестициите за постигане на целите на Съюза в различните сфери, като се запази и развие т.нар.
тематична концентрация на базата на нов стратегически документ на ЕС, който да наследи Стратегията
„Европа 2020“. Необходимо е да се използват възможностите за по-тясно обвързване на политиката за
сближаване с индустриалната политика на ЕС за създаване на устойчива заетост и възможности за
професионално развитие в отделните региони, включително чрез насърчаване на реиндустриализация и
т.нар. ри-шоринг (връщане на производства в държавите от ЕС).
z При подготовката на новата Политика на сближаване не трябва да се допуска въвеждане на
фискални/макроикономически предварителни условия, които водят до намаляване на публичните инвестиции от други източници, замяната на националните фондове с фондовете на ЕС и по-слаби от
очакваните резултати.
z Новият програмен период има нужда от нова, по-ясна регулаторна рамка и опростяване на
правилата, свързани с отчитането и одита на изпълняваните проекти. Фокусът при изпълнението на
политиката следва да бъде върху ефективността, целесъобразността и постигането на конкретно измерими
резултати.
Информационен бюлетин на НС на
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z Необходимо е да бъдат запазени и всички досегашни основни структурни и инвестиционни фондове на Съюза. Крайно наложително е да продължат да функционират и след 2020 г.
Кохезионният фонд на ЕС заедно с Механизма за свързана Европа.
z Политиката на сближаване следва да продължи във всички региони в Европа, като се
запази разликата в обема и интензитета на подпомагане. Необходимо е през следващия програмен
период да бъдат предвидени и специални мерки за най-слабо развитите и най-необлагодетелстваните
региони в Съюза, включително засегнатите от деиндустриализация.
z Системата на „споделено управление“ на Политиката на сближаване трябва да бъде запазена
и след 2020 г., като ЕК следва да оказва активно съдействие на компетентните институции в държавите
членки на всеки етап от подготовката и изпълнението на оперативните програми.
Политиката на сближаване има огромен потенциал, но той може да бъде отключен само с помощта
на ясни, принципни и целенасочени политики в името на общия интерес. Недопустимо е продължаването
на често срещаното консуматорско отношение, при което по-бедните просто чакат средства от по-богатите
държави-членки. Едно консуматорско отношение от страна на Българското председателство би било
равносилно на провал. От България се очаква да води тези дебати, отчитайки позициите на институциите,
държавите членки и всички заинтересовани страни в Европа, за да бъде намерен баланс на интересите
и работещи решения за регионите и хората.
7. ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА И БЪЛГАРСКИЯТ ИНТЕРЕС
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Въпреки големия финансов ресурс, който България получи по линия на Общата селскостопанска
политика (ОСП), вече е видно, че не се постигат целите на тази политика – запазване и развитие на
разнообразно селско стопанство, съживяване на селскостопанските райони. Постигнатият ефект е доста
встрани от тези цели: концентрация на средства в отглеждането на няколко земеделски култури, което
промени облика на българското селско стопанство и страната придоби профил на страна от Третия свят,
тъй като изнася основно земеделска суровина, а не краен продукт; концентрацията на земя – според някои
оценки обработваемата земя е концентрирана в ръцете на стотина свързани лица, което е в противовес
с идеята за справедливост и всеобхватен подход на ОСП.
За нас е изключително важно ОСП да бъде управлявана така, че да постига заявените си цели,
които са в унисон с предлагания от нас модел на развитие на Съюза:
z ОСП да запази ролята си на основен механизъм за подпомагане на земеделските производители,
като се предвиди не по-малък бюджет от сегашния.
z Да се запазят сегашните нива на подпомагане, без да се налага държавите членки да
съфинансират с национални средства директните плащания.
z ОСП да запази сегашното си разделение на Първи стълб (директни плащания и пазарна подкрепа)
и Втори стълб (Програми за развитие на селските райони). Основната насока за промяна трябва да бъде
постигане на реално опростяване на схемите и мерките за подпомагане спрямо земеделските производители.
z Първият стълб да запази своята роля за гарантиране на доходите на земеделските производители
в ЕС. В тази връзка България трябва да продължи да прилага Схемата за единно плащане на площ.
z Плащанията за дребните земеделски стопани да се запазят.
z Преразпределителното плащане да се запази, защото това е единственият механизъм, с който
може да се постигне някаква справедливост при разпределение на средствата между дребни и големи
земеделски производители.
z Да има повече финансов ресурс за защита и промоция на европейските традиционни и качествени
продукти, както и възможности и условия по-голям брой производители да се възползват от тези ресурси.
z Вторият стълб да запази своята роля на инвестиционна програма, чрез която земеделските
производители и преработватели да могат да продължат да инвестират в своите стопанства.
z Въвеждането на финансови инструменти по никакъв начин да не замества сегашните инвестиционни мерки, основани на безвъзмездна финансова помощ, а само да ги допълва.
z Основно внимание да се отделя на възможностите за въвеждане на иновативни практики, чрез
които да се подобри производството.
z Мерките за управление на риска да се запазят в рамките на Втори стълб, но обхватът им да
бъде единствено по отношение на първичното производство на земеделска продукция, за да се гарантира
и допълва доходът на всеки един земеделски производител.
z Приоритет за инвестиции, свързани със справяне с безработицата и гарантиране на качествена
работна ръка, а не да се приоритизират строежът и рехабилитацията на пътища, които водят до изоставени
села.
z Промяна на критериите за управление на ОСП така, че от нея да имат полза малките
производители и селските общности. Недопустимо е с пари, събирани от гражданите, да се стимулира
формирането на класа латифундисти (хора, които обработват много големи площи земя) в Европа.
8.

НОВИЯТ ИМПУЛС ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕС КЪМ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

Историята показва, че няма как да има спокойна и просперираща Европа, докато на Балканите
съществуват неспокойни и зле развиващи се страни. Голяма част от балканските страни са вече част
от ЕС. Но историята също показва, че докато една държава не е приобщена, тя може да стане рискова.
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Съюзът може само да спечели от приобщаването на Западните Балкани – процес, който рязко
ограничава рисковете и укрепва вече постигнатото на континента.
Заедно с това изострените вътрешнополитически процеси в Турция и конфронтацията на турските
власти с ЕС налагат ние да изискваме много ясна обща политика против опитите за заплахи и натиск
както върху България, така и срещу ЕС. Не е вярно, че Европа е в слаба позиция. Турция изпитва огромни
икономически трудности и се нуждае от ЕС и за инвестиции, и за търговия и туризъм, и за собствената
си сигурност в един размирен регион.
Страната ни граничи както с Турция, така и със Западните Балкани. Иска или не, България трябва
да играе активна и конструктивна роля както по отношение на Западните Балкани, така и по отношение
на Турция.
В рамките на нашето Председателство имаме реална възможност, но и специална отговорност
да повлияем позитивно върху политиката на ЕС към нашия регион и в частност спрямо Западните
Балкани. Необходими са инициативи, насочени към сериозен напредък към присъединяване на страните
от този регион.
Конкретни политически инициативи на БСП в подкрепа на този процес:
z Внасяне на предложение за изслушване на министър-председателя и външния министър на
България в НС на тема европейската перспектива на страните от Западните Балкани. Предложение –
да се възложи на Министерството на транспорта да разработи анализ как общата европейска свързаност
и големите инфраструктурни проекти могат да допринесат за изграждане на лисващите отсечки по
европейските транспортни коридори на българска територия.
z Подкрепа за повече младежки обменни програми и контакти между гражданския сектор с
надеждата, че ще помогнат за заличаване на част от лошите спомени за войните, опустошили Балканите
през последните 20 години и др.
z Активност на БСП по линия на междупартийната дипломация чрез регионални инициативи на
левите партии и премиери от региона под егидата на ПЕС.
z Организиране на координираща среща на държавните, правителствените и политическите
ръководители на левицата от ЕС и страните от Западните Балкани в навечерието на Срещата на върха
за Западните Балкани през май 2018 г.
z Приемане на софийска декларация по време на Срещата на върха на Западните Балкани.
z Поддържане на постоянен диалог с Турция, съгласуван със Съюза, с оглед овладяване на
рисковете за региона, съдържащи се в турбулентното развитие на вътрешнополитическите й процеси.
9. ЧЕРНОМОРСКИЯТ РЕГИОН – РЕГИОН НА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СИГУРНОСТ
В последните две десетилетия проблематиката на Черноморския регион постепенно излиза от
фокуса на европейската политика. Освен субективни, за това има и чисто обективни причини: много
от процесите в този регион не бяха добили завършен вид, а вътрешнополитическата нестабилност и
наличието на „замразени конфликти” значително усложняват диалога.
Днес политическата ситуация е различна. Страни като Украйна и Грузия заявяват ясна воля за
приобщаване към нашия Съюз, с Русия върви интензивен диалог, а от всеобщ интерес е Турция да не
обърне гръб на Европа.
България е длъжна да изиграе своята роля за връщането на Черноморския регион на картата
на Европа, при това като стратегически приоритет за ЕС. Това е напълно постижимо по време на нашето
и на Румънското председателство на ЕС.
Редица стъпки за Черно море са предприети на европейско и регионално ниво, ето защо нашите
усилия могат да намерят опора в постигнатото в рамките на Интегрираната морска политика на ЕС, на
Стратегията за син растеж, както и в реализираните морски проекти, подкрепени посредством фондовете
на ЕС за регионалната политика и някои от европейските програми за трансгранично сътрудничество.
През 2018 г. се навършват десет години от съвместното заявление на министрите на външните работи
на ЕС и на страните от Черноморския регион за разширено сътрудничество между ЕС и региона. Идва
момент за преглед на постигнатото, за по-голяма ангажираност както на ЕС, така и на региона, за
определяне на следващите приоритети на сътрудничеството и механизми за тяхното реализиране.
Затова като приоритет на Българското председателство следва да бъде заложено разработване
на всеобхватна макрорегионална стратегия за Черно море (в контекста на Резолюция на ЕП от 2011
г. за разработване на Черноморска стратегия на ЕС). Необходимо е това да бъде силна политическа
стратегия, която си поставя цели като: намаляване на рисковете и недоверието; стабилизиране на
вътрешните и външнополитическите процеси; постепенно приобщаване на страните от региона към
стратегическите цели на обединена Европа като: върховенство на закона, развитие на динамична, модерна
и справедлива икономика, очертаване на перспективи пред младите.
Заради наслоените отношения между държавите от региона – България, Румъния, Молдова, Украйна,
Русия, Грузия и Турция, трудно може да се постигне политически консенсус и бърз напредък по всички
тези теми, но може да започне диалог. Предлагаме това да стане около тема, която е безспорен приоритет
както за ЕС, така и за Черноморския регион – екологията. Конкретно това може да стане чрез:
- Разработване на План за действие срещу морските отпадъци;
- Предложения за мерки и реализиране на проекти във връзка с определената от ЕК през 2011 г.
Информационен бюлетин на НС на
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цел емисиите на парникови газове на ЕС от морския транспорт да намалеят с 40 % до 2050 г.;
- Инициативи в посока засилване на възможностите за мониторинг над емисиите на парникови газове
и на цялостния процес по опазване на околната среда;
- Разработване на транснационални мерки за опазване на подводното културно наследство;
- Подпомагане на паневропейския диалог за круизен туризъм (налице е забавяне в прилагането на
Директивата за пристанищните приемни съоръжения) и по-специално подкрепа за стартиране на
регионален диалог в Черноморския регион като основа за обмен на добри практики по темата с други
европейски региони;
- Засилване на транспортната свързаност в региона;
- Засилване на секторното сътрудничество, особено в сфери като морски изследвания, иновации и
развойна дейност, устойчиво развитие на аквакултурите, крайбрежен и морски туризъм и екотуризъм,
обмяна на опит в областта на адаптиране към изменението на климата в крайбрежните региони и др.
10. ДУНАВСКАТА СТРАТЕГИЯ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА ТРАНСПОРТНАТА СВЪРЗАНОСТ И ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
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Съвместно с Черно море ключови ще бъдат и разговорите и проектите по Дунавската стратегия.
Следват три последователни председателства на три дунавски държави – България, Австрия и Румъния
като възможност за реализиране на редица политики в рамките на тези 18 месеца.
Предстоящото Председателство през 2018 г. е и подходяща възможност за страната ни да извлече
полза от своите стратегически преимущества като дунавска държава, работейки за намаляване на
различията в социалното и икономическото развитие на държавите от Дунавския регион.
Постигането на по-ефективно трансгранично сътрудничество в тази област трябва да стане основна
насока и икономически приоритет на Българското председателство. В основата на този приоритет е
превръщането на дунавския воден път в основна транспортна артерия на Европа и опора за множество
съпътстващи социални и икономически дейности.
В качеството си на първостепенна европейска транспортна магистрала реката остава икономически най-изгодния начин за превоз на хора и товари – цената на речния товарен транспорт (екосъобразен
и енергийно ефективен) е с 30% по-ниска от тази на железопътния транспорт. България има потенциала
да бъде конкурентоспособна в сектор речен транспорт и трябва да отстоява своите позиции адекватно.
България ще е първата точка на връзката между Далечния изток и Европа. Необходимо е усилията
ни да бъдат насочени към развитие на трансгранични коридори и установяване на трайно сътрудничество
и с Румъния.
Основен приоритет на Дунавската стратегия трябва да стане и развитието на Северна България,
тъй като транспортната свързаност между река Дунав и останалите части на България е изключително
важна за стопанския интегритет на страната.
Три са стълбовете на Дунавската стратегия, около които трябва да се фокусира вниманието ни:
1. Подобряване на мобилността и интермодалността – основна цел тук е обединяване на
макрорегиона чрез подобряване на транспортните връзки в три направления – между България и
Румъния; между Източна и Западна Европа и между Европа и Далечния изток (Китай).
2. Защита на околната среда – като хоризонтален въпрос.
3. Развитие на знания и конкурентоспособност посредством иновации.
Стратегията трябва да постави акцент върху постигането на резултати. По-тясното сътрудничество
ще позволи по-пълноценно прилагане на съществуващите политики и оптимално разходване на наличните
средства. Дейността трябва да включва усилията на всички, включително съчетания от подходящи
институции, сектори и страни.
IV. БСП - ПРОЕВРОПЕЙСКАТА СИЛА, КОЯТО ОТСТОЯВА
ОТГОВОРНО ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И НА БЪЛГАРИЯ
БСП работи за българското членство всеотдайно и компетентно, без да търси партийни дивиденти
от това. Благодарение на активните усилия, които положихме съвместно с гражданския сектор, България
се присъедини към ЕС, без да бъде задействана отлагателна клауза и без съществени ограничения
на основата на предвидените в Договора за присъединяване защитни клаузи.
Положихме значителни усилия за разясняване на условията, предимствата и предизвикателствата за
бизнеса от европейското членство и беше подобрен инвестиционният климат в страната. По време на
правителството на БСП в страната влязоха 24 млрд. евро инвестиции – рекорд, непостигнат от нито
едно друго управление в новата история на страната.
Създадени бяха и предпоставки за балансирано развитие на регионите и ефективното използване на
публичните инвестиции и средства от фондове от ЕС. Подготвено бе и участието на българската
администрация за включване в реалното обсъждане и вземане на решения в ЕС. Изгради се професионален и устойчив административен капацитет на централно, регионално и местно ниво за ефективно
използване на средствата от европейски фондове.
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БСП трябва отговорно да отстоява националните интереси на България с активна и компетентна
политика на европейско ниво като коректив и алтернатива на липсата на визия и политиката на
„празния стол“, която провежда управлението на ГЕРБ и Патриотичния фронт.
БСП трябва и може да бъде водещият проевропейски фактор в българската политика, защото
пълноценното членство в една социална Европа означава по-сигурен и добър живот за работещите хора,
както и по-добри перспективи за техните деца.
Мисията на БСП е да не допусне Българското председателство „така или иначе да мине“, а
ясно и категорично да изисква от правителството и парламента очертаване и постигане на политическите
приоритети за страната ни: сигурност на границите и влизане в Шенген; финансова стабилност и Пътна
карта за Еврозоната; равноправно участие на България в политиките по отбрана и сигурност; отстояване
на Социалния стълб в политиките на Съюза и разработването на силни прогресивни политики в тази
област; активно участие в дебата за Многогодишната финансова рамка; битка за запазване на размера
и принципите на кохезионната и селскостопанската политика в ЕС; Западните Балкани; Черно море и
река Дунав.
БСП ще изисква такова политическо поведение от страна на правителството и всички
институции, което да позиционира страната ни като активен и авторитетен член на европейското
семейство. Председателството е време за диалог, позициониране на България и отстояване на нейните
интереси по пътя на фина и далновидна дипломация. То е „прозорец от възможности“, който не бива
да бъде пропуснат заради пасивната и неуверена позиция на ГЕРБ и управляващите.
Нека направим този разговор публичен, прозрачен и разбираем за цялото българско
общество. И докато ГЕРБ и правителството се занимават с кетъринг и логистика, БСП ще предлага
политически приоритети, около които може да се търсят обществена подкрепа и национално
обединение.
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Степента на изпълнение на тези приоритети ще е и маркерът, спрямо който след няколко месеца
ще съдим за успеха на Българското председателство.
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Р Е Ш Е Н И Е
НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ЧЕТИРИДЕСЕТ
И ДЕВЕТИЯ КОНГРЕС
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИЯ
28 октомври 2017 година
Издига кандидатурата на Сергей Дмитриевич
Станишев за президент на Партията на европейските социалисти.
Председателстващ заседанието:
/п/ Валери Жабляновов

СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
Уважаеми другарки и другари,
Преди всичко позволете да ви благодаря за доверието, което е много задължаващо. Ще се постарая
наистина да го оправдая. Знаем, че европейската
левица и европейската социалдемокрация са в труден
момент от своето развитие. Това налага да бъдем
смели и решителни в предлагане на различен път за
Европа, за да възстановим доверието както към европейската идея като цяло, така и към левите. Вашето
доверие ме амбицира да свърша повече, отколкото
съм свършил досега. Няма да е лесно, никога не е
лесно. Дай Боже, нещата да станат по-добре и за
българската левица, и за левицата в Европа.
Информационен бюлетин на НС на

ÒÐÅÒÎ

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ

От стр. 12
БСП - Стара Загора, за формиране на листите за народни представители в 27-и многомандатен
избирателен район и липсата на
отговор от страна на Общопартийната контролна комисия. Делегатите приеха доклада на Комисията и решиха, че конгресът
препоръчва на Общопартийната
контролна комисия да представи
на заседание на Националния
съвет на БСП отчет за получените писма, жалби и други искания
и взетите по тях решения и отговори, както и да се произнесе с
конкретно решение по цитираната жалба.
По точка четвърта от дневния
ред Румяна Сидерова, председател на Комисията по избора, ин-
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Търново и Пловдив-град, на които
те, в съответствие с изискванията
на чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 32, ал.
4 на Устава на БСП, са взели
решения за определяне на нови
делегирани членове на НС на БСП
от тези партийни организации.
Комисията предложи и конгресът
взе решение, с което утвърди за
делегирани членове на Националния съвет на БСП др. Георги
Александров Чакъров от 4-и многомандатен изборен район Великотърновски и др. Любомир Димитров Паунов от 16-и многомандатен изборен район Пловдив-град.
След изчерпване на дневния
ред Корнелия Нинова произнесе
кратко заключително слово (виж
формира, че до конгреса са постъ- с. 77) и Валери Жаблянов закри
пили два протокола от съвещания Третото заседание на 49-ия конна делегатите от област Велико грес на БСП.
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БЮДЖЕТ 2018 – ИКОНОМИКА,
ДОХОДИ, СПРАВЕДЛИВОСТ
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ
член на ИБ на НС на БСП
зам.председател на ПГ БСП за БЪЛГАРИЯ

Темата за бюджета е преди всичко национална и
след това партийна.
На това заседание
на 49-ия конгрес на
БСП ще се опитаме
да начертаем пътя,
по който трябва да
върви страната ни
през следващите години. Конгресът е
форумът, в който
трябва да дискутираме най-важните алтернативни политики
на партията. За
мен е важно да дискутираме по три
причини.
Първата е заради България и
хората й. Заради
България като част
от една променяща се Европа; заради отговорността
на БСП като българска партия, която има решаваща
роля в обществения живот; заради нещо, което често
забравяме – солидарността, подкрепата, взаимния гръб,
връзката помежду ни вътре в партията.
Какво е положението в България днес? Бедност и
огромно социално разделение. Деградация на основните системи – образование, здравеопазване, социална
политика. Загуба на най-ценния ресурс, който може да
има една държава – младите хора. Загуба на националната енергия и на градивния материал за бъдещето
на нацията. Облагането на доходите още повече отваря
ножицата между най-богатите и мнозинството бедни.
Работната ръка е малко и неподготвена. Основните
инвестиции, на които разчита частният сектор, са
европейските. Публичните инвестиции са преимуществено с европейски средства. Общинските бюджети и
регионалното развитие, инфраструктурните проекти с
национално значение зависят категорично и отново и
само от европейски средства. Вътрешните инвестиции
– частни и публични, са незначителни. Бюджетът – този
финансов документ, функция на държавни политики и
цели, от години, за съжаление, е счетоводна сметка без

хоризонт. Той произвежда оцеляване на ръба и застой.
Именно затова считам, че е важно ние тук днес да
представим алтернативата на един отмрял вреден
модел на управление. Толкова по първата причина.
Втората причина. За година и половина БСП
постигна почти паритет по обществена подкрепа с
ГЕРБ. БСП вече не
следва събитията, а в много случаи и в парламента и извън парламента
задава
тона и вкарва опонента в обяснителен режим. За да
продължи приливът
при нас, трябва да
сме наистина проактивни в очертаване
на посоката, на хоризонта пред хората
и държавата. Парламентът е важно място, сърцето на
държавността, бих
казал, но той не е
затворен остров.
Колкото е важен
парламентарният,
толкова е важен и
публичният дебат.
БСП изпревари коалицията в дебата по държавния бюджет. Направи го
обществен, преди да влезе в Народното събрание.
Смятам, че никой тук няма да оспори, че това е добре.
Ние ще влезем в този дебат с много силен обществен
ресурс зад гърба си. Дали управляващите ще се
съобразят с нашите виждания в Народното събрание,
зависи от тяхната зрялост.
Третата причина – връзките вътре в БСП. За нея
почти не говорим. Аз ще си позволя няколко думи.
Много е важна силната, пълнокръвната връзка
между Парламентарната група на БСП и експертните структури на БСП. Тук ще благодаря на
колегите от съветите, от „Секторни политики“ и от
парламентарната група за труда, който положиха.
Парламентарната група на БСП трябва да има силен
гръб и в партийната експертиза, и в органите на
партийната представителност. А най-представителният
орган на БСП сме именно тук, ние, делегатите на
конгреса. Толкова по трите причини.
Започвам по същността на идеята за един изцяло
алтернативен бюджет. Предложението е изцяло да
се промени моделът на функциониране на системите в страната, а не толкова да се замеряме с
Информационен бюлетин на НС на
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числа и цифри.
(виж схеми 2, 3, 4)
В България ние имаме една изцяло разпокъсана икономика, недостатъчен дял на производството на
стоки с висока добавена стойност.
За съжаление голяма част от нашия
износ е главно на суровини и на
стоки с ниска добавена стойност.
Затова пък внасяме стоки за крайното потребление, натоварени с
висока добавена стойност. Имаме
една разпокъсана икономика и от
гледна точка на това как са позиционирани българските предприятия.
Регионалното им разпределение е
неравномерно – 70% от българските
предприятия се намират в Южна
България, 97% от тях са малки, т.е.
преобладават тези с персонал до 50
души.
(виж схема 5)
Ключовият въпрос, който трябва
да обсъдим, е дали този икономически растеж, който имаме в момента,
е устойчив. И за да бъде той устойчив, доколко с него се гарантира и
възражда потенциалът на икономиката. От какво зависи този потенциал? Зависи от работната сила, зависи от инвестициите, зависи от
начина, по който се инвестира в
иновации и нови технологии, доколко те са приложими за съответната
икономика. Ние за съжаление имаме работна сила, която остарява,
която не е в крак с новите технологии. Работната сила от здрави и
можещи хора напуска страната, за
съжаление. Имаме отлив на чуждестранни инвестиции. За съжаление,
в страната инвестициите са едва
20% през последната година. България вече не е онази страна, която
е добро място за инвестиране. А
какво да кажем за науката, при
положение че правителството няма
никакво желание и идеи как да се
инвестира в новите технологии и
тяхната приложимост в производствения процес.
(виж схеми 6, 7)
Затова ние предлагаме нашето
виждане за бюджета, в който
залагаме четири основни цели и
приоритетни политики за тяхното постигане.
(виж схема 8)
Цел номер едно за нас е намаляването на бедността и неравенствата. Защо тази цел е изключително важна за нас? Защото
не е нормално в държава-членка на
Европейския съюз делът на лицата,
живеещи при тежки материални
лишения, да бъде 34,2% от населението или близо 2 460 000 души,
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които само за една година се увеличават със 100 хиляди. Не е нормално
в една европейска държава относителният дял на лицата в риск от
бедност и социално изключване да е
40%. За 2016 г. с доходи под линия
на бедността са близо 1 639 000
български граждани. 36% от децата
не могат да си купят два чифта
обувки в рамките на една календарна
година. За нас борбата с неравенството, бедността, заедно с демографската криза, са сред най-големите
заплахи, пред които е изправено
българското общество.
(виж схема 9)
Втора приоритетна цел е именно гарантиране на достъп до
качествено здравеопазване. Регистрацията на болнични заведения
като търговски дружества превърна
медицинската помощ в търговия със
здраве, подчинена на печалбата. Не
можем повече в една страна-членка
на Европейския съюз да седим
безучастно и да гледаме как нашите
съграждани умират в линейките и
никой не желае да ги приеме в
съответното болнично заведение. Не
можем да търпим в една държава,
в която, ако не си избереш съответния здравен екип, ще ти бъде отказана и лекарска помощ. Няма как да
приемаме, че живеем в нормална
държава, в която хората трудно могат
да си купят скъпоструващи лекарства. Протестите във Враца, Ловеч,
Димитровград, Поморие показаха, че
хората искат и имат нужда от достъп
до качествено здравеопазване. Затова ние си поставяме стратегическа цел – да има за всеки български
гражданин гарантиран достъп до качествено здравеопазване.
(виж схема 10)
Цел номер три. Преодоляване
на неграмотността и развитие
на нови поколения български
граждани с високи компетентности. 24% от децата не знаят да
говорят български език в първи клас.
Една четвърт от децата, които отиват на училище, не могат да говорят
на български език. Учениците трудно извличат информация от текст, не
умеят да разсъждават, да формулират и аргументират теза. Провежда
се политика, която не води към
общество на знанието, а се превръща в пречка за развитие на страната. Резултатът – липса на мотивация
за образование, неграмотност и полуграмотност в застрашителни размери. Образование, което все повече става социално разграничителен
белег, нарастване на бедността и
предаването й по наследство, деква-
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лификация на работната сила, ниска
култура, застрашаваща демокрацията. Училищната мрежа и училищните дейности се определят главно
от принципа „Парите следват ученика“, който се оказва пагубен за
системата. Резултатът от този принцип е закриване на училища, вегетиращи малки училища, затруднен
достъп до образование за деца и
ученици в малките и планинските
селища, деца, практически лишени
от достъп до образование, ранно
напускане на училища, липса на
млади учители, дефицити в подготовката на учителите и разбира се, за
съжаление, емиграция.
(виж схема 11)
Четвъртата ключова цел, която си поставяме, е да преодолеем
задълбочаващите се регионални
различия. Не можем повече да си
затваряме очите пред тези диспропорции, било от икономическа гледна точка, било от социална, от образователна, здравна гледна точка.
Необходими са спешни политики и
действия от страна на левицата в
тези 4 ключови важни сфери.
(виж схема 12)
Първите стъпки, които ние
предлагаме в бюджета за 2018 г. са
в сферата на доходите - прогресивно и подоходно облагане. В здравеопазването – общинските и
държавните болници да не бъдат
вече търговски дружества. В образованието – отказ от принципа
„Парите следват ученика“. И за
постигане на целта балансирано
регионално развитие – целенасочена държавна финансова подкрепа
за изоставащите региони.
(виж схема 13)
За приходната част в държавния бюджет и политиките, които ние предлагаме. В доклада си
Корнелия Нинова изнесе конкретни
данни относно това, което се случва
с доходите, и за голямото разделение между тези най-богати 29 000
лица, и останалите бедни. Не, това
са 29 000 лица, които се сравняват
с останалите работещи, а не с останалите бедни. Това огромно социално разслоение не може повече да
продължава. Затова като първа
стъпка в този бюджет БСП предлага
завръщането на прогресивния
данък. Минаха точно десет години от
въвеждането на така наречения
плосък данък.
(виж схема 14)
Затова ние инициираме нова
скала за прогресивния данък, в
която необлагаемият минимум да
бъде до размера на минималната
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работна заплата. След което данъкът
да бъде 10% за заплати до 3300 лв.
Някой ще каже, защо точно 3300
лв.? Защото ние увеличаваме и
максималния осигурителен доход. В
момента той е 2600 лв. БСП винаги
е предлагала в парламента инициативи за увеличаване на максималния осигурителен доход. Дори сме
имали предложение той да бъде
равен на 10 минимални работни
заплати. Това, което предлагаме в
момента, е той да бъде 3300 лв. и
това да бъде границата. Защото,
съгласете се, не е нормално за
всеки един от нас, който получава
заплата от 2600 лв., осигурителната
тежест да бъде 33%, а за този, който
взима над 2600 лв., осигурителната
тежест да бъде 22%. Водени от този
принцип, ние искаме изцяло да
преразгледаме тази политика и предлагаме следната скала.
(виж схема 15)
До 3300 лв. от минималната работна заплата данъкът остава 10%.
От 3300 лв. до 10 хиляди лв. – 15%.
Над 10 хиляди лв. – 20%, така, както
бяхме записали и в нашата предизборна платформа. Там, и в това е
силата на последователната политика на БСП, заявихме, че предлагаме
плавен преход към прогресивно подоходно облагане. Сега предлагаме
2 850 000 работещи да плащат помалък данък, отколкото досега. Това
е приблизително по 50 лв., което
означава, че у българските граждани
ще останат приблизително 1 300 000
000 лв. За нас е важно да се стимулира потреблението. Защото е
много лесно изведнъж да кажем: 15,
20, 30%, но в същото време ние
трябва да имаме и стимули за икономиката. За нас ключовият стимул
е за потреблението. Оставам настрана, че приблизително 20% от ДДС
от тези 1 млрд. и 300 млн., които
остават, отново ще се върнат в
държавния бюджет. В крайна сметка
има и мултипликациращ ефект, който ще даде още по-голям тласък на
българската икономика.
Има нещо, за което не говорим.
Може би не се разбра, защото това
беше шоково за колегите отдясно.
БСП предлага да се облага и капиталът. Ние предлагаме и промяна
в ставката на дивидентите, което
внася допълнителни приходи. Данък
дивидент вече ще се облага на три
скали. Досега той е 5%. Започваме
от 10%, 15% и 20% така, както се
облага и трудът.
(виж схема 16)
Относно събираемостта на
приходите БСП има конкретни
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идеи. Във вижданията за това с
какво точно и как ще се увеличат
приходите е разликата между нас и
тях. Разширяване и усъвършенстване на обхвата на фискалния контрол
върху движението на стоки с висок
фискален риск; законодателни промени в ДОПК, целящи намаляване
на субективния фактор в ревизионното производство; законодателни
промени в Търговския закон, ограничаващи прехвърлянето на дружества с необезпечени задължения;
обвързване размера на санкциите с
размера на укритите обороти и укритите доходи и завишени разходи;
създаване на публичен регистър на
обжалваните, отменените и оставените в сила ревизионни актове по
сектори и региони; обвързване на
системата за стимулиране на служителите на НАП с резултати от приключване на съдебното производство и ред други, които са записани
в документа.
(виж схема 17)
Тук може много да спорим, защото някой ще каже: ама така винаги
можете да давате по-високи приходи. Не, ние искаме да докажем, че
ГЕРБ умишлено крият приходи. Само
се върнете няколко години назад.
Всяка година ние гледаме един и
същи театър. През април, когато се
актуализира тригодишната бюджетна прогноза, изведнъж от Министерския съвет започват да валят хвалби, че виждате ли, изведнъж ще
имат страшно много приходи, увеличава се събираемостта и едва ли не
започваме да говорим за излишъци.
Но как се харчат тези излишъци? Те
не се харчат през парламента. Те се
харчат през Министерския съвет, на
тъмно, т.е. който е симпатичен, този,
който трябва да бъде опитомен, този,
който трябва да бъде приобщен към
нас, или този, който служи на правата вяра, ще получи помощ. Ние
искаме точно обратното. Да покажем реалната картина, защото не е
нормално делът на ДДС през 2008
г. да бъде 10%, приблизително 11%
от брутния вътрешен продукт, а сега
да сме на 9,2%. Или акцизите – през
2008 г. да събираме 6,2% от брутния
вътрешен продукт, а сега да сме на
4,8%. Именно тази събираемост,
която ГЕРБ не я осъществяват, ние
считаме, че можем да я постигнем.
Ето това е и основната разлика
между нас и тях. Ние залагаме един
по-висок дефицит, но спрямо
разходите по тези ключови политики. Считам, че 1,4% не е такъв
огромен проблем, при положение че
ГЕРБ залагат 1%. Ние показваме
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реалния брутен вътрешен продукт.
Винаги, когато сме правили алтернативни бюджети и сме ги предлагали
в парламента, прогнозите в голямата си част не са били толкова детайлни. В крайна сметка ние правим
цялото това упражнение, за да получим вашата санкция, вашата подкрепа за всичко това, което ние
говорим сега и законодателните инициативи в дебата, който предстои за
държавния бюджет за 2018 г.
(виж схема 18)
Ние предвиждаме един по-висок
брутен вътрешен продукт с 1,1
млрд лв., събираемостта е с 2 млрд.
лв. повече, и увеличаваме разходната част с 2 млрд. и 426 млн. лв. В
крайна сметка има един процес на
увеличаване на потреблението. Считаме, че оставяйки допълнително
този милиард и 300 млн., това ще
доведе до още един допълнителен
стимул на потреблението, така че
през следващата година потреблението ще бъде един от основните
фактори, които ще задвижат икономиката. Още повече че инвестициите по европейските програми през
2017 г. бяха забавени. Тоест през
2018 г. ще има натрупване на инвестиционния процес, който сам по
себе си ще доведе до още по-голямо
стимулиране на икономическия растеж. Затова ние предвиждаме 4%
икономически растеж, а не както
ГЕРБ – 3,9%. И, разбира се, факторът инфлация, защото тези пари,
оставени за потребление, неминуемо ще генерират и една по-висока
от предвидената спрямо ГЕРБ инфлация. Така дефлаторът ще бъде
по-голям и приходите за държавния
бюджет ще бъдат по-високи.
(виж схема 19)
За разходната част. Подготвили сме една подробна таблица
за 2017 и 2018 г. За първи път
правим толкова детайлно разбиване на бюджета по функции, за да
се види разликата между нас и
управляващите.
(виж схема 20)
За преодоляването на неравенствата предвиждаме 1 млрд. и 693 млн.
лв. повече в социалната политика.
Предлагаме увеличаване размера на
месечното парично обезщетение за
отглеждане на деца от 1 до 2 години
да бъде равно на минималната работна заплата и от 340 лева да
стане 510 лева. Освен бедността
основен проблем на нашето общество е и справянето и с демографската криза. Когато едно обезщетение е равно на минималната работна заплата, това дава и една
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допълнителна закрила за младите
семейства. Дечицата не са виновни, че техните родители нямат
възможност да ги облекат, да ги
нахранят и да ги изпратят във 2ри, 3-ти, 4-ти клас. Ние разширяваме помощта не само за първи
клас, но и за 2-ри, 3-ти и 4-ти клас,
за да могат родителите да им купят
якета, обувки, чанти. Тази помощ
да бъде равна на 250 лева и за
останалите класове.
(виж схема 21)
Преизчисляването на всички
пенсии е една от основните задачи
на левицата с цел преодоляване на
тази огромна, бих казал, значителна
несправедливост, която доведе до
това, че само минималната пенсия
се увеличи през последната година.
Да, ние от БСП гласувахме „за“, но
в крайна сметка справедливо е всички пенсии, отпуснати до 2013 г., да
бъдат преизчислени спрямо осигурителния доход за 2013 г. Защо?
Защото ние казваме на хората: „Ако
ви увеличаваме само минималната
пенсия, тези, които са били с наймалък принос към осигурителната
система, де факто, подпомагаме само
тях.“ Затова искаме абсолютно на
всички да им се осъвременят пенсиите, така че да може да се разшири тяхната покупателна способност. При увеличаване на максималният осигурителен доход на 3300 лв.,
увеличаваме и максималната пенсия
до 1155 лева.
(виж схема 22)
Увеличава се и минималният
среднодневен размер на обезщетение за безработица – от 7,20 лв. на
12,00 лв. Обвързваме размера на
минималната работна заплата със
средната работна заплата за страната. С колкото повече се увеличава
средната работна заплата, със същия
процент се увеличава и минималната работна заплата.
Здравеопазването. За нас задача № 1 е създаването на Национална здравна карта и на база на
тази здравна карта да се премахне
статутът на държавните и общинските лечебни заведения като
търговски дружества. Само че тези
дружества са натрупали задължения от 500 милиона лв. Затова ние
предвиждаме в нашия бюджет тези
пари да бъдат предоставени на
болниците, да бъдат изчистени тези
дефицити, след което да бъде премахнат техният статут. Заплащането на труда на медицинските специалисти да става според тяхната
компетентност. За степен „бакалавър“ да бъде минимално 1000
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лева, а степен „магистър“ – 1500
лева.
(виж схема 23)
Образованието и науката.
Допълнителните средства спрямо
2017 г. са 810 милиона лева. Те са
за увеличаване на заплатите на
учителите с 25%, но ключово важното, различното между тях и нас
е, че ние искаме да се откажем от
принципа “парите следват ученика”. Ние сме за делегираните бюджети, но сме против принципа
“парите следват ученика”. Считаме, че това наистина е доста вредно за системата, затова ние се
отказваме. Стартираме процедурата за един учебник по предмет за
клас така, както го обещахме на
хората.
За висшето образование.
Държавата да поема таксите за
обучение на студентите по приоритетни направления и защитени специалности в рамките на държавната поръчка. Тоест там, където
държавата има нужда от електроинженери, от хирурзи, от геодезисти, или други специалисти в определени области, те да не плащат
такси. Всичко това става държавна
поръчка. Това струва не повече от
6 милиона лева.
За науката. Връщане на ролята
й в икономиката със специална
политика на заплащането в БАН и
висшите учебни заведения.
(виж схема 24)
Регионална политика. Ние не
може да стоим безучастни и да
оставим пазарът да определя кои
региони ще се развиват и кои няма
да се развиват. Затова предлагаме
държавата да се включи в ролята
на визионер чрез два фонда. Създаване на фонд „Регионално развитие“ не само за Северозападна
България, но също и за Североизточна, а и за района Странджа–
Сакар. Създаване и на фонд „Индустрия“ със същия капитал с цел
дялово инвестиране, публично частно партньорство и изграждане и
подкрепа както на нови, така и на
вече съществуващи предприятия.
(виж схема 25)
В земеделието имаме специална политика. Това, което предлагаме в сферата на земеделието, се
очаква и среща нужната подкрепа
и за Селскостопанската академия,
и за заплатите там, и за специалните програми. По всяка програма
трябват не повече от 10-15 милиона лева. Те могат да дадат тласъка,
който да доведе до промяната на
модела.
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(виж 26)
За туризма идеята е да има
две ваучерни системи, които да
направят така, че България да не
бъде страна на сезонен зимен и
летен туризъм, а да се разшири
обхватът на туризма с още три
месеца.
(виж 27)
За транспорта. Имаме една
точна, конкретна програма, която
не струва много пари, но която
наистина ще доведе до един екологичен, ефективен транспорт.
(виж 28)
Отбрана и сигурност. Не се
отказваме от нашето предложение за увеличаване на доходите в
сектора на отбраната и сигурността. Става въпрос за 351 милиона
допълнително в отбраната и за
160 милиона лева допълнително
за заплати в сектора на вътрешната сигурност. Но също така, за
разлика от ГЕРБ, тук се предлагат
и 70 милиона лева допълнително
за ремонт на наличната техника.
(виж 29)
Културата. Имаме идеи, които сме остойностили на 100 милиона лева. Готови сме и знаем как
да бъдат реализирани. Програмата „Културен чек“ ще стимулира
потреблението на български творци и културни институти. Става
въпрос за специални чекове, които да се дават на всеки, който е
навършил 18 години, за да може
да си купи книга или да отиде на
изложба, музей или представление на български автор с цел
стимулиране на българската култура.
(виж 30)
За младежта и спорта. Имаме конкретни предложения.
(виж 31)
Считам, че пътят, по който
вървим, начинът, по който подхождаме, за първи път е правилен чрез политики да показваме алтернативата. Стига с това да се
наддава с числа. Благодаря на
съветите и на експертите, с които
работехме денонощно, за да подготвим един документ, който не е
бюджетът на БСП, а трябва да се
превърне в документ за развитието на България по нов път.
Един нов път, който ние сега
започваме да градим. Да градим
този път, да го пазим, да го
закриляме, защото рано или късно
българският народ ще тръгне по
този път.
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БЮДЖЕТНИ ПОЛИТИКИ 2018 
ИКОНОМИКА, ДОХОДИ, СПРАВЕДЛИВОСТ
АКЦЕНТИ
z НАМАЛЯВАМЕ ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА 2 850 000 РАБОТЕЩИ
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.
z ВЪВЕЖДАМЕ НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ В РАЗМЕР НА
МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА.
z НЕ ПРОМЕНЯМЕ СТАВКАТА НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК.
z ПРЕМАХВАМЕ СТАТУТА НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ КАТО ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.
z ОТКАЗВАМЕ СЕ ОТ ПРИНЦИПА “ПАРИТЕ СЛЕДВАТ УЧЕНИКА”.

Държавният бюджет е финансов документ, който е функция на програмата за управление на държавата
и залегналото в нея приоритезиране на политики и цели. Политическата му същност е отражение на
програмата и визията на политическата коалиция, която упражнява властта. Държавният бюджет трябва
да надгражда усилия и да е стъпка към постигане на дългосрочните национални цели пред страната.
БСП пристъпи към подготовка на алтернативни предложения за Бюджет 2018 г. на първо място като
българска партия, отчитаща тежкото социално разделение и задълбочаващата се бедност на българската
нация, безперспективността пред младите поколения, загубата на посока и липсата на ефективен модел
за развитие на социално-икономическите отношения, продължаващата демографска криза.
Мотивът на БСП да действа изпреварващо спрямо представянето на държавния проектобюджет за
2018 г. е убеждението, че дългосрочната стабилност на държавата при управлението на ГЕРБ и Обединени
патриоти е подложена на риск от повтаряне на цикъла на застой и затъване:
- липсва стратегически насочена програма за управление на държавата, която да реши основните
й проблеми - демографска криза, икономически застой, бедност, корупция;
- няма приоритети и цели, а хаотична система от действащи сами за себе си административни мерки
във всички сектори на изпълнителната власт;
- провалилият се неолиберален модел на тежки бюджетни рестрикции и отказът на държавата да
подпомага отделни сектори, е заменен от модела на фалшива социална ангажираност и минимално
вдигане на доходите само в бюджетната сфера. Милиони българи, които са извън нея, са зачеркнати
от държавата;
- в администрацията текат процеси на овладяване на отделни позиции и други структури, чрез които
се реализират схеми за злоупотреби с бюджетен/публичен ресурс в полза на партийни интереси;
- управляващите нямат воля и интерес да променят модела на управление на публичен ресурс, който
досега успешно захранва политическото им оцеляване мандат след мандат, но изчерпва националната
енергия и обезкръвява обществото.
Водена от тревога за тези видими за всички изкривявания в публичните политики, БСП реши да излезе
със свое предложение за Бюджет 2018 г. Заложените в него приоритети, политики и финансови параметри
са конкретизирането на дългосрочната визия на БСП за пътя на страната и са разглеждани като начален
етап от реализацията й.
БСП избра този проактивен и по-труден подход - да предложи свой бюджет преди огласяването на
проекта за държавен бюджет за 2018 г., за да предизвика промяна чрез по-силен обществен дебат по
отделните политики. Вместо само да критикуваме готов документ, ние предлагаме свой - с риск да
натрупаме негативи, но и с потенциал да прекъснем бюджетите, водещи до застой и до административно
харчене на милиони, от които до отделния човек достигат жълти стотинки, лоши услуги, отчайваща здравна
и социална инфраструктура.
БСП като основна опозиционна партия с близо милион подкрепящи я българи е длъжна непрекъснато
да поставя на управляващите въпроса: “Накъде водите България?” и да им напомня, че изборът на посока
и контролът по пътя са национално, а не партийно усилие.
Информационен бюлетин на НС на
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В Бюджет 2018 г. БСП поставя на фокус четири приоритета, чийто център са хората - най-ценният
стратегически ресурс на държавата:
- пресичане на тенденцията за скъпо, платено и некачествено здравеопазване;
- намаляване на неравенствата в доходите и овладяване на бедността;
- спиране на кризата на българското образование;
- преодоляване на регионалните диспропорции чрез балансирано регионално развитие.
Целите са:
- здрава нация;
- спиране на маргинализирането на работна ръка или изтичането й към чужди икономики;
- образована нация и икономически просперитет на основата на знанието;
- равномерно разпределение и развитие на стопанската дейност.
Четирите политики работят съвместно за постигане на стратегическия хоризонт
- нова матрица на икономика на растежа, висока добавена стойност, стопанска стабилност и достатъчен
публичен ресурс за захранване на останалите системи.
Всяка от тях отчита динамиката в социално-икономическите отношения през последните години и
предлага реална промяна като алтернатива на мерките на застоя и социалната мимикрия:
z в доходите - прогресивно-подоходно облагане;
z в здравеопазването - общинските и държавните болници вече няма да бъдат търговски
дружества;
z в образованието - отказ от принципа “Парите следват ученика”;
z в регионалното развитие - целенасочена държавна финансова подкрепа за изоставащите
региони.
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С Бюджет 2018 г. БСП предлага държавността като категория да бъде извадена от тясната
административна ниша, в която бе натикана до момента, искаме държавата да спре да се държи като
счетоводител, а да бъде стратег и да започне да изпълнява функциите си по Конституция.
С Бюджет 2018 г. полагаме основа на един нов стратегически хоризонт, в който държавата най-сетне
ще постави хората като основен фактор за националната социално-икономическа стабилност, стопански
напредък и сигурност. Бюджет 2018 г. на БСП е и финансовият документ, зад който стои изпълнението
на първата стъпка на голямата ни политическа задача като партия - съхраняване на националния ресурс
- човешки и стопански, гарантиране на социално-икономически просперитет.
I. ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА
Политическите и социалните процеси през последните три десетилетия оформиха ярко дефрагментирана структура на българската икономика. За сметка на производството, услугите и вътрешната търговия
трайно се наложиха като преобладаващи (с 67%) дялове от съвременната икономическа структура на
страната ни. Делът на производството на стоки с висока добавена стойност е недостатъчен. Каналите,
свързващи отделните сектори на националната икономика, липсват вече три десетилетия във веригата
на предлагане. Някои сектори на националното стопанство, като земеделието и цели подсектори на
промишлеността, са свити наполовина. С други думи, производството ни се свива. С отслабен гръбнак,
икономиката ни остава слаба, силно уязвима и зависима от външната конюнктура.
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Особено внимание и сериозен анализ изисква прегледът на предприятията, т.е. производителният
капацитет в страната. 97% от предприятията са малки и средни, т.е. преобладават тези с персонал до
50 души. Регионалното разпределение на предприятията също е неравномерно - около 70% от тях се
намират в Южна България (в Югозападен, Южен централен и Югоизточен район). Около 84% от МСП
(малките и средните предприятия) са в областта на услугите и само 10% са от преработвателната
промишленост.
В сегашната ситуация двигателите на икономическия ни растеж са износът и вътрешното потребление.
Около две трети от външнотърговския ни обем е с ЕС. Въпреки неблагоприятната му структура България
изнася основно суровини или стоки с ниска добавена стойност и внася стоки за крайно потребление,
оборудване, с висока добавена стойност.
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През последните няколко години европейската икономика е във възходяща тенденция и това е
благоприятно за износа на страната, който се превръща в основен двигател на растежа на икономиката.
От началото на тази година вътрешното потребление набира скорост и се очертава като важен фактор
за растежа. Условията за това се създават от 2016 г., когато започва увеличението на средните заплати
в страната. По данни на НСИ за 2016 г. средната годишна заплата (СРЗ) нараства годишно с 10%. Тази
тенденция се запазва и през първото полугодие на 2017 г.
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Според Евростат, България е в топ 10 по икономически растеж за 2017 г. Реалният ръст на БВП
е 4%, при 2,2% средно за ЕС, или около 2 пъти повече. Очаква се номиналният БВП за 2017 г. да
достигне почти 100 млрд. лв. с около 2,5 млрд. лв. повече от очаквания (БВП) през пролетта. Към днешна
дата това не звучи зле. Въпросът, обаче, е дали настоящият растеж ще се запази устойчив през
следващите години, както и дали ще се увеличи потенциалът за растеж. В момента наблюдаваме следното:
ускорено търсене/потребление, поява на инфлация и неразвит производителен капацитет. Ако не се
промени философията на стопанското управление, растежът, който съществува сега, няма да генерира
потенциал за развитие и разширение на икономиката в бъдеще. Потенциалът на икономиката зависи
от производствените й фактори - качеството на работната сила и инвестициите. Големите предизвикателства пред българската икономика днес са дисбалансите на пазара на труда и недостатъчните
инвестиции. От 2010 г. нивото на инвестициите в страната е постоянно - на около 20% от БВП. Те са
недостатъчни на фона на ръста на БВП. Това е проблем и ограничение за бъдещо разширение на
производствения капацитет.
От друга страна, пазарът на труда страда от хроничен дефицит на качествени и квалифицирани кадри.
По този причина се ограничава приносът на фактора труд за потенциалното развитие на икономиката.
II. АЛТЕРНАТИВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНИ ПОЛИТИКИ
ЦЕЛ:
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НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НЕРАВЕНСТВАТА

Oбщото състояние на икономиката и обществото показват, че са налице изключително остри проблеми
и кризисни процеси, изискващи много по-различна дефиниция на основния приоритет, определящ
съдържанието на Бюджет 2018 и на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. Така
например:
- Мнозинството български граждани са с доходи на границата на физическото оцеляване. В най-голяма
степен това се отнася за пенсионерите и хората над 65 години.
- Делът на лицата, живеещи при тежки материални лишения, през 2016 г. е 34,2% от населението,
или 2 млн. 460 хил. души при 33% през 2014 г., т.е. само за две години лицата, живеещи при тежки
материални лишения, са се увеличили с близо 100 000 души.
- Относителният дял на лицата в риск от бедност и социално изключване е 40,4% (2,9 млн.).
- България е страната в Европейския съюз, чието население е най-застрашено от бедност и социално
изключване. Докато средно за ЕС делът на населението в риск от бедност е 23.4%, в България той
е 40,4%.
- За 2016 г. с доходи под линията на бедността са 1 млн. 639 хил. български граждани - 22,9% от
населението. Броят на българските граждани с доходи под линията на бедност за 2016 г. се е увеличил
с 53 хил. спрямо 2015 г.
- За 2016 г. с пенсии под 310 лв. са над 1,3 млн. пенсионери - 60% от общия брой пенсионери.
- 20% от децата нямат подходящо място за учене или писане на домашни вкъщи.
- 36% от децата не могат да си купят два чифта обувки в рамките на календарната година.
- Делът на работещите бедни в България през 2016 г. е 11,6%, със 110 хил. души повече от 2015 г.,
когато е бил 7,8%. През 2013 г. този дял е бил 7,2%.
Увеличава се финансовото неравенство между българските граждани. Отношението между доходите
на 20-те процента най-бедни и най-богати нараства от 6,1% през 2012 г. на 6,8% през 2014 г. и на 7,9%
през 2016 г. България е сред страните с най-голямо финансово разслоение на населението, което
непрекъснато расте. За сравнение, в Скандинавските страни това отношение е около 3-3,5%.
Населението на България се топи и застарява. През 2016 г. в страната са се родили 2600 деца помалко, в сравнение с 2014 г., а населението е намаляло със 100 000 души. Бедността и неравенството,
заедно с демографската криза, са сред най-големите заплахи, пред които е изправено българското
общество. Динамиката показва влошаване на показателите и увеличаване на риска за националната
сигурност от нарастващото социално разслоение и бедност.
Изключително тревожен е големият брой на децата във възрастовата група 0-17 години, които са от
бедни семейства и израстват в среда, предполагаща социално изключване. Немалка част от тях вероятно
са обречени да бъдат с липсващо или ниско образование, непостоянна и нискокачествена заетост или
безработица, липсващи или ниски доходи от труд, престъпност.
Наличието на такава категория български граждани - работещи бедни, както и техният относително
висок дял, показва сериозното изоставане на доходите от труд, гарантиращи минимален стандарт на
живот.
Налице е необходимост от дългосрочни национални програми за:
- икономическа политика за инвестиции, висока заетост, качествени работни места, доходи;
- демографска политика за преодоляване на негативните тенденции;
- образователна политика, гарантираща висок обхват на децата и подготовка за висококачествена
заетост;
- оптимизиране на програмите за социални помощи, подкрепа на домакинства, децата, хората с
увреждания, самотните майки, възрастните хора и др.
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ЦЕЛ: ГАРАНТИРАН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
“Здравето е неотменимо човешко право и състояние на пълно физическо, психическо и социално
благополучие, а не само липсата на болест или недъг.”
Прибързаната, без оценка на въздействието смяна на модела на финансиране на българското
здравеопазване и въведените пазарни механизми силно фрагментираха сектора - от свръхконцентрация
на предлагането на здравни услуги в големите градове до ограниченото или напълно липсващо предлагане
на здравни услуги в различни райони на страната. В резултат на задълбочаващите се териториални
диспропорции нуждаещите се от медицинско обслужване в малките селищни системи не са равнопоставени с тези от големите градове. Висококачественото и своевременното медицинско обслужване е
невъзможно за почти 1/3 от населението поради липса на достатъчно лекарско насищане в различните
райони, остаряла транспортна техника и медицинско оборудване. Непрекъснато расте недоволството от
качеството на медицинското обслужване, гражданите са принудени да отделят непосилни суми за лечение,
а домакинствата свиват разходите си за здраве, спират да купуват редовно приемани медикаменти и
избягват да ползват лекарски услуги. Допълнителните разходи за здраве надхвърлят 5,3% от общия
бюджет на домакинствата, което всяка година води до обедняване на 4% от населението.
Недоволни са и лекарите. Все по-често и обслужвани, и обслужващи “търсят” здравните системи на
страните от Европейския съюз.
Извънболничната медицинска помощ е оставена на саморегулиране и не предлага комплексни
медицински услуги. Непрофесионално ограниченият достъп до специализирана медицинска помощ (лимит
на направленията) крие голям риск за живота на пациентите.
Спешната помощ е неефективна, а липсата на кадри, амортизираният автопарк и лошото оборудване
на линейките отреждат на спешната помощ ролята на санитарен транспорт до съответното болнично
заведение.
Болничната помощ се развива във взаимно изключващи се тези: закриване на обществени болници
и болнични легла и без обосновка за тяхната необходимост откриване на нови частни болници.
Регистрацията на болничните заведения като търговски дружества превърна медицинската помощ в
търговия със здраве, подчинена на печалба. Изборът на екип от право на пациента се превърна в негово
задължение, чието неизпълнение в много от случаите води до отказ от лечение. Порочната практика
за заплащане на база преминал на лечение пациент стимулира лекарите да работят “на парче”, броят
на хоспитализираните болни непрекъснато расте, а задълженията на болниците всяка година се
увеличават и вече надхвърлят 500 милиона лева. Непрекъснатите недобре мотивирани реформи и
натрупаните дългове доведоха здравеопазването до катастрофално състояние.
Нашата амбиция е да променим функционирането на системата, за да гарантираме свободния достъп
до качествени здравни услуги и в най-малките населени места.
ЦЕЛ: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГРАМОТНОСТТА И РАЗВИТИЕ НА НОВИ ПОКОЛЕНИЯ
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С ВИСОКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Срив на грамотността. Някои измерения:
Губи се десетилетната българска традиция за пълен обхват на децата в основното и средното
образование. Трайна е тенденцията на увеличаване на незаписаните в училище деца и подрастващи.
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Всяка година (по данни на НСИ) напускат/отпадат от образованието:
z от началното
(I-IV кл.) - между 5,5 и 6,5 хил. ученици;
z от основното (V-VIII кл.) - между 7 и 8 хил. ученици;
z от средното (IX-XII кл.) - над 6 хил. ученици.
Над 6 хил. ученици всяка година повтарят класа. (Голямата част от тях - в групата V-VIII клас, за
2016/2017 г. - 5693).
По данни на МОН 206 378 деца и ученици на възраст от 5 до 18 години са отпаднали от образователната
система или никога не са прекрачвали училищния праг; преждевременно отпадналите от образователната
система са между 130 и 150 хиляди; 90% от ромите са с образование по-ниско от средното.
Въпреки по-високите като цяло резултати на националното външно оценяване на учениците в IV и
VII клас през 2017 г., остава тенденцията слабите оценки да са 2-3 пъти повече от отличните. Учениците
остават на равнището на компетентности, които се свързват с базовата грамотност и не са развили
функционална грамотност. Това се потвърждава и от международните изследвания. Учениците трудно
извличат информация от текст, не умеят да разсъждават, да формулират и аргументират теза.
Делът на неграмотните в България достига критични за страната нива. Това силно влияе и често
определя социално-икономическите и политическите процеси в страната.
Осем са националните стратегии, пряко насочени към грамотността. Въпреки положения труд и
многобройните програми и инициативи, негативните тенденции се задълбочават.
Това означава, че се провежда политика, която не води към общество на знанието, а се превръща
в пречка за развитие на страната. Резултатът е: липса на мотивация за образование; неграмотност и
полуграмотност в застрашителни за страната размери; образование, което все повече става социалноразграничителен белег; нарастване на бедността и предаване по наследство; деквалификация на работната
сила; снизяване на културата.
Училищната мрежа и училищните дейности се определят главно от принципа “Парите следват ученика”,
който се оказа пагубен за системата. Резултатът е: закриване на училища; вегетиращи малки училища;
затруднен достъп до образование за децата и учениците в малките и планинските селища; деца,
практически лишени от достъп до образование; ранно напускане на училище; липса на млади учители;
дефицити в подготовката на учителите; практическо ликвидиране на доброто качество на общественото
образование; гетовизация и обезлюдяване на територии.
Философията “Образованието - услуга” не отговаря на интересите на страната и на интересите на
гражданите. Националната икономика се превръща в икономика на бедните и непродуктивните услуги.
Поради системното недофинансиране качеството на висшето ни образование е спаднало тревожно.
Ниските заплати и липсата на преподавателски кадри са довели броя на младите преподавателски кадри
под критичния минимум за устойчиво развитие на висшите училища. Университетската материална база
изостава от изискванията за провеждане на учебен процес и на научни изследвания от високо ниво.
За реновиране на студентските общежития държавата не е инвестирала средства от времето на кабинета
на С. Станишев.
Науката се редуцира до критичен минимум, при който престава да бъде фактор за устойчивост и растеж.
Младите учени като брой са под допустимия праг поради ниски заплати и липсата на възможности за
реализация. Заплатите на професорите и доцентите в БАН и ССА са с около 200 лв. под средната заплата
за страната. Това води до разпад на системата на науката. Заплащането в науката в България показва,
че пирамидата на ценностите е обърната, че компетентностите не са фактор в оценката на труда.
Необходими са нов подход и нарастване на публичната подкрепа за науката и за образованието и
значително увеличаване на средствата за сектора.
ЦЕЛ: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЗАДЪЛБОЧАВАЩИТЕ СЕ РЕГИОНАЛНИ РАЗЛИЧИЯ
Целта на тази политика е преодоляване на дълбоките регионални различия, намаляване на безработицата и обезлюдяването на населените места. Стряскаща за нас е разликата в заетостта и доходите
в различните региони на страната. Докато безработицата в София е едва 3,9%, в Шумен тя е 17,4%,
в Силистра - 16,9%, и т.н.
В момента управляващите отчитат спад на тази безработица. Но дали реално понижението й е в
резултат на нови инвестиции и откриване на работни места, или просто хората напускат България, за
да търсят работа. Данните показват, че за периода от януари до август 2017 г. инвестициите са 516,4
млн. евро, а през същия период на 2016 г. са 1124,7 млн.евро. Сривът е с повече от 54,1%.
Не само безработицата, а и ниското заплащане е причина за миграцията и задълбочаване на
демографската криза. Най-ниската средна заплата към момента е в Северозападния район - 830 лв.,
и Северен централен район - 827 лв. В София нейният размер е 1396 лв.
Задълбочаващата се демографска криза е огромна заплаха за страната ни. България има уникален
дисбаланс, който няма аналог. Концентрацията на населението е по осите София - Бургас - Варна и
София - Кулата.
Правителството не само че не взима мерки за преодоляване на тези различия, но години наред насочва
огромни ресурси за водещи инфраструктурни проекти в областта на пътното и железопътното строителство
в южната част на страната.
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III. МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА

2018 г.

Анализът на прогнозните показатели за 2018 г., представени от МФ (Министерството на финансите),
показва, че те са занижени, включително и за БВП. Това е в резултат от наблюдаваната през последните
няколко години практика. Още в средата на текущата година НСИ отчита много по-висок БВП от
прогнозирания. В края на годината кабинетът за пореден път преизпълнява своя бюджет, чийто приходи
са процент от предварително заложения нисък БВП.
Реалистичните очаквания за 2018 г. би следвало да имат следните прогнозни параметри:
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Очакванията ни са за запазване на темпа на растеж на икономиката и нарастване на вътрешното
потребление. Те се базират на предвидения от МФ “скок” на вноса за 2018 г. В съчетание с нарастващото
банково кредитиране за домакинствата търсенето ще продължава възходящата си тенденция и през 2018
г. Това ще даде тласък на динамиката на индекса на потребителските цени. Очаква се инфлацията да
се развива с малко по-големи темпове и средногодишната й стойност да бъде 1,9%. Инвестиционните
разходи по оперативните програми на ЕС няма да бъдат изпълнени в график за 2017 г. и ще се прехвърлят
за следващата година заедно с предвидените вече инвестиции за 2018 г.
Нашите прогнози са за по-висок номинален БВП с около 1,1 млрд. лв. в сравнение с очакванията
на МФ. Тази разлика е приемлива на база на досегашните наблюдения на промените в прогнозите на
БВП.
IV. БЮДЖЕТ 2018 - ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
1. ПРИХОДИ
В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на правителството се заявява, че негов
основен приоритет е “поддържането на макроикономическата и финансовата стабилност на страната”.
Несъмнено този приоритет отговаря на изискванията, фиксирани в Пакта за стабилност и растеж на ЕС,
но финансовата стабилност на страната е замръзнала в долно равновесно положение. Състоянието на
икономиката и обществото показват, че са налице изключително остри проблеми и кризисни процеси.
Нараства финансовото неравенство между българските граждани. Отношението между доходите на 20те процента най-бедни и 20-те процента най-богати нараства от 6,1 пъти през 2012 г. на 6,8 пъти през
2014 г. и на 7,9 пъти през 2016 г. България е сред страните с най-голямо финансово разслоение на
населението, което се увеличава.
Към юни 2017 г. осигурените лица са 2 956 541, като от тях 2 829 626 души имат среден месечен
облагаем доход в размер на 672,78 лв., а в същото време 8614 осигурени лица имат среден месечен
облагаем доход в размер на 25 101,82 лв. Или над 37 пъти е разликата между най-богатите 8614
и останалите. Не най-бедните, а останалите работещи. 29 941 лица получават над 10 пъти в повече
от останалите работещи в страната.
Ето защо има крещяща нужда от по-справедливо преразпределение. В същото време въпреки ниските
данъци, липсват инвестиции и като резултат икономическият растеж се основава единствено на
потреблението.
Това е така, защото пазар и общество не са едно и също. Ние може и да сме сред най-бързо растящите
икономики в ЕС, но все още сме много назад зад развитите западноевропейски страни както по отношение
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на доходите, така и по отношение на регионално развитие. В разрез с неолибералната доктрина трябва
да споменем, че по Индекса за човешкото развитие на ООН на първо място са страните с дълго
социалдемократическо управление - с данъци между 40% и 50% от БВП, а не тези с най-либерален
пазар. Затова трябва да сме наясно, че не либерализацията е лекарството. Югът на Европа няма да
настигне Севера, ако следва пазарния модел. Либерализацията на пазара не е решение, защото днес
определящо е не кой пазар е по-либерален, а къде науката е най-развита и свързана с производството.
Няма работни места без технологична динамика, имаме нужда от нова, в по-голямата си част
високотехнологична и иновативна икономика. Но за това са необходими инвестиции и в нашия
алтернативен бюджет залагаме преди всичко на публичните инвестиции, защото практиката показва, че
ако например инвестираме 2,5 млрд. лева, то това води до увеличаване на БВП с 5 млрд. лв. за 5 години.
Публичните инвестиции трябва да имат преди всичко социален ефект и затова публичните, а не частните
инвестиции са решаващи.
Но днес ние се нуждаем от план за действие, не от декларации. В тази връзка предлагаме:
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПРИХОДИ
z Въвеждане на прогресивно подоходно облагане с необлагаем минимум в размер на минималната
работна заплата (МРЗ), 10% данък за доходи в границата между размера на МРЗ и 3300 лв., доходите
между 3301 и 10 000 лв. ще се облагат с 15%, а горницата над 10 000 лв. - с 20%. Увеличаване
на максималния месечен размер на осигурителния доход от 2600 лв. на 3300 лв.
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С въвеждането на прогресивното подоходно облагане над 2 850 000 работещи ще плащат помалък данък, отколкото досега. Това допълнително ще стимулира търсенето, оставяйки у населението над 1,1 млрд. лв.
z Приравняване ставките на данъка върху дивидентите със ставките на данъка върху доходите на
физическите лица (от 5% плосък данък на прогресивен в границите от 10 до 20%);

z Въвеждане на данък върху финансовите транзакции;
z Запазване на ставката на корпоративния данък на 10%;
По отношение повишаване на събираемостта и борба с корупцията и контрабандата предлагаме
следните мерки:
z Разширяване и усъвършенстване на обхвата на фискалния контрол върху движението на стоки с
висок фискален риск на територията на Република България чрез включване на допълнителни групи стоки
като горивата, сделките с недвижими имоти и зърно.
z Законодателни промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, целящи намаляване на
субективния фактор в ревизионното производство и изясняване на нормите, по които има различни
тълкувателни решения от Върховния административен съд.
z Законодателни промени в Търговския закон, ограничаващи прехвърлянето на дружества с необезпечени задължения;
z Обвързване размера на санкциите с размера на укритите обороти, укритата заетост, укритите доходи,
завишените разходи.
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Мерки за борба с корупцията в приходната администрация:
z Създаване на публичен регистър на обжалваните, отменени и оставените в сила ревизионни актове
по сектори и региони.
z Обвързване на системата за стимулиране на служителите на НАП с резултатите от приключеното
съдебно производство.
z Въвеждане на ефективни инструменти за отговорност на държавни органи и служители на
администрацията при неизпълнение на законови задължения.
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В резултат на увеличаване събираемостта на приходите и борбата с контрабандата можем да направим
следните допускания, сравнени с бюджета на ГЕРБ за 2018г.:
z Увеличаване приходите от данъци върху печалбата - от 2,3 на 2,35% от БВП;
z Намаляване на приходите от данъци върху доходите на физическите лица - от 3,1 на 2,15% от
БВП;
z Увеличаване на приходите от ДДС - от 9,0 на 10,2%;
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z Увеличаване приходите от акцизи - от 5,0 на 5,5%;
z Увеличаване приходите от други данъци в т.ч. социално- и здравноосигурителни вноски - от 10,1
на 10,2%.
Съвкупно данъчните приходи като процент от БВП ще нараснат от 29,5% на 30,4%, а общо приходи,
помощи и дарения - от 36,2 на 38,4% от БВП.
За 2018 г. МФ предлага общите приходи в хазната да бъдат 36,2%, докато БСП доказва, че може
да събере 38,4%, което е приблизително с 10% повече.
На база тези допускания нашата алтернативна бюджетна прогноза е:
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В приходната част показваме, че могат да бъдат събрани 2774 млн. лв. в повече, които ще ни дадат
възможност да реализираме нашите предизборни обещания, както и нови политики. Това ще доведе до
увеличаване на разходната част с 3080 млн. лв. и въпреки това заложеният от нас дефицит ще бъде
едва 1,4% от БВП.
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2. РАЗХОДИ
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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Допълнителните средства за социална политика спрямо 2017 г. са в размер на 1693,4 млн. лв.
С увеличението на средствата ще предприемем мерки за:
z Създаване на по-добри условия за отглеждане на деца чрез увеличаване размера на месечното
парично обезщетение за отглеждане на дете от една до 2 години до размера на минималната работна
заплата, от 340 лв. то да стане 510 лв. през 2018 г. Това увеличение с 50% на помощта ще обхване
38 хиляди майки.
z Разширяване обхвата на помощта от 250 лв. в началото на учебната година, освен за I клас и
за учениците от семейства с ниски доходи от II, III и IV клас. Тази допълнителна помощ ще обхване
120 хиляди деца.
z Създаване на национална програма с участието на общините за изграждане на детски ясли и
градини там, където има недостиг на места;
z Преизчисляване на всички пенсии, отпуснати до 2013 г., като първа стъпка и постепенно
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намаляване на разликите между тях и новоотпуснатите пенсии.
z Увеличение на максималния месечен размер на осигурителния доход от 2600 лв. - на 3300
лв. и увеличение на максималната пенсия на 1155 лв. Това ще доведе до по-голяма справедливост
и допълнителен положителен нетен ефект за бюджета.
z Допълнителна подкрепа за хората с увреждания и самотно живеещи възрастни хора чрез
увеличаване на средствата и обхвата по програмите за асистентска помощ.
z Увеличение на минималния среднодневен размер на обезщетението за безработица от 7,20
лв.(определен при МРЗ от 240 лв., непроменян от 7 години) на 12 лв. Това ще засегне около 20
хил. безработни, получаващи минимално обезщетение.
z Обвързване размера на минималната работна заплата със средната работна заплата.
С тези мерки очакваме положителни изменения във водените политики за:
z Подкрепа на децата и семействата;
z Намаляване на бедността и нарастващите неравенства;
z Подкрепа на най-засегнатите социални групи.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Ние предлагаме допълнителните средства за здравеопазване спрямо 2017 г. да са в размер
985,2 млн. лв.
Спешно изработване и въвеждане на Национална здравна карта, която да отговаря на обективните
нужди на населението от медицинско обслужване.
Създаване на електронно досие и електронна рецепта на пациента.
Премахване на статута на държавните и общинските лечебни заведения като търговски дружества.
За тази цел предвиждаме увеличаване на средствата за здравеопазване с 500 млн. лв. за покриване
на задълженията им. За нас здравето не е стока! С тази мярка очакваме:
z Водеща роля на държавата и общините за запазване на съществуващите държавни и общински
лечебни заведения за болнична помощ;
z Гарантиран достъп до навременно и качествено здравеопазване;
z Повишени отговорности на МЗ за внедряване на съвременни диагностични и лечебни технологии
и модернизация на сградния фонд на болниците;
z Възможност за по-ефективен контрол и отчетност на лечебните заведения.
z Заплащане труда на медицинските специалисти според тяхната компетентност и индивидуален
принос.
на
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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Допълнителните средства за образование спрямо 2017 г. са в размер на 810 млн. лв., а тези
за наука са увеличени 2 пъти. 150 млн. лв. в раздел “Общи държавни служби” са средствата за
БАН. 80 млн. лв. са допълнителните средства за държавните висши училища.
С увеличение на средствата за образование целим: преодоляване на срива в грамотността; преодоляване на кризата във висшето образование; по-високо качество на образованието и развитието на
връзката му с науката и с модерната икономика.
С увеличение на средствата за наука целим: спасителни мерки за науката в България и възстановяване
на ролята й в икономиката и в управлението; създаване на условия за формиране на ново поколение
учени.
Ключови мерки:
z Отказ от принципа “Парите следват ученика”. Отказ от публично финансиране на частните
училища. Това ще подкрепи развитието и модернизирането на мрежата от държавни и общински
детски градини, училища и центрове за личностно развитие.
z Нарастване на учителските заплати с 25%.
z Програма за подкрепа на образованието в обезлюдяващите се райони.
z Стартиране на процедура за преминаване към система на “Един учебник по предмет за клас”.
z Държавата поема таксите за обучение на студентите, които остават да работят за определен
период в България, и учат по приоритетни направления и защитени специалности в рамките на държавната
поръчка.
z Поетапно въвеждане на минимален праг на основно месечно възнаграждение за академичния
състав на ДВУ, БАН и ССА, работещ по основен трудов договор и при пълна заетост, както следва:
- за асистент и главен асистент - равняващ се съответно на 2 и 3 минимални работни заплати;
- за доцент и професор - равняващ се съответно на 4 и 5 минимални работни заплати.
z Минимален праг за допълнително трудово възнаграждение за защитена степен доктор (не пониско от 70% от МРЗ) и доктор на науките (не по-ниско от 1 МРЗ);
z Целеви програми за подкрепа на научните изследвания на млади учени.
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Ще постигнем:
z Намаляване с 2% дела на преждевременно отпадащите от образованието деца;
z Целенасочена подкрепа за дарбите на децата и учениците, на студентите, докторантите и
постдокторантите;
z Развитие и модернизиране на общинските и държавните детски градини, училища и центрове за
личностно развитие;
z Стабилизиране на научните центрове. Възпиране на емиграцията на научни кадри;
z Развитие и мотивиране на учителите и педагогическите специалисти, преподавателите и изследователите;
z Увеличаване на приноса на науката в България за обществото и икономиката.
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА
За преодоляване на дълбоките регионални диспропорции, водещи до социално неравенство, миграция
и задълбочаване на демографската криза, са необходими конкретни мерки, за които допълнително ще
отделим 306 млн. лв.:
z Създаване на фонд “Регионално развитие” към МРРБ, предназначен за най-бедните и изостаналите региони в България. Средствата по фонда ще възлизат на 100 млн. лв. годишно и ще бъдат
предназначени за изграждане и поддържане на пътната инфраструктура, финансиране на транспорт,
учебни и лечебни заведения.
z Създаване на фонд “Индустрия” към Министерството на икономиката, с капитал от 100 млн. лв.
Фондът ще осигури държавна подкрепа чрез дялово финансиране и изграждане на нови предприятия,
преимуществено в регионите с изостанало икономическо развитие.
z В резултат на увеличените приходни средства за 2018 г. ще постигнем следните резултати:
- прекратяване порочната практика да се прехвърлят отговорности на общините без финансово
обезпечаване;
- осигуряване на финансово обезпечаване за по-качествено образование и здравеопазване в малките
населени места;
- подобряване на условията и жизнената среда в общините с ремонтиране на съществуващата и
изграждане на нова инфраструктура - пътища, улици, ВиК, осветление и др.;
- преодоляване на изоставането на възнагражденията на общинската администрация;
- осигуряване на по-широк достъп на гражданите до обществените трапезарии и социалния патронаж.
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ЗЕМЕДЕЛИЕ
Предлагаме допълнителни средства в бюджета на МЗХ в размер на 75 млн. лв.
За Селскостопанската академия средствата да са 60 млн. лв., разпределени, както следва:
z 25 млн. лв. за издръжка и подобряване на материалната база;
z 35 млн. лв. за приложна наука в т. ч.:
- Програма за внедряване на иновации в земеделието - 10 млн. лв.;
- Програма за подобряване на развъдната и селекционната дейност при кравите и овцете, с
цел увеличаване на прираста и млеконадоя - 10 млн. лв.;
- Програма за развитие на “прецизното” земеделие - 5 млн. лв.;
- Програма за научни изследвания, посветени на развитие и опазване на горите - 10 млн.лв.
Предлагаме увеличаване с 8 млн. лв. на средствата за борба с градушките и създаване на “Фонд
за внедряване на научните изследвания в земеделието” с бюджет 7 млн. лв. годишно, чрез който
държавата допълнително да стимулира земеделските производители (с 3,5 лв. на един дка), които прилагат
постиженията на българската земеделска наука, като:
- използват произведен в научните институти на ССА посевен материал;
- отглеждат български породи животни и използват разработен в нашите научни институти семенен
материал;
- прилагат разработени в българските научни институти иновативни техники за прецизно земеделие.
ТУРИЗЪМ
По отношение на туризма предлагаме пакет от мерки за удължаване на туристическия сезон с
повече и по-разнообразни събития и стимулираме вътрешния туризъм. Сред тях са:
- Подобряване функционирането на СПА сектора и насърчаване на неговото развитие чрез инвестиционна подкрепа на 111 общини с регистрирани минерални извори. Средства за развитие на
инфраструктурата в размер на 15 млн. лв.;
- Стимулиране на посещенията извън сезона чрез туристически ваучери по следната схема на
финансиране: Държавата дава на всеки турист с резервация над 4 нощувки ваучер, който покрива такси
за посещение и екскурзии до национални туристически обекти, билети за изложения и фестивали и др.
културни прояви. Бюджетът на тази програма е 15 млн. лв. годишно. Програмата ще обхване 300 000
души в месеците извън активния сезон.
Въвеждане на ваучерна система при работодателите - всеки работодател може да даде ваучер за
почивка - 7 дни (до 400 лв.), подобно на ваучерите за храна. Като работникът може да го ползва по
Информационен бюлетин на НС на
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всяко време на територията на България във всеки хотел, който работи с операторите на ваучери. Мярката
е насочена към удължаване на туристическия сезон и подкрепа на българския туризъм.
Създаване на грантова схема към Министерство на туризма, чиято цел е да създава и подобрява
условията за развитие на спортния туризъм в страната. Бюджетът на тази схема е 20 млн. лв. годишно,
с които се финансират спортни събития.
ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ
В областта на транспорта и съобщенията вследствие политиките през последните години продължава
влошаването на транспортните и съобщителните услуги в провинцията и селските райони за сметка на
София. Железопътният транспорт, въпреки направените инвестиции в него, не показва признаци на
съживяване. Кризата в БДЖ продължава. Големите инфраструктурни проекти по ОП “Транспорт и
транспортна инфраструктура” четвърта година не започват и закъсняват с усвояване на предвидените
за тях средства
- официално са обявени за рискови. Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията провежда самоцелна концесионна политика.
С нашите алтернативни бюджетни политики в транспорта и съобщенията ще реализираме:
- Ускоряване реализацията на инфраструктурните проекти с цел качественото и срочното им
приключване;
- Съживяване на железопътния транспорт и неговата конкурентоспособност;
- Подобряване транспортното и съобщителното обслужване в селските райони на страната;
- Запазване на Летище София като държавен летищен оператор.
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Приоритетни оперативни цели, които поставяме с алтернативния Бюджет 2018:
z 2018 година да не бъде “нулева” за големите инфраструктурни проекти АМ “Струма” Лот3.2 и
“Модернизацията на жп линията София - Пловдив”- и двата на стойност по 1,2 милиарда лева. Предлагаме
увеличение на капиталовия трансфер на бенефициентите Агенция “Пътна инфраструктура” и
Национална компания “Железопътна инфраструктура” с цел подготовка и започване реално изпълнение на проектите през 2018 г. Очакван резултат: гарантирано завършване на проектите в установения
срок, отпадането им като рискови и предотвратяване на възможната санкция “финансова корекция” за
стойността на целия проект.
z Отпадане финансирането на Коридор “Sea 2 Sea” със средства от бюджета. Започване на
процедури за финансова помощ от източници на ЕС, както е направила гръцката страна за техния участък
Александруполис - българска граница. Предлагаме северните жп участъци от коридора Карнобат - Синдел
- Русе да бъдат подобрени по линията на капиталните ремонти за 40 млн. лв. Очакван резултат:
неотложно подобряване на проектните параметри на жп линиите по северната част на коридора.
Генерално решаване финансирането на Коридор “Sea 2 Sea” с европейски средства като трансграничен
проект съвместно с гръцката страна.
z Предлагаме закупуване на нови влакове за БДЖ “Пътнически превози”. За целта е необходим
капиталов трансфер за 2018 г. от 100 млн. лв. (при обичайните досега 30 млв. лв.). Предложението е
свързано с условието в тръжните документи за доставка на нови влакове да бъде предвидено и участие
на български производители на подвижни жп състави.
Очакван резултат: Подобряване конкурентността на БДЖ и завишаване на неговия дял на транспортния
пазар.
z За преодоляване на натрупалите се негативни процеси в транспортното и пощенското обслужване
на селските райони и малките населени места на територията на цялата страна предлагаме:
- завишаване на субсидиите за автобусните превозвачи в тези райони два пъти, от 17 на 34 млн.
лв.;
- завишаване на субсидията на ДП “Български пощи” за универсалната пощенска услуга от 15
на 20 млн. лв.
Очакван резултат: принос в спиране на обезлюдяването на тези райони, подобряване комуникациите
с общинските и областните центрове на живеещите в тях, подобряване на социалния статус. (Субсидирането на автобусни превозвачи извън районите на гранични и високопланински селища е необходима
законодателна инициатива, която сме готови да направим!).
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ
Допълнителните средства за отбрана и сигурност спрямо 2017 г. са в размер на 581 млн. лв.
Приоритетна за нас остава задачата за осъвременяване с минимум десет процента на базата за
определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на служителите в сектор “Сигурност”, както и за поддръжка на въоръжението и техниката в изправност.
За осъществяване на тази задача средствата са за:
- МО - 351 млн. лева;
- МВР - 160 млн. лева;
- ДАНС, ДАР, НСО, Правосъдие - охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в процеса
на наказателното производство, местата за изпълняване на наказанията - 70 млн. лева.
Очакваме да постигнем:
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z Подобряване на социалното положение и условията за работа на хората в сектор “Сигурност” МО, МВР, ДАНС, ДАР, НСО и органите за охрана на съдебната власт;
z Поддръжка на въоръжението и техниката в изправност;
z Спиране “ерозията” в сектор “Сигурност”, частично попълване на недокомплекта от личен състав
в Министерството на отбраната и МВР.
z Прекратяване на отлива на военнослужещи и полицейски служители от Министерството на отбраната
и МВР.
КУЛТУРА
Постепенното нарастване на средствата за функция “Култура” до един процент от БВП в републиканския
бюджет е важна предпоставка за постигане на устойчиво развитие на българската култура и за
превръщането й в стратегическо направление на дейност. Осигуряването на около 100 млн. лв. повече
в бюджета за 2018 г. за сектор “Култура” ще даде възможност:
- да се увеличат с 50 млн. лв. средствата за създаване и популяризиране на съвременното
изкуство в страната и в чужбина, в т.ч. и за подкрепа на младите таланти в изкуствата и културата
и подпомагане на образователни програми за подрастващите, за постигане на по-високи стандарти за
издръжка и дейност за читалищата, библиотеките, музеите и художествените галерии, за развитие на
материалната база на културните институти, за защита на интелектуалната собственост и на авторските
права;
- да се увеличат с 30 млн. лв. средствата за опазване на движимото и недвижимото културно
наследство, в т.ч. за археологически проучвания, консервация и реставрация на недвижими паметници
на културата, за развитие на културния туризъм;
- да се увеличат с 5 млн. лв. средствата за административни разходи и за увеличаване на
работната заплата в културните институти и организации;
- да се увеличат средствата за БТА, БНР и БНТ и се предложат мерки, гарантиращи на медиите
политическа, икономическа и програмна свобода и висока ефективност на обществената регулация на
тяхната дейност, вкл. осигуряване независимост на медиите от рекламодателите,за да могат те да бъдат
защитник на публичните интереси;
- да се отделят средства в размер на около 15 млн. лв. за реализиране на Програма“Културен
чек”, предназначен за мотивиране и стимулиране потреблението на продукти на български творци и
културни институти и организации от младите хора при навършване на 18-годишна възраст.
Успешното усвояване на повишените средства за култура изисква разработване и отстояване на
законодателни и нормативни промени, усъвършенстване на механизмите за финансиране на културата,
включително и чрез създаване и развитие на специализирани фондове и увеличаване на финансирането
на проектен принцип за развитие на изкуствата и културните индустрии по национални и европейски
програми, засилване на процеса на децентрализация на процесите в сферата на културата, намаляване
на диспропорциите в развитието на отделните изкуства и културни индустрии и постепенно преодоляване
на различията между столицата, големите областни центрове и останалите градове и села, осъществяване
на инициативи и прояви от публичен и делови характер през 2018 и следващите години.
ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Допълнителните средства за младежта и спорта спрямо 2017 г. са в размер на 23,5 млн. лв.
Нашите предложения в областта на политиката за младите хора са фокусирани върху мерки, свързани
с насърчаване на икономическата им активност и кариерно развитие, преодоляване на дисбаланса между
града и селото и оживление на малките населени места, насърчаване на гражданската активност и
подобряване на достъпа до младежки дейности и услуги. Част от мерките и дейностите са свързани с:
z Разработване и провеждане на национална кампания за популяризиране на България като
подходяща дестинация за живот, трудова реализация и развитие на младите хора.
z Разработване на национална политика за регионално развитие, насочена към заселване на
обезлюдяващи се региони в страната (“къща за 1 евро” по италианска инициатива).
z Програма, насърчаваща разкриването на дистанционни работни места в обезлюдяващите се
райони.
За нас спортът е не само част от националната идентичност, той е здраве, образование, култура.
z Приоритетна област за реформи е политиката за спорт сред децата и младите хора.
z Предлагаме увеличение на средствата за спорт на децата в свободното време с 3 млн.лв. Те ще
бъдат насочени за начална организирана форма на спорт сред подрастващите.
z Целенасочено финансово подпомагане за привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид,
отговарящ на съвременните международни стандарти.
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След три десетилетия преход, след близо десетгодишно управление на ГЕРБ и поредица от самоцелни
бюджети, е време да започнат да се гласуват и изпълняват бюджети в интерес на цялото общество.
Трябва да се подготвят бюджети, които не съществуват сами за себе си, а са част от една обща
дългосрочна визия.
Държавата и администрацията могат да функционират и с лошо съставен и разпределен бюджет доказано е. Порочното разпределение на публичния ресурс доведе обаче до пагубни резултати за нацията.
Опасната устойчивост на застоя, най-ясно видима чрез предлаганите от ГЕРБ и коалиция в последните
им три мандата бюджети, трябва да бъде прекъсната в името на опазване на нацията и очертаване на
нов път пред нея.
Националната енергия, националният ресурс - хората, не могат да бъдат съхранени, ако продължава
старата порочна система на налагане на бюджетни параметри от управляващите и автоматичното им
приемане, без отчитане на гласа на опозицията.
Бюджетът се гласува в парламента, но преди това дебатът по него трябва да излезе нашироко, извън
административно-бюрократичните механизми, които заглушават всеки прогресивен глас и искане за
промяна. Силата на опозицията не е само в парламентарната работа, а и в работата с основните групи
от гражданското общество.
Подходът, който БСП избра, за да представи своето виждане за бюджетната рамка за 2018 г., е
нетипичен за българския политически и управленски пейзаж до момента, но не е случаен. Промяната
на самата БСП и отварянето й към обществената експертиза и диалог е причината за него.
Предложенията на БСП не са от вчера, а са резултат от експертна работа, която започна преди повече
от година. Връзката и последователността им могат да бъдат проследени в основни документи на партията
като Управленската програма, залегнала в предизборната платформа от началото на 2017 г., и приета
с консенсус, със законодателната й програма.
Реакцията и степента на съобразяване на управляващата коалиция с предложените от основната
опозиционна партия политики и параметри ще бъде знак дали в България има воля за пресичане на
старите и непродуктивните модели на силни партийни пристрастия и обвързаности. Ще покаже дали
политическата и партийната класа е достигнала до ниво на зрелост по отношение на националния
консенсус и националните приоритети, или продължава доминацията на непродуктивното партийно
противопоставяне и използването на дебата по национални политики за задоволяване на егоистични
партийни цели.
Призивът на БСП е на първо място да бъде поставено националното, българското, да бъде търсен
обществен консенсус, да бъде чут гласът, който предлага промяна, да бъде преодолян страхът да се
излезе от релсите на застоя. Вярваме, че дебатът около бюджета може да бъде първият знак, че
промяната може да се случи в името на всички българи и държавността.
(Приети с решение на заседанието
на 49-ия конгрес на БСП
от 28 октомври)
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народен представител

ДРУГАРИ, ПРИЯТЕЛИ,
СЪМИШЛЕНИЦИ,
Трудно ми е да повярвам, че
столетна партия не може да понесе
нито успеха си, нито доверието,
което хората ни гласуват, нито бремето да сме ярка, конструктивна, но
непреодолима опозиция. Някои дори
достигат до крайности, да пропагандират колаборация с властимащите,
само и само да не сме далече от
трапезата им..
Не мога да си обясня каква е
тази мания, всеки от „нас” да си
мисли, че нашата столетница не
може без всеки от „нас”, че ако не
сме „ние” - другите са само грешници, че можем да служим на хората
и партията само ако сме в нейното
ръководство... и никъде другаде...
Какво ще кажат на това хората,
които без дори да са членове на
БСП, ни вярват и десетилетия откликват на нашите предложения.
Какво биха казали десетките големи
национални личности, които дадоха
съгласието си и участваха активно
в създаването на Националния инициативен комитет и десетките регионални инициативни комитети в
подкрепа на нашето предложение
за кандидат за президент на страната тогава, когато всички предричаха нашия крах... Същото направиха и на парламентарните избори, за
да може да удвоим нашата мощ и
да се заявяваме сега като силна и
твърда опозиция... Повярваха ни,
предпочетоха ни, оцениха ни...
Иска ми се да попитам тия,
които винят Корнелия, че няма
политическа инициатива, че няма
визия за развитието на партията в

перспектива, че няма опозиционно
поведение.
Вие, другари, имате ли идея,
какво всъщност значи това? Мислите ли, че само вот на недоверие,
поискан от парламентарната група,
е достатъчен да олицетвори опозиционно поведение, ако не се ангажират всички членове на партията
с такова искане?
9 Каква беше вашата позиция,
когато обсъждахме нейното предложение да издигнем ген. Радев за
кандидат за президент на България?
Въпреки че възроптахте, че не е
наша партийна кандидатура, след
това се радвахте на успеха.
9 Какво беше поведението ви,
когато тя предложи промените в
Устава и въвеждането на мандатност както за ръководителя на партията, така и за участието ни в
листите за парламентарните избори
и после дори опонентите ни признаха демократичния заряд на тези
промени?
9 Колко от вас отидоха при
своите професионални колеги, за да
обяснят позицията си по браншовите проблеми и визията на партията
за опозиционното й поведение по
един или друг законодателен въпрос.
Колко от „критикарите“ родиха ярки
идеи, с които да увлечем хората по
един или друг национален въпрос,
за да се чуе силно гласът на БСП
и да разтърсим обществото ни? О
не, претенциите са, че не ги питат,
че не ги предлагат, че са заместени
от по-млади и неопитни и така им
се пречи да са активни и полезни
с мъдростта си в развитието на
партийните политики, въпреки че
продължават да са членове на найвисокия форум на БСП – Националния съвет, където се вземат решенията.
9 Колко от вас приеха присърце
инициативата на Корнелия за възстановяване на Паметника на Бузлуджа? Кои от вас предложиха лични
инициативи как да съберем необходимите средства за опазване на
тази светиня и да дадем поне начален тласък за нейното спасение?
9 Всички се жалим, че нямаме
наша си трибуна към избирателите,
а когато Корнелия постави въпроса
да създадем наш телевизионен канал, чу само мърморене, че не му
е сега времето и дори абсурдни
съмнения, че така ще ликвидираме
в. „Дума”...
9 Колко от вас се срещнаха с

членове и симпатизанти на БСП, за
да проучат нагласите им спрямо
готвения от МФ проект за Бюджет‘2018, за да реагираме навреме
и активно против негативните предложения на управляващите? Направихме ли достатъчно публични
обсъждания с нашите съмишленици
по места къде ги „стяга чепикът“ в
обществения живот и с това да
допринесем за подготовката на т.нар.
алтернативен бюджет... Хващаме се
за думата „алтернативен“, но
всъщност ставаше въпрос за проучване на необходимите и справедливи параметри, които очакват избирателите от нас.
9 Научихме се да чакаме какво
ще ни предложат членовете на
Бюрото, за да обявим, че сме против,
че не одобряваме, че е неграмотно,
без да предложим своя визия и
решение по един или друг проблем.
Отдавна си задавам въпроса, кога
и защо рутината се настани сред
нас? Забравихме призива на писателите до 49-ия Конгрес да оставим
в миналото задкулистните игри,
копроматите и компромисите с политическото ни кредо.
Не бих спестил и това, което съм
споделял насаме с Корнелия. Тя е
самоотвержен биткаджия, но готовността й за поемане на отговорност
от името на цялата партия невинаги
е най-доброто поведение за един
водач. Препоръчвал съм й, че има
нужда понякога да изчака и опипа
пулса на общото мнение. Да си пръв
сред равни не значи първи да поемаш всички тежки удари. Подкрепям Корнелия, вярвам й, нейният
хъс за победа над нашите опоненти
има истински притегателен заряд и
не бих се лишил от радостта от
сърце да й помагам.
Убеден съм, че е дошло време да
калим търпението си и мъдро да
подредим приоритетите си. Някои от
нас считат, че младите по традиция
вървят до и след нас, но дали не
сме пропуснали възмъжаването им,
вторачени в сигурното си кадрово
статукво, водени от максимата, че
„изпитаното в боя поколение” помалко греши?...
Затова войните помежду ни трябва да свършат тук и сега или те ще
довършат онова, което не се удава
засега дори на опонентите ни!
Спрете междуличностните противопоставяния и да се залавяме за
работа!...
27 октомври 2017 г.
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Моето изказване ще бъде посветено основно на проблемите на
образованието. Приемам тази първа
позиция за изказвания и като отношение на нашата партия към проблемите на образованието.
В последния месец и половина
членовете на Комисията по образование в Народното събрание от
Парламентарната група на „БСП за
БЪЛГАРИЯ“, заедно с народните
представители от съответните региони, проведохме над 30 срещи в
областни и общински центрове. Нарекохме тези срещи „За делниците
на образованието“, защото грижата
за хората е грижа за техния по-добър
делник. Проведохме разговори с
учители, директори на детски градини и училища – основни, средни и
професионални, специалисти от центровете за подкрепа на личностното
развитие, експерти от общински администрации. Искахме да обсъдим
заедно нашите виждания за политиката на държавата в сферата на
образованието. И го направихме. Благодарни сме на всички, които бяха с
нас, въпреки че на много места имаше
притеснения у хората от натиска на
управляващите.
Личното ми, човешко притеснение от всичко, което видяхме, е за
огромната разлика в условията за
образование в различните училища
и региони на страната. България
наистина е тежко разделена икономически и социално. Разделени са
хората по социално положение, по
условия на труд, по достъп до здравеопазване, образование и култура.
И е страшно,
че и децата на
България са разделени. И така неравенствата се възпроизвеждат от-
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ново от поколение на поколение.
Мисля, че това е най-тежкият проблем, който трябва да реши държавата в сферата на образованието,
ако мисли за бъдещето си.
Точно стремежът да предложим
най-важните стъпки за решаването
му е в основата на политиките, които
предлагаме в „Бюджет 2018“ за
сферата на образованието. Досегашната система на финансиране на
образованието абсолютизираше и
абсолютизира принципа „Парите
следват ученика“. Това се случва
вече 10 години. За това време разликата в материалната база на институциите с голям брой деца и
ученици и тези с малък стана драстична. Голяма е и разлика в заплащането на учителския труд. Отказът
от тази философия на финансиране
означава постепенно уеднаквяване
на средата във всички детски градини, училища и центрове в страната,
за да се осигури достъп до качествено образование за повече деца и
ученици. Разбира се, не чрез снижаване на равнището на добрите училища, а чрез издигане нивото на помалките и слаби училища. Това
означава реализиране на политика,
която няма да следва процесите, а
ще ги променя. Моделът на финансиране, който предлагаме, включва
стандарт за образователна институция, който освен съобразяване с
броя на учениците, включва и стандарт за физическа среда – класна
стая, библиотечно обслужване, информационно обслужване, лаборатории, работилници, спортни салони. Така че всички деца, независимо дали учат в голям град или в
малко населено място, да имат
еднакви материални условия. Този
стандарт интегрира финансовото
осигуряване на разделите на учебния план, заплащането и развитието на учителите, в т.ч. квалификацията и кариерното им израстване,
издръжката, изграждането, обзавеждането, основния ремонт на
образователната материална среда, условията за столово хранене,
общежития, отдих, спортна база,
транспорт, стипендии, специални
помощи, награди за учениците.
Извън стандарта училищата ще
получават годишна добавка за постигнат образователен резултат;
добавка за работа в трудни условия
– в гранични райони, в планински
райони, в училища с над 25% ученици от уязвими групи. Добавка за
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мотивирано, иновативно развитие на
образователния процес. За поетапно реализиране на мярката се предвиждат 300 милиона лева, както и
нарастване на учителските заплати
през 2018 г. с 25%. За целта планираме 350 милиона лева. Ускореният ръст на заплатите на учителите
и на педагогическите специалисти
има за цел да мотивира повече
млади хора с високи образователни
резултати да изберат учителската
професия в житейския си път. Считаме, че моделът на истинската
реформа в образованието трябва да
е добре заплатен и подготвен учител
в съвременна училищна среда, независеща от броя на децата и учениците, от местоположението на
училището, детската градина или
центъра и учебни планове, програми
и съдържание, съобразени със съвременните научни достижения, но и с
възрастовите особености на децата.
БСП винаги е обяснявала, че
образованието е приоритет в дейността си. Само че когато сме били
на власт, нямам спомен да сме
реализирали този приоритет. Дори
фактът, че от 1989 г. досега сме
имали двама или трима наши министри, а в тройната коалиция дадохме
Министерството на образованието
на НДСВ, говори достатъчно. Считам, обаче, че днес нашата партия
има волята и куража да проведе
истинска реформа в образованието.
И смятам, че не само в образованието, ние предлагаме алтернатива
във всички обществени сфери, алтернатива на досегашния модел на
управление.
Убедена съм, че можем да реализираме ново успешно управление
на страната. Само че преди това
трябва да спрем да се питаме дали
сме готови за управление на страната и да си отговаряме, че не сме.
Не ми се е случвало да чуя такива
коментари от други политици за
собствените им партии. Някои от
уважаваните дейци на партията
трябва да спрат да се изживяват
като истина от последна инстанция
и да внушават от телевизионните
екрани, че БСП не е алтернатива на
ГЕРБ.
За четири месеца парламентарна дейност нашата група е внесла
24 законопроекта с приоритет социална насоченост, 7 от които алтернативни на законопроектите на
ГЕРБ, 3 са внесените искания до
Конституционния съд за обявяване
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на противоконституционност на актове на Народното събрание. Задали
сме над 207 актуални въпроса с
отговор в зала, не над, а 207, и 38
питания към министрите и министърпредседателя. Днес обсъждаме
наше, алтернативно виждане за
„Бюджет 2018“ и не сме алтернативи
или не предлагаме такава ли? Вие
сериозно ли?
От години говорим, че кадровата
политика на партията буксува, че ни
трябват млади хора, които да натру-

пат опит и да поемат щафетата. В
последната година това се случва и
в ръководството на партията, и в
състава на парламентарната група.
Смятам, че трябва да подкрепим
тези усилия, за да не се окажем в
ролята на онзи древногръцки бог,
който изяждал децата си, за да не
го свалят от власт. Както знаем, в
крайна сметка финалът на това
занимание не бил в негова полза.
За месец и половина бях в половин България. Уверявам ви, че

този „приятелски огън“ вече идва в
повече на членовете на партията. Те
искат една уверена и единна БСП.
Ние тук сме изпратени от тях с такъв
мандат – решенията ни да направят
партията по-силна, а пътят й към
управлението на страната сигурен и
успешна. За целта се налага, когато
мислим, когато говорим и когато
действаме, да го правим с мисъл за
партията и за надеждите на хората,
а не за себе си. Аз мисля така.
Предполагам, че и повечето от вас.

ДЕСИСЛАВ ТАСКОВ –
делегат от община
Аксаково, Варненска
област

е жизнено важна. А ние като общество, ако си позволим да допуснем
да продължи този погром, бих казал,
над общинското здравеопазване в
България, на българските общински
болници, нито баща ви, нито съседът
му, а и още стотици хиляди българи
няма да получат медицинска помощ
и ще загинат. Да, това е простата
и жестока истина. Това е огромен
проблем, който касае живота, здравето на повече от 2 млн. българи.
Това ли иска България? Гражданите
й да умират заради липса на достъп
до медицинска помощ. Та нали
достъпът до качествено здравеопазване е конституционно право на
всеки български гражданин? Какви
са тези управници, които съзнателно
унищожават българското общинско
здравеопазване? Бих казал, че това
е равносилно на геноцид към една
огромна част от българското общество. Близо 2 млн. българи разчитат
на този вид медицинска помощ.
Общинските болници работят по
клинични пътеки, които са остойностени още през 2006 г. Но тогава и
цените на консумативите, на медикаментите, на електрическата енергия, дори минималната работна заплата бяха други. Ето и основната
причина за тази разруха.
Здравният модел, моделът „клинична пътека“, който е в момента в
България, е порочен. Защото кара
лекарите да лекуват не заболеваемостта на пациентите, а клиничната
пътека. По този модел не е толкова
важно как е проведено лечението,
какво е качеството на това лечение,
какъв е крайният изход на това
лечение. Естествено на преден план
в случая излиза стойността на съответната клинична пътека. Ето защо
е спешно този модел да бъде променен. Ще кажете, към какво?
Имаме предложение – диагностично
свързаните групи. Направиха се
опити, тихичко. Какво се каза? Ще

стане много скъпо. Не сме готови да
си го позволим. Добре. Но между
другото тази цена, толкова скъпа
цена, тя е реална сега и в момента,
но пациентите вадят тези пари от
джоба си. Категоричен факт е, че
хората, които живеят в най-бедната
страна в Европейския съюз, доплащат най-много за здравето си. Затова трябва да мислим за смяна на
този модел. Защото променим ли
модела, пациентът остава във фокуса на системата, тогава той ще бъде
във фокуса на тази система, както
би следвало да бъде. И така е в
нормалните държави, както се опитваме да си казваме разговорно
помежду си.
Какво се опитва сега да внуши
новият здравен министър, че вината
за състоянието на общинските болници е в техния мениджмънт? Това
е нелепо. При този модел на финансиране никакъв мениджмънт не е в
състояние да изкара тези болници
от блатото. Как да функционира една
болница, когато с месечния делегиран бюджет, това са т. нар. лимити,
едва покрива или дори не покрива
разходите за и без това мизерните
заплати. И искам да кажа, че този
проблем не е от вчера. Годините
минават, а на този проблем решение
нямаме до този момент. Нека да
нямаме къса памет, да си спомним
какво стана назад. Първото правителство на нашите опоненти затвори
17 общински болници. Второто правителство – „епохата“ на г-н Москов.
Помните ли какво ставаше тогава?
Лимити в онкологията. За щастие
здравият разум надделя. Пръстови
отпечатъци. Приравнихме пациента
с престъпника. За щастие и това
отпадна. Промени в Здравната каса,
в Националната здравна карта. Естествено и те отпаднаха скоро по
решение на съда. Но те доведоха до
орязване на ефективно работещите
легла на общинските болници. А

Аз съм д-р Десислав Тасков, по
специалност съм уролог. Работя във
Варненската онкологична болница.
правител съм и на Общинската
болница в Каварна. В качеството си
на такъв бих искал да ви призная,
че общинските болници в България
умират. Умират заради безумния
модел на здравната ни система,
изначално сбъркан, и бих казал,
нехуманен по своята същност.
Нека дам просто един пример.
Какво се случва, ако вашият 75годишен баща получи инсулт в
Дуранкулак? Къде ще получи първа
помощ? Знаете ли къде? В найблизката общинска болница, която е
на 40 км от Дуранкулак. След това
вие ще вземете нещата в свои ръце,
ще го вземете, ще го заведете във
високотехнологичната болница било
във Варна, Пловдив, Плевен или
София, но 75-годишният съсед на
вашия баща, който няма деца и
също получи инсулт, ще се лекува
само в общинската болница, която
е най-близка, в случая тази в Каварна. И в двата случая общинската
болница е тази, която е най-близо
до хората и навременната й помощ
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наистина имаме нужда, е спешно да
се направи един държавен централизиран търг-регистър за медицински изделия и консумативи, който да
е задължителен за болниците, които
използват обществения ресурс. Ще
си позволя отново да ви дам пример.
Какво би станало, ако ваш близък
претърпи пътна злополука? Знаете,
че основният драматизъм в България е след катастрофа. Ще дойде
Бърза помощ, ще го закара в найблизката високоспециализирана болница, където примерно се нуждае от
неврохирургична интервенция. Да,
пациентът е здравно осигурен, ще
претърпи съответната неврохирургична операция, която се поема от
Здравната каса. Но поставените
импланти, пластини и подобни медицински изделия струват 5–10–15–20
хиляди лева. Е, чакайте, кой може
да ги изкара тези пари от джоба си,
за да спаси своя близък? И какво
правят хората, за да спасят близките си от дълга, тежка нетрудоспособност или инвализация? Теглят
непосилни кредити при високи лихвени условия, продават имоти. Е, не
може така. Здравната ни система
има една крещяща нужда от промяна, защото в момента нито пациентите са доволни от качеството на
лечението, което получават, а и от
това, че трябва да доплащат, но и
лекарите. Защото трудът на лекарите досега не е бил остойностен
никога и още не е. Но аз съм
оптимист, че нашето общество вече
е узряло за разумните стъпки, които

БСП предлага в сферата на здравеопазването. Няколко стъпки са наистина, но те ще доведат до огромна
промяна в качеството на живота на
всеки български гражданин, защото
по Конституция България е социална държава и ако сегашните управляващи са го забравили, е време да
им го припомним.
На финала бих си позволил да
споделя с вас и няколко думи в
качеството си на член на Областния съвет на БСП – Варна и пряк
участник в последните частични
избори в община Вълчи дол преди
дни. Да, загубихме. Казвам го с
огромно съжаление, бих казал с
болка, загубихме тези избори и
това е факт. Издигнахме кандидатурата на един достоен, честен и
уважаван човек. Водихме честна и
почтена кампания, но не успяхме. И
бяхме сами срещу всички. Сблъскахме се с добре познатата изборна
машина на нашите политически
опоненти, но не приемам този резултат за разгром. Напротив. Като
партия получихме резултат, който
не сме получавали десетки години
назад, независимо дали сме били в
управление или в опозиция. Над
хиляда, близо 1800 гласа. И въпреки болката от загубата, въпреки
съжалението ни, аз съм оптимист,
че този резултат ни дава основание
да смятаме, че сме на прав път,
защото посланията ни вече стигат
до сърцата на хората. И следващата победа ще бъде наша.

теля на Националния съвет Корнелия Нинова. Но също така съм
убедена, че всеки един от нас е
направил предварителен анализ на
ситуацията в своята община, в
своето населено място. Преглед
на реалното състояние на местните действия на партията като проекция на политиката на БСП на
национално ниво.
Започвам с една от важните
дилеми, единни ли сме? Защото
не може да не буди у нас притеснение ширещото се в общественото пространство и в медиите внушение за разделение вътре в
партията. Така ли е?
В рамките на една година в
България се проведоха два национални избора – за президент и
Вярвам, че всеки един от нас, вицепрезидент на Републиката и за
делегатите на Конгреса, изслуша 44-то Народно събрание. И на двата
внимателно доклада на председа- избора Общинската организация на

БСП в Ямбол показа силни резултати, които я изведоха на челните
позиции в страната. Особено красноречиви са данните от последния
вот – в Ямбол водим ГЕРБ с около
5% (ръкопляскания). Данните говорят за силна мобилизация на партията в града. Над 90% от членовете и симпатизантите гласуваха на
изборите. Това е сигнал за реално
единство. Това е и една здрава
основа за сериозно разгръщане на
БСП в града ни. Основа не просто
да имаме представителството в
местната власт, а и да управляваме
Ямбол в мандата 2019 – 2023 г.
Това е и една от най-важните ни
цели. Няма нищо по-вдъхновяващо
от силния екип, излъчващ обща
кауза и цел. Така е при нас.
Но за съжаление е факт, че
хората в последно време имат колебания единни ли сме или не.

оттам и падането и понижаването на
техните бюджети, каквито са и в
момента. Ето защо председателят
на Сдружението на общинските
болници в България заговори преди
няколко дни за една колективна
оставка на болничните директори,
ако това продължава по този начин.
Има ли изход от тази безнадеждна ситуация? Да, има изход. И
той се състои в няколко смели и
решителни стъпки – да се премахне
статутът на търговски дружества на
общинските и държавните лечебни
заведения. Здравето не е стока. И
търговията със здраве е форма на
цинизъм. БСП предлага от бюджета
за следващата година да се заложат допълнителни 500 милиона,
което е правилно, за да покрием
задълженията на тези болници и да
осигурим смяната на статута им, на
нормалното им функциониране, а
оттам и здравето, и живота на
милиони българи.
В спешен порядък да бъде изплатена изработената, но не платена до
момента надлимитна дейност на
общинските здравни заведения. Това
са 5 милиона. Аз дори бих стигнал,
с ваше разрешение, и малко понапред. В момента 38 общински
болници имат задължения към
държавата около 28 милиона лева.
Ами дайте да ги дадем тези пари,
да му се не види, за да може тези
болници да ги спасим. Това са болниците, които са в най-неравностойно положение спрямо всички.
Друга важна стъпка, от която

КАТЯ ГЕОРГИЕВА –
делегат от Ямбол,
председател на
Общинския съвет на БСП
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Днес на това заседание на Конгреса ние трябва да опровергаем
съмненията, защото иначе демотивираме нашите верни членове.
Демотивираме всички безпартийни, които се доверяват на Българската социалистическа партия.
Ние сме под 100 хиляди като
членски състав. За нас гласуват
обаче и ляво ориентирани, мислещи, разумни българи. Длъжни сме
и заради тях да спрем безсмислените негативни сигнали, защото
тези хора са чувствителни към
нашите послания. Те искат от нас
смисъл и надежда, а не да се
вторачваме в себе си.
Ние сме истинска партия. Хубаво е, че има различни мнения,
критични бележки. Уважавам и
предразсъдаците. Но нека да си ги
казваме помежду си, на нашите
вътрешни форуми. Нека работим
обединени, със страст. Днес множество от хората в България тихо в
себе си крещят от неадекватните
политики на нашите опоненти. А
ние какво правим? Занимаваме ги
със себе си. Моето лично мнение е,
че всичко, което правим и излъчваме в обществото, трябва да е ръководено от нашите ценности и идеи
като партия, а не от лични ракурси.
В Ямболската партийна организация няма разделение. Единни и
отговорни сме. Силата на една
партия е в нейната мобилизираща
способност, в уважението към отделния партиен член, към отделния човек. Действаме активно, провеждаме регулярни срещи както с
партийния актив, така и с гражданите по жилищни райони. Там освен проблемите на града и на
държавата, представяме и облика
на партията. Държим на нейния
авторитет. Но престрелките по медиите между представители на
БСП никак не помагат на местната ни работа.
Особено внимание отделяме на
младите хора от Младежкото обединение в Ямбол. Гордеем се с тях,
подкрепяме ги, вярваме им. Защото
те са бъдещите стожери на нашата
партията. Те са бъдещите управленци и алтернативата за България.
Но какво им показваме с разнопосочните си послания? Такова ли
поведение насърчаваме, така ли ги
учим, така ли ще ги задържим? Те
също искат единство и най-хубавото е, че вярват в него.
Ще ми се да вярвам, че всички
ние обичаме своята партия, своите
другари. Нашето самоуважение
изисква да запазим доверието в

БСП, дори в определени моменти
да сме неудовлетворени, защото
има много повече неща, които ни
свързват, от тези, които ни разделят. Убедена съм, че можем и ще
го направим. Казвам го като един
всеотдаен редови партиен член от
15 години.
И в тази връзка. Не объркваме
ли младите хора с появилите се
напоследък подмятания за гласове между нас за възможна коалиция с ГЕРБ? Вярвам, всички вие
сте съгласни, че това е невъзможно. Тази тема просто трябва да
бъде забравена от всички нас. Не
трябва да си позволяваме дори да
я коментираме, ако не искаме да
се обезличим като партия. Особено на фона на ширещия се феодализъм на местно ниво.
Какво се случва в Общинския
съвет в Ямбол, в който БСП има
7 от 37 общински съветници? ГЕРБ
не са привърженици на диалога.
Дори и на този с аргументи. Налице е политическо високомерие,
неспособно да признае своите
грешки. В работата на съвета властва дух на грубо налагане на
мнозинството, което гласува като
добре смазана машина. Няма реални дебати – нито политически,
нито експертни, нито човешки.
В работата на Общинския съвет
не може да се направи откровен
и истински анализ за реалното
състояние на града. Проблемите
се замитат, а истината се крие зад
напудрени, празни приказки. Управленският екип води неадекватна политика, а нашите съграждани
са удавени в лоши управленски
резултати.
В момента се борим да попречим на кмета от ГЕРБ да изтегли
17 млн. заробващ дългосрочен заем,
за да представи в навечерието на
местните избори през 2019 г. много,
много видими „постижения“ на гърба
на ямболските граждани, които
намаляват с всяка изминала година.
БСП е контрапункт на ГЕРБ и на
нейните политики и похвати и няма
как да взаимодействаме с тях.
Имаше още един акцент в доклада, който също е с широк обществен отзвук и сред хората, и
между нас. Темата за корупцията,
която задушава обществото. Стара тема с трудни решения. Найважно е самите ние да не допускаме подобно явление на каквито
и позиции да сме – партийни, в
държавни институции, в местната
власт, в частния сектор. Това поне
можем да го направим.

А относно въпроса за телевизията на БСП – категорично да.
Нашите членове постоянно питат,
какво се случва с този проект.
Телевизията е най-популярната
медия. От нея основно научаваме
събитията, чуваме коментарите.
Сега нашите послания звучат от
различни медии. Нюансите навсякъде са различни, истината като че ли
е хибридна. Нещо необективно се
превръща в истина. И тези внушения уронват престижа на партията.
Наша телевизия ще даде възможност за истински дискусии между
нас честно, другарски и хората,
които ни следват, ще научават
истината по вертикалата и по хоризонталата, без изкривявания. Хората ще чуват нашите автентични
мисли. Ще можем да задаваме тон
в обществото, да формулираме лява
култура и лява чувствителност.
Убедена съм, че най-важното е
да спечелим местните избори. Само
тогава БСП може да бъде действаща алтернатива за България. Ние
трябва да покажем другото лице на
местната политика. И подкрепям
Корнелия Нинова с обявената в
община Болярово национална инициатива „Нов модел на местната
власт“. Трябва спешно да започнем подготовка на модела на
българската община, която да представим през 2019 г. Това е свързано не само със законови промени,
а с много задълбочена експертна
работа на депутати, професионалисти съвместно с общинските съветници и наши кметове по места.
Работа с фокус-групи, работа, ако
щете, от врата на врата, за да
дефинираме темите и задачите,
които трябва да бъдат решени със
съответните механизми, методики
и стъпки.
И още нещо, което дълбоко ме
вълнува. Все още доверието към
нас, към БСП не е достатъчно. Ако
има повече доверие, ще имаме повисок авторитет. С надменна глупост редица се опитваха да внушат
на обществото, че БСП е партия на
миналото. Преживяхме предателства от свои, изживявахме болка,
когато обществото не ни разбираше, но пред нас сега стои задачата
да удържим доверието на тези,
които на поредица от избори ни го
гласуваха и да увеличим последователите си заедно. Ако сме заедно, ако сме искрени и преследваме
с постоянство целите си, неминуемо ще срещнем много хора, които
ще бъдат с нас. И тогава ще бъдем
реалната алтернатива за България.
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ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА –
делегат от Велико
Търново, народен
представител
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Конгресът е натоварен с огромната отговорност пред партията
със задачата да чертае визии,
стратегии, да взима решения в
интерес и за развитието на Република България. Ние сме избраните
представители на БСП. Всеки един
от нас е минал през сериозната
проверка на времето и събитията
и всеки един от нас се е доказал
със своя професионален опит и
принос за партията и държавата.
Всеки има своя различен прочит
за събитията, за решенията и за
действията на БСП. И въпросът е,
можем ли ние, въпреки различията, да излезем обединени от
днешното заседание на Конгреса?
Можем, но трудно. Всеки един от
нас е с характер, посвоему лидер
със своя биография, със своите
силни и слаби страни. Разбира се,
и с много натрупани огорчения
през времето. Но можем ли да
бъдем печеливш отбор? Да, когато треньорът използва играчите и
техните силни страни. И дори да
ги сменя в полувремето, всички да
се чувстват част от отбора, да
имат своята мотивация, да покажат най-доброто от себе си в
името на каузата.
Ние излязохме от кризата. Стигнахме много близо до върха, но не
спечелихме. Аз знам, че можеш
винаги да стигнеш своя връх само
ако си направил точния анализ и
си взел поука от загубата. Така е
в спорта, но там анализът започва
със самоанализ – каква грешка
допуснах аз и защо загубих? Това
предложих и в Търновската организация в деня след парламентарните избори, макар че ние ги спе-
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челихме. Всеки да започне от себе
си – какво не успях да направя аз,
за да спечелим убедително. Един
откровен разговор.
За да победиш, трябва много
силно да го желаеш. И да го
следваш всеки ден с целия екип,
с който работихме в цялата кампания. Благодарение на всички
наши кметове, общински съветници, на всичките ни структури, на
председателите на ОПО. Огромна
благодарност към тях. Бяхме изключително всеотдайни. Не пропуснахме нито ден и час с възможност за среща с хората. С найразлични хора, без да ги познаваме. Не само с нашите хора, структури и партийни членове, а с
всички видове възможни организации и гилдии, които населяват
местата. И най-вече бяхме много
искрени, бяхме откровени с хората и те ни повярваха, че можем
в утрешния ден да бъдем техните
представители във властта.
Но нека да се върнем на въпроса, можем ли да излезем обединени? Можем. Първо, ако си признаем грешките и отстъпим крачка, за да дадем правото и силата
на аргументите. Второ, ако покажем, че смисълът за всеки един
от нас за този форум е да докаже,
че има силата и волята да промени модела, по който се управлява
България. Моделът, който задълбочава социалните неравенства и не
носи сигурност на българските
граждани. Корупционният модел,
който задушава българската икономика и кара младите хора да
търсят своята реализация навън.
Моделът, който ни държи на дъното на таблиците за доходи, за
свободата на словото и сме в
челните позиции за най-бързо
изчезващата нация. Можем, ако
не използваме поредния форум за
междуличностни битки и да ги
задълбочаваме, да задълбочаваме
различията между нас.
Да си призная, имам усещането, че в ежедневието изгубихме
енергията. Изгубихме част от предизборната си енергия. Това ми го
казаха онзи ден и хората в Поликраище. Влязохме в рутинната
си роля на парламентарна опозиция и някак размихме фокуса на
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дейността си. Управляващите всеки ден ни дават поводи за атака.
Това е добре. Ние ги критикуваме,
критикуваме модела им, заявяваме своята амбиция да го разрушим. Сега остава, обаче, да убедим хората, че всички ние сме
готови докрай да извървим този
път. Да бъдем не само икономическа алтернатива, но и морална
алтернатива. Само по този начин
ще спечелим категоричното им
доверие.
Ако няма предсрочни избори,
следващите най-важни за нас са
местните избори. Как можем да ги
спечелим? Разбира се, като ползваме опита и експертизата на всички наши кметове, общински съветници – и бивши, и настоящи. Всеки
има какво да сподели. Трябва да
започнем работа веднага, от днес.
Да набележим и издигнем кандидати с авторитет, биография и обществено влияние. Нашата кампания да бъде всеки ден с хората от
днес. Да не си затваряме очите,
предрешени срещу интересите на
гражданите. Това е тук ролята на
общинските ни съветници. Да защитим бюджетни политики в интерес на гражданите и това да стане
достояние на хората по места. Да
не останем само в кабинетите.
Ежедневни срещи, защото срещите са тези, които ни предоставят
възможност за срещи с реални
хора и с реалните проблеми. Това
ще бъде най-добрият ни компас.
Нека не губим енергия. Нека да се
хванем на работа и да продължаваме напред – на прав път сме!
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ГЕОРГИ ПИРИНСКИ 
делегат от район
„Възраждане“, София,
евродепутат

Обсъждаме точката „БСП –
алтернатива за България“. По нея
ни е предложен проект за декларация, озаглавен „За българската
политика и алтернативата за
България”. На последното заседание на Националния съвет аз
предложих формулировката „БСП
– лявата алтернатива за България“. След като изслушах доклада
на др. Нинова, аз предлагам друга
формулировка, а именно „За
българската политика и конституционната алтернатива за България“. За мен няма разлика между
постановката лява програма, ляво–
дясно и конституционна програма
и политика. Защото и в нашата
програма е записано, че на този
етап ние виждаме осъществяването на нашите идеи и политики
именно въз основа на българската
конституция. В предложения текст
за декларация има и такъв пасаж:
„Нашият противник е антиконституционният модел, който заличава
границите между отделните власти, принизява парламентаризма,
властта над изпълнителната и
съдебната власт; контролира медиите и държи в страх и подчинение избирателите.“ Това, струва
ми се, е предостатъчна мотивировка за онова, което беше предложено – вот на недоверие към
ГЕРБ и правителството. Защото
именно те са носителите на този
антиконституционен модел.
Какво предлагаме като алтернатива? По-нататък текстът, който
ни е предложен, звучи така: „Обявяваме – наред с уводните думи
– нов обществен договор, според
който хората и институциите да

работят за по-справедлива перспектива и т.н.“ Достатъчно ли е
да кажем нов обществен договор?
Какво имаме предвид?
Аз бих предложил да добавим
тук „за реално прилагане и спазване на Конституцията“. Независимо от активизирането на партията
и в парламента, и в цялата страна,
засега все още и на изборите
всички се обединяват срещу нас.
Ние трябва да разкъсаме този
обръч, това оттегляне от ангажиране с нашата политика, с нашите
предложения, с нашите кандидати. И аз съм убеден, че най-успешно можем да направим това именно като се заявим за защитници
на Конституцията.
Беше заявено в доклада, че
моделът на прехода е сбъркан. Аз
отново повтарям: кое е сбъркано?
Конституцията или онова, което
беше извършено фактически за
нейната не просто подмяна, а
торпилиране, и налагането на един
наистина корупционен грабителски модел. Именно ние сме онези,
които извоювахме тази Конституция. Беше казано, че сме победители. Първия път победихме през
1991 г., когато сблъсъкът беше
жесток. Тук има и от онова поколение, което си спомня каква беше
обстановката тогава. И ние спечелихме през 1990 г., и спечелихме
гласуването за Конституцията
именно на нашия модел за Конституция. Така че нека да не
забравяме и да не подминаваме
онова, което е наш изключително
важен политически капитал. Постановката, че всички съгрешихме
– политическата класа, всички
имаме своите вини, грехове. И
беше цитирано от др. Нинова
онова, което е записано в Платформата ни за отговорността на
партията, за това, че не успяхме
да осъществим социалния модел.
Но съгласете се, тази отговорност
е качествено различна от онази
на десницата, която наложи неолибералния модел с тази приватизация, която осъществиха, и с тази
антидържавна политика, която
проведоха. Аз не мога категорично да се съглася тази отговорност
да бъде приравнена с онази реална отговорност, която ние носим,
но която е качествено различна от
онази на десницата.
Беше споменато, че ще бъде
проведен организационен пленум

след заседанието на Конгреса.
Очевидно той е нужен. Но тук бих
предложил две неща. Едното е да
се върне сегашното ръководство
към доста разгърнати решения,
които тогавашният Национален
съвет взе през юни 2013 г., десетина-двайсет дни след катастрофалното номиниране на Делян
Пеевски за ръководител на ДАНС.
Тогава решението, което взехме,
беше със следната формулировка:
че сме допуснали сериозна политическа грешка с тежки последици и за партията, и за страната.
И бяха набелязани цяла поредица
и от организационни, и от политически мерки, за да направим така,
че повторни подобни изпълнения
в една или друга форма, може би
не така впечатляващи, да не можем да допуснем. И тук става
дума за корупцията. Тя наистина
властва далеч не само в управляващите среди. Едно определение,
което наскоро ми попадна, я характеризира като съзнателно управлявана система от изтънчени
мрежи, посветени на самообогатяването и със забележително успешно функциониране на тези
мрежи. Някои са силно структурирани, други са доста децентрализирани – ефектът е един. Така че
ми се струва, че никак няма да е
излишно да се върнем към тези
наши решения и да видим доколко
и къде, и въобще сме ги изпълнили, а и споделяме ли тези оценки
еднозначно и недвусмислено и
днес.
И
другото
предложение,
тръгвайки към този организационен пленум, да не го правим с
постановката девет врагове на
партията с партиен билет. Дайте
да вземем съответните решения.
Нека не се подминава гласуването
в началото на заседанието за
дневния ред, за въпросите, които
бяха поставени, там не са девет
души, които гласуваха, а доста
повече. Така че, както др. Нинова
заяви, тя приема и предложения,
и мнения, аз бих предложил тя
сериозно да обърне внимание на
този факт и да не тръгва към
организационния пленум с постановката за търсене сметка на врага
на партията с партиен билет.
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ЦВЕТКА ТАКОВА –
делегат от Борино,
председател
на ОбС на БСП
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Свидетели сме на един евтин
нискокачествен политически модел
на поведение, модел, който не се
одобрява от редовите социалисти.
Зад маската, че сме загрижени за
партията, че имаме правото да изкажем лично мнение, се създават
никому ненужни интриги. Едновременно с това никъде не чухме самокритичен анализ, устно или писмено, например защо в един голям
областен град с многохилядна членска маса социалисти не сме в тройката на печелившите, а едва на пето
място. Казвам всичко това с морално право. Не съм уволнявана от
партийна централа. Жив социалист
съм тук, сега и завинаги. Затова
чуйте думите на социалиста без
чекова книжка, но с чек за достойнство, без задгранични пътувания, но
познаващ живота на границата. Со-

Проф. РУМЕН ГЕЧЕВ –
делегат от район
„Студентски“, София,
народен представител
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циалистът, чийто грижи и радости са
общи. Много ви моля, нека да знаем
всички, че щом днес сме тук, всички
носим дан за настоящето и бъдещето на социализма в България. Не е
нужно да се използват сравнителни
степени по- и най- за това кой как
работи и колко трябва да работи. Не
ни трябват викове, скандали, диктат,
а политическа и експертна битка,
сблъсък на идеи и аргументи. Не е
нужно вътрешнопартийно противопоставяне, а общи погледи и действия за бъдещето на България, за
събаряне на сбъркания модел на
политическо управление в момента.
Защото не са ни нужни коалиции с
партии, които забравиха обезлюдените райони, болните гори, забравиха малките общини, тревясалите граници с утъпкани пътеки само от
гъбари и бежанци.
Защо позволяваме да ни вкарат
в един коридор, в който няма завой
наляво? Един коридор, който води
България към еднолично капиталистическо управление без върховенството на закона. На един предходен
Конгрес имаше един председател на
лявото крило, който ни каза: другари, борд наляво. Какво стана с това
ляво? Къде вървим? Накъде ще водим хората, които са без вяра, хората, които нямат съпротивителни
сили, които нямат самокритика и
критика. Къде вървим с нископроизводителната икономика и едновременно с териториите без жители?
Трябва да знаем, че нито вие, нито
ние, нито бъдещите ни опоненти ще
могат в бъдеще да побеждават с
ала-бала. Времето на популизма си

отива. Именно тук по моему основната задача и насока на Българската социалистическа партия трябва
да бъде държавността с национални
каузи, но не с дълги програмни
документи, а с дела. Това е пътят.
Но и тук Националният съвет трябва,
т.е. Изпълнителното бюро трябва да
тръгне на автостоп, но не на срещи
и събрания по Устав, а с готови идеи
и с рационални изпълними решения
за страната, регионите, общините.
Искрено съжалявам, че днес в
политическия доклад не чух нито
една дума да бъде спомената за
планината, която е съхранила българската душевност, българската култура, българската история – Родопите.
Официално предлагам в тази бъдеща икономическа програма нека да
влезе и целият регион на Родопа
планина. Родопа ви е нужна, Родопа
ни е нужна, независимо че тя непрекъснато се обезлюдява. Скъсаната връзка община – областен съвет
– Национален съвет –Изпълнително
бюро трябва да се смени. Именно
тук е разковничето на позатихналия
партиен устрем. Моля партийните
властелини да не късат листата на
червената роза. Не икономическите,
а професионалните СV-та трябва да
бъдат опора за нашата партия.
Всички знаем, че червеният мак
е отколешен символ на българските
социалисти, а червената роза – на
европейските. Тези два символа събират в себе си онзи заряд, който може
да носи силата на свободния дух и
откровената любов. Затова нека ги
предадем на идните поколения с
вяра и чест, с мъдрост и отговорност.

Тук сме, за да спрем икономическия и бюджетен геноцид на
партия ГЕРБ, която за трети път
подлага на риск развитието на
българската икономика и възстановяването на достойното място
на България в Европейския съюз.
Това, което е представил ГЕРБ, е
счетоводен документ, псевдобюджетен баланс, с който те се опитват да се хвалят, че едва ли не
се движат към нулев бюджетен
дефицит, но не казват, че това е
при съсипано здравеопазване,
рухващо образование, съсипване
на българската армия, последно
място в Европейския съюз по
доходи, по пенсии, по перспектива
в условията на демографска криза.

Ето защо, аз, разбира се, горещо
приветствам това, че БСП се
връща към прогресивното данъчно
облагане и към активните бюджетни политики с активна намеса на
българската държава. На основата
на публично частно партньорство
ние трябва да помогнем на българския бизнес. Ние трябва да попречим на партия ГЕРБ да движи
България в обратната посока. Не
е нужно да си икономист, за да
разбереш, че от 38–39% дял на
бюджета в брутния вътрешен продукт, те са заложили следващата
година и в тригодишен период той
да слезе на 36%, при положение
че средно в Европейския съюз е
около 55%. Това прави една раз-
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лика от 10-11 в песимистичния
вариант до 20 милиарда лева,
които това правителство не иска
да влязат в бюджета, а през него
да се върнат до българските граждани и основно до българската
средна класа. Така че нашите
опити да внесем промени в тази
бюджетна икономическа политика, трябва да бъдат приветствани.
В същото време, тъй като времето е ограничено, аз искам да
направя някои съвсем приятелски
препоръки по усъвършенстването
на документа.
Първо, добре е, че ние се
връщаме към прогресивното
данъчно облагане. Друг е въпросът,
че въобще не трябваше да подкрепяме тази идея, тъй като истината е, че няма лява партия в
Европа и извън нея, която да е
въвеждала плосък данък. Тоест,
бедни и богати да плащат един и
същи процент, при това без необлагаем минимум. Направена е
грешка, тя трябва да бъде поправена, но какво предлагам? Недопустимо е да предлагаме прогресивно данъчно облагане, водещо
до бюджетен дефицит. И тук ние
сме много уязвими.
Ние за трети път ще предлагаме прогресивно данъчно облагане.
Предложихме в 42-рия парламент,
предложихме в 43-ия парламент с
различна скала, сега предлагаме
едва ли не трета скала. Вижте, в
42-рия парламент направихме
разчети с Министерството на финансите, има вариант за прогресивно данъчно облагане умерено
до 28% за най-богатите българи,
т.е. на половината от това, което
се плаща в Европейския съюз,
който носеше в бюджета на България между 300 и 500 млн. допълнителни приходи. Откъде накъде ще
предлагаме бюджетен дефицит,
след като ние можем да предложим прогресивно данъчно облагане, което първо, да прехвърли
тежестта от долната част на средната класа и бедните българи към
най-богатите, и второ, ние искаме
да правим социални политики. Това
става със средства. Как с дефицит
от милиард и половина ние ще
правим активни социални политики, с какви пари? Така че още
веднъж да седнем, да видим скалите, да пресметнем, защото,
повярвайте ми, познавам добре
стопанската история, няма страна
по света, която да е въвеждала
прогресивен данък в дефицит.
Никъде по света прогресивният

данък не води до дефицит. И никъде, междувпрочем това, което
нашите опоненти определят, че
прогресивният данък е едва ли не
зло за България, ами тогава от
близо 200 страни-членки на ООН,
има петнайсетина страни, които
са с плосък данък. Нима означава,
че швейцарци, японци, немци,
италианци, бразилци, да не изреждам, 190 страни по света, са
с прогресивно данъчно облагане.
Там няма дискусия между леви и
десни партии. Да сте чули някъде
в изборите някой да премахва
прогресивното данъчно облагане?
Когато има дефицит от милиард
и нещо, то има два начина – или
за 2–3 години да опоскаме фискалния резерв, или теглим
допълнителни заеми. Аз разбирам,
че повишението на данъците никъде по света не се приемат добре.
Моята позиция е, че ние трябва
честно да кажем на гражданите,
както навсякъде по света. През
2008 г. някои хора въведоха плоския данък, много добре. И какво
стана, изгубихме ли изборите?
Защо така, въведохме плосък
данък, който уж е хубав, а загубихме през 2009 г. изборите?!
Никъде по света не са губили
избори или не печелят заради
това, че данъкът е прогресивен
или друг. По-добре да излезем и
да кажем на хората – искате или
не, въобще да има или не, и да
дойде за 15 минути? Искаме.
Искаме ли сутринта, като си заведем дечицата на училище, да са
в хубаво училище? Искаме. Ама
вижте, ние не сме по-умни от
швейцарците и японците, които
плащат 45–50 на сто данъци.
Същите пари от данъците се
връщат при българите.
Трябва да дадем отпор на тези
простотии в средствата за масова
информация на соросоидните организации как българинът до май
работел за държавата, а после
работел за себе си. Какъв цинизъм! Ами коя е държавата? Това
сме ние с нашите деца и внуци.
Ние ползваме резултатите на тази
държава. Така че приканвам да
осмислим добре това, което предлагаме. Аз не казвам, че съм
последна инстанция. Това не са
мои идеи. Но аз много чета, обикалям и това съм научил и съм
длъжен да го кажа.
Така че на наша страна са
европейският и световният опит.
Ние предлагаме скали, които са
приети в Европейския съюз. Мо-

жем да предложим умерени скали, тъй като по никакъв начин
промяната в данъчната система не
трябва да бъде революционна и
стресираща. Така че първото ми
предложение е ние наистина още
веднъж да преосмислим скалата,
която ще предложим за данъчно
облагане.
Второ. Горещо препоръчвам
Конгресът, ако счете за необходимо, да задължи и Националния
съвет, и ръководството на БСП
ние в следващите 6 месеца да
разработим цялостна икономическа програма за развитие. Защото,
като критикуваме ГЕРБ, че те
гледат от година на година как да
си изравнят като счетоводители
бюджета, без да се интересуват
за състоянието на България, няма
ли нашата партия освен „Бюджет
2018“, най-после да предложи една
цялостна икономическа програма
с хоризонт поне 15–20 години за
развитие. Това не може да стане
за две седмици. Това беше една
от моите другарски критики. Няма
как за 2–3 седмици да се правят
нови политики. Имаме достатъчно
време и отговорности това да бъде
подготвено.
Освен това, препоръчвам в
текста да бъдат направени промени за някои абревиатури, които са
странни. Например, от едната страна пише „Прогноза или политика
на Министерство на финансите“,
вдясно пише „БСП“. БСП не е
против държавните институции. Да
напишем вляво „ГЕРБ“, защото те
предлагат тази политика, а вдясно
– „БСП“.
Няма защо БСП да прави валутни прогнози и прогнози за
цената на долара. Няма такива
публикации по света – френската
социалистическа партия или италианската, да публикуват валутни
курсове. „Харвард“ публикува и
обикновено бърка. По каква причина ние се ангажираме с такива
рискови прогнози, които най-често
не се случват.
И в заключение, понеже стана
дума, ние, мисля, сме третата по
възраст социалистическа партия в
Европа. Две–три години ни е разликата от италианската, френската и испанската социалистическа
партия. Ние сме отдавна на историческата сцена, имаме отговорности към народа си, така че дайте
да се вземем в ръце и да го
извеждаме от тази криза.
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Корупция, която застрашава националната сигурност на нашата
държава и на всеки един от нас.
Какво установявам днес? В момента има пълен знак на равенство
между управляващи и корупция.
Това е недопустимо. И единствените, които могат да спрат ГЕРБ, това
са почтените хора, това са тези,
които се борят.
Като депутат от гражданската
квота на БСП как виждам найголямата лява партия в България?
Левицата е партия на тези, които
работят. Това е партия на младите.
Това е партия на тези, които създават, на тези, които не се уморяват
да отстояват своите права. На тези,
които няма да позволят да бъдат
унижавани.
България е лява. Българите искаме истинска социална държава, а
не имитация на такава. Искаме
държавните училища да не се
превръщат в училища за бедни.
Грижата в болниците – не жест на
подаяние. Частният бизнес – не
далавера с властта. Медиите – не
прислуга на овластените. Това искаме българите.
Тази българи обаче, не си мислете, че принадлежат на БСП. Те
не принадлежат на никого. Но те
ще дадат своето доверие на найголямата българска лява партия
само ако има защо. Те ще ни
повярват, ако покажем, че можем
да ги защитим, че има по-добър
живот – това е реална възможност.
ГЕРБ не са политически опонент.
Те не са демократична политическа
партия. Те са противник. ГЕРБ са

организирана престъпна група. И
това го казваха техни депутати,
преди да станат депутати от ГЕРБ.
Вижте Хасково и мислете за
България. Хасково не е просто кумгейт. Хасково не е даже просто
шуробаджанащина, а групировка от
бизнес партньори, които източват
обществения ресурс и не само за
лични цели. С този ресурс се купуват избори. Този ресурс подменя
нашият вот. С този ресурс си присвояват правото да определят нашето бъдеще. С този ресурс купуват всичко, включително и свободата на медиите. С този ресурс може
би си мислят, че могат да купят и
някои от нас.
Давам си сметка, че ГЕРБ няма
лесно да бъдат спрени. Те ще направят всичко възможно да спрат и
Корнелия Нинова, защото битката,
която сме поели срещу тях, ги плаши, шокирани са. Готови са не само
да купуват съдии, полицаи, прокурори, за да спрат нашите усилия. Те
биха стигнали и много по-далеч,
защото си мислят, че всичко може
да бъде купено.
За ГЕРБ да ни спрат, е въпрос
на живот и смърт. Знам, че на някои
от вас не им е лесно. Имате работа,
имате бизнес, имате семейства. Аз
обаче вярвам, вярвам, че имаме
ценности, които са по-силни от заплахите, по-силни от страха. Може
би съм донякъде и идеалист, и
мечтател, но вярвам, че ако водим
истинска битка срещу ГЕРБ, само
тогава победата е възможна. И тази
победа няма да бъде за БСП, тя ще
бъде за нашата Родина.

БСП, която ние трябва да налагаме
в държавата и в Европа. Двете теми
на този Конгрес аз разглеждам в
едно цяло. Това са държавният
бюджет и общата европейска политика и приоритетите на България.
Защото е време да си кажем някои
мантри.
Първо, държавният бюджет такъв,
какъвто го виждам аз, предложен от
управляващите, на практика е бюджет на нищото. Тук-там някой лев
отгоре за нещо, но в него няма нито
една стратегическа политика, нито
една промяна на политики, големи
политики, нито една радикална промяна, която правителството се кани
да направи. Затова аз значително
Противно на очакванията в ме- харесвам повечето от нещата, които
диите, на този Конгрес се говори за са вписани в нашите предложения.
Що се отнася до цялостната
тежка политика. За политиката на

политика на Европейския съюз и
възможността България наистина да
влияе на нея. Ще развенчая една
мантра. Свободният пазар като свободен пазар в Европа отдавна на
практика не съществува, поне в
доста от секторите. Какво представляват еврофондовете? Ами те представляват пряко намеса на европейско ниво с пари, които Европа на
практика смята за приоритетни.
Това, което България обаче прави, е да чете като Дявола Евангелието. Ние слушаме големите батковци. Г-н Борисов обикаля големите
държави и те му казват какво да
прави. Уникален е шансът на България на практика да влияе на тези
въпроси. Европа е пред водораздел
и по една ужасяващо голяма случайност повечето от големите теми

ЕЛЕНА ЙОНЧЕВА – гост,
народен представител
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За мен е голяма чест да бъда
поканена да споделя няколко думи
с вас на Конгреса. Знаете, че съм
журналист и макар в момента да
съм депутат, не се чувствам политик. Депутат съм от Хасковски избирателен район и журналист в
кръвта си. И затова, защитавайки
интересите на нашите избиратели в
Хасково и на всички българи, го
правя с това, което познавам найдобре – разследването и събирането на факти.
Това, което установих с изумление, е степента, с която управляващите са просмукани от корупция.
Корупция, която намалява доходите
на хората в моя регион и в страната. Корупция, която ги обезверява и изсмуква енергията и желанието им да се борят и да се трудят.

ЯВОР ГЕЧЕВ – делегат
от община Родопи
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ще започнат тук, може би и в тази
зала, на Българското председателство. Затова нещата, които предлагаме, са изключително стратегически и са базирани на държавния
интерес. Време е и ние да подсетим,
включително управляващите, с някои неща, които са доста далеч от
техните глави.
Конкретно ще говоря за общата
селскостопанска политика. 40% от
европейския бюджет отива за пари
по общата селскостопанска политика. Тя отдавна не работи. Отдавна
е доста сбъркана. Разликите са в
десетки пъти за подпомаганията в
европейски мащаб за една или друга
държава. За нещо, което някой
български фермер на практика произвежда в България, неговият германски колега взима 10 пъти повече пари за едно и също нещо. Има
една възможност държавите на
базата на собствените си приоритети съответно да дотират този вид
дейност от държавните си бюджети.
Аз мисля, че е недостатъчен
текстът, който сме посочили, за да
се дават субсидии, които да не
налагат държавни доплащания. Аз
мисля, че може да тръгнем по-далеч.
Общо взето, това е и позицията,
изразена вече от неправителствените организации в България, които се
занимават със земеделие. Аз мисля,
че по-смело можем да запишем
следния текст: „Европейските плюс
държавните субсидирания за единица продукция в целия Европейския
съюз, независимо в коя от държавите, да не може да бъде с повече
от 30% разлика.“ Тоест, един германски фермер, независимо дали
през европейски или през държавни

средства, да не може да взима
повече от нашия фермер – 30%.
Това е втора стъпка на изравняване.
Втора стъпка на солидарност, която
би трябвало да е заложена и в
общата селскостопанска политика.
Мисля, че е уникална възможността
това да мине в Европа, имайки
предвид, че държавите от нашата
черга от Централна, Източна и
Южна Европа горещо, според мен,
ще приветстват това предложение.
Другото, което ясно трябва да
кажем в предложенията за общата
селскостопанска политика, е, че
трябва значително опростяване,
което значи достъпно за малките и
средните фермери.
В момента ГЕРБ предлагат в
бюджета увеличаване с 30% на
самоосигурителните прагове за земеделски производители. Продължава тенденцията на окрупняване на
земеделието и ликвидиране на всичко малко, което е останало в България. Мисля, че смело можем да
напишем в нашите предложения, че
ние трябва да се обърнем конкретно
към кооперирането, което е един
стар, забравен похват в България, а
ние сме най-некооперативната
държава изобщо.
В общата селскостопанска политика все повече държави, като
Франция например, говорят за един
трети стълб, и той е управление на
риска. Тогава, когато един земеделски производител е в криза, тогава,
когато го ударят градушка или бедствие, или шап, или, не дай Боже,
нещо друго, то на практика европейската и националната солидарност
да може да работи по друг начин.
Аз предлагам конкретно текстът да

бъде изменен така, че мерките по
управление на риска да са самостоятелен трети стълб. Мисля, че това
е модерната съвременна тенденция,
която отива най-малкото на една
социалистическа партия, каквато
несъмнено е нашата.
И накрая, харесвам Конгреса не
заради друго, а за това, че ние
започнахме да се държим като
политици, които милеем за държавата си и започваме да обсъждаме
наистина стратегически политики.
Мисля, че БСП трябва да мине
и в другата фаза, а тя е – оттук до
когато и да са следващите избори,
защото аз мисля, че ще са предсрочни, БСП да седне да анализира
сектор по сектор. Мисля, че имаме
най-добрите експерти в държавата.
Какво не е наред в икономиката –
сектор по сектор. Да прегледаме
цялото налично законодателство,
защото според мен вече от кръпки
не става. Трябва генерална промяна.
БСП е единствената партия, която
може да я направи, но трябва да е
готова да я направи. И когато дойдем на власт, да ударим на масата
по 10 папки и да кажем: „Това ще
правим през целия мандат, до последния закон и промяна, която
трябва да направим.“ Това е много
сериозна организационна работа и
се надявам, че на следващия Национален съвет, организационния, който си обещахме, че ще има, това ще
е една от темите.
Аз съм спокоен за БСП. Но надявам се да остана спокоен и за
държавата, защото мисля, че единствената нормална партия, която
остана в България, това е Българската социалистическа партия.

СВЕТЛАНА ТАКЕВА –
делегат от район
„Приморски“, Варна,
председател на РС на БСП

Радвам се на положителния тон
на днешното заседание, но няма да
скрия от вас, че съм провокирана
от една публично известена позиция, в която се говореше за падение и за това, че настоящият председател на партията ни не е БСП.
Категорично смятам, че Корнелия
Нинова е БСП. Защото и авторът на
позицията е също БСП, аз съм
БСП, всеки един от нас е БСП. Ние
сме БСП в крайна сметка.
Хората, които съставляваме тази
партия, представляваме я и за
жалост понякога унижаваме, сме
склонни дори да я унищожаваме.
Считам, че партията ни страда от
един порок, който изключително
много щ вреди. Порокът на злосло-

вието, на непризнателността,
жлъчта, себелюбието и дори алчността. Чували ли сте, че пороците
първоначално са минувачи, след това
стават гости, а накрая стават дори
господари. От това се опасявам, че
е на път да стане и искрено се
надявам да не го допуснем.
Ще ви позволя да погледнете
през моите очи през последните 10
години, в които аз съм член на БСП.
На 26 години БСП за мен бе мечта,
за другарите – власт, благодарение
на позициите, които имахме във
всички органи на управление, за
хората БСП бе упование. Порокът на
вътрешната омраза бе минувач, но
призракът му се появяваше иззад
ъглите и на заседание на Национал-
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партия. А мълчаливо четящите и
слушащите са съучастници в процесите на дестабилизиране на БСП.
Това определям като порок, на
който част от нас са се поддали.
Настъпателно и напоително се работи за съсипване на собственото ни
семейство. Сякаш изпитваме някаква
мазохистична наслада да си вредим
сами на себе си. Нещо като цигарите,
които пушим - вдишваме дима, сипем
жлъч и омраза, а вредим само на
белите дробове на партията ни. Нека
да не я задъхваме другари и без това
ни е лесно. Имаме достатъчно много
външни врагове. Нека спрем това
осъзнато и безмилостно саморазрушение. Нека порокът на вътрешната
омраза не става господар на нашата
партия! Тя да остане господар на
себе си, на своите принципи и устои.
Защото само в БСП има потенциала,
необходим за възраждането на
държавността в нашата страна. Само
в БСП сме се събрали хора с морал,
принципи и капацитет, достойни да
облечем отново дрехата на властта.
Защото чрез властта бихме могли да
реализираме истински важни политики, които са в сферата на икономиката, образованието, здравеопазването и всяка една от сферите на
живота на хората. Властта ни отива!
Но за да я спечелим, първо трябва
да спечелим битката със себе си.
Битката да се откажем от порока на
омразата, себелюбието и алчността.
Зная, че това също е процес, а
не еднократен акт. Но пък се надявам поне да го започнем. И ако съм
обидила някой от вас лично, нека да
ме извини. Ако пък съм ви събудила,
радвам се, ако пък съм ви провокирала да се замислете над моите
думи – гордея се. Така, както се
гордея, че съм БСП!

ния съвет, и на Конгреса и елегантно
в медиите. Успешен, председателят
ни Сергей Станишев, интелигентно
приемаше критиките от вътрешната
позиция, но за жалост отвътре те се
прокрадваха и навън. И външният
свят, и нашите противници умело се
възползваха от това.
Вече на 30 години аз усещах БСП
като кауза. За хората тогава бяхме
натрапници, а за другарите, отдали
се на порока, БСП вече бе ринг.
Вътрешната омраза се бе превърнала в ярост, която не се прикриваше,
без значение какви вреди носеше на
всички нас. Председателят ни Михаил Миков също не бе пощаден от
иначе най-близките му хора – хората
в БСП. Порокът вече бе гост. Започнах да оформям за себе си мнение,
че няма значение кого ще си изберем за наш председател, че няма
значение той какво ще прави или
няма да прави. Единственото, което
има значение, е да бъде атакуван,
безпочвено критикуван и по възможност отстранен.
Етап три – на 36 съм. БСП за мен
е повече от семейство и дом. За
хората – надежда. За другарите,
обаче, сякаш вече е бойно поле.
Порокът вече се нарича ненавист, и
то към най-близките. Страхувам се,
че може да стане и господар. Нима
не бяхме ние същите тези, които
пожелахме този нов път? Нима не
поискахме ние на предходното заседание на Конгреса да има нови
правила за избор на народни представители, да има ограничение в
мандатите, да имаме ново представителство, да дадем път на по-младите, без да губим авторитета и
опита на по-възрастните? Нали заедно решаваме това? Защо сега група
от хора се сърдят, че вече нямат

своите места в парламента? Защо не
се признае, че благодарение на тези
нови решения, броят на депутатите
ни е удвоен? Защо не признаем, че
благодарение на смелото решение
за предложение за кандидат за
президент сега нашият ген. Радев е
президент на Република България, а
нашата Илияна Йотова е вицепрезидент? Как е възможно при изключителната активност на Изпълнителното бюро и на парламентарната група
ние да влезем на Националния съвет
и да ги критикуваме, че не ни били
свикали да вземем решение за разработване на антикорупционен закон? Ама после пък и за работна
група да ни свикат да им определим,
ама на последващото заседание вече
да сме гледали текстове.
По този начин охлювът наистина
се шмугва в храстите, докато направим три заседания. Как смеем едновременно да критикуваме, че сме
следвали дневния ред на ГЕРБ, не
го задаваме ние, а в същото време
да отричаме необходимостта от заседание на Конгреса, което да разгледа документи като „Бюджет 2018“,
а също така и председателството на
Съвета на Европейския съюз? Що
за шизофрения е това?! Защо не
решим в крайна сметка какво искаме? Ръководството ни да реагира
бързо и адекватно в реално време
или да се допитаме и до основните
партийни организации за всеки един
от текстовете, които гледаме в
Националния съвет. Или пък може
би причината за това непрекъсващо
недоволство е на друго място, а не
е свързано с политиките на БСП.
Неосъзнаваме ли, че когато публично разпространяваш позиция за
падение на своя председател, ти
подкопаваш и себе си, и цялата си

ТАСКО ЕРМЕНКОВ –
делегат от район
„Оборище“, София,
народен представител

цел грабеж се правят инженерингови проекти на различни политически формации с различен срок
на давност. И на тях наистина им
противостои само една истинска
партия – БСП. Продължавам да
твърдя, че е единствената партия
в България. Всичко останало са
инженерингови проекти. Може би
ВМРО е малко изключение.
Но независимо от този факт,
ние 12 години вече не можем да
спечелим парламентарни избори.
И трябва да се запитаме, защо и
съжаление, не сме ли свидетели и социалдемокрацията в цяла Евроднес на тази практика. И днес с па губи изборите във Франция,
изборите в Австрия. Виждате как-

Почти нямаше изказване, в
което да не беше използвана
думата „грабеж“. В името на грабежа се пораждат и измират партии, в името на грабежа падат и
стават правителства, в името на
грабежа се пъдят и назначават
чиновници. Не го казвам аз, казал
го е Георги Кирков преди 117
години.
Това би прозвучало банално
може би сега, но пък наистина, за
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во става. Може би отговорът е, че
ние от десетилетие не лекуваме,
а гримираме обществения строй, в
който живеем. Хората ни възприемат като част от същата система,
разходващи малко повече пари за
социални нужди. Не ни вярват,
защото не им предлагаме нищо
ново, а само малко повече от
същото.
Като лява партия, според мен,
ние трябва коренно да сменим
модела на функциониране на обществените отношения, което няма
как да стане, разбира се, без да
сменим и модела на функциониране на производителните сили. Но
това означава да поставим в
центъра на политиката на БСП
отказ от либерализма във всичките му форми. Няма значение дали
ще се нарича и социаллиберализъм. Повече обществена собственост върху средствата за производство, коопериране в селското
стопанство и услугите; държавна
политика и регулация в областта
на финансово-бюджетните отношения и прогресивно подоходна
данъчна система, а това означава
повече защита на интересите на
хората на труда, особено на наемния труд. Те са тези, които създават общественото богатство, но са
и най-уязвими от една неолиберална политика. Именно те са
нашият естествен електорат и
само когато приоритетно защитаваме техните интереси, можем да
се наречем лява партията. И можем да се надяваме, че ще спечелим избори и те ще ни гласуват
доверие да ги управляваме.
Естествено връщането на доверието към БСП и признаването щ
за единствената възможна алтернатива на сегашните обществени
отношения няма как да се постигне от днес, за един ден, веднага.
Трябва да извървим достатъчно
дълъг път, но този път, слава Богу,
ден и от дискусията, която става,
започва оттук, от заседанието на
този Конгрес.
Чрез предложената бюджетна
рамка са представени нови политики – смяна на данъчна система,
създаване на държавни фондове
за развитие на икономиката, нов
модел на здравеопазване без
търговски дружества, за които
здравето е стока, нов модел на
образование с отричане на „Парите следват ученика“ и други неща.
Това са първите крачки, но те са
в правилната посока. Убеден съм,
че всеки един от нас трябва да

работи за превръщането на тези
наши послания в действителна
политика, не да останат само
приказки тук, които красиво сме
си разменили. Само при това
положение ще можем да погледнем в очите на обществото и да
му кажем: БСП е партията на
лявата идея и на морала в политиката.
И сега ще си позволя освен за
смяната на модела на политиката,
да кажа и малко за смяна на
модела на поведение на някои
наши другари. За съжаление понякога, а напоследък все по-често, някои другари предпочитат не
да отстояват вътре в партията
своите позиции и да се борят
навън за общата идея, а да изнасят своите личностни претенции
на медийната сцената, залагайки
на пиара, а не на вътрешнопартийната дискусия. Тези действия
понякога прекрачват не само партийната дисциплина, но и границите на обикновената човешка етика. И само един факт – не всички
съвети участваха в изготвянето на
документа. Някои предпочетоха да
излязат по медиите, вместо да
работят за изработване на политики. Може би и това е причината
в документа да няма някои важни
елементи от обществено-икономическия живот, създавайки впечатлението, че БСП или не се интересува от тях, или не знае какво
да прави, или пък е доволна от
ставащото вътре. И нещо повече,
което е още по-лошо – призивите
към изработване на единна позиция на партията и обединяване
около същите другари, за които
споменах преди малко, се смята
за конюнктурно поведение. Ще си
позволя в тази връзка да напомня
изказването си точно преди една
година и половина тук, на първото
заседание на този Конгрес. Тогава
казах: „Обръщам се към всички
онези от вас, които искат промяна
в ръководството на БСП. Поставям
избора на състава на Национален
съвет на първо място. Нека не
забравяме, че БСП не е авторитарна партия и никога не трябва
да се превръща в такава. Политиката и програмата ни не зависят
от смяна на лидера и в това е
нашата сила. Решенията се вземат колективно, само отговорността е лична и на лидера. Лидерът
като острие олицетворява нашия
общ стремеж, но лидерът е и част
от екипа, натоварен с доверието и
отговорността за правилността на

вземаните решения. Именно екипността ни прави партия, а не
проект на политически инженеринг.“ Преди малко чухме от председателя на партията за това как
и по какъв начин тя носи своята
отговорност. Ние този избор тогава го направихме. Година и половина след това някой, не знам,
отвътре в партията ли, отвън ли се
опитва да ни внуши, че трябва да
направим нов избор. Разбирам, че
промените в партията са като
родилна болка и сигурно има засегнати или обидени. Някои другари се отдръпнаха, други се
настървиха. Но, другарки и другари, БСП има нужда от нас, от
всеки един от нас. И най-вече от
тези, които имат голям опит в
битките и затова призовавам, когато става дума за съдбата на
България, обидите трябва да бъдат
оставени на втори и трети план.
Дискусиите да са честни и откровени, но вътрешнопартийни. И ще
ви напомня думите на Дядото като
послание към всички нас за нашето бъдещо поведение. Той казва:
„Принципите, върху които се гради
организацията на Социалдемократическата партия, са единомислие, единодействие, дисциплина.“
Неслучайно днес всички погледи в
страната са обърнати към нас в
очакване на резултатите от днешното ни заседание. Едни с надежда, други с уплаха, трети със злоба.
Но и последните, тези, които ни
гледат със злоба, знаят, че ние
сме единствената алтернатива на
днешния порочен модел на управление и само ние можем да върнем
надеждата на хората за една
България, вървяща по пътя към
демократичния социализъм. И
повтарям пак, ние като националноотговорна партия сме длъжни
днес да дадем отпор на всичко,
което може да ни попречи консолидирането ни като лява партия.
Длъжни сме като един да се изправим в защита на България,
горда, суверенна, демократична
България, призната към всеки
паднал за нейната свобода и независимост, България социална,
справедлива, солидарна, България
на истинските родолюбци, а не на
фалшивите патриоти, България на
демократичния социализъм. От нас
зависи дали ще ни повярват.
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на др. Нинова, за това, че критикуваме. Лично аз съм един от
критиците на др. Нинова и нямам
намерение да спра, защото смятам и съм убеден, че моята критика е по принципни въпроси. Това
съм го правил на последното заседание на Националния съвет.
Ако има някакви прегрешения от
гледна точка на програмно, уставно и прочие равнище, нека уставните органи на партията да се
произнесат. Нека конкретно да се
посочат имената на тези, които
използват медиите предимно да
критикуват, без да се съобразяват
с вътрешнопартийната дисциплина. Всички мислим за партията.
Аз съм тук на конгреса, както Ако действително проблемът на
и моите другари, които бяхме БСП в настоящия момент са тези
нахокани в политическия доклад деветимата, дайте да го решим по

най-лесния начин. Стига партията
да продължи да върви напред, да
обновява обществото и да свали
ГЕРБ от власт. Аз съм за това. Не
се чувстваме обидени заради това,
че не сме депутати. Аз участвах
активно в двата избора и с моя
скромен принос Ямболската организация беше първа на първи тур
на президентските избори и първа
в национален план на парламентарните избори. Отхвърлям всякакви обвинения и внушения, че
ние, видите ли, защото не сме
депутати, имаме такава позиция.
Това е дълбоко невярно и погрешно. Винаги ще работя и ще бъда
полезен за партията така, както
аз разбирам политиката и уставните, и програмните документи на
партията.

алистическа партия не е имала
кмет. Не че не сме имали кандидати, но не успявахме. Не
успявахме, при положение че
там имаме голяма и действена
партийна организация, при положение че селото е партизанско, при положение че там печелим парламентарни, президентски и избори за Европарламент. За тези избори, обаче
потърсихме
и
изградихме
възможно най-добрата комбинация, с която спечелихме. Кандидат за кмет бе жена на възраст
49 години, ляво мислеща. Изградихме млад, енергичен и силно
мотивиран екип в комбинация с
опита на дългогодишни партийни
членове. Единомислие и единодействие между общинското
ръководство и партийната организация в селището. Компетентни и смели членове на СИК и на
общинската избирателна комисия. Предварително взети мерки
за прекъсване на фалшификации
и купуване на гласове с помощта на нашия народен представител и националното ръководство
на партията. Това е печелившата комбинация. Тази жена е
дългогодишен секретар на читалището в селото. Два пъти се
явява като независима и не успява да спечели. Този път обаче
застана с името на Българската
социалистическа партия. Реши
да застане зад своята същност.

Даде импулса и тласъка, запали
огънчето, което ни е така необходимо да направим нещата
възможни да се случват. И когато духът на младостта и опитът
на зрелостта се съберат, нещата
могат да се получават. Дай
Боже, да успяваме да откриваме
повече такива хора, които да
дават импулс на нашата партия.
И когато ги открием, да можем
да ги оценим и привлечем да
останат с нас. Само тогава ще
бъдем силни и ще можем да
постигнем виждането си за едно
свободно, справедливо и солидарно общество, чието осъществяване е наша основна задача.
Защо ви разказвам това? Разказвам го не за да се похваля.
Разказвам го, защото в деня
преди втория тур имахме заседание на Националния съвет на
БСП. Мислех си, че съм видяла
всичко в нашата партия, но уви,
оказа се, че не съм още. Като
трети мандат член на Националния съвет отново видях, че когато някой се появи в нашата
партия, разчупи нещата, даде
импулс и я поведе напред, даде
с изборните си победи самочувствие на нашите членове и симпатизанти в страната, накара ги
да си изправят наведените глави, постави основата и на други
хора да ни повярват, че сме
алтернатива, се случва отново
същото. Повтаряме упорито ста-

Атанас Мерджанов 
делегат от Елхово
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След няколко дни имам партиен юбилей. Навършвам 20
години членство в Българската
социалистическа партия и се
гордея с това. Ще кажете, че са
и много, и малко тези 20 години.
През тези 20 години съм минала
през всички нива на партията –
от младежката организация през
редови партиен член, секретар
на основна партийна организация, член на Изпълнително бюро
и общински съвет, член на Национален съвет. От опита, който
имам през тези години, искам да
ви кажа няколко неща.
Преди две седмици в нашата
община Червен бряг се проведоха частични местни избори в
едно малко селце – Сухаче. Там
от 4 мандата Българската соци-
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рите грешки. Този човек трябва
да бъде спънат. Само че не
спънат буквално, а да му се
намерят кусурите – защо това,
а не онова, защо заседание на
Конгреса, а не заседание с три
месеца предварителен дневен
ред, защо да не задаваме дневния ред с нашите политики, а да
чакаме след другите и да ги
критикуваме? Мога да ви приведа различни примери в тази
посока, но вие всички сте свидетели на тях. Моите извинения,
но другарки и другари, имаме
страхотни специалисти в нашата
партия. Другари, вложили енергията и времето си да разпишат
програмните ни документи. Остава само да ги следваме. И
какво от това, че са разписани,
когато остават на хартия някъде
там, в архивите на БСП? Какво
от това, когато нямаме възможността да ги изпълняваме или
нямаме желанието за това?
Какво от това, когато правим
нещата постфактум? Какво? Кой
страда от това? Страдат обикновените хора, страдат партийните
членове и симпатизанти и ние,
ръководствата по места. С какво
и как да им помогнем, кому са
нужни тези епични битки, кажете? Те само изтощават силите и
енергията на Българската соци-

алистическа партия. Онези, незабележимите хора там, долу,
са хората, заради които всички
ние сме тук в тази зала. Нека да
не го забравяме – ние им дължим
много.
През тези 20 години видях и
още нещо. Поколението младежи в партията
тогава, които
изнесоха тежестта на прехода, с
голямо уважение и без да омаловажавам свършеното от тях,
изкараха около трийсетина години депутатство и участие в
ръководните органи на партията.
За следващите млади обаче
бъдещето беше тяхно, но настоящето никога. Казвам го с огромно съжаление, защото в
партията липсва именно моето
поколение – на 40–50-годишните, които са ни толкова нужни,
за да успеем сега. Искам да
приветствам младите, които влязоха в парламента. Гледаме с
надежда към тях. Надявам се, че
те осъзнават своята отговорност
пред партията и за бъдещето на
държавата. Затова имам и една
молба към всичките в тази зала.
Време е вече да застанете като
стожери зад тези млади хора, да
ги напътствате и да им помагате.
Може би малко в сянка, но пък
със знанието, че продължавате
вашето, продължавате общото

дело. Знам, че да критикуваш,
винаги е по-лесно, винаги могат
да се намерят и формални, и
неформални поводи за това. Нека
обаче да изберем по-трудния
път. Да оценим тази искрица,
която ни извади от забвението и
да застанем зад нея, да щ окажем нужната помощ, за да можем следващите избори да си
дадем и шанс в общините.
И накрая искам да цитирам
част от политическия доклад на
49-ия конгрес на Българската
социалистическа партия през
май 2016 г. Тогава предишният
председател на партията каза:
„Най-важно е да продължим да
бъдем последователни, честни и
открити. Необходимо е уверено
да вървим по нашия път. Това е
пътят в интерес на хората. И
колкото по-уверено крачим, колкото сме по-последователни, толкова по-лесно ще ни бъде да
гледаме хората в очите, когато
говорим с тях. Важно е също
така да възстановим другарските отношения помежду си. Силните послания са по-въздействащи, когато идват от силни и
сплотени организации. Затова е
нужно да сложим край на
вътрешнопартийните боричкания, с които най-често губещ е
отделният човек.“

МИХАИЛ ХРИСТОВ –
гост, народен
представител

лични вариации на една и съща
тема – какво се случва в държавата ни. И нека тук да бъдем
откровени – нито едно от нещата
в държавата ни не процъфтява.
Огромният ресурс на нашата
държава не се използва пълноценно. Цели отрасли от промишлеността изчезват. Държава, наричаща себе си демократична,
грубо показва правата на работниците и ги експлоатира. Държава, наричаща себе си отговорна,
си затваря очите за най-уязвимите, а именно децата и възрастните, тези, които изградиха страната. Държава, наричаща себе си
правова, погазва грубо разделението на властите.
Държава,
наричаща себе си конституционно устроена, но само на хартия.
Наричат ни опозиция и с право. Убеден съм, че всеки един от
присъстващите в тази зала е опозиция на наложеното статукво и
на добре смазаната машина на

политически, икономически и социален застой. И докато България
е на първо място по риск от
бедност и социално изключване,
и докато близо 3 милиона и половина български граждани са засегнати от това, ние ще бъдем
опозиция на тази стена на плача.
Ние, народните представители, осъзнаваме нашата важна
мисия и за какво всъщност ни
изпратиха над 900 хиляди българи. Нашият глас бе коректив на
всеки ваш властимащ, на всяка
грешка от тяхна страна и на всеки
опит български гражданин да бъде
заслепен с напразни обещания,
които в същото време са и кухи.
И нашият глас ще продължава да
се чува, защото е силен.
Водената от нас политика е
политика на морала и колкото и
утопично да ви звучи това, ние
можем да възстановим тази утопия. Нека научим самите нас преди всичко, че политиката работи

Измина близо година от последната ни среща тук. Година,
изпълнена с политически сътресения, катаклизми и падения. Още
една година на политически
замърсена среда. През цялото
това време вие сте слушали раз-
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в интерес на обществото, а не в
интерес на кръговете. Нека научим другите, че властта не е в
момента на възможностите, основани на интриги, спекулации,
чадъри и задкулисие, а начин да
направим света около нас подобър.
Нека научим самите нас, че
пътят нагоре неизбежно става за
сметка на тези, които ни помагат
към върха и остават в подножието. И катерейки се по техните
крака и ръце, не трябва да ги
настъпваме по главите. Слънцето
е отредило място за всеки един
от нас под него. Животът в политиката като цяло не е задължи-

ÍÀ

ÊÎÍÃÐÅÑ

телно един да спечели, а някой
друг да загуби.
Имах късмета да вляза в политическия живот не от страната на властимащите, а от страната на властможещите. Имах
шанса да застана до политически лидери като Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Кирил
Добрев. Имах и възможността
да наблюдавам случващото се
около партията и вътре в нея.
Това, което видях, ще ви го
опиша по следния начин. Като
активен състезател, аз имах
треньор, който ме водеше към
пътя ми, към трите ми световни
титли, към европейския и към
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световния ми рекорд и към всичките ми победи. Въпреки че неговият подход многократно беше
поставян от мен под съмнение,
в нито един момент аз не си
тръгнах от него, нито веднъж не
си помислих за промяната му,
нито веднъж не взех подобно
решение, защото, другари, успехът изисква търпение, време и
много усилия.
Аз знам, че се намирам на
правилното място и в правилното
време. С присъствието си тук аз
вярвам, че следвам политиката
на морала. Ще се опитват и ще
продължават да ни заравят. Но те
не знаят, че ние сме семена.

ÄÈÑÊÓÑÈßÒÀ
КОРНЕЛИЯ НИНОВА
председател на НС на БСП
Уважаеми другарки и другари
делегати,
Позволете ми най-напред да
благодаря от ваше име на екипите, които работеха в много кратки
срокове, за да осигурят провеждането на конгреса ни днес. Благодаря ви, другари и колеги от “Позитано” и от цялата страна (ръкопляскания).
Благодаря на всички, които
участваха в предварителното
обсъждане и подготовка на проектите за документи на конгреса,
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във всички дискусии, които проведохме в цялата страна.
Благодаря на вас за активното
участие, за енергията, която ни
донесохте от цялата страна и за
мъдростта на взетите решения.
Мисля, че днес с тези решения
опровергахме всички съмнения, че
Българската социалистическа
партия не е готова със своя
алтернатива на управлението на
ГЕРБ. Моля, пренесете тези мъдри

решения и тази енергия днес оттук
в цялата страна, до всеки наш
член, симпатизант, до цялото общество. Предайте им, че не сме се
разцепили, че не сме разделени,
че единни и силни заедно продължаваме по своя път. Предайте им, че сме готови и продължаваме да се борим за тях и че няма
да ги предадем.
На добър час и благодаря за
всичко! (бурни аплодисменти)
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