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ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ 

НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

в периода между 49-ия и 50-ия конгрес на БСП

В настоящия отчет са представени позициите и дейността на Националния 
съвет на БСП в мандата 2016 – 2020 година. Настоящият мандат на НС на БСП 
обхваща периода на дейност на две Народни събрания – 43-то и 44-то, и три 
правителства. Проведоха се избори за Президент на Република България, из-
бори за парламент, избори за членове на Европейския парламент и Местни из-
бори 2019 година. Във вътрешнопартиен план за пръв път БСП проведе пряк 
избор за Председател на НС. Отчетът отразява работата на комисиите и съве-
тите към НС на БСП, както и работата на ИБ на НС на БСП /Приложение №1/.

През отчетния период членовете на Националният съвет на БСП взеха учас-
тие в 50 заседания, които по години се разпределят, както следва:

2016 г. -  8 заседания;  
2017 г. - 12 заседания; 
2018 г. - 13 заседания; 
2019 г. - 12 заседания;  
2020 г. -  5 заседания.
С решение от 4 юни 2016 г. бяха утвърдени работни органи на НС на БСП – 

14 съвета и 4 комисии със сфери на дейност както следва:

І. СЪВЕТИ
 - Съвет по здравеопазване
 - Съвет по образование и наука
 - Съвет по духовна сфера, култура и медии
 - Съвет по социална политика
 - Съвет по финанси, икономика и енергетика
 - Съвет по местната власт
 - Съвет по политиката за младежта и спорта
 - Съвет по земеделие
 - Съвет по екология
 - Съвет по транспорт и съобщения
 - Съвет по политиката за българите зад граница
 - Съвет по външна политика и международна дейност, сигурност и отбрана
 - Съвет по правата на човека, вероизповеданията и етническата политика
 - Съвет по управление

ІІ. КОМИСИИ
 - Комисия по партийна дейност
 - Комисия публични политики
 - Комисия по политическото образование
 - Комисия по идейното и програмното развитие, анализи, прогнози, про-

паганда и агитация

В дневния ред на заседанията бяха включени най-важните въпроси от пар-
тийния и обществения живот. Продължи се практиката заседанията на НС на 
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БСП да започват с обсъждане на актуалната политическа обстановка през 
изминалия период. Продължи се и практиката по най-сериозните и важни за 
партията и обществото въпроси да бъдат канени на заседанията на НС на 
БСП и председателите на областните съвети на БСП, Парламентарната група 
и ОПКК. 

За отчетния период цитираните по-горе работни органи изготвиха 14 поли-
тически позиции и 2 декларации, които бяха приети от Националният съвет на 
БСП /Приложение №2/:

 - Позиция по повод 25-годишнината от приемането на Конституцията на 
Република България на 12 юли 1991 г.

 - Позиция за политическата ситуация в страната и         предложението за 
свикване на Велико народно събрание (19 септември 2020 г.)

 - Оценка на политиката на ГЕРБ в управлението на държавната собственост 
и приватизацията

 - По задачите на БСП и ПГ „БСП за България“ по реализация на управлен-
ските проекти на партията и по подготовката на бюджета на Република Бълга-
рия за 2018 г.

 - По Законопроекта за държавен бюджет на Република България за 2019 г.
 - По проекта на Закон за държавен бюджет за 2017 г.
 - Позиция относно предложения на Европейската комисия „Пакт за мобил-

ност” (10 юни 2018 г.)
 - Позиция във връзка със 140-та годишнина от Руско-турската освободител-

на война и отношенията България - Русия (24 февруари 2018 г.)
 - Позиция по Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с на-

силието над жени и домашно насилие (13 януари 2018 г.)
 - Позиция  по Изборния кодекс и свързаните с него въпроси от предстоящия 

национален референдум
 - Позиция за промяна на системата за избиране на народни представители 

(26 ноември 2016 г.)
 - Позиция на БСП „Западни балкани и отношенията Турция - Европейски 

съюз - България“ (25 март 2018 г.)
 - Позиция относно споразумение за „Трансатлантическо партньорство за 

търговия и инвестиции” между Европейския съюз и САЩ
 - Позиция във връзка с решение на МС от 28.12.2017 г. за Плана за упра-

вление на НП „Пирин“ и бъдещи инвестиционни намерения в ски-зона Банско
 - Декларация по случай деня на Тракия (25 март 2018 г.)
 - Декларация за опазване на конституционния ред и правата на гражданите 

(11 ноември 2018 г.)

Посоката, в която работеше Националния съвет, бе ясно заявена още на 
заседанието на 49-ия конгрес на БСП от 28 октомври 2017 г., когато бе приета 
декларация за българската политика и лявата алтернатива в България. В нея, 
ние социалистите, ясно ДЕКЛАРИРАХМЕ готовността си за решително проти-
вопоставяне на политическия модел на управлението на ГЕРБ, чиято храни-
телна среда е корупцията; модел, който изсмуква жизнените сили на нацията в 
изгода на приближени на властта партийни и бизнес кръгове; модел, в интерес 
на монополите и картелите, който ограбва честния труд, таланта, бъдещето 
и надеждите за щастие и достойна реализация и по-добър живот на няколко 
поколения българи. БСП поведе борба с паралелната държава.
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В резултат активната работа и високата експертиза, Съветите и Комисиите 
при НС на БСП изготвиха основни тезиси, които станаха гръбнак на предиз-
борната кампания на Румен Радев и Илияна Йотова за президент и вицепре-
зидент през 2016 г., завършила с победа за кандидатите на БСП. През 2017 г. 
беше изготвена предизборна платформа на БСП за парламентарните избори 
през 2017 г., в резултат на която БСП удвои броя на депутатите си в национал-
ния парламент. 

През 2018 г. БСП беше първата партия в България, която на заседанията на 
своите национални органи, направи анализ на икономическата база, социални-
те нагласи и международната подкрепа на новия политически авторитаризъм, 
който се развива в нашето общество. Нашата партия бе сред първите в Евро-
па, показала започналото отслабване на демократичните устои на европейски-
те общества като следствие от започналата криза и възхода на олигархичните 
форми на политическа власт. 

Категорично решени да покажем на българското общество, че неолиберал-
ният модел има алтернатива, БСП започна разговор с българския народ за 
бъдещето. За това каква България искаме да построим и в която да живеем. 
С това стартира проекта „Визия за България”, в рамките на който бяха прове-
дени 571 срещи с членове и симпатизанти на БСП, като от тях 353 по нацио-
налния график на парламентарната група. Проведени бяха работни срещи с 45 
браншови, граждански, синдикални организации. Предложенията, които полу-
чихме за този период са общо 924 броя. Вследствие на това бяха изработе-
ни цялостни и завършени концепции в здравеопазването, социалната сфера, 
образованието и науката, икономиката, регионалното развитие. Разработена 
бе изцяло нова фискална политика. Всички тези концепции намериха място в 
предложената от Националния съвет и приета на заседание на 49-ти конгрес 
на БСП, през месец януари 2019 г. “Визия за България”. 

Заложените в проекта “Визия за България” политики, бяха подробно раз-
работени от съветите при НС на БСП и намериха място в предизборната плат-
форма на партията за Еврозибори 2019 г. и платформата за местни избори 
2019 г. Резултатите – увеличен брой депутати в европарламента и увеличен 
брой кметове и общински съветници – показаха, че приоритетите заложени 
във „Визия за България” - като борба с паралелната държава, повече държава 
в управлението, по-големи регулации в икономиката, нов преразпределителен 
модел и премахване на пазарния принцип от здравеопазването и образова-
нието, дават решение на едни от най-острите проблеми в нашето общество и 
очертават БСП като безспорна алтернатива на настоящият управленски модел. 

През цялата 2018 и 2019 г. съветите при НС на БСП, в тясно сътрудничест-
во с парламентарната група, превърнаха заложените във „Визия за България” 
политики в готови законопроекти.  

Утвърди се като практика в този мандат на НС на БСП, ежегодно да бъде 
изготвян алтернативен бюджет, чиито предложения да се разписват и внасят 
като законодателни инициативи по време на бюджетната процедура в Народ-
ното събрание.
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Вътрешнопартийна дейност

Един от най-важните процеси, случили се в БСП между 49-ия и 50-ия Конгрес 
на партията, бе уставната реформа. Реформа в партията с такива мащаби и 
поставяща си за цел не козметични и тактически, а стратегически и принципни 
промени, не е извършвана от началото на прехода. Днес, с все по-голяма уве-
реност можем да кажем, че реформата издържа проверката на времето.

На първо място това бе прекият избор за председател, който мобилизира 
мнозинството от социалистите – близо 70% активност, която от поне две десе-
тилетия е непостижима в президентски, парламентарни, местни и европейски 
избори. Директният избор утвърди пряката демокрация в БСП. Прекият избор 
и пряката демокрация следва да се развиват и чрез допитвания до социали-
стите по стратегически политически въпроси – защото въпреки скептицизма и 
опитите за неглижиране – се видя, че пряката демокрация мобилизира парти-
ята, вдъхва живот на структурите, засилва чувството за общност, дава силата 
на хората да решават спрямо своята съвест, своето мнение, своята гледна точ-
ка, важните въпроси. 

Второ – Мандатността. Мандатност на председателя до два мандата на този 
пост, въведена през 2008 г., потвърдена 2017 г. Безпрецедентно за българ-
ските политически условия решение, което показва, че БСП е със сигурност 
единствената нелидерска партия в днешна България. Подобно ограничение 
на мандатите е немислимо и невъзможно при никой от нашите политически 
опоненти. Мандатността на председателя е условие и за демократизация и 
отпушване на цялата вертикала на партийните структури. 

Мандатността на народните представители дава възможност всеки един 
компетентен и способен да се докаже наш другар да участва в парламентар-
ния живот 12 години, без да го лишава от правото и възможността по-късно 
да работи за БСП, да се чува думата му в партията. Възможност за това дава 
изпълнителната и местната власт, партийните структури, били те национални 
и регионални, левите издания, научните институти към БСП, Съветите и Коми-
сиите към Националния съвет. Следва механизмите на това участие да бъдат 
разработени по-детайлно, за да може потенциалът на тези другари да бъде 
използван по-активно и адекватно. Но по-важно днес е друго – че на фона на 
мафиотско-мутренското задкулисно управление, на фона на безличието и по-
слушанието на депутатската маса на мнозинството, на фона на парламентар-
ната арогантност на властта, в ПГ на БСП израсна и се доказа ново поколение 
знаещи, можещи парламентаристи, които изнасят битки срещу корупцията, в 
полза на социални политики, в защита на гражданските права на българите. 
Процесът на обновление обхвана и листите за Общинските съвети и партийни-
те структури, което даде и тласък на връщането на БСП в местната власт. 

В БСП сме категорични – няма и не бива да има битка между поколенията, 
а приемственост. Като партия със 130-годишна история, ние имаме привиле-
гията рамо до рамо да членуват и работят хора, взели участие в антифашист-
ката борба и градежа на социалната държава, хора, отстоявали идеите ни в 
тежките преходни условия и млади хора, част от модерното, дигитално обще-
ство. Опитът, идеите и позициите на всички тях има място в нашата партия, 
те се надграждат, а не се противопоставят! И още нещо важно – нови лица не 
означава само млади лица. Обновлението е и процес на привличане на ком-
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петентни, ярки експерти, които да могат да формулират нови идеи. Следва 
да разработим механизмите, на т. нар. БАНКА КАДРИ, такива хора да бъдат 
привличани в БСП, да намират тук базата за реализация на техните идеи, раз-
работки, законопроекти. Пример в тази посока бе изработването на „Визия за 
България“ – с дискусии в цялата страна, с привличане на външни специалисти, 
в дебат с леви, екологични, центристки, патриотични партии и с НПО, с над 
1000 конкретни предложения, идващи от структурите на БСП.  

Организационните реформи в БСП работят. Но това не може да ни даде чув-
ство за самоуспокоение и самодоволство. Нужно е след тяхното утвърждаване 
в практиката да помислим за следващите стъпки за демократизация вътре в 
партията. Този дебат тепърва ще става актуален, защото е част от общия де-
бат за промяната на 30-годишните модели на управление и правене на поли-
тика в България.

През отчетният период чувствително се подобри идеологическата работа. 
Съществен принос за това има Националният политически институт „Димитър 
Благоев” и научните центрове към него: Център за стратегически изследвания, 
Център за исторически и политологически изследвания и Център за политиче-
ско образование. В защита на леви позиции, експертите от на НПИ са участ-
вали в 25 телевизионни предавания и радио излъчвания по БНТ, БСТВ, Канал 
3, ТВ Европа, Евроком, България он Еър, BiT, БНР, БТА, в. „Труд“, в. „Дума“ и 
др. В защита и утвърждаване на лявата идея в чужбина ежегодно (2016, 2017, 
2018, 2019) експертите от на НПИ са участвали в Международната конферен-
ция на труда и социалната история (International Conference of Labour and Social 
History – ITH - Германия и Австрия) – в качеството ни на постоянен член.  

- Ежегодно  участие, в качеството си на учредители, на Академичния форум 
„Китай-ЦИЕ“ в Полша, Унгария и Китай (China-CEEC High Level Academic Forum).

- Участие в Китай (2018 г.) по повод инициативата „Един пояс, един  път“, в 
качеството на новоприет член на тинк-танк асоциацията „Път на коприната“ 
(Silk Road Think Tank Association).

В сферата на научно-изследователската дейност експерти от НПИ и научни-
те центрове към него са взели участие в 21 дискусии и кръгли маси.

Публикационната и издателска дейност на НПИ и научните центрове към 
него за периода 2016-2020 г. включва  14 сборника, 15 книги, Списание „Поне-
делник“ (6 броя годишно) и електронното списание „Политически хоризонти“.     

През отчетния период партията продължи да разширява влиянието си чрез 
собствените си електронни и печатни издания: в-к „Дума”, в-к „Жарава”, в-к 
„Моята вяра”, както и флагмана на лявата теория и практика – сп. „Ново вре-
ме”. 

Не на последно място на 29 септември 2018 г. БСП внесе искане за лиценз 
на Българска свободна телевизия, а на 24 януари започна излъчването на про-
грамата. По този начин бяха удовлетворени желанията на хиляди редови пар-
тийни членове БСП да има собствена телевизия Избрахме името „Българска 
свободна телевизия“, защото вярвахме, че в нея ще бъде изразявано свобод-
но мнението на хората, без страх, а истината и фактите да се представят таки-
ва, каквито са, без цензура. 

Макар и съвсем нова, младата БСТВ за по-малко от 2 години завоюва пози-
ции и значително място в телевизионния ефир, превръщайки се в незаобико-
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лим фактор в медийната среда в национален план. Днес всички – и управля-
ващи, и общество следят нашият ефир, за да чуят и видят истината, тъй дълго 
мачкана в последните десетилетия от всякакви политици, бизнеси и правител-
ства. За последните година и половина БСТВ извърши изключителна работа 
по разпространяването на левите идеи в национален ефир и даде – понякога 
единствена възможност, да представим широко, подробно и качествено на-
шите политики и основни документи като “Визия за България”, Алтернативни-
те бюджети и Алтернативния план за предотвратяването на последствията от 
епидемията «коронавирус».

„Червената” телевизия участва директно в отразяването на нашите конгре-
си и пленуми.

Днес БСТВ е най-гледаната медия в Интернет – близо 12 милиона гледания 
в мрежата, а медийният дял е увеличен няколко пъти от началото на нейното 
създаване в началото на 2019 г. 

Финансови аспекти

В мандата на НС на БСП чувствително нарастна субсидирането на структу-
рите на БСП. Изплатената държавна субсидия по Областни съвети на БСП на-
растна от 1,26 млн. лв за 2016 г. до 2,48 млн. лв. за 2017 г. и 2,90 млн. лв за 
2018 г. За периода 2016-2019 г. структурите на БСП получиха 8 192 893 лв.

През 2017 г. бе създаден Фонд за политически инициативи, както и Фонд 
„Малки общини”, които финансират проекти на партийни структури. 

През 2018 г. допълнително бе отпуснато финансиране за „Специфичните 
райони”. За 2017, 2018 и 2019 г. в тези три направления са финансирани 73 
проекта, общо на стойност 322 129 лв., като с 180 331 лв. са финансирани про-
екти за „Политически инициативи”, 46 099 лв. – „Специфични райони” и 95 699 
лв. – „Малки общини”

Чувствително нараснаха и средствата за подготовка и обучение на кадри:   
През 2017 г. в различните блокове и нива на обучение в рамките на СПО се 
проведоха общо над 35 обучения в рамките на различни форми на   политиче-
ско   образование.   През   тях      преминаха   и   завършиха успешно над 700 
участника. Изразходваха   се 111 208.70 лв. През 2018 г. обучените и успешно 
завършили са над 850, като изразходваните средства са в размер на 111 714 
лв. В рамките на периода януари-декември 2019 г. в различните блокове и 
нива на обучение в рамките на СПО са проведени 10 обучения в рамките на 
четири от предвидените форми на политическо образование. През тях са пре-
минали и завършили успешно над 140 участника. Тази статистика се дължи 
на финансовата криза   настъпила   в БСП, която доведе до прекратяване на 
всички предварително   предвидени дейности, които са обвързани с бюджетни 
разходи. Изразходвани са 50 128 лв. Общо за подготовка и обучение на кадри 
през 2017, 2018 и 2019 г. са обучени над 1 700 партийни кадри, като израз-
ходваните средства за периода възлизат на  273 050 лв.

Нарастна субсидирането и за вестник „Дума” от 45 860 лв през 2016 г., на 
852 000 лв. през 2017 г. и 815 298 лв за 2018 г. През 2019 г., въпреки спира-
нето на държавната субсидия за БСП, в-к „Дума” получи 693 427 лв.
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Международна дейност

В рамките на своят мандат, Националният съвет на Българската социалис-
тическа партия продължи да развива активно международните връзки на пар-
тията и да утвърждава позициите ѝ в европейската и световната социалдемо-
кратическа общност. В международните контакти, представителите на НС на 
БСП безкомпромисно отстояваха принципните позиции по ключови въпроси.

В световното социалдемократическо семейство, БСП завоюва безспорен ус-
пех с избирането на Корнелия Нинова за вицепрезидент на Социалистическия 
интернационал през 2018 г. Партията е един от активните членове, работещи 
по реформата на организацията, за да отговори на глобалните политически 
предизвикателства.

В политическото семейство на Партията на европейските социалисти (ПЕС), 
БСП запази своята активна роля. Другарят Сергей Станишев беше преизбран 
за Президент на ПЕС. Представители на БСП се включваха активно в уставните 
и в работните органи на европейската левица и съдействаха активно в изра-
ботването на предизборния Манифест и на политиките на ПЕС.  БСП запази 
своята водеща роля по отношение на присъединяването на Западните Балка-
ни към ЕС в рамките на европейската левица. 

БСП се включи и в дейността на Прогресивния Алианс, чиято основна цел е да 
насърчава сътрудничеството между партиите на прогресивната левица по света. 

Националният съвет работи активно за утвърждаване на двустранните връз-
ки между БСП и левите партии в региона. Разменени бяха редовни делегации 
на високо равнище със Социалдемократическия съюз на Македония. Беше по-
дписан меморандум за сътрудничество с Демократическата партия на социа-
листите на Черна гора. 

По линия на международните контакти, БСП продължи да поддържа регу-
лярни връзки със своите партньори в това число чрез размяна на посещения, 
съвместни инициативи и обмен на добри практики. 

Знаково бе посещението на водената от  председателя на НС на БСП Корне-
лия Нинова делегация в Брюксел през 2020 г. В рамките на визитата се прове-
доха срещи с председателя на ЕП, Давид Сасоли,  заместник- председателя на 
ЕК, Маргаритис Схинас, с председателя на Европейския икономически и социа-
лен комитет Лука Жайе, със заместник-председателя на Европейския парламент 
Клара Добрев, с председателя на групата на Прогресивния алианс на социали-
стите и демократите в ЕП Ираче Гарсия Перез и с главния секретар на групата 
на ПЕС в Комитета на регионите Жорди Харисън. Сред обсъдените теми бяха 
предстоящата Конференция за бъдещето на Европа, Зелената сделка, приори-
тети на новата ЕК, конституирането на новия Комитет на регионите и др.

НС на БСП поддържаше високо ниво на контакти с дипломатическия корпус 
в страната.  Регулярно се провеждаха срещи с посланиците на европейските 
държави, на които бяха представени позициите на БСП по актуални вътрешно 
и външнополитически проблеми. Редовно се провеждаха и двустранни срещи 
на председателя на НС на БСП с редица ръководители на мисии. 

БСП активно търси съдействие от европейските институции по ключови про-
блеми на върховенството на закона и демокрацията в България. Продължи 
доброто сътрудничество с Делегацията на българските социалисти и Групата 
на социалистите и демократите в Европейския парламент. 

НС на БСП оказваше активно съдействие на хоризонталните структури – 
Обединението на жените социалистки и Младежкото обединение - в осъщест-
вяването на международната им дейност.  
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Не на последно място, НС на БСП работеше активно за създаването и укреп-
ването на основни партийни организации в чужбина и провеждане на предиз-
борна агитация и избори в секциите извън страната.  

Направеният през декември 2019 г. преглед на членския състав и основните 
организации на партията, както и приключилият пълен цикъл вътрешнопар-
тийни избори, показа, че БСП запазва характера си на масова партия с раз-
гърната на територията на страната организационно-политическа структура. 
Наред с това се откроиха и някои неблагоприятни обществени тенденции, кои-
то влияят на партийната организация, като: миграцията на населението към 
големите градове в страната и чужбина, социална и политическа апатия, отлив 
на младежта от политическа ангажираност. 

През 2020 година дейността на Националния съвет на БСП бе белязана от 
разпространилата се пандемия на COVID-19, твърдия курс на противопоставя-
не спрямо ГЕРБ и разразилото се обществено недоволство, прераснало в от-
крит бунт срещу властта, както и провеждането на пряк избор за председател 
на НС. Въпреки сложната политическа обстановка и вътрешнопартийно напре-
жение, БСП не отстъпи от позициите си и неотклонно поддържаше справед-
ливите искания на протеста в национален план – оставка на правителството и 
нови избори. Във вътрешнопартиен план БСП демонстрира завиден партиен 
демократизъм, като в проведените на 12 септември избори се включиха близо 
70% от всички членове на партията. И в 130-годишната си история БСП избра 
пряко своя председател Корнелия Нинова с 81,5%.  

Политическият процес през целият мандат (2016-2020 г.) на този Национа-
лен съвет бе изключително динамичен. БСП бе изправена пред поредица от 
сериозни предизвикателства, най-голямото от които спирането на държавната 
субсидия. Въпреки това положихме начало на един нелек процес. Не предлага-
ме алтернатива на ГЕРБ, а алтернатива на модела на управление, създаден в 
годините на прехода. Дискусиите по време на заседанията на НС на БСП често 
бяха разгорещени. Опитът и поуките от грешките могат да послужат за подо-
бряване работата на НС на БСП през мандата 2020-2024 година. Мандат, в 
който БСП следва да се обърне не към политическите си опоненти, а към наро-
да си. Да събудим и обединим националната енергия и да очертаем хоризонт 
и друг път за развитие на България. Това можем да направим със смелост на 
идеите, неподкупност на хората и последователност в действията. 
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СПРАВКА
за работата на Изпълнителното бюро на Националния съвет

на Българската социалистическа партия

През отчетния период Изпълнителното бюро и Националният съвет на Бъл-
гарската социалистическа партия работиха по шестмесечни планове. В дневния 
ред бяха включени най-важните въпроси от живота на партията и обществото, 
изискващи решаване от страна на представителите на партията в парламента. 
Плановете се изготвяха с активното участие на всички ръководители на коми-
сии, съвети и отдели на НС на БСП. 

За времето след 49-ия конгрес ИБ на НС на БСП е провело 193 заседания, 
които по години се разпределят както следва:

- 2016 г.   - 28 заседания;
- 2017 г.  - 51 заседания
- 2018 г.  - 50 заседания.
- 2019 г.  - 59 заседания
- 2020 г.  - 33 заседания

Осемнадесет от тези заседания са били изнесени и на тях са обсъждани ва-
жни въпроси, свързани с организационните задачи по места и подготовката на 
позиции на БСП, като опозиционна партия, по важни обществено -  политиче-
ски въпроси. 

На заседанията на ИБ на НС на БСП са обсъдени 1024 въпроса, групирани 
както следва:

Актуални политически проблеми и оценки – 234 въпроси. Утвърди се прак-
тиката в дневния ред на заседанията да се обсъждат актуалните политически 
проблеми през изминалата седмица и да се приемат анализи и оценки по тях, 
а много често и да се формират позиции по важни въпроси. По разгледаните 
през  отчетния период въпроси са приети 149 решения. Изпълнението на тези 
решения доведе до по-голяма съгласуваност в действията и медийните изяви 
на членовете на ИБ на НС на БСП и народните представители от ПГ „БСП за 
България“.

Организационно–политическо и кадрово състояние на партийните орга-
низации -  159 въпроса. Голямо внимание ИБ на НС на БСП отдели на състоя-
нието и работата на Общинските партийни организации и Областните съвети 
на БСП. Периодично беше разглеждано тяхното организационно–политическо 
състояние и готовността им за участие в провежданите в периода 2016-2019 г. 
избори. Преди всяка отчетно-изборна кампания в партията, пред Изпълнител-
ното бюро са докладвали председателите на Областните съвети, а по конкрет-
ни въпроси и много председатели на Общински партийни съвети. При разглеж-
дането на организационните проблеми са приети  209 решения. 

Важно място в работата на ИБ на НС на БСП заемат въпросите, свързани с 
подготовката, обучението и реализирането на кадрите. По този въпрос беше 
подготвен и проведен и пленум на НС на БСП. В резултат на последователната 
и целенасочена кадрова политика, на редица отговорни длъжности в партията 
бяха издигнати много млади, добре подготвени кадри. 

Съгласно направеното разпределение, членовете на ИБ на НС на БСП участ-
ваха активно в живота на Общинските организации. Тази нова форма на работа 
се отрази положително на укрепването на партийните структури и информира-

Приложение
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ността на партийните членове. По този начин бе гарантирана и обратната връз-
ка между тях и ръководството, което спомага за добрата работа на всички нива. 

За ролята и мястото на БСП в обществено – политическия живот на стра-
ната – 94 въпроса. БСП внесе четири вота на недоверие срещу настоящия ка-
бинет заради провал в политиката по околната среда и водите.

Анализираха се задълбочено мотивите на искания вот и се изработваше адек-
ватна позиция за реакция. В резултат на правилно избраната стратегия предста-
вителите на БСП в парламента успяха да защитят позициите на партията. 

За коалиционната политика на БСП и взаимодействието ѝ със синдикати-
те и неправителствените организации – 27 въпроса. Те могат да бъдат разде-
лени на две подгрупи: първата обхваща въпроси, касаещи взаимоотношения-
та с партиите от коалиция “БСП за България” – по тях са изработвани варианти 
на решения и позиции, които са обсъждани на Политическия съвет на партиите 
от „БСП за България”. Членовете на ИБ на НС на БСП своевременно са били 
информирани по всички решения, вземани от коалиционните партньори. Не-
малка част от тях участваха и в тяхното изготвяне.

През отчетния период контактите с ръководствата на национално предста-
вените синдикални, работодателски и гражданските организации бяха по ак-
тивни и резултатни. В ИБ на НС на БСП са вземани решения за периодични 
срещи с тях, за информирането им по важни политически въпроси и търсене 
на тяхното мнение. Това даде възможност по-точно да бъдат формулирани 
много решения в социално-икономическата сфера, по политиката на доходите 
и трудовата заетост и др.

По подготовката и участието на местните партийни организации в „Мест-
ни избори“ 2019, частични местни избори и Изборите за депутати в Евро-
пейския парламент 2019 г.- 109 въпроса. 

Това беше едно от основните направления в работата на Изпълнителното 
бюро. Редовно са приемани информации и анализи за подготовката на пар-
тийните организации в местните избори. Бюрото се ангажира пряко с редица 
издигнати кандидатури за кметове в областните центрове. В резултат на кон-
кретната работа и оказаната помощ много Общински партийни организации 
успяха да постигнат добри резултати в Местни избори 2019 г. ИБ на НС на БСП 
прие редица конкретни документи, свързани с издигането на кандидатурите за 
кметове и общински съветници, с оценка на работата на досегашните партий-
ни кадри в общините. Кандидатите за евродепутати преминаха през широко 
обсъждане в партийните организации, ИБ и НС на БСП.

По подготовката на новите програмни документи на БСП „Визия за Бъл-
гария” – 54 въпроса.

На 5 заседания бе обсъждан проекта „Визия за България”. Визията е била 
предмет на разисквания и на 2 заседания на НС на БСП. Предложена е и за 
обсъждане в партийните организации и дискусионните клубове в страната, на 
които са направени редица конкретни предложения по основните раздели. 

За международната дейност на БСП - 84 въпроса. Разглежданите в това 
направление въпроси са свързани с участието на представителите на БСП в 
редица международни форуми. Утвърди се практиката Изпълнителното бюро 
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да се информира за тяхната работа и взетите решения. Това даде възможност 
не само на членовете на бюрото, но и на широк кръг от партийния актив да се 
запознае своевременно с тях. Обсъждани са и въпроси, свързани с организира-
нето и провеждането на международни прояви в страната, с посрещането на 
чуждестранни партийни делегации и др.

За финансовото и ресурсно осигуряване на дейността на БСП – 73 въпро-
са. Обсъждани са финансови въпроси, свързани с дейността на НС на БСП и 
местните партийни структури, на които е оказвана и конкретна финансова по-
мощ за техни изяви по места.

По разгледаните през отчетния период 1981 основни въпроса са взети 1234 
решения. Динамиката на обществено-политическия живот налагаше много от 
решенията да бъдат оперативни и да се изпълняват в кратки срокове. Неиз-
пълнените решения са свързани с промяна на политическата ситуация. 

Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП е приело 14 позиции и 
7 декларации по важни актуални проблеми, повечето от които са обсъждани 
и на заседанията на Националния съвет на БСП. На заседания на Изпълнител-
ното бюро са обсъждани и приети и проектите на  правилниците за кадровата 
работа; за финансовата и деловодната дейност; за електронното членство в 
БСП; за създаването и функционирането на организации на БСП в чужбина. 
Всички те са предложени за обсъждане и приети от НС на БСП. 

Заключителни бележки
След 49-ия конгрес на БСП на 21 май 2016 г. беше избрано Изпълнително 

бюро в състав от 17 члена, което беше конструирано както следва: председа-
тел; 1 зам.-председател; секретари и 15 членове. След изборите за президент 
2017 г. Изпълнителното бюро на НС на БСП се конструира по нов начин: пред-
седател, 4 зам.- председатели, секретар и 9 членове. Направи се разпределе-
ние на членовете на функционален и териториален принцип. Бюрото органи-
зираше и ръководеше оперативната дейност на партията до настоящия 50-ти 
конгрес.
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Приложение

ПОЗИЦИЯ
на Националния съвет на БСП по повод 25 годишнината от 

приемането на Конституцията на Република България 
на 12 юли 1991 г.

“Национално съгласие - за социална държава!

БСП като партия на българската държавност защитава конституционното, 
републиканското и парламентарното управление. Тя отстоява българската ис-
тория и култура, съхранява славянските и православните корени на българска-
та нация.

Пред БСП стои историческата отговорност да бъде категорична лява алтер-
натива, която да събуди съзидателните сили на нацията, да даде силен тласък 
за ускорено развитие на икономиката и да започне да лекува социалните из-
яви и духовните травми на съвременното българско общество. Лява алтерна-
тива, която неотклонно защитава не фасадната, а истинската демократична 
система. 

Програмата на БСП е за свободни граждани, справедлива държава и соли-
дарно общество. Това е постоянна задача, решавана чрез левия проект за ак-
тивна социална държава, която осигурява равни възможности за всички, изко-
ренява мизерията и изолацията, разгръща потенциала на нацията и на всяка 
отделна личност.

В съвременните български условия ние разглеждаме конституцията като 
основата, на която може и следва да изградим своята политика за реализация 
на тези идеи през следващите петнадесет - двадесет години.

Българският народ от времето на националното си Възраждане има един 
върховен национален идеал - чистата и свята Република! Днес ние, българ-
ските социалисти, категорично отстояваме държавното устройство на Бълга-
рия като република с парламентарно управление, рамката за изграждане на 
демократична, правова и социална държава.

Днешната дълбока социална диференциация, разочарованието, обезверя-
ването и противопоставянето в съвременното общество спъват способността 
на народа реално да стане носител на властта, възможностите за развитие на 
демократична политическа култура, създават особено благоприятна почва за 
манипулации и популизъм.

Ето защо за нас на първо място стои задачата да осигурим условия за раз-
витие на обществото въз основа на ценностите и принципите на хуманността 
и солидарността. Това означава да формираме общество, в което не парите, 
а политиката определят шансовете за достоен живот, последователно да огра-
ничаваме и изолираме пазарния натиск в политиката и държавното управле-
ние.

През годините на прехода БСП неведнъж доказа трайната си привързаност 
към каузата на национално съгласие като незаменимата основа за прогреса 
на България в новите реалности. Партията доказа способността си, дори и в 
най-трудните моменти, да постави националните интереси - запазването на 
гражданския мир и спазването на конституционните норми - над собствените 
си партийни интереси.

Стратегията за човешко развитие, която предлагаме за развитието на Бъл-
гария в перспектива, може да има успех само въз основа на широко съгласие 
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в обществото около водещи приоритети за високо качество на образование, 
широкодостъпно здравеопазване и достоен стандарт на живот. Затова ние 
ще търсим активния социален диалог и политическо взаимодействие с всички 
участници в обществения и политически живот на страната, споделящи тези 
цели. Такъв диалог е наложителен, за да се постига нужният баланс на интере-
си, гарантиран с взаимни права и задължения, осигуряващи икономическата 
стабилност, ускорения растеж и подобреното качество на живот.

Социалното партньорство заема централно място в усилията за съгласуване 
на основните насоки и политики в полза на човешкото развитие. Такова парт-
ньорство ще се стремим да развиваме със синдикатите и работодателите въз 
основа на:

- защита на правата на работници и работодатели чрез работещ баланс на 
техните интереси;

- провеждането на политика, която осигурява съчетание на свободната сто-
панска инициатива с гаранции за социалните и икономическите права на за-
етите в икономиката;

- защита на публичния интерес на цялото общество чрез ограничаване на 
сивата икономика и изпълнение на задължения на социалните партньори и на 
държавата.

Основният закон на страната ни още в своя преамбюл издига във върховен 
принцип правата на личността, нейното ДОСТОЙНСТВО И СИГУРНОСТ! За 
нас животът с достойнство не е въпрос на далечното бъдеще; напротив - ние 
високо заявяваме намерението си да се борим за защитата на човешкото дос-
тойнство и свободната реализация на всяка личност тук и сега, така, както го 
изискват гражданите на страната и както повелява конституцията.”

4 юли 2016 г.
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Приложение

Политическа позиция
на НС на БСП за политическата ситуация в страната 

и предложението за свикване на Велико народно събрание 

Повече от два месеца в страната продължават протести срещу олигархична-
та власт на корумпираното управление на България. Исканията са за оставки 
на правителството, оглавявано от Бойко Борисов, на главния прокурор и за 
провеждане на предсрочни избори. БСП подкрепя тези искания, които се спо-
делят от повечето български граждани.

В пореден опит да се задържи на власт председателят на партия ГЕРБ поста-
ви на карта едно от малкото достижения у нас през последните десетилетия – 
Конституцията на Република България. Подетата инициатива цели да отклони 
вниманието от насъщните и неотложни проблеми, с които управлението не се 
справя. Вместо това рушителите на парламентаризма и конституционализма 
влизат в ролята на конституционни законодатели. Така нареченият рестарт на 
политическия модел цели трайно узаконяване на злоупотребите и несправед-
ливостта, на официалната и паралелната власт, които задушават индивидуал-
ното развитие и гражданското общество.

Преди 30 години Великото народно събрание имаше огромна представи-
телност. В обсъждането на проекта за конституция в него участваха едни от 
най-авторитетните личности в българското общество. БСП е партията, която 
изигра решаваща роля за създаване и приемане на действащата конституция. 
Паралелът със сегашните „творци” на конституционни идеи е красноречив и 
горчив. 

Днес ние, българските социалисти, категорично отстояваме развитието на 
България като република с парламентарно управление – рамката за изгражда-
не на демократична, правова и социална държава. На основата на Конститу-
цията се преодоляха не една и две политически кризи. Заради всичко това ние 
заставаме в нейна защита!             

Ние знаем, че въпреки конституционните повели в много случаи нито здра-
веопазването, нито образованието са безплатни, нито правото на труд е пъл-
ноценно гарантирано. Проблемът обаче не е в съдържанието на Конституция-
та, а в нейното изпълнение – по отношение на основните права и разделението 
на държавната власт. Управляващите действат на принципа „като не изпълня-
ваме Конституцията, да я променим съобразно поведението си”. Те премахват 
най-важните ценности – свобода, мир, хуманизъм, равенство, които стоят в ос-
новата на българската конституция. Необходимите промени в съдебната власт 
не могат да са претекст за предприетия от управляващите ход. 

Предложението за уж нова конституция създава безконтролна възможност 
на следващо ВНС с неясен политически профил и мнозинство, да ни заведе в 
конституционен тупик, а през това време развръзката на политическата криза 
ще се отдалечава и всички остри социално-икономически проблеми ще се за-
дълбочават.

Категорично сме против чрез приетото изменение на закона въпроси от ком-
петентността на ВНС да се подлагат на референдум, защото така той се пре-
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връща от решаващ в консултативен, но се създава възможност да се заобика-
ля задължителния ред за приемане на най-важните конституционни промени.

България се нуждае от радикално законодателство, което да отговори на 
най-важните проблеми – гарантиране на основните права и ограничаване на 
социалното неравенство. Към конституционни промени в перспектива трябва 
да се пристъпва само, ако конституцията ограничава решаването на най-ва-
жните за обществото проблеми.

Намираме се в решаващ за бъдещето ни момент: ще позволим ли на олигар-
хията, оформила се в годините на прехода от държавен социализъм към капи-
тализъм, да утвърди своята власт или хората на труда и на почтения бизнес ще 
се освободят от тези, които ги експлоатират и ограбват.

     

* * * * * * *             

     Националният съвет:
 » отхвърля предложението за обсъждане на каквито и да са конституцион-

ни промени от 44-то Народно събрание, които обслужват едно изчерпано упра-
вление. ГЕРБ всъщност цели да отклони вниманието от реалните проблеми, да 
утвърди системните злоупотреби и корупцията на властта и да удължи своето 
управление до редовните избори;

 » смята, че изходът от създалата се ситуация са оставките на правител-
ството, оглавявано от Бойко Борисов, на Главния прокурор и провеждането на 
предсрочни избори за ново Народно събрание. За целта парламентарно пред-
ставените партии следва да откажат съставянето на друг кабинет в сегашния 
парламент;

 » настоява всички държавни институции да се придържат към своите кон-
ституционни и законови правомощия за защита на гражданския мир и прио-
ритетно да гарантират провеждане на свободни и честни избори за Народно 
събрание;

 » обръща се към всички участници в политическия процес да не прехвър-
лят натрупаните през годините проблеми върху конституцията и да не използ-
ват конституционната тема в противопоставянето между институциите;

 » очаква президентът да наложи вето и върху разпоредбите за изменение 
и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и 
местното самоуправление;

 » изразява категоричната си привързаност към парламентарната форма 
на управление, която в най-голяма степен се доближава до идеала за „свята и 
чиста република”;

 » предлага на ПГ на „БСП за България” да обсъди приоритетите за работа 
и тактиката си за започналата сесия на Народното събрание.

Националният съвет призовава:
- парламентарните и извънпарламентарните партии, обществени организа-

ции и юристи да не търсят политически и други облаги с присъединяването 
си към зле скалъпената, лицемерна и опасна за стабилността на държавата и 
демокрацията конституционна инициатива;

- организациите на БСП и нейните представители да поставят на преден 
план актуалните национални и местни проблемите, които вълнуват хората; 

- гражданите, в това число социалистите и симпатизантите на БСП, открито 
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да се противопоставят, включително чрез още по-масово и активно участие в 
мирни протести, както и в други прояви, които да направят невъзможно при-
емането на решение за избор на ВНС в тази ситуация! 

На дневен ред са реалното противодействие срещу корупцията и решаване-
то на тежките социално-икономически проблеми. Да не допуснем те да бъдат 
подменени с избори за ВНС и посегателство срещу Конституцията!

19.09.2020 г.

ОЦЕНКА ЗА ЕДНОГОДИШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПП ГЕРБ

Ако БСП управляваше през тази една година

Ако през изминалата една година управляваше БСП, 31 586 български 
граждани нямаше да са се изселили от страната, защото точно толкова бъл-
гарски граждани са напуснали завинаги България през тази една година.  
От тях 4 625 са на възраст под 20 години, 17 410 млади хора, на възраст меж-
ду 20 и 49 години, са предпочели да отгледат децата си в чужбина, вместо в 
България или отново над две трети са емигранти под 40 годишна възраст. 

Статистиката за последните 7 години е следната:
От началото на 2010 до края 2017 г. 193 871 българи са се изселили от стра-

ната, като близо половината от тях (91626) са се изселили през последните три 
години. Две трети от изселилите се от България  са под 40 годишна възраст. Все-
ки втори емигрант (50,7%) е на възраст между 20 и 39 години - млади хора, кои-
то предпочитат да отглеждат децата си в чужбина, вместо в България. Най-мла-
дите емигранти (под 20 години) за последните 7 години са 28 033 (14,46%), като 
половината от тях (14 142) са се изселили през последните 3 години. 

Населението на страната се топи всяка година. Официалните прогнози са 
през 2070 г. жителите на България да са само 5 млн. души. Наред с това про-
дължава процесът на застаряване на населението. Българите имат най-ниска-
та средна продължителност на живота в страните от ЕС, а по смъртност сме 
№1 в Общността. Картината се допълва с факта, че броят на сключените бра-
кове намаляват, а разводите се увеличават. И всичко това няма начин да не е 
свързано с начина ни на живот, което включва доходи, стрес, качество на об-
разованието и здравеопазването.

Ако през изминалата една година управляваше БСП, работещите бедни 
щяха да бъдат с 35 405 души по-малко, защото през тази една година всеки 
ден работещите бедни се увеличаваха с 97 души. Наличието   въобще   на   
такава   категория   български   граждани,   
като ,,работещи бедни” и техният  относи-
телно висок дял показва сериозното изо-
ставане на доходите от труд, гарантиращи 
минимален стандарт на живот.

Издръжката на живот през тази една година стана по-трудна:
 » 73%   от   хората   получават   доходи   под   необходимите   за нормален 

живот спрямо средните български стандарти;
 » Делът на работещите бедни достигна 12 % (7,2 % през 2013 г.);
 » Днес 27% от български граждани(1,9 млн. души) получават доходи под 

линията на бедността, която за 2017 г. беше 314 лв.;

Възрастова структура на
емигриралите от страната 

българи

Приложение
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 » 60%   от   пенсионерите   получават   доходи   под   линията   на бедност.
Непрекъснато чуваме, че българинът забогатява и се увеличават парите на 

депозит, но самата структура на банковите депозити показва, че разделението 
между богатите и бедните нараства. По последни данни на БНБ само за една 
година средствата на депозит на домакинствата нарастват с 5,4 %(с 2,5 млрд. 
лв.). НО!!! ;

 » Броят   на   депозитите   на   домакинствата   намаля   с   4%   (с 416 хил. 
бр.);

 » От всички 10 млн. банкови депозити на домакинствата - 64 % (6,4 млн.) 
са под 1 000 лв. и те намаляха със 7,2 % (500 хил. депозита); 

 » Депозитите между 200 и 500 хил. лева нарастват с 13,7 %. Броят им 
нараства с нови хиляда депозита;

 » Броят на депозитите над 1 млн. лв. нараства с 9,3 % (нови 71 бр. депо-
зита) и достига 833 бр.;

Неравенствата и разделението между отделните подоходни групи нарастват:
 » България   е  сред  страните   в  ЕС   с   най-голямо  финансово разслоение 

на населението, което се увеличава;
 » България е страната в Европейския съюз, чието население е най-застра-

шено   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 на сто;
 » Съгласно последните данни на ЕВРОСТАТ България еднолично оглавя-

ва негативната   класация   за   най-високи   неравенства в ЕС, измерени  чрез   
коефициента   на   Джини  -   38,3. И тази негативна тенденция се задълбочава 
- през 2013 г. този коефициент за България е бил 33;

 » Отношението между доходите на 20-те процента най – богати и 20-те 
процента най - бедни нараства от 6,1 пъти през 2012 г. на близо 8 пъти през 
2017 г., при средно за ЕС – 5,2;

 » Процента безработица (по НСИ) действително е на нивото от 2008 г.- 6,2 
%, но се запазва висок делът на трайно безработните лица и той достига 55% 
от безработните,   при средно за ЕС – 44%;

 » Задълбочават се териториалните диспропорции: за 2017 г. нивата на 
безработица в София са – 2 %, в Ст. Загора - 3%, в Пловдив – 4,8%, а във Ви-
дин - 19,3 %, Шумен – 16%, Силистра - 13 %;

 » 33 339 български граждани са със средногодишен доход в размер на 
161 277 лв., а 709 232 са с годишен доход по-малък или равен на 2 400 лв. 
Мащабът на неравенствата още по-ярко се откроява, когато сравним годиш-
ните доходи на 33339 те най-богати българи с общия размер на годишните 
доходи от труд на всички работещи в отделните области. годишните доходи 
на 33 339-те най-богати българи, възлизащи на 5,376 млрд. лв. годишно в пъти 
надминават доходите от труд на цели области. Единственото изключение е 
София-град, но и тук сравнението е доста стресиращо , защото тези 33 339 
най-богати българи вземат близо половината от доходите на всички 723 290 
работещи в столицата.

Ако през изминалата една година управляваше БСП, в следствие въвеж-
дане на прогресивно подоходно облагане, над един милиард лева щяха да 
са останали в населението.

Ако през изминалата една година управляваше БСП, вместо „поддържа-
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нето на макроикономическата и финансова стабилност”, определящ приоритет 
за нас щеше да бъде „устойчиво социално-икономическо развитие с финансо-
ва стабилност”. В резултат на тези мерки данъчните приходи като процент от 
БВП ще нараснат на 35,1 % от БВП или щеше да има допълнителни приходи в 
размер на 6 890 млн. лв. С тези средства:

 » държавните болници нямаше да имат дългове; 
 » базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение 

за най-ниската длъжност на служителите в сектор Сигурност щеше да бъде осъ-
временена от 380 на 420 лева;

 » месечното парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години 
щеше да бъде приравнено на МРЗ –510 лв. за тази година;

 » работещите родители щяха да приспадат до 50 лв. на дете месечно от 
дължимия данък общ доход;

 » помощта за началото на учебната година и за ученици от семейства с 
ниски доходи щеше да обхваща и децата във 2-ри, 3-ти и 4-ти клас;

 » обхвата на енергийните помощи двойно щеше да бъде разширен и 
вместо 250 000 сега  500 000 домакинства щяха да получават енергийни по-
мощи;

 » пенсиите щяха да бъдат осъвременени и разликите между старите и но-
воотпуснатите пенсии намалена;

 » средствата в бюджета за образование щяха да бъдат увеличени с раз-
чет през 2020 г. да достигнат 5% от БВП, като освен заплатите на учителите 
щяха да бъдат вдигнати и заплатите във висшето образование;

 » средствата за научно -изследователската дейност щяха да бъдат увели-
чени с 140 млн. лв.;

 » средствата за култура щяха да бъдат увеличени с 80 млн. лв.

Щяхме да създадем и следните специализирани национални фондове:
 » „Регионално развитие” – предназначен за най-бедните и изостанали ре-

гиони в Европа – „Северозападна България” и Района „Странджа -Сакар”, пред-
назначени за изграждане и поддържане на пътната инфраструктура, финанси-
ране на публичен транспорт, учебни и лечебни заведения;

 » „Реиндустриализация” – предназначен за финансиране на проекти за 
„съживяване” на промишлеността и повишаване капацитета на българската 
индустрия. 

Всички тези предложения управляващите отхвърлиха, за да може отново 
в края на годината премиера Борисов лично „да дава“, т.е. той лично да пре-
разпределя парите на българските данъкоплатци. Борисов свикна да дава. Не 
държавата, а той лично. Разпределя и раздава милионите и  милиардите. Не-
прекъснато казва – „Аз ви дадох”. Това е стил на мислене и начин на управле-
ние. Борисов присвои държавата. Първо отиде и даде, а после обсъди в МС. И 
когато за пореден път се окаже, че парите не стигат се оплаква, че за всичко 
търсят него. „Подчинявайте се!“, говорил на своите поданици Фридрих Велики. 
А когато умирал, казал: „Уморих се да управлявам роби.“ 

Ако през изминалата една година управляваше БСП, благодарение на 
публичните инвестиции, щяхме вече да сме положили основите на една 
нова в по-голямата си част високотехнологична и иновативна икономика. 
Според нас публичните инвестиции трябва да имат преди всичко социален 
ефект и за това публичните, а не частните инвестиции, са решаващи.
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Ако през тази една година бяха приети 31те законопроекта, които БСП 
внесе в НС.
1. Вместо да се вдигат само минималните пенсии, сега всички пенсии щяха да 

бъдат преизчислени и пенсионерите с реален осигурителен принос /хората, 
които цял живот са работили и са се осигурявали/ щяха да имат чувствител-
но по-високи пенсии. Щеше да има активна политика за възрастните хора, 
чийто основни механизми са: Национална стратегия за пълноценен и акти-
вен живот на възрастните хора изпълнена с множество програми и мерки 
за пълноценен, активен живот на възрастните хора в сферата на социално-
то включване, здравеопазването, образованието и обучението, грижа за 
възрастните хора в приемно семейство, Създаване на Фонд „Подкрепа на 
възрастните хора”. 

2. Осигурените лица щяха да имат правото да променят своето осигуряване 
– от фондовете на допълнителното задължително пенсионно осигуряване 
във фондовете държавното обществено осигуряване и обратно, а не да бъ-
дат закрепостявани доживот към частните пенсионни фондове, и да чакат 
милостиня, защото точно на милостиня може да бъде оприличена допълни-
телната пенсия, която ще получават осигурените по втория пенсионен стълб.

3. Помощта за покриване на част от разходите в началото на учебната година 
за семейства с ниски доходи щеше да се разшири и да се отпуска не само 
за децата в 1-ви клас, но и за децата във 2, 3 и 4-ти клас.

4. Щеше да бъде приет законопроект за българският жестомимичен език, кой-
то да регулира  обществените отношения по специално като улесни инте-
грацията на хората с увреден слух и говор. Сега България нямаше да бъде 
една от двете държави-членки на ЕС, които не са уредили законодателно 
използването на жестомимичния език, а неправилно използваното опреде-
ление в редица закони „инвалид” (невалиден, негоден) да се замени с „лице 
с увреждания”.

5. Щяхме да имаме приети основни държавни образователни стандарти. Щеше 
да е отпаднало  държавното финансиране за частните училища. Талантли-
вите ученици в областта на математиката, природните науки, технологиите 
щяха да имат условия и перспективи за развитие. Техникумите щяха да 
бъдат възстановени. Щеше да бъде въведено правилото един учебник по 
предмет за всеки клас. Учениците, които не показват необходимите знания 
и умения щяха да повтарят ІІ, ІІІ и ІV клас, което щеше да предотврати от-
падането им от системата в по-горните класове и парадокса –„неграмотни 
с диплома”. Системата за квалификация и кариерно развитие на педагоги-
ческите кадри щеше да бъде обвързана с конкретните резултати от рабо-
тата им. Минимален праг от 4% от БВП за финансиране на образованието. 
Държавните органи, които са извън образователната система, щяха да бъ-
дат задължени да участват в дейностите за приобщаващо образование и 
за борба с агресията, а не да бъдат формални регистратори на събития и 
факти. Щяха да бъдат въведени минимални прагове на заплащане (базови 
заплати) за учените, отразяващи качеството на тяхната дейност и разви-
тие, като част от новия модел на финансиране на научните институции и на 
държавните висши училища.

6. Всички български граждани, които през текущата календарна година на-
вършват 18 г., щяха да получат електронна карта за културни дейности на 
стойност 200 лв. С този механизъм щяхме да стимулираме потреблението 
на култура за всеки млад човек навършил 18 г., както и да подкрепим бъл-



48
-ТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

гарското изкуство.
7. Студентите и докторантите много по-лесно щяха да получават кредити за 

обучение, при това при много по-нисък лихвен процент.
8. Щеше да бъде решен проблема с „белите” и „червените” петна в ползване-

то на земеделската земя, като и при вписване на арендните договори.
9. Щеше да има държавна регулация по отношение, качеството и произхода 

на храните. В големите търговски вериги щеше да присъстват повече бъл-
гарски храни, като доставчиците на тези храни щяха да получават парите 
си навреме и нямаше внукът на премиера да яде детски храни с палмово 
масло.

10. България щеше да има ефективен орган за борба с корупцията, в който да 
са съсредоточени само онези правомощия, които пряко засягат превенци-
ята и противодействието на корупционните престъпления, а не холивудски 
акции и излагане на избрани заподозрени на публично линчуване.

11. Текстовете за маловажност на престъпление щяха да са отпаднали от съот-
ветните разпоредби на Глава пета „Престъпления  против собствеността” от 
НК, което щеше да даде адекватна наказателноправна реакция срещу уве-
личаващите се престъпни посегателства върху движими вещи. Лицата, осъ-
дени за тежки престъпления нямаше да бъдат предсрочно освобождавани. 
Щеше да има по-високо ниво на закрила на лица, пострадали от домашно 
насилие, по-строги и ефективни мерки. Щеше да се въведат нормативно 
определени правила за охраната на пациентите и персонала в лечебните 
заведения за да няма бити лекари и медицински персонал. Щеше да се кри-
минализира „паралелния” износ на лекарства..

12. Щеше да бъде ликвидиран „черния” пазар за търговия с кръв и кръвни про-
дукти, а болните и техните близки нямаше да бъдат изнудвани от съмнител-
ни криминални елементи.

13. Лечебните заведения търговски дружества с над 50% държавно или об-
щинско участие в капитала щяха да бъдат включени в обектите забранени 
за приватизация.

14. Порочната практика фирми със задължения предимно към НАП и заплати 
на работници да се прехвърлят на малоимотни и социално слаби граждани 
щеше да е прекратена, работниците и служителите, които не получават по-
лагащото им се трудово възнаграждение щяха да бъдат по-добре защите-
ни тази порочна практика също щеше вече да е прекратена.

15. Щеше да бъде затворен веднъж завинаги един въпрос, който вече 28 го-
дини разделя българското общество –т. нар. тема за досиетата на бившите 
тайни служби, като се преустанови практиката на избирателно и целенасо-
чено обявяване на данни от страна на сега действащия административния 
орган.

Направление Публични политики и анализи
гр. София

3.05.2018 г.
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ПОЗИЦИЯ 
на националния съвет на БСП 

по закона за изменение на закона за държавния бюджет 
на Република България, внесен от Министерския съвет 

на 6 юни 2019 г.
 
В нарушение на законовите и парламентарните изисквания Министерският 

съвет внесе, а Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене промени 
в Закона за държавния бюджет, с които драстично намаляват размера на бю-
джетните субсидии за получен действителен глас от 11 на 1 лв. Предвижда се 
промените да влязат в сила още от 1 юли 2019 г. 

Представено лично от министър-председателя Бойко Борисов, предложе-
нието има неприкрита цел да затрудни работата на политическите партии и да 
накърни тяхната независимост. Силно популисткият му заряд поставя всички 
политически формации в ситуация, в която защитата на демократичния и пра-
вов ред да изглежда като защита на собственото им благосъстояние. Истината 
обаче е, че съпротивата тук е наложителна, защото под въпрос не са „парите 
на партиите“, а възможността им те да формират собствена политика, непод-
властна на интересите на едрия капитал и сенчести кръгове. 

Системата на публичното финансиране, въведена в България през 2005 г., е 
единственият начин за прозрачно и отчетно функциониране на политическите 
организации. Доказателство за това е, че такова е в сила във всички демо-
кратични държави. Като пазител на конституционния ред и парламентарната 
демокрация, БСП се обявява против фактическото преустановяване на пуб-
личното и прозрачно финансиране на политическите партии и съзнателното им 
тласкане към сивия сектор. 

Не е случайно, че в Докладите на Европейската комисия за борба с коруп-
цията финансирането на политическите партии е един от най-обстойно раз-
глежданите въпроси. С предложената актуализация на бюджета България ще 
направи сигурна крачка назад в този аспект. БСП ще запознае европейските 
институции, наблюдаващи развитието на демократичните процеси у нас за гот-
веното посегателство върху политическите свободи. 

Отчитайки и силните обществени настроения срещу партийното финансира-
не, Националният съвет на БСП призовава парламентарното и партийно ръко-
водство да инициира експертен и политически дебат по отношение на размера, 
праговете и таваните на партийната субсидия и да изготви предложение, което 
да отговаря на гражданските очаквания без да застрашава функционирането 
на политическите партии.   

 (Приета с решение на НС на БСП
 от 8 юни 2019 г.)

Приложение
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ПОЗИЦИЯ
на Националния съвет на Българската социалистическа партия 

относно предложения на Европейската комисия 
Пакет за мобилност

Националният съвет на Българската социалистическа партия, воден от раз-
бирането за изграждане на пълноценен Съюз, осигуряващ гаранции за приоб-
щаващ растеж, социална пазарна икономика и все по-голямо икономическо, со-
циално и териториално сближаване между държавите-членки и техните регион:

- Изразява своята пълна подкрепа за всички мерки, насочени към подобря-
ване условията на труд и почивка, повишаването на доходите и гарантиране 
на сигурността на заетите във всички сектори на икономиката, включително и 
в международния автомобилен транспорт. 

- Отчита необходимостта от повишаване на контрола на международните 
превози и борба с нелоялната конкуренция, включително т. нар. „фирми – по-
щенски кутии“.

- Приветства развитието на социалния диалог в транспортния сектор и в 
частност ползотворното взаимодействие с организациите на работниците и 
служителите.

- Категорично се противопоставяме на опитите социалният дъмпинг да иг-
рае роля при формирането на конкурентоспособността.

Същевременно ние, българските социалисти, остро възразяваме срещу опи-
тите под маската на благородни цели европейската регулаторна рамка да бъде 
поставена в услуга на тясно корпоративни лобита и конюнктурни политически 
процеси в една или друга държава-членка.  

Изразяваме своите сериозни притеснения от опита на определени членове 
на Европейския парламент, включително от Групата на Прогресивния алианс 
на социалистите и демократите, да наложат прикрит протекционизъм и огра-
ничаване на свободната и лоялна конкуренция. Подобни действия представля-
ват мнима защита на правата на работещите в транспорта и противоречат на 
позициите на социалистите в голям брой европейски държави.

Изразяваме нашето крайно възмущение от стигматизирането на български-
те превозвачи и водачи с аргументи, които са в остро противоречие с действи-
телността. 

Вярваме, че общото бъдеще на Европа е възможно единствено по пътя на 
взаимно зачитане на интересите на всички заинтересовани страни, диалога и 
разбирателството, които изключват диктата на силния над слабия.

Изрично се противопоставяме на предлаганите законодателни промени, на-
сочени към:

- Ограничаване на свободната и лоялна конкуренция посредством въвеж-
дането на изисквания, които имат несъразмерно по-голям негативен ефект за 
фирмите от Централна и Източна Европа в сравнение с техните конкуренти от 
Западна Европа.

- Прилагане на общите правила за командироването на работници в между-
народния транспорт без отчитането на спецификата на сектора.

- Въвеждането на необосновани ограничения при извършването на каботаж-
ни превози, което ще доведе до съществени загуби за превозвачите и ще по-
виши „въглеродния отпечатък“ на сектора. 

- Всякакви изисквания налагащи задължително завръщане на водачите или 
превозните средства в страната по произход през определен период от време, 

Приложение
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които са в разрез с икономическата логика, с целите за ефективно използване 
на ресурсите и опазването на околната среда, със свободата на движение и 
правото избор на заетите как да прекарват своето свободно време. 

Изразяваме нашето крайно възмущение от двойните стандарти, които се 
прави опит да бъдат наложени в транспортния сектор – от една страна се въ-
веждат нови тежки ограничения спрямо международните превози на товари, 
при които водеща роля имат компании от Централна и Източна Европа, а от 
друга се отива към крайна либерализация при превоза на пътници, в който ли-
дерите на пазара са фирми от Западна Европа.

Подчертаваме, че международният превоз на товари има съществена роля 
за българската икономика, като генерира значителен дял от БВП. В този бранш 
развиват дейност няколко хиляди предприятия, предимно малки и средни, 
които осигуряват заетост на над 120 000 души. Българските превозвачи са 
реален работодател и при тях не се срещат например практики, като ангажира-
нето на водача като самоосигуряващо се лице със всички произтичащи от това 
негативни последици. Нещо повече – българските фирми са и важен клиент на 
автомобилната индустрия в Европа, както и инвеститор в редица други държа-
ви-членки чрез техните логистични бази.

Във връзка с изложените аргументи Националният съвет на БСП:
1. Възлага на българските евродепутати, избрани с листата на БСП, да гласу-

ват против всички предложения, които водят до ограничаване на свободната 
конкуренция в разрез с договорите, масови фалити на транспортните компа-
нии от Централна и Източна Европа и загубата на стотици хиляди работни мес-
та. 

2. Настоява българското правителство в най-кратки срокове да използва 
всички институционални и дипломатически канали за изграждане на коалиция 
от държави-членки със сходни позиции с оглед блокиране в Съвета на ЕС на 
всякакви промени, които са в ущърб на националния интерес.

3. Възлага на ПГ на „БСП за България“ да внесе проект на решение на На-
родното събрание, което да задължи министър-председателя и ресорните ми-
нистри да докладват регулярно мерките и действията, предприети от изпълни-
телната власт за защита на българските превозвачи.

4. Обръща се с апел към евродепутатите от Групата на Прогресивния алианс 
на социалистите и демократите да изразят солидарност с интересите на стоти-
ци хиляди работещи от България и останалите страни от Централна и Източна 
Европа, да подкрепят предложенията защитаващи равнопоставеността между 
държавите-членки или да настояват за оттегляне на внесените Пакети за мо-
билност до постигане на консенсус в Съюза.

5. Настоява правителството да сезира институциите на ЕС за предприемане 
на мерки срещу произвола при налагането на глоби и санкции на българските 
водачи и превозвачи от страна на контролните органи на някои държави-член-
ки въз основа на вътрешно законодателство, което е в противоречие с евро-
пейските правила и норми.

Не на двойните стандарти в Европа! 

 (Приета с решение на НС на БСП
 от 10 юни 2018 г.)
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Приложение

ПОЗИЦИЯ

във връзка със 140-та годишнина от Руско-турската освободи-
телна война и отношенията България - Русия

В навечерието на отбелязването на 140-та годишнина от възстановяването 
на българската държавност - резултат на Руско-турската освободителна война 
1877-1878 г., Националният съвет на Българската социалистическа партия от-
дава почит на подвига на руските войски и българските опълченци, както и на 
всички воини, от други народи извоювали с кръвта си свободата на българския 
народ. За нас Руско-турската освободителна война е пример за проява на висши 
човешки добродетели - саможертва и героизъм за свободата на Отечеството.

Трети март не е просто датата на сключването на Санстефанския мирен до-
говор, а е свят момент за възкръсването на България!

БСП оценява като недостойни всички действия на политици за омаловажа-
ване и подмяна на историческите факти, за пренаписване на величавата ис-
тория на Освобождението. Недопустим е всеки опит да бъде отречена ролята 
на братския руски народ за постигане на единството и възстановяването на 
България.

Епопеята на Освобождението не е само държавнически акт, а въжделение 
на европейските народи. Една епопея, която няма как да бъде забравена, а 
опитите за това ще срещнат съпротивата на всеки българин, в чието сърце 
отекват Шипка и Плевен.

Пред България не бива да стои въпросът за избора - или само с Русия, или 
само с ЕС, така както го поставя българското правителство. Русия исторически 
и икономически е част от Европа и днес Европа не може да се развива без 
Русия. България трябва да се води и да формира решенията си преди всичко, 
водена от националния си интерес.

Нашата страна е една от най-засегнатите в икономическо отношение в ре-
зултат на наложените санкции на Русия от страна на ЕС и на последвалите кон-
трасанкции. Свидетели сме на задълбочаване на конфликта, липса на диалог и 
заедно с това – нарастващи икономически загуби за всички. 

Въпреки негативната статистика в икономически план за България през де-
кември 2017 г., непосредствено преди старта на българското председателство 
на Съвета на Европейския съюз, правителството е гласувало за удължаване на 
икономическите санкции до юли 2018 г.

Този безсмислен двубой трябва да отстъпи място на политическия диалог, 
разум и сътрудничество за постигане на стабилност и сигурност в региона, Ев-
ропа и света. 

Националният Съвет на БСП настоява:
 » Министерският съвет да работи за поетапна отмяна на санкциите в рам-

ките на Председателството на Съвета на ЕС като активно подкрепи вече ланси-
раните инициативи от други страни на Европейския съюз;
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 » За отмяна на забраната за пътуване в ЕС на депутати от Думата и от 
Съвета на Руската Федерация, с цел установяване на парламентарен диалог 
между ЕС и Руската Федерация;

 » За предприемане на конкретни мерки за подобряване и задълбочаване 
на двустранното сътрудничество, както в политическо, икономическо, така и в  
културно измерение;

България може и трябва да играе позитивна роля в този процес, предвид 
дълбоките исторически, културни и духовни традиции. В светлината на Българ-
ското председателство на Съвета на ЕС да работи в посока на нормализация 
на отношенията на ЕС и Русия.

 (Приета с решение на НС на БСП
  от 24 февруари 2018 г.)

ПОЗИЦИЯ
на Националния съвет на Българската социалистическа партия

по Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба 
с насилието над жени и домашното насилие

Националният съвет на Българската социалистическа партия:

- като подчертава, че насилието срещу жените, както физическо, сексуално, 
така и психологическо, е широко разпространено в обществото и трябва да 
бъде разглеждано като крайна форма на дискриминация и нарушаване на пра-
вата на човека;

- като възприема, че насилието срещу жените, представлява системно нару-
шение на основните права и сериозно престъпление, което трябва да се санк-
ционира като такова;

- като отчита, че в обществото продължават да съществуват съвременни 
форми на робство и трафик на хора, които засягат основно жени;

- като подчертава, че са необходими допълнителни мерки за насърчаване 
на жени, които са били жертва на насилие да потърсят помощ, както и да се 
гарантира, че те получават подходяща подкрепа в съответствие с техните 
потребности, информирани са за своите права и имат достъп до правосъ-
дие;

- като има предвид, че трябва да се сложи край на безнаказаността, като се 
гарантира, че извършителите се преследват и наказват;

- като отчита, че гражданското общество, и по-специално организациите на 
жените, имат ключов принос за предотвратяването и борбата с всички форми 
на насилие и тяхната дейност следва да бъде призната, насърчавана и подкре-
пяна, за да могат да я извършват по възможно най-добрия начин;

- като се води от убеждението, че само комбинация от политики, съчетава-
ща законодателни и незаконодателни мерки, в това число правни, съдебни, 
инфраструктурни, културни, образователни, социални и здравни дейности, 
както и равнопоставено участие на жените във всички области на общество-
то, може значително да намали насилието срещу жените  и последствията от 
него;

Приложение
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- като подкрепя всички инициативи, кампании и усилия на Обединението на 
жените социалистки срещу насилието над жените и децата и постигане на рав-
нопоставеност на половете

РЕШИ:

 БСП да предложи и внесе в Народното събрание конкретни законо-
дателни текстове, с които да гарантира ефективната борба  с насилието над 
жени и да се приложат на практика разпоредбите на Конвенция за защита 
на жените от всички форми на насилие: 

1. Промени в наказателното законодателство за най - строго преследване и 
наказване на насилниците;

2. „Домашното насилие” да бъде инкриминирано;
3. Да се инкриминира „преследването“ като поведение със заплашителен 

характер срещу конкретно лице;
4. Да се криминализират „насилствените бракове” и „принудителното съжи-

телство на съпружески начала”;
5. Да се засили наказателната отговорност за нарушаване на заповед за за-

щита от домашно насилие, като се предвидят по - високи санкции, особе-
но за извършителите, които имат по няколко заповеди и/или нарушения 
на заповеди;

6. Да се изградят Кризисни центрове във всеки областен град, като това 
стане държавна делегирана дейност.

В Конвенцията съществуват текстове, които разделят българското обще-
ство и могат да бъдат тълкувани разнопосочно.

Парламентарната група на „БСП за БЪЛГАРИЯ“ не подкрепя ратификацията 
на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над 
жени и домашното насилие.

13 януари 2018 г.

ПОЗИЦИЯ
на Националния съвет на БСП по Изборния кодекс

и свързаните с него въпроси от предстоящия 
национален референдум

Националният съвет на БСП приема с нарастваща тревога действията на 
управляващото мнозинство, насочени към промени в изборното законодател-
ство, които водят до нарушаване на основни конституционни принципи и демо-
кратични ценности. Като особено опасна оценяваме тенденцията, защитавана 
от законодателните промени, към ограничаване и дори отнемане на основни 
права на българските граждани.

Националният съвет на БСП подкрепя правото на българските граждани 
свободно и по своя воля да изразят мнението си по основните принципи на на-
шето изборно законодателство на предстоящия референдум и сами да решат 
какви да бъдат основите на изборния закон, който ще се прилага в България. 
Заради това НС на БСП предлага, до провеждането на референдума, Народ-
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ното събрание да наложи мораториум върху промените в изборното законода-
телство, които след това да бъдат извършени по волята на суверена – българ-
ския народ.

Националният съвет на БСП заявява, че ще призове всичките си членове и 
симпатизанти да се включат активно в информационната кампания за пред-
стоящия национален референдум и чрез гласуване в деня на самия референ-
дум. Заедно с това НС на БСП заявява позицията си по конкретните теми и 
въпроси на референдума.

По въпросите за задължителното гласуване, намаляването на броя на на-
родните представители и прекия избор на полицейските началници:

НС на БСП смята, че тези въпроси са в компетенциите на Великото Народно 
събрание и по тях ще изчака решението на Конституционния съд, който вече е 
сезиран. Ако все пак Конституционният съд прецени, че е допустимо тези въпро-
си да бъдат включени в общонародното допитване, БСП ще участва активно в 
информационната кампания, агитирайки своите избиратели да гласуват с „НЕ“ 
заради нарушаването на Конституцията и изградения правов ред в държавата.

По въпроса за гласуването в чужбина:
НС на БСП се противопоставя на всякакви опити за ограничаване или отне-

мане на правото на българските граждани да гласуват, където и да се намират 
по света в изборния ден. Конституцията е провъзгласила изборното право за 
основно право, което е всеобщо и равно за всички български граждани. Зара-
ди това БСП се обявява не за ограничаване на изборните права на българските 
граждани в чужбина, а за осигуряване на всички необходими условия от страна 
на българската държава за улесняване на упражняването на тези права - сво-
бодно при гарантиране на тайната на вота.

По въпроса за мажоритарния избор на народните представители:
НС на БСП подкрепя прилагането на мажоритарния принцип при избора на 

народни представители, тъй като оценява положително промените в пове-
дението на ръководствата на политическите партии при прилагането на този 
принцип. В същото време тоталното прилагане на мажоритарния принцип крие 
преки рискове от ограничаване на политическото представителство, свежда-
нето му до 2-3 по-големи парламентарно представени политически сили, както 
и до разрушаването на политическата и партийната система, която въпреки 
недостатъците си и критиките, на които е подложена, осигурява широка идео-
логическа палитра на законодателните решения и принципа на политическия 
плурализъм.

Заради всичко това НС на БСП се обявява за смесена избирателна система, 
при която половината от народните представители да се избира мажоритарно, 
а останалата половина – по пропорционалните листи на партиите. За да се га-
рантира справедливо политическо представителство въз основа на народния 
вот, гласовете, подадени за регистрирани от партиите мажоритарни кандида-
ти, да участват в разпределението на резултата за партиите, постигнат чрез 
пропорционалните им листи.

По въпроса за ограничаването или премахването на държавната субси-
дия за политическите партии:

НС на БСП оценява високата обществена популярност на тази идея, но смята 
за целесъобразно българските граждани да бъдат добре информирани за по-
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следиците от едно подобно решение. Премахването на държавната субсидия 
за политическите партии, наред с ограничаването на политическата дейност, 
ще доведе автоматично и до премахването на държавния контрол върху раз-
ходите на партиите, тъй като те вече няма да са с източник от държавния бю-
джет и ще имат частен характер. Държавната субсидия и държавният контрол 
върху публичните финанси на политическите партии е гаранция за липсата или 
поне за ограничаването на преките зависимости на партиите от непублични 
кръгове за политическо влияние. Върху поведението на политическите партии 
и без това тегне всеобщото подозрение за лобизъм в полза на българските и 
международните монополи и картели, което подозрение при отпадането на 
държавния контрол не само ще се засили, но ще се превърне в повсеместна и 
ненаказуема от закона практика.

НС на БСП смята за неуместно и манипулативно да се правят сравнение с 
размера на държавната субсидия за един подаден глас в България с държави с 
десетки милиони избиратели, в които политическите партии получават от съот-
ветния държавен бюджет по-малко пари за един глас, но няколко десетки пъти 
повече в номинално изражение. Държавната субсидия за политическите пар-
тии е системна и безспорна практика във всички европейски държави и нейни-
ят размер е съобразен с броя на избирателите в тези държави, както е и у нас.

По въпроса за електронното гласуване:
НС на БСП по принцип е за прилагането на постиженията на техническия 

прогрес в изборната практика, но е категорично против прилагането на тези 
постижения по начин, който ще породи нови порочни практики на търговия с 
електронни кодове (електронни гласове), който ще върви ръка за ръка с опити 
с технически средства да бъде манипулиран и контролиран вотът на българ-
ските граждани, и който не гарантира свободата, автентичността и тайната на 
вота. 

Смятаме за изключително важно в хода на информационната кампания за 
референдума на българските граждани да бъдат разяснени причините, поради 
които държавите, в които се прилагаше дистанционно електронно гласуване, 
се отказаха от тази практика, както и за изключително широките възможности 
за подмяна и фалшифициране на вота по технически път. И най-важното – лип-
сата на каквито и да е гаранции за опазване на свободата, автентичността и 
тайната на вота.

НС на БС препотвърждава позицията си за максимална подкрепа и широ-
ко въвеждане на машинно електронно гласуване чрез стационарни устройства 
в избирателните секции, както и за изграждане на регионални преброителни 
центрове, което ще премахне в значителна степен съществуващите порочни 
практики в досегашния изборен процес.
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ПОЗИЦИЯ 
на Националния съвет на БСП 

за промяна на системата за избиране 
на народни представители

На 06.11.2016 г. беше проведен национален референдум, на който беше 
изразена категоричната воля на българските граждани за промяна на изби-
рателната система, като път към преодоляване на кризата на институциите и 
кризисните явления в нашето демократично политическо развитие.

За първи път в демократичната история на България бе достигнато толкова 
високо ниво на гражданско политическо участие, което потвърждава желание-
то на българските граждани в огромното им мнозинство да решават най-ва-
жните въпроси на общественото ни и държавно развитие с демократични сред-
ства на базата на основните конституционни принципи.

Участието на гражданите в референдума показа, че това е единственият 
правилен път за преодоляване на институционалните кризисни явления, на 
натрупаното недоверие и недоволство от състоянието на законовия ред, дър-
жавността и острото социално неравенство. 

Днешните трудности пред България не могат да бъдат преодолени без:
- възстановяване на доверието между гражданското общество и излъчените 

от него политици, народни представители, министри, представители на мест-
ната власт; 

- намирането на балансирано законодателно решение, което да даде въз-
можност за консолидация, а не на ново противопоставяне;

- да се отчетат от партиите обективните обществени различия, противопо-
ложните оценки и позиции изразени на референдума; 

- възстановяване на доверието в държавните институции и запазване инте-
гритета на българската държава. 

Референдумът даде възможност за консолидиране на гражданите и на ши-
роки обществени слоеве в посока на утвърждаване и разширяване на демо-
крацията. БСП подкрепя тази тенденция! Ние разбираме резултатите, като 
желание на гражданите за цялостно преформулиране на отношенията между 
политиците и обществото, за намиране на нови форми за ефективно предста-
вителство в управлението.

Референдумът беше проведен в съответствие със Закона за прякото учас-
тие на гражданите в управлението, резултатите от него са неоспорими, като 
според законовите изисквания нямат задължителен характер. Независимо от 
това политиците и парламентаристите са призвани да намерят най-добрия на-
чин да отразят волята на гражданите в необходимите законодателни промени.

На тази основа НС на БСП взе следното

РЕШЕНИЕ:
1. Подкрепя въвеждането на смесена избирателна система с мажоритарен 

избор.
2. Предлага на държавните институции, научни и обществени организации, 

на специалисти да се включат в обсъждането и разработването на проект 
за такава избирателна система.

3. Призовава политическите сили за разумно отношение при промяната на 
избирателната и политическа системи, за отговорно отношение към на-
шата държава.

Приложение
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4. Призовава българските граждани да разглеждат промяната на избира-
телната система като част от промяната на политическата система, като 
възможност за утвърждаване и разширяване на демокрацията. 

5. ПГ на “БСП лява БЪЛГАРИЯ” да внесе в Народното събрание декларация 
основана на тази позиция и да потърси подкрепа  от други парламентар-
ни групи.

 
 (Приета на заседание на НС 
 на БСП от 26 ноември 2016 г.)

ПОЗИЦИЯ
на НС на БСП във връзка с решения на МС от 28.12.2017 г. за 

Плана за управление на НП „Пирин“ и бъдещи инвестиционни 
намерения в ски-зона Банско

България е отново арена на протести, политически борби и граждански въл-
нения. За пореден път управляващите противопоставят различни социални 
групи и общности по въпросите на околната среда, развитието на общините, 
поминъка на обикновения човек и развитието на туризма.

В допълнителна степен тези процеси имат негативно влияние и във връзка 
с факта, че България стартира председателството на Съвета на Европа. Про-
тестите и гражданското недоволство срещу решенията на правителството са 
акт на недоверие към начина, методите и средствата, с които ГЕРБ за пореден 
път управляват.

Липсата на политическа воля и стратегически подход, принципът „Разделяй 
и владей“, подчиняване на националните приоритети на теснопартиен и групов 
интерес, поставят екологичните, регионалните, икономическите и социалните 
компоненти на обществото в критична ситуация.

България има силни конкурентни предимства в областта на планинския ту-
ризъм и свързаните с него дейности. Природните условия и дадености нямат 
аналог в рамките на един регион, който далеч надхвърля само Югоизточна 
Европа. При устойчиво и стратегическо управление на този сектор потенциал-
ните инвестиции, кумулативният и мултиплициращ ефект върху националната 
икономика могат да бъдат изключително високи.

Повече от категорично е, че на страната ни трябва да развива потенциала 
си за зимния туризъм, а това означава и развитие и модернизиране на до-
пълнителна инфраструктура - влекове, лифтове, писти, пътища и обслужване. 
Интересите на местния бизнес, в една община като Банско, също имат своите 
права на отстояване. Но никой няма право да го манипулира във вреда на на-
ционално защитени територии и интереси.

Общото и екологичното законодателство дават пълна възможност да бъдат 
устойчиво решени всякакви казуси. Да, но ако се спазват законът и държав-
ността, и националните приоритети са водещи. Следва да се потърси отговор-

Приложение
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ност защо закъснението при приемането на плановете за управление е между 
4 и 6 години. Околната среда и националните приоритети не могат да бъдат 
„на ръчно управление“, да се „пускат и спират“ решения на правителството, да 
се управляват процесите с митинги и барикади.

Казусът „Банско“ е емблематичен за това какво следва, когато управлява-
щите открито разделят и противопоставят едни интереси на други и когато 
решат кого да обслужват и кого да пренебрегват или манипулират. Послед-
ствията от това не са единствено за правителството, а далеч по-мащабни и 
дълготрайни.

Крайно време е да се прави разлика между проблемите, свързани с плано-
вете за управление на националните паркове, и въпросите относно концесията 
и бъдещите инвестиционни намерения не само в Национален парк „Пирин“, но 
и по принцип.

Освен опазването на биологичното разнообразие, съхраняването на водни-
те ресурси в националните паркове е не по-малко значим проблем. Не е де-
финирана ясно тази заплаха по отношение на бъдещи водохващания, които 
са допустими единствено и само за питейни нужди. Нещо повече, няма съот-
ветствие и съгласуваност между плановете на местните общности, плана за 
управление на парка и бъдещите инвестиции във водния сектор, което е още 
едно основание да се мисли, че тези значими въпроси не се решават съобразно 
законите.

Острото недоверие сред обществеността след това решение на правител-
ството е заради оценката на хора и организации, че държавата и институции-
те лобистки нарушават законови правила и норми, осуетява срокове и дейст-
вия на нови закони. Видимата й цел е обслужване на определени интереси, 
в случая на инвеститори в ски-курортите, още повече, когато няма яснота по 
собствеността на инвеститора там. Случаят в Банско е показателен за това и е 
обяснение за последвалото обществено и протестно недоволство.

БСП няма излишни очаквания, че тези въпроси могат да бъдат решени ус-
пешно от сегашната коалиция. Не само, защото това е проблем, който сериоз-
но изостри отношенията вътре в управляващата коалиция, не само защото за 
пореден път приемането на законите и решенията са „на парче“, не само за-
щото корупцията и лобистките интереси са се превърнали в емблема за упра-
влението на ГЕРБ, но и поради факта, че десните, консервативните и неоли-
бералните идеологии не могат да създадат устойчив подход по отношение на 
връзката природа-общество-човек-икономическо развитие.

Политическата позиция по отношение на всичко казано дотук е:

- ние сме против използването на стратегически и важни за обществото ни 
въпроси за краткосрочни политически цели, включително противопоставянето 
на местни власти, бизнес, природа и икономическо развитие;

- ние сме против липсата на държава и заобикалянето на законите в полза 
на частни и групови интереси;



60
-ТИ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

- ние сме против липсата на какъвто и да е стратегическия подход за толко-
ва важни сектори като развитието на планинския и ски-туризъм.

БСП ще отстоява и ще бъде гарант за:

- въвеждане на принципите на устойчиво развитие в този сектор с оглед съв-
местяване на екологичните, социалните и икономическите императиви;

- създаване на държавна стратегия за дългосрочно развитие на планинския 
и ски-туризъм, базирана на конкурентните предимства на България в сектора 
и баланс по линията човек-природа;

- ясна регионална политика, основана на горните две предпоставки.

БСП е за инвестиции в ски-курортите, включително в зона Банско, при спаз-
ване на законовия ред и екологичното законодателство.

- Ще настояваме необосновано голямото закъснение в приемането на пла-
новете за управление на НПС „Рила“ и НП „Пирин“, да бъде преодоляно и те да 
бъдат финализирани.

- Ще настояваме за своевременно въвеждане на нов подход при управление 
на зоните по „Натура 2000“, с приоритет децентрализация на управлението и 
съобразяване с интереса на местните общности.

- Ще бъдем гарант за законосъобразността на всяко едно действие при про-
мяна на концесионни договори, които касаят инвестиции в чувствителни еко-
логични територии.

- Ще подкрепим изграждането на всяко съоръжение, включително бъдещо 
инвестиционно намерение за втори лифт в Банско, ако бъдат спазени редът и 
условията на европейското законодателство в този сектор.

13 януари 2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
на НС на БСП

На 26 март отбелязваме значимо събитие в националния календар - Денят 
на Тракия.

По време на Балканската война от 1912 година обсадата на Одрин от бъл-
гарските войски от октомври 1912 до 26 март 1913 година, завършва с превзе-
мането на турската крепост от Втората българска армия. Решителна победа, 
довела до края на Балканската война. Съюзниците са под общото командване 
на ген. Никола Иванов, а решителният пробив на източния сектор от крепостта 
е извършен под командването на ген. Георги Вазов, брат на Иван Вазов, и ге-
нерал Владимир Вазов.

Приложение
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Една нация, с население от по-малко от пет милиона и военен бюджет от 
по-малко от два милиона лири стерлинги годишно, изведе на бойното поле 
след четиринадесет дневна мобилизация, армия от 400 000 мъже и в тече-
ние на четири седмици премина над 256 км вражеска територия, плени една 
крепост и обсади друга, води и спечели две големи битки срещу наличната 
въоръжена сила на нация от двадесет милиона и спря едва при портите на 
вражеската столица. Радостта и възторга са неописуеми.

На този ден се покланяме пред подвига на българските воини, загинали при 
превземането на Одринската крепост.

За съжаление само след няколко месеца сме свидетели на едно от най-дра-
матичните и трагични събития в българската история - геноцидът и преселе-
нието на тракийските българи от родните им места в Източна и Западна Тра-
кия, който пряко засяга над 300 хиляди българи.

„По на юг, в един дол, имаше трупове на около 100 души жени и деца; там 
имаше малки деца, хващани за крака и умъртвени, като са били удряни о земя-
та. Други, съвсем малки, още в повои, и връз тях турени тежки камъне та така 
затиснати са умрели. После по Тахтаджик-балкан намерихме измрели деца, 
хвърлени по пътя при Курбалъка, при сборното място, деца в пелени, хвърле-
ни, умрели. По-насам имаше едно новородено и оставено голичко.“

Така проф. д-р Любомир Милетич описва една от най-големите трагедии в 
българската история в своята книга „Разорението на тракийските българи през 
1913 г. „Булгаркьсьой с разстреляните 350 български мъже, кървавият поход 
на българите от Дедеагачко, завършил в окървавените води на Арда не могат 
да бъдат забравени. Отдавна тракийският геноцид е признат за първия в исто-
рията на ХХ век. Той бележи началото на един феномен, който в следващите 
десетилетия ще се превърне в най-големия световен проблем, причините за 
които и до днес са неясни.

На този ден почитаме паметта на хилядите тракийци, прогонени от родните 
си места, които остават в турско, а бежанците намират подслон в освободе-
ното Отечество. Почитаме жертвите на нечувания геноцид, на кошмара, на 
гоненията, изтреблението и разорението на тракийските българи. Почитаме и 
многобройните българи герои, съхранили се завинаги в народната памет - Ка-
питан Петко войвода, Димитър Маджаров, Руси Славов и много други.

26 март е една от най-светлите и паметни дати от нашата история и една от 
най-славните и героични страници от българската нова летопис.

Неслучайно признателните ни деди още в далечната 1914 година обявяват 
26 март за Ден на Тракия, а българското правителство го признава официално 
през 2006 година.

От тогава всички български патриоти, офицерството и Българската право-
славна църква честват 26 март като общобългарски празник.

И той е толкова значим днес, защото освободителната Балканска война ве-
лик пример за единство в нашата история. Това е битка не само за територи-
ално обединение. Това е еманацията на мощния порив и духовна съобщност 
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между българите. Народът ни ярко и енергично демонстрира своята воля за 
единство, волята си за осъществяването на своя национален и морален идеал.

Нека и ние бъдем така единни и единодушни в националните си приорите-
ти, независимо от политическите си възгледи и пристрастия. Нека да почетем 
всички онези, чиято общонационална кауза е била единението, а не разделе-
нието, разбирателството, а не конфронтацията, родолюбието и патриотизма, 
а не политическите боричкания. Ние все още сме длъжници пред паметта и 
саможертвата на предците, които създадоха българската държава и на тези, 
които дадоха живота си за обединението на нацията.

И повече от всеки друг път трябва да допринасяме за съхраняването на бъл-
гарската идентичност в Европейския съюз и глобализиращият се свят. Нашият 
идеал да бъде България с възродени икономика, култура, наука и образова-
ние. България, чиито граждани не емигрират по света, а се радват на достоен 
живот в родината си.

Нека смисълът на нашите усилия е просперитетът и духовното развитие на 
нацията, утвърждаването на нейното достойнство и перспектива като евро-
пейска нация със славно минало, което трябва да се помни и тачи.

И нека не забравяме нашия дълг пред тракийските българи и техните по-
томци! Защото България все още е в дълг и българското правителство е длъж-
но да не остави тракийският въпрос да потъне в забвение. Затова настояваме 
справедливото искане за обезщетението на тракийските българи да бъде по-
ставено пред турската страна на най-високо ниво.

Нека ролята ни на посредник между Европа и Турция не е за сметка на роля-
та ни на защитник на българския национален интерес.

23.03.2018 г.

ДЕКЛАРЦИЯ
на Националния съвет

на Българската Социалистическа Партия
за опазване на конституционния ред и правата на гражданите
 
Националният съвет на БСП се обръща към институциите и гражданите на 

Републиката с настояване да проявят активност за опазването на основните 
граждански и човешки права, залегнали в българската Конституция.

Опитите за ограничаването на правата на опозиционните народни предста-
вители започват да придобиват системен характер,  изразяващ се в действия 
на парламентарното мнозинство, основани изцяло върху политическата целе-
съобразност, без да се съобразяват с основният закон на държавата.

Заявеното намерение от корпоративни организации за препятстване на 
дейността на народни представители, се намира в разрез с основни принципи 
на конституционно установения ред, каквито са свободата на убеждение и не-
говото изразяване, както и свободния мандат на парламентаристите.

Приложение
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Посегателството, както и заплахите за ограничаване на свободата на на-
родни представители и тяхната дейност от страна на граждани и други орга-
низации, е пряко нарушение на Конституцията. Отправянето на заплахи за 
препятстване на дейността им в официален документ на Строителната кама-
ра, представлява заплаха срещу конституционния ред в държавата и поставя 
под съмнение свободното упражняване на човешките и граждански права. В 
декларацията на Камарата бяха заплашени народните представители Елена 
Йончева, Георги Свиленски, Крум Зарков и Христо Проданов заради изказа-
ни от тях мнения и предприети действия. Националният съвет на БСП и ПГ на 
„БСП за България” ясно заявяват своята подкрепа за колегите си, като раз-
ширяват подкрепата на искането им с подписите на цялата парламентарна 
група.

В нарушение на Правилника на Народното събрание от пленарна зала беше 
отстранен Председателят на ПГ на „БСП за България”, заради изказано мне-
ние от трибуната. Отстраняването на зам.–председател на Народното събра-
ние на опозицията, заради изказване на мнение представлява нарушение на 
основни граждански права, провъзгласени от Конституцията на България и от 
поредица международноправни документи. Автономията на Народното събра-
ние, като върховен орган изразител на властта на суверена, не може да служи 
за основание на мнозинството да ограничава правата на народните предста-
вители от опозицията, в разрез с установените от закона норми, включително 
Правилника на Народното събрание.

Обръщаме се към съдебната власт да използва всички дадени й от Консти-
туцията правомощия да защити конституционния ред и парламентарната ре-
публика. Снемането на имунитет на народен представител не бива да се пре-
връща в обикновена стандартна процедура, която дава възможност за всеки 
формален повод народните представители да бъдат подлагани на натиск с 
прикрити, но и доста прозрачни политически намерения.

В българския парламент свободата на словото на един народен представи-
тел е най-голямото негово право, основно средство за защита правата на всич-
ки граждани на нашето общество. Имунитетът за изказаните от него мнения и 
за гласуванията му в Народното събрание, е необходимо условие за защита на 
правата на всички граждани. 

Опитите на ръководството на Народното събрание да въздейства върху ре-
шенията на опозиционните народни представители с административни мер-
ки, често пъти нарушавайки Правилника на Народното събрание, подкопават 
принципа за върховенство на правото.

Политическата власт на мнозинството не означава налагане на политически 
и идеологически диктат, в разрез с принципите на свободата на съвестта и 
политическия плурализъм. Налагането на волята на временно парламентарно 
мнозинство върху опозицията със средствата на принуда, публична дискреди-
тация и заплахи може да има за резултат поставянето на България в групата 
на несвободните държави, тенденция, която за съжаление се наблюдава от 
години в нашия политически живот.

В публично изявление, председателят на най-голямата парламентарна гру-
па, който е и председател на политическа партия, си позволява да постави 
под съмнение демократичния характер  на служебния кабинет, чиято основна 
задача е подготовката на насрочени избори, както и ролята на Президента на 
Републиката при съставянето и назначаването му. Изказаното мнение има ан-
тиконституционен характер, доколкото прерогативите на президентската ин-
ституция са ясно уредени в Конституцията.
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За съжаление, в условията на повишено внимание към България от стра-
на на европейските институции по повод основни права и свободи, сегашни-
те действия на парламентарното мнозинство, а също така на подкрепящи го 
обществени организации, зад които стоят ясно заявени частни интереси, ще 
бъдат разбрани бързо и оценени от тях.

НС на БСП ще запознае с текста на Декларацията Европейската комисия и  
Съвета на Европа.

Правителството носи пълна отговорност за авторитета на България в меж-
дународната общност и за съхраняването на конституционния ред в държава-
та.

 (Приета с Решение на НС на БСП
 от 11 ноември 2018 г.)


