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Заседанието на Националния
съвет на Българската социалистическа партия, проведено на 10 юни 2014
г., бе посветено на анализа и оценката
на резултатите от състоялите се на
25 май 2014 г. избори за представители на Република България в Европейския парламент. В заседанието освен
членовете на Националния съвет на
БСП взеха участие и членовете на
Бюрото на Общопартийната контролна
комисия, членовете на Политическия
съвет на Коалиция за България, членовете на Парламентарната група на Коалиция за България, председателят на
Министерския съвет г-н Пламен Орешарски, министри и заместник-министри, областните управители, излъчени
от Българската социалистическа партия и председатели на областни съвети
на БСП, които не са членове на Националния съвет на БСП. Заседанието
премина при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Политически доклад на председателя на Националния съвет на
Българската социалистическа партия.
Докладва: Сергей Станишев
2. Преглед на изпълнението на
предизборните ангажименти на
БСП и на Програмата „Държавност,
развитие, справедливост - икономически и социални приоритети на
правителството на Република
България“ от 1 август 2013 г. Политическа оценка за дейността на
правителството.
Докладват: Георги Пирински
Янаки Стоилов
3. Анализ на участието на
Българската социалистическа партия в изборите за депутати от Република България в Европейския
парламент.
Докладват: Бойко Великов
Катя Николова
Заседанието бе ръководено от
Димитър Дъбов – зам.-председател
на НС на БСП. След доклада на
Сергей Станишев (виж с. 3-6 ) встъпителни изложения по предварително
раздадените на участниците в заседанието материали по точки 2 (виж с. 713 ) и 3 (виж с. 15-19) на дневния ред
направиха Янаки Стоилов (виж с. 710) и Бойко Великов (виж с. 15-17). В
оживената, продължила повече от
седем часа, дискусия взеха участие:
Георги Кадиев, Атанас Костадинов,
Николай Малинов, Костадин Паскалев, Владимир Топенчаров, Георги Пирински, Калоян Паргов, Мирослав
Попов, Пламен Орешарски (виж с. 14),
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Петър Мутафчиев, Таско Ерменков,
Валери Жаблянов, Георги Гергов,
Тома Томов, Алекси Алексиев, Георги
Тодоров, Бойко Великов, Атанас
Пъдев, Михаил Миков, Делян Дамяновски, Катя Николова, Кирил Добрев, Велислава Дърева, Георги Божинов, Страхил Ангелов, Ненко Темелков, Филип Попов, Христо Монов, Ани
Тодорова, Корнелия Нинова, Елеонора Петрова, Ваня Добрева, Николай

Тишев, Желю Бойчев, Радослав Илиевски, Йордан Стойков, Александър
Паунов, Валя Богданова, Мая Манолова, Цветелин Кънчев, Татяна Буроджиева, Румяна Сидерова, Цонко
Цонков, Румен Банков, Георги Андреев, Димитър Дъбов и др. След изказвания на Сергей Станишев, Янаки
Стоилов и Бойко Великов дискусията
продължи с изказвания по текста на
приетото в края на заседанието

Р Е Ш Е Н И Е
НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
от 10 юни2014 година
Като оценява резултатите от Евроизбори 2014 г. като тежка загуба,
израз на повтарящи се кризисни процеси в партията както на
национално, така и на регионално и местно ниво;
като отчита цялата острота на кризата на политиката и институциите
в страната;
като подчертава необходимостта да бъде пресечено корумпиращото
влияние на групови и корпоративни интереси върху политически живот;
като потвърждава оценката си от 20 юни 2013 г. за това, че
оказаната подкрепа за избора на Делян Пеевски за председател на
ДАНС е сериозна политическа грешка с тежки последици както за
партията, така и за страната;
като подчертава решаващото значение за постигане на най-висок
изборен резултат
Националният съвет
Р Е Ш И :
1. Приема политическия анализ и оценката на БСП за изборите
за Европейски парламент - 2014 г. и прегледа на изпълнението на
предизборните ангажименти на БСП, заложени в Програмата на
правителството за едногодишния период на неговото управление.
2. Възлага на Председателя на НС на БСП и на Изпълнителното
бюро да представят на следващото заседание на Националния съвет
оценка за участието на БСП в управлението на страната и в работата
на правителството.
3. Възлага на Председателя на НС на БСП да предложи промени
в Изпълнителното бюро и в Националния предизборен щаб, който да
подготви и организира участието на БСП в предстоящите предсрочни
парламентарни избори.
4. Дава мандат на председателя на НС на БСП Сергей Станишев
да представи позицията на БСП за организиране на предстоящите
предсрочни парламентарни избори без отлагане.
5. Упълномощава Изпълнителното бюро на НС на БСП да излъчи
своите представители и проведе консултации с политическите партии
и Президента относно времето за провеждане на изборите и отговорностите на действащото и служебното правителство до избора на ново
правителство на страната.
6. Възлага на Изпълнителното бюро на НС на БСП, на областните
и общинските (районни) съвети на БСП да предприемат всеобхватни
мерки за изкореняване на натрупалите се с годините тежки проблеми
и пороци в организацията и дейността на партията и действия,
гарантиращи строгото спазване на колективния принцип на вземане
на решения, както и на Програмата и на Устава на БСП.
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БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ИМА КРЕЩЯЩА НУЖДА ОТ ПРОМЕНИ
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
председател на НС на БСП
Уважаеми другарки и другари, дами и господа,
Всеки ден виждам, чета и слушам помията, която
На този пленум трябва да дискутираме сериозно се излива върху нас. Днес не за първи път след 1989
и да вземем ключови решения и за нашата партия, г. се опитват да ни превърнат в изкупителна жертва
и за държавата.
на всички проблеми, за всичко, което се случи в
страната за 23 години, а и преди това. Посрещам с
На изборите за Европейски парламент
усмивка на съжаление всичко това, но не и със страх,
партията се представи зле.
не и със загуба на увереност в това, че не сме
изневерили на себе си. Болката, обидата и охулването
На практика хората, които ни подкрепят, не излязоха няма да унищожат БСП. Предвестниците на поредния
да гласуват. Знам, че това трудно може да се ни крах отново ще се окажат обикновени лъжепропредстави като протестен вот или наказание за роци.
нашата политика и действия, защото те бяха полезни
Няма да позволя БСП да бъде унижавана, обругаи допринесоха за промяната в живота на хората. Но вана или натикана в ъгъла! Няма да допусна моята
партия да бъде поне бяха достатъчни,
ставена на колене!
за да накарат нашиНека всички, които 3
те привърженици, обкрещят срещу нас,
ществото, да повярда знаят - загубата
ват, че това е добрина една битка няма
ят път, че сме тръгнада ни накара да разли към промяната, за
веем белия байрак.
която всички говоКогато всички си
рим, която искахме и
мислят, че сме най- 6
искаме.
слаби, тогава е важ- 14
Управлението е
но да покажем силаизкуство на възможта си. Тогава трябва
ното. Но не и в Бългада покажем, че имария, не и днес, не и
ме кауза, че имаме
с това състояние на
принципи и че умеем
БСП. Затова толкова
да ги отстояваме.
често на форумите ни
Лошата новина за
през последната гоонези, които злораддина говорех, че е
стват в момента, е,
необходимо да напраче БСП има хъс да
вим и невъзможното.
се бори, да отстоява
Но с него не се спрагордостта си, себе
вихме.
си, достойнството си
Ние загубихме
в името на справедтези избори. С горчиливостта и на левите
вина пред Вас и пред
себе си признавам - не първите. За партията, за идеи, в които вярваме. В последните дни наблюдавам
всички нас, тази загуба е болезнена. Лично за мен как някои се объркват и тълкуват нашите качества
разочарованието е голямо. В тази кампания вложих като недостатъци. Нека знаят, слабост е възгордявасърце и душа и дадох всичко от себе си. И всеки нето, смирението е мъдрост.
Да, ние сме толерантни. Ние сме предвидим и
един от Вас и от нашите структури по места го видя.
За всички нас резултатът на евровота беше нео- коректен партньор. Но нека никой не си мисли, че това
чакван, повод за анализ, за искрен разговор помежду е израз на безволие или покана за злоупотреба с
ни, за равносметка, за вземане на решения, от които доверието ни, че това може да бъде повод да бъдем
имаме нужда днес. Но преди да стигнем до този притискани. Защото освен любезна усмивка, умеем
разговор, искам да кажа какво чувствам и мисля в да показваме и характер.
Трябва да е ясно, че никой не може да ни размахва
тази ситуация и в този момент. Защото има неща,
които са по-важни от конкретния анализ. Това са пръст. Никой не може да взема нашите решения
принципите, заради които сме заедно. Това е вярата вместо нас. Няма да позволя да се мисли, че БСП
ни в нашата кауза, в левите идеи, в това, което сме може да бъде използвана като партия на ишлеме.
ние. Преди всичко това трябва да кажем в тази Няма да обслужваме чужди интереси, нито ще бъдем
параван за реализация на такива. Ще носим нашата
минута.
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отговорност за нашите действия. От това не се
плашим. Нашите рубежи ще ги отстояваме.
Ние сме горда партия с принципи и традиции, но
преди всичко сме партия с характер. Който не е
обръгнал и не се е калил във вътрешните битки в БСП,
той не става за политик. Сами го знаете, а и аз го
знам от собствен опит.
Сега, към анализа на резултатите от изборите.
Поради факта, че БСП пое отговорност да направи
правителство от позиция на втора политическа сила
след парламентарните избори през 2013 г., партията
трябваше на всяка цена да покаже силен резултат
на тези европейски избори. Анализът, който Ви е
представен, е достатъчно подробен и задълбочен. Но
искам да подчертая няколко фактора.
Първо, за разлика от всички останали партии, БСП
не възприе тези избори като национални. Не ги
превърнахме в кауза и лична битка на всеки един.
Затънахме и в критики и самокритики, вместо да се
занимаваме с кампания и да убеждаваме хората в
правотата и резултатите от собствените ни действия.
Сега всеки ден получавам и писма, и становища, и
обаждания от страната от най-различни хора - и
партийни членове, и хора от бизнеса, и кметове, от
кого ли не, с едно общо послание: “Дръжте се!” Нека
да кажа обаче, че “дръжте се” не е състояние на духа.
4 Можем да държим управлението, но не ако имаме
подкрепа единствено на думи. Можем да сме силни
единствено ако имаме нужната подкрепа в нужния
момент!
Второ, платихме цената за упорито насажданото
мнение, включително и по време на кампанията, че
БСП е мандатоносител, но на практика ДПС е воде6 щата партия в управлението. За съжаление по време
14 на мандата имаше и достатъчно реални факти, събития, поводи, които затвърдиха тези внушения. Казвам
това не за да се оправдаваме с нашия партньор, а
за да отчетем реалностите. Бяхме лоялен и честен
партньор, но се оказахме неумели и нерешителни в
упражняването на властта. Да не говорим, че сами
постоянно си пречехме. За колко кадрови решения,
за колко политики имахме коренно противоположни
предложения, които противопоставяхме и яростно се
борихме един срещу друг? За това сме си виновни
само и единствено ние.
Трето, за първи път водим кампания на два фронта.
АБВ не само откъсна жива плът от партията, но
доведе и до парализа на част от твърдите ни избиратели. Никой не може да изчисли размера на щетите,
които ни нанесе този проект и този удар в гръб. Ако
АБВ взе 90 хиляди гласа, сигурно поне още 100
хиляди души отказаха да излязат и да гласуват.
Успехът на тези избори беше задължително условие за стабилизиране и на парламентарното мнозинство, и на мандата на правителството. Не успяхме,
показахме незадоволителен резултат
и това отключи процесите,
на които сме свидетели днес.
Загубата на изборите можеше да бъде компенсирана
единствено с повече сила на БСП в управлението.
Това беше моята позиция, изразена категорично пред
партньорите. Трябва да призная, че тази идея не се
прие с ентусиазъм. Настоявах за широк формат за
консултации между двете партии, които подкрепят
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кабинета, за дискусия как да стабилизираме управлението, каква трябва да е формулата на кабинета,
политиките, които трябва да се провеждат приоритетно. Но в момента, когато официалните разговори
между БСП и ДПС по този въпрос предстояха, точно
тогава дойде пресконференцията.
Не съм наивник. След резултата на евровота на
всички ни стана пределно ясно, че кабинетът трудно
ще издържи до края. Но все пак смятах, че двете
партии, които го подкрепят, са длъжни да потърсят
отговорно решение, да се държат взаимно координирано и да спазват ролите и отговорностите си. Признавам, не очаквах от ДПС точно този ход - да излязат
с присъда над кабинета “Орешарски”, основана върху
хронограма по три сценария за предсрочни избори.
Искам днес да кажем ясно, заслужаваше ли си да
се нагърбваме с този мандат, с риска да носим такава
тежка отговорност за управлението от почти невъзможна позиция и в ненормална обществена обстановка?
Нека да попитам, забравихте ли как изглеждаше
България на колене? Забравихте ли демонстрацията
на просташка безнаказаност, самодоволна наглост и
правенето на политика с неполитически средства?
Което беше запазена марка на управлението на ГЕРБ.
Забравихте ли страха, полицейщината, газенето на
бизнеса, арогантността и безразличието към хората,
стотиците хиляди прекършени съдби и унищоженото
достойнство на милиони?
А спомняте ли си мълчанието на медиите и преобладаващата сред тях сервилност? Същите тези
медии, които днес, освободени от страха, но далеч
не от своите зависимости, се опитват да измият гузни
съвести с яростно и безразборно оплюване към
управлението и към БСП?
Нека си спомним лицето на онова самозабравило
се авторитарно управление, което ние имахме куража
и силата да прекратим. Дори и само заради това си
заслужаваше да поемем отговорността за съставяне
на правителството.
Казвам всичко това, защото трябва да помним
откъде тръгваме и накъде вървим. Битката за нормализация на България е едва в началото си. И
всичко, което направихме - и грижата за майките и
децата, за най-бедните, и стабилизацията на регионите
и общините, и свободата на инициативата, и предсказуемостта към бизнеса, и отношението към възрастните и социално слабите - всичко това са каузи, които
си заслужават битката! С всяко от тези постижения,
с всеки резултат от нашата и на кабинета политика
можем и трябва да се гордеем!
Трябва да кажем честно, насила не може да даваш,
насила може да вземаш. Очаквахме хората на европейските избори да подкрепят тези политики. Това не
стана и предизвика криза в управлението, засили
политическата нестабилност.
Неотложно става хората да кажат ясно
какво искат да им се случи
- дали искат отново Борисов на власт, Цветанов
министър на вътрешните работи, дали искат Бареков
министър-председател? Всеки трябва да носи отговорността си. Няма как да продължим да я носим само
ние.
Наясно сме, че за дестабилизиране на обстановката работят и ГЕРБ, и ББЦ, и Реформатори. Всеки,
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който си поставя за основна цел властта. Всички,
които са готови да пожертват и очернят България
заради своя интерес.
След като нашият партньор ДПС заяви своята
позиция, не можем да носим сами отговорността за
съществуването и действията на правителството, и то
при настоящата формула на управление. Нито министрите, нито премиерът заслужават да носят тази
отговорност за държавата в условията на липса на
политическа подкрепа и парламентарна нестабилност.
Затова най-коректното и отговорно действие е незабавно да си подадат оставката, веднага след преодоляване на вота на недоверие.
Смятам, че утре в дебатите по вота на недоверие
трябва категорично да защитим резултатите от финансовата политика на правителството. То оставя фискален резерв, увеличен с близо 2 милиарда лева в
сравнение с наследството на Дянков. И ГЕРБ, чието
управление струваше на хората 8 милиарда лева, 4
милиарда лева източен резерв и 4 милиарда лева нови
заеми, ГЕРБ, които откраднаха 1,5 млрд. лв. от
здравето на българина, нямат никакво право да
размахват назидателно пръст нито на нас, нито на
правителството! Точно затова този вот трябва да бъде
отхвърлен.
В следващите дни и седмици обаче очаквам всички
министри, включително премиера, да защитят своето
достойнство и свършената от тях работа. Съзнавам,
че това далеч няма да компенсира липсата на медийна
политика на Кабинета, но е важно най-после да се
каже какво завариха министрите и какво постигнаха
в тази трудна ситуация. Дължат го на БСП, дължат
го на хората, дължат го и на себе си като личности
и професионалисти. Днес няма какво да губят, могат
само да спечелят от своята откровеност.
БСП се е доказала като партия,
отговорна към България.
Затова час по-скоро трябва да дадем на хората
правото да се произнесат какъв да бъде новият
парламент и кой да поеме отговорността за управлението на страната, за следващия бюджет, за пътя на
България, за реформите, които са нужни в образованието, в здравеопазването, администрацията, икономиката, във всички толкова болезнени и тежки сфери.
Хората трябва да дадат сила, независимо на коя
партия, за да постигнат резултати и да има промяна.
Затова, пак повтарям, честната позиция е изборите
да са незабавни. При наличието на политическа воля
и отговорност на президента и на основните парламентарни и извънпарламентарни сили срочни избори
през юли, до края на юли, са възможен и реалистичен
вариант и това е най-добрият вариант за страната.
Възможно е спешно да се приемат и промени в
срокове и законодателство, за да се отпуши тази
възможност. Няма нито една причина, освен тънки
политически и не толкова тънки икономически сметки,
този парламент и това правителство да продължат
своята работа. Най-голямата опасност пред страната
в момента е ситуацията на нестабилност и България
не може да си позволи такава. Ситуацията е трудна.
Икономиката започна да се съживява, но политическата нестабилност е спирачка пред това.
Правителството е заложник на нестабилността в
парламента и това създава не просто несигурност в

управлението, а поставя под риск икономическата и
социалната стабилност в страната, финансовата и
енергийната система, договарянето на нова финансова
рамка за еврофондовете, функционирането на институциите изобщо. Три или четири месеца неяснота и
липса на политическа стабилност ще се превърнат в
агония, която ще се отрази крайно негативно на
ситуацията в страната. И отново цената ще платят
гражданите, бизнесът, социално слабите. А това в
никакъв случай не бива да допускаме.
България няма нужда нито от парламент, нито от
правителство, които са сложени на изкуствено дишане. Има нужда от воля за търсене на трудни решения,
от отговорност, от нова енергия и легитимност на
управлението. Колкото по-бързо постигнем тази стабилност, толкова по-добре за хората.
България има нужда от решения, не от отлагане
на проблемите. Решения, които да доведат до необходимото за хората успокояване в обществото. Вярвам, че президентът, управляващите, опозицията,
всички сили могат да бъдат фактори в стабилността
на страната, работейки именно в тази посока. Както
вече казах, ако е необходимо, могат спешно да се
променят законови срокове, така че волята на българите да бъде чута до края на юли т.г. и България да
има ново начало.
Всички трябва да знаят: БСП не се е вкопчила във 5
властта. Нещо повече, призоваваме всички да загърбят
партийните си интереси, дребни сметки и тайни кроежи и да се обединим в общата воля да направим
изборите. Готови сме за спешни консултации с всички
политически сили и с президента в името на доброто
на страната. България е над всичко!
Мнозина днес казват: “Къде сме тръгнали на спеш- 6
ни избори? Партията е уморена, хората са объркани, 14
предсрочните избори са риск.” Вече две седмици
слушам всякакви размисли и страсти - от искания за
извънреден конгрес през пълен цикъл отчети и избори
до традиционното искане на моята и на ръководството
оставка. За съжаление в БСП искането на оставки
се превърна не в търсене на решение, а в прехвърляне
на отговорност - нагоре и встрани.
Аз обаче нямам намерение да позволявам на
никого да ме използва за изтривалка и да се крие
зад моя гръб, нито ще се превърна в индулгенция за
несвършената работа, в т.ч. на всеки един от цялата
партия. Затова днес искам да получа отговор от
Националния съвет на БСП - имам ли доверие и мандат
да организирам предстоящите избори, с всички необходими промени и действия? Искам ясно произнасяне
на пленума.
Да,
БСП има нужда, крещяща нужда от промени,
но за това е необходима волята, упоритото и последователно действие на всички, не само на председателя. Нека всеки поеме своята отговорност пред себе
си, пред другарите си и пред партията. Трябва да е
ясно, че за промяната, за която всички говорим, е
нужна и обща воля, и много работа. Способни ли сте
да я вършите?
Не на последно място, нужно е и всеки да се даде
сметка, че поставянето на БСП на първо място
означава отказ от много други интереси. Хайде да си
го кажем честно, вкл. лични и икономически. В това
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отношение изпитваме огромна липса на честност и
откритост пред партията и обществото за редица наши
членове и техни действия. До такава степен се
вторачихме в последните години в демократизма, в
това да не се скараме, да не се обидим взаимно, че
стигнахме до абсурдни положения. Те са видими днес.
Всеки е готов за критичност, но само за работата на
другите и изискванията спрямо тях. Изкривеното ни
чувство за другарство се изразява в това, че партията
и нейните интереси минаваха често на второ място.
Стигнахме дотам, че защитаваме с по-голяма сила и
самоотверженост близки, познати, приятели и пр.,
независимо от това как тази ни позиция се отразява
на БСП. Разделени на групи, всеки си е оградил едно
парче от партийните организации и дори сами себе
си лъжем, само и само да си осигурим места в
конгреса и в Националния съвет на БСП, за да
гарантираме конкретното си влияние, но не и това на
партията. За някои изглежда, че ако сменим председателя, променяме партията. Дали това е решението?
Лесно продаваем сценарий за медиите. Питам се, кого
заблуждаваме?
Да, БСП има нужда от дълбоки промени в структурите си, в организацията и начина на работа, в
енергията, с която се бори за каузите си. Но някой
прави ли си илюзии, че промяната е възможна само
ако има воля за промяна в цялата партия? И без
такава нагласа никой председател, нито какъвто и да
било цикъл отчети и избори, могат да променят нещата
автоматично.
Искам обаче да сме наясно. За да постигнем
сериозен резултат на тези избори, които чукат на
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вратата, за да получим доверието на хората, трябва
да се справим с два фундаментални проблема - липса
на самочувствие и увереност в БСП. Вярваме ли си
и готови ли сме да отстояваме и защитаваме идеите
и политиките си? Всеки един от нас готов ли е да
се бори за тях? Докога други ще задават темите в
БСП?! Докога ще го позволяваме и ще вярваме повече
на нашите опоненти или на медиите, които ни охулват,
и на недоброжелателите, отколкото на себе си? Няма
такава сугестивна партия! Сугестирана отвън.
Искам да Ви попитам, имаме ли необходимото
самочувствие, за да постигнем успех? Докога ще се
държим като виновни за всичко и пред всички? Докога
и когато сме на власт, и когато сме в опозиция, ще
търпим партии и лидери да ни унижават, вместо да
се срамуват от това, което те самите са причинили
на държавата и на хората? Докога ще навеждаме
глава пред арогантността и простащината?
Искам от днес да сложим край на оправдателния
режим, ако искаме да печелим доверие. Няма успех
без самочувствие и няма успех без самоотвержена
битка! Успехът идва само при онези, които вярват на
себе си, не при онези, които постоянно търсят виновни
другаде и се оглеждат за своите лични дребни сметки.
БСП има всички основания за самочувствие.
Нека се погледнем в очите и да си кажем: БСП
може, БСП има силна кауза, БСП трябва да се бори
за нея! И, да, другарю Продев, ние пак сме тук заради паметта, заради победите и загубите, заради
битките и каузите, заради настоящето и бъдещето на
нашите деца!
Благодаря Ви. (Ръкопляскания.)
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ПРЕГЛЕД
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ
АНГАЖИМЕНТИ НА БСП ПРЕЗ ЕДНОГОДИШНОТО
УПРАВЛЕНИЕ /юни 2013 = май 2014/
ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ
Избори 2013 = с какво се ангажира БСП*
БСП предлага конкретни ангажименти за радикална
промяна. За промяна, която да върне държавата на
народа, да възстанови икономиката на страната и да
отговори на най-острите социално-икономически проблеми – безработицата, бедността, безперспективността. За достоен живот в България.
За инвестиции в производство, за повишаване
на заетостта и на доходите от труд
Работим за създаване на условия за разкриване
на не по-малко от 250 хиляди работни места по време
на мандата чрез вътрешни и външни инвестиции,
включително от европейски средства.
НСИ отчита за първото тримесечие на 2014 г. в
сравнение с 2013 г. увеличение на заетите с 40 хиляди
и намаление на безработните с 26 хиляди. Въпреки
това безработицата остава почти на същите нива.
Подготвяме законодателни промени, които да

Янаки Стоилов
заместник председател на НС на БСП

Уважаеми другарки и другари,
Прегледът на изпълнението на предизборните
ангажименти на БСП през едногодишното управление
календарно съвпада с днешното заседание, но той,
разбирате, се провежда в съвсем различен политически контекст, във време, когато се налага да
правим и цялостна равносметка за управлението на

Стр. 8

дадат възможност на всеки млад човек да се предложи работа или обучение за заетост не по-късно от
4 месеца след завършване на образование.
Приети са законодателни промени, които дават
възможност мярката да бъде приложена. Разчита се
на европейско финансиране, за да стартира през
есента на тази година. Приет е ЗИД на Закона за
насърчаване на заетостта - държавата поема осигуровките на млади хора до 29-годишна възраст, започнали за първи път работа. Подготви се Национален
план за изпълнение на европейската гаранция за
младежта и програма, в която до момента са включени
12 хиляди младежи.
Създаваме възможности за заетост чрез нови
програми за определени групи – за млади хора, за 7
хора с увреждания и за тези в предпенсионна възраст,
като се увеличат средствата - от държавния бюджет
с поне 100 милиона лева годишно и чрез европейско
финансиране.
- Създаване на фонд за стимулиране на работодатели, които наемат хора с увреждания.
За националните програми за заетост в бюджета 6
за 2014 година са предвидени само 70 милиона лева. 14
- Предвиждаме 10-годишна програма за създаване
на индустриални предприятия, осигурена чрез национален инвестиционен фонд, формиран със средства от
европейски фондове и целеви външни и вътрешни
източници, включително от търговски банки.
Правителството е подготвило Проект на програма
за реиндустриализация, но в променената политическа
обстановка тя вече дори и да се приеме, няма да се
реализира.
- Предлагаме да се приеме решение за рестартиране на проекта АЕЦ „Белене” и да започнат преговори
за оттегляне на иска срещу България за 1 млрд. евро.
Ще спрем приватизацията на БДЖ и ще предприемем стъпки за финансово оздравяване на компанията с ясни ангажименти на държавата. Обявяваме
се против приватизацията на „Български пощи”.
Приватизацията на “БДЖ - товарни превози” е
спряна, но финансовото състояние на компанията
остава критично поради предприетите действия от
страна на кредитори и липса на промяна на условията
за лицензиране на превозвача.
*Предизборна платформа на БСП, приета с решение на НС на БСП от 2 април 2013 г. В текста
са използвани три знака: стрелка, плюс и минус. С
тях е маркирано изпълнението на обявените от БСП
предизборни ангажименти. С първия са отбелязани
тези, по които са предприети определени действия и
са постигнати частични резултати; с втория - тези,
които са изпълнени, а с третия - неизпълнените.
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Ускоряваме изграждането на автомагистралния
пръстен на България и на железопътната инфраструктура по важните коридори и направления; значително
подобряваме поддръжката и доизграждането на I, II
и III клас пътища.
Продължава строителството на автомагистралите
“Марица” и “Струма”, рехабилитацията на редица пътни
участъци и изграждане на обходни пътища на няколко
от областните градове.
- Развиваме морските и речните пристанища и
изграждаме контейнерни терминали на пристанищата
във Варна и Бургас.
+ Гарантираме разплащане на дължимите от държавата средства на бизнеса в съкратени срокове.
Държавата пристъпи към разплащане с бизнеса,
включително възстановяване на ДДС.
+ Отстояваме реалната равнопоставеност на икономическите субекти – за пресичане на тенденциозно
третиране на участници в стопанската дейност чрез
държавни структури – НАП, МВР, агенция „Митници”.
+ Осигуряване на реален достъп до повече обществени поръчки на малки и средни фирми чрез премахване на дискриминационни условия.
Приет е ЗИД на Закона за обществените поръчки.
Облекчаваме кредитирането на малкия и средния
бизнес чрез допълнително капитализиране на Българската банка за развитие и превръщането й в солиден
инструмент за провеждане на държавната политика в
банковия сектор.
Предприети са действия за допълнителна капитализация на ББР. Банката предлага няколко нови

нисколихвени програми, но техният обхват не е
достатъчен, а прилагането на новите продукти се
забавя. Банката не се използва като инструмент за
влияние на държавата върху дейността на останалия
банков сектор.
- Повишаваме способностите на малките и средните
предприятия чрез осигуряване на европейско финансиране за не по-малко от 500 млн. лв. годишно.
Намаляване на разрешителните и лицензионните
режими за бизнеса.
Редица от тях вече са намалени, други са в процес
на преразглеждане.
Разполагаме с мерки за подкрепа на произведеното в България, за поставяне на българските
производители в равностойно положение по отношение
на големите търговски вериги.
Предстои окончателно приемане на ЗИД на Закона
за конкуренцията, които целят да засилят регулирането на дейността на търговските вериги и така да
защитят потребителите и българските производители.
+ Облекчаваме реда за ползване на фонда за
обезщетение при фалити на предприятия, за да получават работниците това, което им се полага.
Приет е ЗИД на Закона за гарантиране на вземанията на работниците - увеличаване на заплатите от
3 на 6 с максимален размер на заплатата 1200 лева.
+ Изработваме регионална политика с осигурени от
държавата средства и проектно финансиране за икономическите региони, особено за изостаналите. Бюджетите на страната да са съобразени с интересите
на най-бедните региони – на Северозападния и на

правителството. Затова ще използвам това представяне да ви запозная и с политическата оценка, която
Изпълнителното бюро предлага на вашето внимание
и как се стигна до нея.
Само допреди няколко дни аз трябваше да представя пред Изпълнителното бюро и пред вас предстоящите задачи на правителството. Ние решихме,
че трябва да се разпишат краткосрочни мерки до
края на юли и респективно на септември. Списъкът
беше от няколко страници с такива мерки като:
предстоящо увеличаване на учителските заплати,
откриване на няколко нови медицински центъра в
страната, осигуряване на допълнителни средства за
стартиращите социални програми, започване на дватри икономически проекта. Очакваше се да бъде
постигнато споразумение с енергоразпределителните
дружества за внасяне на около 180 млн. лв. към
Националната електрическа компания и редица други
мерки. Сега е трудно да говорим дори за дребни
довършителни работи в управлението и се изправяме
пред приключването на мандата му.
Заедно с това ние трябва да направим възможното хората да не забравят каква беше обстановката
в началото на управлението. Надявам се те да не
забравят и това, което беше постигнато по време
на управлението за последната една година, защото
наистина се направи немалко в много области и
редица от тези действия има основание да бъдат
одобрени, а ако има политическа подкрепа, да бъдат
и продължени.
Изпълнението на нашите предизборни ангажименти, както виждате в предварително раздадения ви

“Преглед ....”(виж с. 7), следва буквално това, което
ние обявихме преди малко повече от една година.
В количествен план те включват решаването на
около стотина задачи, разбира се, с различна степен
на тежест и важност, като 21 от тях са вече
изпълнени, на 34 е даден ход и са в процес на
реализация и около 40 остават неосъществени.
Следователно, може да се каже, че за първата
година от управлението по малко повече от половината от поетите от нас ангажименти се работи, като
част от тази работа е довела до постигане на
резултатите, които ние сме обявили или които вече
последователно се изпълняват.
Трябва да обърнем внимание на това, че на
правителството се наложи да работи и по други
въпроси, предизвикани от бежанската вълна от
Близкия изток, от кризата в Украйна и други.
Едновременно с това някои мерки, особено в социалната област, бяха допълнително заложени и
надхвърляха буквално това, което ние самите бяхме
разписали.
Но важни са не само количествените показатели.
Искам да обърна внимание и на качествения анализ
на управлението, който се съдържа в заключението
на прегледа.
Най-важният дефицит обаче, който трябва да
отбележим, не е количествен, а качествен. Част от
действията, които характеризират политиката на
БСП, са необходими за обявената радикална промяна и за икономическото развитие на страната. Тук
се включват няколко, с определени изключения,
които имат по-скоро стабилизационен характер.
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почти цяла Северна България.
В бюджета за 2014 г. чрез публичната инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на
регионите” са осигурени около 500 млн. лева, като
около 300 млн. лева са предназначени за изпълнение
на проекти с регионално и местно значение. Значителна част от тях са насочени към Северозапада.
Освен това се предвижда при кандидатстване с
проекти за европейско финансиране приоритетно да се
отчитат техните потребности.
- Изискваме проверка на големите приватизационни
и концесионни договори, сключени в последните 15
години, с приоритет на тези, към които има най-голям
обществен интерес.
+ Настояваме да се забрани на офшорни компании
да участват в приватизацията/концесиите и да притежават финансови институции и медии.
Приет е специален закон, който е насочен към
решаване на този проблем.
Ангажираме се минималната работна заплата до
края на мандата да достигне 450 лева.
От началото на 2014 г. минималната работна заплата е увеличена от 310 на 340 лева.
Предлагаме замяна на „плоския” данък с прогресивно облагане на доходите на физическите лица.
Започваме да работим за цялостна промяна в
облагането на доходите на физическите лица, за да
въведем през втората половина на мандата семейно
подоходно облагане.
От 2014 г. въвеждаме:
- Нулев данък за доходи в размера на минималната

работна заплата;
- Запазваме 10% ставка за облагане на доходите
над минималната работна заплата до 4500 лева;
- 20% ставка за частта от доходите над 4500 лева.
През 2014 г. се предвижда нулев данък за доходи
от труд в размера на минималната работна заплата.
От началото на 2015 г. с подаване на данъчните
декларации предстои възстановяване на платения данък
от посочената категория лица.
+ Корпоративният данък остава 10%. Заедно с това
предлагаме стимули за запазване и разкриване на
работни места, особено за младежи и хора в предпенсионна възраст, и за инвестиции в районите с
висока безработица.
Направени са промени в Закона за насърчаване
на заетостта и в Закона за корпоративното облагане.
Въведено е цялостно преотстъпване на този данък на
фирми, които инвестират и разкриват работни места
в райони с над 25% безработица.

Останаха нереализирани намеренията за реиндустриализация и създаване на трайна заетост - стартиране на големите енергийни проекти, балансираното развитие на земеделското производство между
отделните отрасли и между големите и малките
стопанства, замяната на плоския с прогресивен
данък чрез въвеждане на семейното подоходно
облагане, прилагането на принципа на обществените
средства в обществени заведения за обществени
нужди, особено в здравеопазването, развитие на
държавата като собственик, инвеститор и регулатор,
доминиране на публичните интереси над корпоративните. Като цяло българските граждани продължават
да очакват социална справедливост и перспектива
за развитието на страната и за собствения си живот.
Националният съвет на БСП днес трябва да
изработи политическа оценка за едногодишното
управление. Формирането след парламентарните
избори през 2013 г. на правителството с подкрепата
на БСП и ДПС бе обосновано от изборните резултати
и от стремежа ни да не се повтори управлението
на ГЕРБ. Поради липса на мнозинство БСП и ДПС,
съответно като втора и трета политическа сила,
както и поради различния идейно-политически профил на двете партии, решиха да излъчат програмноекспертно правителство начело с Пламен Орешарски. В своята програма правителството изцяло или
отчасти включи повечето от обявените от БСП
предизборни ангажименти. Подобри се диалогът между
правителството и парламента, повиши се откритостта
в управлението чрез периодичните отчети за дейността на правителството.

В продължение на месеци през лятото и есента
на 2013 г. правителството и парламентът работиха
в неимоверно тежки политически условия - протести,
парламентарен бойкот от страна на ГЕРБ, липса на
устойчиво мнозинство, а често и на парламентарен
кворум. Опозицията, в лицето на ГЕРБ, се изяви като
деструктивен фактор, чиято главна задача бе не да
представя алтернатива на управлението, а с всички
политически, организационни и процедурни средства
да възпрепятства неговата работа.
Чрез правителството и парламента, особено в
първите месеци на мандата и до края на 2013 г.,
бяха предприети редица социални и стабилизационни
мерки. Правителството допринесе за подобряване на
бизнесклимата. Запази финансовата стабилност на
страната. Постигна се, макар и малък, икономически
растеж. Увеличени бяха редица социални плащания
в подкрепа на майчинството и отглеждането на деца
и др. За първи път се приложиха нови политики като
публичната инвестиционна програма „Растеж и развитие на регионите”. Правителството подготви проекта на споразумение за партньорство между България
и Европейската комисия и новите оперативни програми за новия програмен период.
Правителството се изправи пред допълнителни
тежки проблеми, предизвикани от бежанската вълна
от района на Близкия изток, от развитието на
кризата в Украйна и от спирането на средства по
две от оперативните програми с европейско финансиране.
Правителството постигна определени резултати,
някои от които трябва да бъдат затвърдени и

За ограничаване на монополите
и на енергийния произвол
Въвеждаме по-ниска тарифа за заплащаната
електроенергия за потребление до определен лимит.
Цената на електроенергията е намалена на два
пъти - с 5% и с 1%, а за нощната тарифа - с 10%.
Не е въведена двутарифна цена според количеството
на потреблението.
Предлагаме отмяна на законови норми, приети
от предишното управление, които налагат неконку-
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рентна среда и предоставят монополно положение на
тесен кръг фирми.
- Подготвяме „разбиване” на изкуствените монополи
и предотвратяване на картели - при горивата (чрез полесен достъп до акцизни складове), при лекарствата
(чрез ограничаване на хоризонталната и вертикалната
концентрация на аптеки), в съобщенията, във финансовия сектор и в търговията.
Предлагаме проверка на правомерността на
сключени договори и въвеждане в експлоатация на
възобновяеми енергийни източници през последните
години.
Частично решение на този проблем е постигнато
чрез въвеждане на 20% такса върху ВЕИ.
- Искаме преразглеждане на действащи концесионни договори; запазване на значителен публичен дял
(държавен или общински) в най-важните концесии.
+ Защитаваме кредитополучателите от едностранна промяна на условията по договорите от банките.
Приетите промени в Закона за потребителския
кредит подобряват положението на кредитополучателите с въвеждане на ясни критерии за определяне на
лихвения процент, с ограничаване на възможностите
за въвеждане на допълнителни такси и други.
- Подкрепяме въвеждането на института на „личния
фалит” с цел защита на интересите на гражданите
кредитополучатели.
- Настояваме гражданите да се освободят от заплащане на банкови такси, когато правят преводи към
бюджета, или да могат да заплащат тези такси на
специални каси.
продължени от следващото управление. Само частично и спорадично обаче бяха разкрити наследството
и злоупотребите от предишното управление. Правителството не направи качествен пробив, не стигна
до реализация на обявения от БСП курс на радикални промени в икономическата и социалната политика, въпреки подобренията, не очерта ясна перспектива. Държавата не се превърна в активен
собственик и инвеститор.
След приемането на бюджета, от началото на 2014
г. енергията на правителството намаля. То разчиташе
повече на придобитата инерция. Не се пристъпи към
решаване на по-амбициозни задачи като реални
стъпки за реиндустриализация на страната, промяна
в политиката на подпомагане на земеделските производители, съчетаване на усилията на държавата,
бизнеса и общините за по-бързо икономическо
възстановяване, за засилване социалната роля на
образованието, за повишаване на ефективността на
разходите в здравеопазването и на неговата социална ориентация.
В законодателната дейност повече се разчиташе
на инициативата на парламентарните групи и народни
представители, подкрепящи правителството. Започна
да се чувства по-силно влиянието на корпоративни
и външнополитически фактори. В този период се
засили и влиянието на ДПС върху изпълнителната
власт в политическо и кадрово отношение. Важни,
отличителни за политиката на БСП, задачи не бяха
възприети или последователно провеждани. Поради
това БСП не получи признание от голяма част от
своите привърженици и от мнозинството граждани
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Стимули за отглеждане на деца в семейството
Предлагаме увеличаване на:
+ Обезщетението за отглеждане на дете от еднадо двегодишна възраст до размера на минималната
работна заплата.
Прието през септември 2013 година. Продължава да
действа и през 2014 г.
- Детските добавки - съобразно с възрастта и
ревизиране на
подоходния критерий за тяхното
получаване.
Целевите помощи за първокласници да бъдат в
съответствие с минималната работна заплата.
Увеличаване на средствата от 150 на 250 лева.
Еднократната помощ при раждане с цел стимулиране на отглеждането на три деца.
Стимулиране на отглеждането на второ дете чрез
увеличаване на добавките за него от 35 на 50 лева
- прието с бюджета за 2014 година.
+ Стимулите за отглеждане на деца с увреждания
в семейна среда.
Увеличават се заедно с нарастването на минималната работна заплата (те са 70% от МРЗ).
Подкрепа за възрастните хора
и хората с увреждания
Предлагаме:
Спиране на увеличаването на осигурителния стаж
и възрастта за пенсиониране.
Тази мярка е въведена, но тя ще действа само през
като мандатоносител, но продължава да носи почти
цялата отговорност за резултатите от управлението
на страната.
Правителството не успя да отстои важни национални интереси, особено по отношение на големите
енергийни проекти в рамките на Европейския съюз
и пред партньорите на България. Публичното присъствие и медийната политика на правителството,
доколкото я има, са неубедителни. Тежката загуба
на БСП в изборите за Европейски парламент, съчетана с поведението на ДПС, изчерпва политическия
ресурс на сегашното правителство.
Формулата на програмно-експертно правителство в момента става неприложима. Ние не прехвърляме върху правителството собствените слабости на
БСП и това, с което тя разочарова голяма част от
своите избиратели и симпатизанти, но в създадената
ситуация и при настъпилите промени в процеса на
упражняване на властта се налага БСП да преустанови своята подкрепа за правителството и да се
подготви за предсрочни избори.
Провеждането на предсрочни избори не по-късно
от началото на есента или края на лятото се диктува
от интересите на страната. Това налага ускоряване
на процедурите в парламента за организиране на
избори в най-скоро време.
В предстоящите избори БСП ще се стреми към
постигане на максимален резултат чрез политиката,
която обявихме, която обаче в една своя част остана
неосъществена, и това да излъчим хора, които
достоверно могат да я представляват и да реализират
обявените намерения.
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2014 г.
- Въвеждане на гъвкави условия за пенсиониране
при недостиг на 2 години осигурителен стаж и/или
възраст.
+ Ежегодно осъвременяване на пенсиите в съответствие с инфлацията и ръста на осигурителния
доход.
Отново е въведено т.нар. швейцарско правило - от
средата на 2014 г. предстои актуализиране на пенсиите с 2.7%.
Изплатени са коледни надбавки на повече от 1 млн.
пенсионери с пенсии до прага на бедността (251 лв.).
Изплатени са великденски надбавки на всички пенсионери в зависимост от размера на пенсията.
- Периодично преизчисляване на старите пенсии.
- Минималната пенсия за трудов стаж до края на
мандата плътно да се доближи до прага на бедността.
Работим за разширяване на обхвата на лицата,
които ползват „личен асистент” и „социален асистент”.
За определен период техният брой дори бе намален поради изтичане на старите програми.
+ Промяна на условията за пенсиониране на
военнослужещите и възстановяване на отнетите им
социални права.
Този проблем е решен чрез промяна в Кодекса
за социалното осигуряване и средства в бюджета за
2014 година.
За здравеопазване с грижа за хората
Преориентираме здравната система към предотвратяване и профилактика на социално значимите
заболявания.
В НРД за 2014 г. е предвидено увеличение на
“пътеките” за раждане и отглеждане на новородено
дете, както и тези по програма “Майчино здравеопазване” и профилактичните прегледи на деца.
- Премахваме лимитите за направления при специалист и делегираните бюджети за болниците.
Спешната медицинска помощ да стане наистина
спешна и да остане държавна.
През 2014 г. стартира изграждането на няколко
национални комплекса за спешна медицина.
Улесняваме специализацията на младите лекари.
Въвеждаме финансови стимули за работа в
отдалечени и трудно достъпни райони, както и целеви
субсидии за общинските болници там.
Осигурени са допълнителни средства за болниците
в отдалечени и трудно достъпни райони.
+ Прехвърляме лечението на инфекциозните, психичните и други социалнозначими заболявания, както
и дейностите, свързани с общественото здраве (ваксинации, асистирана репродукция и др.) от Здравната
каса към държавата.
- Необходима е промяна на здравния модел за
засилване ролята на държавата и за промяна на
статуса на болниците като търговски дружества.
- Стремим се към фактическо възстановяване на
поликлиничното обслужване чрез стимулиране на
груповите медицински практики.
- Създаване на фонд за финансиране на здравната
помощ за социално слаби граждани.
+ Настояваме средствата от здравни вноски да
се използват само за здравеопазване.
- Да се разпределят според принципа на равнопоставеност и лоялна конкуренция - договорните

партньори на НЗОК не бива да получават допълнително заплащане от пациентите.
+ Намаляваме отново такса „достъп” за посещение
при лекар за пенсионерите на 1 лев.
- По-голямата част от цената на предписаните
лекарства за хронично болни да се изплаща от
Здравната каса.
- Подрастващите да ползват безплатно или при
ниски такси спортни съоръжения, предоставени от
държавата и общините. Да се повиши издръжката за
спорт на всеки ученик или студент.
Образование за всеобща грамотност
и напредък на нацията
+ Настояваме държавата да осигурява изцяло и
само издръжката в държавните и общинските училища, да подкрепя училищата в малките населени места,
включително с допълнителни субсидии.
Средствата за образование се увеличиха от 3.6%
на 3.8% за една година. Във формулата за разпределение на средства между училищата е въведена
задължителна добавка, която подкрепя малките училища.
- Предприемаме мерки за рязко намаляване на
неграмотните и преждевременно напускащите образователната система, като в училището се осигурява 11
освен обучение, хранене и ученическо облекло; като
създадем и използваме училища „Втори шанс”.
Развиваме професионалното образование съобразно с икономическите и социалните потребности на
страната и регионите.
В парламента е в ход процедура за приемане на
ЗИД на Закона за професионалното образование и 6
обучение.
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- Застъпваме се за издигане на престижа и за
подобряване на социалния статус на българския учител чрез увеличаване на възнагражденията и въвеждане на държавен стандарт за учителския труд.
- Държавната поръчка във висшите училища да се
определя не само от техния капацитет, а главно от
обществените потребности и качеството на обучение.
- Засилване на взаимодействието между висшите
училища и бизнеса чрез стимули за съвместни образователни и изследователски дейности.
- Предлагаме да се намали делът на таксите в
държавните висши училища, заплащани от студентите
- до 1/4 от определената издръжка.
- Поддържаме въвеждането на национални критерии
за заемане на академични длъжности.
- Изискваме публично финансиране на науката и
иновациите, съдействие за високотехнологичните производства.
За подкрепа на земеделското производство
Ангажираме се с:
Държавни помощи за слабите звена в сектора
– производство на плодове и зеленчуци, отглеждане
на животни.
В държавния бюджет за 2014 г. са осигурени
необходимите средства за изплащане на всички нотифицирани държавни помощи. Приети са законодателни промени, които осигуряват предоставянето на
пасища само на животновъди.
- Подкрепа за кооперациите чрез промяна на
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досегашната политика, която привилегирова едрите
земеделци.
- Подпомагане на дребните и средните производители чрез целево финансиране и въвеждане на „таван”
върху субсидиите, плащани на една земеделска фирма.
- Защита на собствениците на земеделска земя,
които да получават минимално гарантирана рента.
- Развитие на преработването на селскостопански
продукти и осигуряване на достъп до пазара на
дребните и средните земеделски производители чрез
инвестиции в общините.
- Създаване на Агенция за земята с цел ефективно
използване на земеделската земя и за предотвратяване на злоупотреби с държавния и поземления фонд.
За чиста природа и природни ресурси
за обществото
Настояваме за:
Незабавно спиране на незаконните и в разрез
с обществения интерес процедури по Черноморското
крайбрежие; въвеждаме постоянно наблюдение и
контрол върху управлението на държавните имоти по
крайбрежието.
Приети са съответни промени в Закона за Черно12 морското крайбрежие.
- Спиране на безогледното изсичане на горите и
възстановяване на горския фонд.
Бързо обявяване на всички утвърдени зони по
“НАТУРА 2000” и за осигуряване на тяхната защита.
+ Отстояване на забраната за проучвания и добив
на шистов газ чрез метода хидравлично разбиване.
6
- Гарантиране на държавния интерес в геоложкото
14 картиране на процеси и богатства в недрата и прилежащата зона на Черно море.
За държава, която принадлежи на народа
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Пристъпи се към т.нар. блиц-контрол за министърпредседателя и неговите заместници, към периодични
отчети на министър-председателя пред НС и подобряване на комуникацията между правителството и парламента.
БСП е за повишаване на способността на
администрацията да работи за гражданите. В нея
вместо “калинки” и корумпирани чиновници, трябва да
работят само компетентни и лоялни към закона служители.
Промените на национално и областно ниво там,
където бяха възможни и необходими, не бяха достатъчни. При това част от назначените лица не
притежават висока компетентност или морални качества за участие в управлението на тези нива.
- Създаване на публичен регистър във всяко ведомство и община за спечелените обществени поръчки и
за предоставяне от държавата/общината на средства.
+ Настояваме за пряк избор на районни кметове
и районни съвети в най-големите градове.
Новият Изборен кодекс предвижда пряк избор на
районите кметове.
- Подкрепяме прекия избор да става на членовете
на Висшия съдебен съвет от съдебната квота с
участието на всички магистрати.
- Предлагаме да се създаде обществен фонд за
финансиране на медиите, когато изпълняват обществени и културни функции. Заставаме срещу медийните
монополи, включително в разпространението на печата и на телевизионните канали.
Активно участие на България в Европейския
съюз съобразно с националните интереси и недопускане на Европа на „две скорости”. Застъпваме се за
запазване и усилване на специалния подход на Европейския съюз към икономически по-слабо развитите
страни и за подкрепата на ЕС за сближаване и
намаляване на различията между европейските региони.
Разделението в Европейския съюз не намалява.
Напротив, по ред причини, включително заради кризата в Украйна, то се увеличава и дава неблагоприятно отражение върху (или в)? България.
Провеждаме външна политика и политика на
сигурност, които отстояват националните интереси,
включително чрез евроатлантическото членство на
страната.
По силата на геополитически и вътрешни причини
България не успя по най-добрия начин да защити
националните си интереси по отношение на големите
енергийни проекти.
Активизираме взаимодействието с българските
общности зад граница.
Възстановяваме позициите на България в многостранното сътрудничество в Югоизточна Европа и
Черноморския регион и активизираме съществуващите инициативи в него.
Република България активизира участието си в
парламентарното измерение на сътрудничеството в
Югоизточна Европа и в другите форми на партньорство
в този регион.

Предприемаме незабавни мерки за овладяване
и ограничаване на престъпността чрез по-голямо
присъствие на полицията „на терен” и взаимодействие
между нея, общинските власти и граждански инициативи.
Подразделения на жандармерията бяха разположени в малки населени места, където криминогенната
обстановка е влошена.
Стартира програма с назначаване на 5 хиляди лица,
ангажирани с наблюдение и охрана в населени места
извън полицейските участъци.
Противодействаме срещу корупцията чрез открито управление, строга дисциплинарна и имуществена
отговорност за допуснати нарушения на закона от
държавни служители; чрез рязко ограничаване на
конфликта на интереси.
В Народното събрание се обсъжда ЗИД на Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси.
Като цяло няма прелом по отношение на противодействието срещу корупцията и начина, по който
функционира властта.
За граждански диалог
+ Предвиждаме да използваме парламентарния
контрол за публичен отчет на министър-председателя
Ние разчитаме на активността на гражданите.
и на Министерския съвет пред Народното събрание и
обществото за изпълнение на правителствената про- Ангажираме се пред тях:
грама.
+ Да проведем форум под мотото „Отговорен пар-
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Наложи се правителството да работи и по други
въпроси, предизвикани от бежанската вълна от Близкия изток, от кризата в Украйна и други. То успя да
подготви страната за навлизане в новия програмен
период на ЕС (2014-2020 г.).
Значителен брой от обявените от БСП предизборни
ангажименти са изпълнени, а други са в процес на
изпълнение. Реализирани са и други допълнителни
мерки, особено в социалната област, които не са
обявени в предизборната платформа на БСП.
Не са малко и задачите, които не са започнали
да се решават или по които не е постигнат видим
напредък. Най-важният дефицит не е количествен, а
качествен - в действията, които характеризират политиката на БСП, необходими за обявената радикална
промяна и за икономическото развитие на страната.
Тук се включват:
- С няколко изключения, които имат по-скоро
стабилизационен характер, останаха нереализирани
намеренията за реиндустриализация и създаване на
трайна заетост;
- Стартиране на големите енергийни проекти: “Южен
поток”, АЕЦ “Белене”, АЕЦ “Козлодуй”;
- Балансирано развитие на земеделското производство - между отделните подотрасли и между големите
и малките стопанства;
- Замяна на плоския с прогресивен данък чрез 13
въвеждане на семейното подоходно облагане;
- Прилагане на принципа “обществените средства
- в обществени заведения - за обществени нужди” за
финансиране на образованието и здравеопазването;
- Развитие на държавата като собственик, инвеститор и регулатор;
Заключение
- Доминиране на публичните интереси над корпо- 6
Още през първите месеци на управлението се ративните.
14
предприеха редица социални и стабилизационни мерки.
(Приет с решение на НС на БСП
Редица от тях бяха развити в държавния бюджет за
от 10 юни 2014 г.)
2014 година.
ламент”, в който с участието на граждански организации да се дискутират приоритетите в работата на
парламента в първите месеци от работата на 42-ото
Народно събрание.
Проведен е през лятото на 2013 година.
По инициатива на БСП е предложена и приета
Декларация на НС за националните приоритети и
задачи на 42-то НС.
Включване на граждански експерти за наблюдение върху дейността на регулаторните органи и държавните и общинските комисии за обществени поръчки.
Предприети са определени действия, но те не са
достатъчни.
Да инициираме извънреден цикъл на диалога
между местната власт и Народното събрание до края
на юни 2013 г. за съгласуване на неотложни действия
за подкрепа на общините.
Проведени са две срещи на ръководството на БСП
с членове на правителството и на кметове на общини,
подкрепени от БСП.
Осъществена е среща на председателя на Народното събрание с ръководството на НСОРБ.
- Да внесем и подкрепим законопроект, който да
свали бариерата за валидност на националните и
местни референдуми.
- Да включим граждански експерти за наблюдение
върху дейността на регулаторните органи и в държавните и общинските комисии за обществени поръчки.
- Да създадем публичен регистър във всяко ведомство и община за спечелените обществени поръчки
и за предоставени от държавата/общината средства.
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ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ
министър председател
на Република България
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Уважаеми г-н Председател, уважаемо ръководство, дами
и господа.
Искам да благодаря на всички вас за подкрепата през
14
тази година. (Продължителни ръкопляскания.) Без нея
нямаше да успея нито аз, нито Кабинетът, нито парламентът. Друг е въпросът какво направихме през тази годи6 на, как го направихме. Аз ще се опитам да нахвърлям някои
14 щрихи върху работата на Кабинета в опит да ви бъда
полезен във вашите анализи, в дискусията и решенията,
които взимате. Без претенции да бъда прекалено систематичен, защото изчаках част от изказванията, за да се
ориентирам кои въпроси да засегна в по-големи детайли.
На първо място, поставиха се въпроси за изпълнение на
Програмата на БСП. Тези въпроси съвпадат по стечение на
обстоятелствата и с годишнината на управлението, и с
подготвения отчет на Кабинета за извършеното в рамките
на тази една година. Струва ми се актуално следното
разминаване. Ние постоянно продължаваме да говорим за
Програмата на БСП, като знаем много ясно, че в управленската програма, макар 80-85 и 90 на сто от мерките в нея
да са от нея, няма пълно покритие. Но това никога не го
обясняваме и никога не акцентираме върху това. И се
фокусираме върху останалите 10 на сто, които не са попаднали в управленската програма или са попаднали в модифициран вид, приемлив и за другия партньор. Според мен
наблягането на това обстоятелство не помага на никого.
Преди няколко месеца, през март т.г., на семинар с
Парламентарната група на БСП направих едно експозе, в
което казах, че аз няма да говоря за успехите си, а ще говоря
само за нерешените въпроси. Но и към днешна дата, макар
не всички вие да сте присъствали на този семинар, тези
нерешени въпроси стоят по същия начин.
Не успяхме да се справим напълно със социалните
ангажименти, въпреки че преразходвахме средства над
възможностите ни. По мое дълбоко убеждение, споделял
съм го и със социалните власти, социалната ни политика
е демодирана и не се усеща от хората. Но ние не успяхме
да я преформулираме и насочим към действително найуязвимите групи. Това е фундаментална бележка. Мисля, че
тя ще се повтаря и в обозримо бъдеще, ако не предприемем
кардинални мерки в тази посока.
Успяхме за тази една година да обърнем икономическите
тенденции. Няма индикатор, който да стои по-зле от средата
на миналата година. Да, много неща ни попречиха да постигнем по-голямо ускоряване.
Спомняте ли си миналата година, когато говорехме за 250
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хиляди работни места, самите ние или част от нас изпитваха
недоверие в тази цифра? Но го приемахме като послание,
което ще се хареса от обществото. Да видим сега, на първата
година, какъв е резултатът. Към днешна дата имаме около 40
хиляди нови работни места в условия на начален етап на
излизане от рецесията. 40 хиляди - цифрата е изведена от
действително разкритите в реалния сектор работни места.
Отчита се това, че активните мерки са по-малко, но въпреки
това безработицата спада. Екстраполирайте 40 хиляди, логично е да екстраполирате прогресивно, а не механично, и ще
видите, че се доближаваме до тази цифра, за която всички
изпитвахме известни съмнения дали ще я постигнем.
Най-голямото изпитание за Кабинета през този период, бе
бежанската вълна. Благодарение на решителните действия,
които предприехме, смея да твърдя, към днешна дата сме се
справили с нея и дори има свободни места в бежанските
центрове. Справили сме се напук на критиките на Европейската комисия и на други външни фактори, защото се водехме
от разбирането, че това е въпрос на националната сигурност,
а не просто въпрос от какъвто и да е друг характер. Затова
бяхме и безкомпромисни.
Допуснахме и много грешки. Сигурно нищо ново няма да
кажа, ако говоря за кадрова политика. Моят прочит обаче е
малко по-различен. Всички допуснахме кадрови грешки. В т.ч.
и с някои назначения, а не само с неназначенията. Споделих
с депутатите, че на много места, особено в приходните
агенции, новите назначения дори намалиха резултатите. Те
са наши кадри. Не сме ги подбрали добре. И аз съм виновен
за това също, не съм изградил подходящи критерии за филтър.
През втората половина от едногодишния мандат до този
момент намалихме интензитета на работа - това също е
колективна грешка. Моята убеденост бе, че страхът от изборите и от непремерени действия няма да ни помогне. Въпреки
това намалихме активността и създадохме впечатление в
обществото в навечерието на изборите за неестествен страх
от каквито и да е действия в Кабинета.
По отношение на Украйна. Аз допуснах разноговорене по
темата. Мисля, че правителството имаше ясна позиция, приемлива според мен за всичките ни партньори - от Европейската комисия до руската страна. Но допуснахме разноговорене. И то също се отрази.
И най-злободневният актуален въпрос от няколко дни.
Имах среща може би преди седмица, може би малко повече,
с председателя на Европейската комисия. Знаех в аванс, за
разлика от вас, естествено, подготвената наказателна процедура срещу страната за “Южен поток”. Тя не закъсня.
Подобен натиск имаме и по други линии. Тезата, която
винаги сме защитавали от средата на миналата година е,
че ние всички подкрепяме изграждането на “Южен поток”
при спазване на европейското законодателство. Впрочем
теза, която се одобрява дори от опозицията. И в този аспект
аз бях в силна позиция, заявявайки я и в Брюксел. Засилих
с един акцент повече това твърдение, като обявих, че в
резултат на запитването на Европейската комисия за нарушени европейски правила, съм разпоредил, в съответствие
с изискванията на Европейската комисия, временно да се
преустанови работата до изясняване на обстоятелствата
дали наистина има отклонение или не. Не искам да влизам
в юридически анализи, не е и моя работа. И затова съм
разпоредил да спрат действията по старта на изграждане
на тръбопровода “Южен поток”, докато текат консултации с
Европейската комисия. Направих го с ясна убеденост, ще го
направя ако е необходимо пак, за да спася страната си от
санкции и щети, надхвърлящи в пъти ползата от “Южен
поток”. Не искам да влизам повече в тази тема.
В обобщение, струва ми се, че всички направихме
грешки. Едва ли има звено в цялостната организация, което
може да каже “другите са виновни, ние не сме”. Резултатите
показват, че някъде сме сбъркали. Колкото по-ясно си
дефинираме грешките, толкова по-добре. Човек трябва да
се учи от грешките. Ако не ги вижда достатъчно ясно, е
осъден да ги повтори отново.
Благодаря ви. (Продължителни ръкопляскания.)
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ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
ЗА УЧАСТИЕТО НА БСП В ИЗБОРИТЕ
ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ – 2014 Г.
Изборите се проведоха в сложна и противоречива
обществено-политическа атмосфера, със засиленото
присъствие на демагогски и популистки похвати за
масова манипулация.
За съжаление в кампанията бе загърбен европейският дебат и се отдаде особено внимание на вътрешнополитическите и междупартийните проблеми и противоречия.
В същото време социално-икономическата обстановка продължава да е много тежка, въпреки усилията
на правителството. Независимо от обявените реформи,
видимите ефекти не са особено осезаеми за гражданите. Това обяснява ръста на политическата апатия,
сравнително ниската избирателна активност и разочарованието на левия избирател.
Продължителните протести и натрупаният негативизъм също повлияха значително върху изборните
нагласи, което намери своя израз в разочарование и
негласуване или в протестен вот по отношение на
управляващите партии и преди всичко спрямо БСП.
Съществена роля и в периода преди изборите
изигра острата конфронтация, противопоставянето и
нетърпимостта между политическите сили. Това засили разочарованието и отхвърлянето на тази политика

Бойко Великов
секретар на НС на БСП

и допълнително разви негативни нагласи по отношение
на политическите сили и техните водещи фигури.
На този фон популистките послания и демагогия
продължават да намират радушен прием сред гражданите и още по-благодатна почва за развитие. Заедно
с това се поднови месианският фактор, както и
илюзията, че чрез радикална смяна на политическия
елит могат да се правят политически чудеса.
Избирателна активност
Независимо от важността на тези избори и от
сериозните опити да бъде разяснено тяхното значение
както в европейски, така и в национален контекст
избирателната активност остана ниска. Тя е сравнима
с тази през 2009 г. - 38.91%. През 2014 г. са гласували
2 361 943 д., а през 2009 г. - 2 601 677 д. Броят на
действителните гласове е 2 239 430, а броят на
недействителните бюлетини е 122 536 срещу само 25
245 бр. през 2009 г. (около 5 пъти повече). От всички 15
недействителни бюлетини сега за КБ са 7760 бр.; за
ГЕРБ - 7633 бр.; за ДПС - 8925 бр.; ББЦ - 4946 бр.;
за РБ - 1086 бр.; за АБВ - 1046 бр.; за Българската
левица - 684 бр. и т.н.
Този въпрос заслужава специално внимание, защото има пряко отношение към изборното законодателство и към технологията на самите избори. Ясно се 6
очертават проблеми, които трябва да намерят своето 14
решение, за да може да се ограничи значимо процентът на недействителните бюлетини.
Резултати

Уважаеми другарки и другари,
Разполагате с Политическия анализ и оценката
за участието на БСП в изборите за Европейския
парламент (виж с. 15). Ще обърна внимание само
на някои акценти от него.
В уводната част ние представяме общественополитическата обстановка в страната и тези най-

Стр. 16

На тези избори БСП претърпя тежка загуба,
което не ни позволи да изпълним набелязаните цели.
Броят на избраните евродепутати остана непроменен,
а по този начин не успяхме да увеличим своя принос
за разширяване групата на ПЕС в Европейския парламент. Резултатите показват:
- за КБ са гласували 424 037 д. (18.94%); за
ГЕРБ - 680 838 д. (30.40%); за ДПС - 386 725 д.
(17.26%); за ББЦ - 238 629 д. (10.66%); за РБ 144 532 д. (6.45%); за АБВ - 90 061 д. (4.02%); за
Българската левица - 11 014 и т.н.
- БСП остана втора политическа сила с 11.46%
разлика.
- останахме водеща политическа сила в 4
области: Монтана - 33.87%; Кюстендил - 32.75%;
Видин - 31.92%; Враца - 24.82% и в 72 общини.
Само в Монтана се наблюдава значително увеличения на абсолютния брой подадени гласове.
- най-слаби резултати показват областите:
Кърджали - 7.32%, Разград -8.94%, Търговище 13.40%, Шумен - 14.29%, Силистра - 14.44%, Бургас
-15.74%, Варна - 15.78%, Благоевград - 16.06%.
- БСП е втора политическа сила в 15 области:
Велико Търново, Ловеч, Перник, Плевен, Пловдивобласт, Русе, Сливен, София-област, Стара Загора,
Ямбол. Също втора политическа сила, но с два пъти

Информационен бюлетин на НС на
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по-ниски резултати в сравнение с ГЕРБ са: Варна,
Габрово, Пловдив-град, София - 23 и София - 25.
- БСП е трета политическа сила в 12 области:
Благоевград, Бургас, Добрич, Кърджали, Пазарджик, Разград, Силистра, Смолян, София - 24,
Търговище, Хасково, Шумен.
- БСП губи традиционните си позиции и категорично отстъпва влиянието си при ромския вот и
сред младежите.

Търговище-минус 27.76% (2314 гласа); Силистра-минус
25.92% (2223 гласа); Добрич-минус 24.54% (3564 гласа); Ловеч-минус 23.22% (2488 гласа); Пловдив-областминус 20.94% (5224 гласа); Русе-минус 20.78% (2775
гласа); Варна-19.57% (5120 гласа); Габрово-минус 18.8%
(1463 гласа); Пловдив-град-минус 18.73% (3796 гласа);
Бургас-минус 18.57% (4582 гласа).

В сравнение с изборите за НС през 2013 г.БСП
отстъпва първо място в 7 области: Велико Търново,
Ловеч, Перник, Плевен, Смолян, Стара Загора, Ямбол.
В сравнение с очакваните резултати, които бяха
в рамките на 80% от постигнатото на парламентарните
избори през 2013 г., не успяхме да постигнем в нито
една област, въпреки заявената готовност за това от
ръководствата на областните партийни съвети:
- Монтана - 90.17%;Кюстендил - 76.83%; Видин
- 70.36%; Благоевград -65.60%; Ямбол - 65.37%.
- Около и под 50% са областите – София 25 44.79%; Русе - 47.95%; Пловдив-град - 49.92%;
София 24 - 49.49%; Ловеч - 50.86%; Габрово 50.38%; Велико Търново - 50.79%.
В сравнение с изборите за Европейски парламент
през 2009 г. в четири области бележим увеличение
на гласовете: в Монтана- с 49.21% (или с повече от
5485 гласа); Благоевград - 21.47% (с 2973 гласа);
Кюстендил - с 12.57%(с 1512 гласа); Перник - с 2.8%.
Всички останали области имат отстъпление от
позициите през 2009 г., като най-фрапиращи са:

В България се задълбочава общата криза на политическото представителство, която сериозно засяга
и БСП. Тежката загуба на тези избори ясно очерта
вътрешнопартийните проблеми, довели до развитието
на кризисни процеси, които намериха израз в резултатите от изборите:
- нарушаване на вътрешнопартийните връзки между
ръководствата на различни нива и редовите членове
на партията;
- недостатъчно активна дейност на част от ръководствата на областно и общинско равнище;
- неумение да се използва значим кадрови потенциал и политически опит на социалисти от различни
поколения. Прояви на пренебрежително и високомерно
отношение към кадри и редови социалисти в партията;
- наблюдават се процеси на отслабване и постепенно изчезване на партийни структури на определени
места;
- рутина и капсулиране на партийни структури както
по отношение на гражданското общество, така и
помежду им;

остри и важни проблеми, пред които бяхме изправени преди тези избори.
Посочваме конкретни данни за избирателната
активност и обръщаме внимание на един въпрос,
който считаме за особено важен - недействителните
бюлетини при този избор, които са 122 536 срещу
25 000 недействителни бюлетини от изборите през
2009 г. Един показател, който е свързан и с
изборното законодателство, и би трябвало да го
имаме предвид, за да не се допуска отново. Дали
сме и конкретна разбивка на тези недействителни
бюлетини.
По отношение на резултатите. Оценката, която
правим в анализа за тежката загуба, която претърпя
БСП, и за невъзможността да разшири своето
влияние и да бъде първа политическа сила е с
конкретни данни, които отразяват броя на получените гласове, отразяват и това къде останахме
водеща политическа сила. За съжаление, само в 4
области - Монтана, Кюстендил, Видин и Враца, като
само в Монтана се наблюдава значително увеличаване на абсолютния брой подадени гласове. Прави
впечатление, че сме втората политическа сила в 15
области, а в 5 области сме втора политическа сила
с двойно по-малък резултат от ГЕРБ. За съжаление,
в 12 от областите сме и трета политическа сила.
Вече губим традиции, които имаме в малките
населени места и в селата. В сравнение с изборите
от 2013 г. губим първо място в седем области.
Направили сме и един паралел с изборите за
Европейски парламент от 2009 г., като тази съпоставка считаме за сравнително обективна.

На следващо място сме очертали вътрешнопартийните проблеми и отношения, които считаме, че
имат отражение върху резултатите от тези избори.
Нарушени са вътрешнопартийни връзки между ръководствата на различни нива от националното през
регионалните до местните. Недостатъчно активна е
дейността на ръководствата на различни равнища.
Не умеем да използваме целият кадрови потенциал,
с който разполагаме. Наблюдаваме процеси на
отслабване и на определени места поетапно изчезване на партийни структури, рутината и капсулирането на партийните структури в хода на кампанията
и т.н..
Тук отбелязваме един съществен, според нас,
въпрос за социално-демографския профил и структурата на нашите избиратели. На базата на екзитпола и на конкретните данни, който получихме, от
някои от социологическите агенции сме се опитали
да обобщим и да представим този профил както по
отношение на гласувалите във възрастта 18 г. - 25
г., 36 г. - 45 г., активната възраст 46 г. - 55 г., така
и по отношение на профила, свързан с образованието.
Отделили сме внимание и на негативната роля
на АБВ в два пункта. Единият е свързан с прякото
гласуване на избиратели за АБВ. Другият са пораженията за БСП, които дойдоха от разочаровани
членове и симпатизанти, които не приеха вътрешнопартийното противопоставяне и противоречията,
разделението през този период.
Специално сме отбелязали още един проблем,
който считаме, че се отрази негативно върху ре-
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- въпреки, че БСП е програмна партия - партия на
идеите и на ценностите, в своята политическа дейност
тя се фокусира изцяло върху прагматиката да постави
в сянка социалистическата кауза;
- на тези избори все по-ясно се открои, че лявото
в България се фрагментизира и не може да се приема
като монопол на БСП. Освен появата на АБВ гласове
получи и Българската левица (независимо от грешките
при гласуването), както и някои комунистически партии, колкото и незначителен да изглежда техният вот.

сувалите с висше, средно и основно образование:
- за БСП са гласували 18.6% от висшистите; 17.9%
от тези със средно образование; 24.5% от тези с
основно образование и 19% от тези с по-ниско от
основното.
За сравнение:
- за ГЕРБ са гласували 33.4% от висшистите и
33.9% от тези със средно образование. 13.2% от тези
с основно образование и 7% от тези с по-ниско от
основното.

Все по-силно се открояват недостатъчно ефективни
мрежи за работа с младите хора и тези в активна
възраст в съвременните условия. БСП не успя да
промени социално-демографския профил на структурата си. Продължава процесът на затваряне на партията
и на сериозно дистанциране на хора в активна
възраст:
- от гласувалите в границата 18-25 години ГЕРБ
заема първото място с дял от 25.4%. Следват: ДПС
с 20.1%, ББЦ с 14.7%, БСП с 11%, РБ със 7.6%
и АБВ с 5.2%.
- от гласувалите в границата 36-45 години ГЕРБ
заема първото място с още по-голям дял – 32.7%.
Следват: ДПС с 15.7%, БСП с 12.9%, ББЦ с 12.5%,
РБ с 8.5% и АБВ с 3.3%.
- от гласувалите в границата 46-55 години ГЕРБ
заема първото място, достигайки своя пиков дял
– 34.4%. Следват: ДПС с 15.3%, БСП с 13.2%, ББЦ
с 10.5%, РБ с 8.4% и АБВ с 4.8%.
Тревожни са и тенденциите по отношение на гла-

Специално внимание заслужава негативната роля
на АБВ.
АБВ получава гласове във всички области на
страната, като най-силна е подкрепата в областите:
Перник-9.79% (3947 гласа) срещу 23.20% (9353 гласа)
за БСП; София (и в трите МИР) – 23-5.64% (8204 гласа)
срещу 18.73% (27237 гласа) за БСП; 25-5.30% (5 764
гласа) срещу 18.01 (19 582 гласа) за БСП; 24-5.19%
(5 715 гласа) срещу 16.72% (18 402 гласа) за БСП;
Плевен - 5.17% (4011 гласа) срещу 22.82% (17 697
гласа) за БСП. Най-слабо е влиянието им в областите:
Кърджали, Разград, Смолян.
Разделението в БСП в резултат на действията на
Георги Първанов и формирането на АБВ определено
се отразиха негативно както на централно, така и на
местно равнище. Проблемът не е само в получените
от АБВ 89 023 гласа, които са резултат на:
- ограничен брой реални привърженици и симпатизанти;
- задкулисни действия с членове на ръководни

зултатите от изборите - кадровата реализация,
сравнително ограниченият брой назначения в отделни области на ангажирани с БСП представители,
забавените процедури и откази на различни нива,
негативно отношение на преобладаващата част от
назначенията на ДПС, запазване на представители
на ГЕРБ във властта по различни поводи и причини,
неясни назначения на различни нива във властта
на представители на други политически сили, свързани с десницата. И назначения, свързани с корпоративни и частни интереси, които предизвикаха
остра реакция сред членове и симпатизанти на
партията. Във връзка с това не можем да не
отбележим, че една част от тези, които получиха
назначения, проявиха пасивност по време на самите
избори.
Отделяме внимание на коалиционната ни политика като причина за загубата на тези избори.
Коалиционната ни политика в Коалиция за България,
свързана с ролята, мястото, позициите и влиянието,
което имат една част от партиите в коалицията. и,
разбира се, отделно внимание сме отделили на
Движението за права и свободи. Опитали сме се
да очертаем и негативното влияние, което отношенията ни с ДПС оказаха върху изборните резултати.
По отношение на политическите и социалноикономическите условия на първо място поставяме
кризата в Украйна и негативното влияние, което тя
и начинът, по който беше представена позицията
и на Националния съвет на БСП, и на правителството, оказаха върху нашите структури и нашите
избиратели.

Има и една част, която отразява отношението
към политиката на правителството като причина за
изборните резултати. Този проблем беше развит
достатъчно подробно в материала, който представи
Янаки Стоилов.
Специален раздел сме отделили на предизборната кампания. Опитахме се да отразим тези позитивни неща, свързани с кампанията, ангажираността, продължителността, активността, многобройните
срещи, но така или иначе има негативни ефекти,
които оказаха влияние върху крайните резултати,
които сме се опитали да очертаем в няколко пункта.
Обръщаме внимание и върху ролята на кметовете, издигнати и подкрепени от БСП в общините
и в населените места. Прави впечатление, че в 33
общини, в които кметовете са наши, ние губим от
ГЕРБ, някъде и с твърде съществена разлика. От
общо 86 червени общини в 53 общини резултатът
на Коалиция за България и БСП е по-висок от този
на ГЕРБ.
Отделяме внимание на един съществен за нас
въпрос - за корпоративния, контролирания и купения
вот. Един въпрос, който става все по-важен от
избори на избори, и по-съществен, имайки предвид
разширяването на тази практика. Отделили сме
внимание и на ромските секции - един кратък
анализ и някои изводи, част от много по-подробния
материал. Бих искал да отбележа специално, че ние
не само не успяхме да се противопоставим и да
се справим с проблема, напротив, бяхме въвлечени
в него с действия, които за съжаление придобиха
и публичност.

Информационен бюлетин на НС на
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ващи грешки;
- несъответствие между реалните политически
позиции и властовите претенции и реализации - агресивна и в не малко случаи некоректна кадрова
политика;
- прояви на корпоративни и частни интереси чрез
властта и позициите на ДПС в нея;
- ограниченията, които ДПС налага по отношение
на възможностите за реализация на социална политика;
- натрапващо се впечатление за подвластност на
БСП по отношение на ДПС както в политическо, така
и в кадрово отношение.
Тези изводи и оценки, както и други действия и
реакции на водещи дейци на ДПС през последните
години, налагат необходимост от преразглеждане на
Явно пролича неудовлетвореност от кадровата утвърдената политическа позиция за ДПС като „страреализация в по-голяма част от областите. Това бе тегически партньор“ на БСП.
предизвикано от:
- сравнително ограничения брой назначения в от- Политически и социално-икономически условия
делни области на ангажирани с БСП представители;
Атмосферата преди изборите бе повлияна и от най- забавени процедури и откази на различни нива
във властта за реализация на кандидати, свързани с значимото външнополитическо събитие – кризата в
Украйна, която е най-острият геополитически сблъсък
БСП;
- негативно отношение към преобладаващата част по оста ЕС-НАТО-Русия за последните десетилетия.
В този контекст умерената позиция на българското
от назначенията на ДПС;
- запазване на представители на ГЕРБ във властта правителство в рамките на европейския дебат не беше
18
по различни причини и с различни мотиви както от ясно комуникирана и не беше възприета от мнозинството избиратели на БСП.
страна на ДПС, така и на наши активисти;
Политическата позиция на НС на БСП, в много по- неясни назначения на различни нива във властта
на представители на други политически сили от дес- голяма степен, отговаряща на очакванията на симпатизантите на левицата, не стигна до местните струкницата -СДС, НДСВ и други;
- назначения, които са свързани с корпоративни и тури и остана неразбрана.
6 частни интереси, предизвикващи остра и негативна
Противоречивите послания, изразявани от представители на БСП от ръководството на партията, прави14 реакция.
телството и Народното събрание, се възприемаха
Поради което не можем да не отбележим пасивност- нееднозначно, противоречиво и в значителна степен
та на една част от тези, които заеха ръководни постове с негативни оценки.
Въпреки че в рамките на активната предизборна
на различни места във властта. Те не се ангажираха
пряко и активно в предизборната кампания и в избор- кампания тези проблеми бяха частично преодолени,
ния ден. Недостатъчно бе и ангажирането по отношение те се отразиха негативно върху мотивацията на част
от избирателите.
на реализацията на кадри на по-ниските нива.
органи, активисти и редови социалисти;
- корпоративен и контролиран вот , в резултат на
създадени контакти и влияния от дългогодишния период на пребиваване във властта от водещите фигури
в АБВ;
- значим финансов ресурс както за кампанията,
така и за директно купуване на гласове;
- двойственост в посланията по отношение на
кризата в Украйна и по отношение на БСП и нейното
ръководство.
Пораженията за БСП дойдоха и от разочаровани
членове и симпатизанти, които не приеха вътрешнопартийните противоречия и невъзможността те да
бъдат преодолени. Разочарованието се изрази в негласуване.

Отражение на коалиционната политика

Съществено значение върху изборните резултати
оказа и политиката на правителството в последните
месеци, която се оценява като колеблива, неубедителна и предизвикваща разочарование в една част от
електората на БСП.
Членовете и симпатизантите на БСП все по-малко
възприемаха правителството като изразител на техните интереси и все по-малко го свързваха с партията
мандатоносител. Явно резултатите от това управление
са под очакванията за по-радикални действия и
провеждане на по-ясно изразена социална политика.
Тя не достига като резултат до една значителна част
от населението на страната.
Избраната формула на кабинета като комбинация от
програмно-експертен и политически се оказа неясна и
неефективна от гледна точка на предизборните ангажименти и отговорността на всеки един министър пред
политическите сили, които подкрепят правителството.

Години наред БСП се превръща в заложник на един
недостатъчно ефективен модел на коалиционна политика. Слабият резултат на тези избори показа съществени дефекти както на ниво КБ, така и при осъществяване на управленския мандат с ДПС.
Във формат КБ основният проблем е неотчитане на
реалното влияние и политически авторитет на коалиционните партньори и гражданската квота. Това сериозно намалява и реалното участие на доказани
специалисти от партията.
Във формата на парламентарно мнозинство, подкрепящо правителството като сериозен проблем се откроиха сложните и противоречиви отношения с нашите
партньори. ДПС продължава да бъде фактор със
значително негативно влияние върху електоралния потенциал на БСП. В този период негативното
влияние е резултат на:
- недостатъчната яснота между партиите, подкреПредизборна кампания
пящи правителството относно провежданите политики
и кадровите решения. Създаде се впечатление за
Предизборната кампания беше разгърната и обхвазадкулисие, безпринципни компромиси и скъпо стру- на цялата страна с голям брой срещи, присъствие в
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медиите, значителен брой прояви с политически характер, наситеност от пропагандни материали във
всички райони на страната.
БСП проведе активна, ангажирана и продължителна
предизборна кампания с активното участие на водача
на листата и по-голямата част от кандидатите за
евродепутати.
Независимо от широкообхватната предизборна
кампания отново се откроиха негативни ефекти,
които оказаха влияние върху крайните резултати:
- БСП не успя да преодолее подценяването на
евроизборите в една значителна част от нашите избиратели, както и проявите на евроскептицизъм, свързан
с резултатите от членството на България в ЕС;
- БСП не успя да излезе от рутинните кампании,
които ангажират главно партийните структури и членове. На много места това се изчерпа с посещение
на партийния лидер, кандидатите и наши активисти в
партийните структури;
- не се създаде чувство за съпричастност и
екипност както от страна на партийния актив, така
и от страна на членската маса;
- въпреки сериозните опити, не успяхме да наложим
достатъчно европейската тема на тези избори и не
можахме да мотивираме дори част от твърдото избирателно тяло;
- липсваше ясно изразена целенасочена и обхватна
младежка кампания, въпреки отделни опити, които
бяха направени;
- недостатъчна бе и кампанията в социалните
мрежи. Спорадични бяха изявите само на отделни
кандидати;
- недостатъчно вплетохме проблемите от дневния
ред на обикновения човек в европейската тематика;
- част от нашите кандидати нямаха необходимия
опит за работа с избирателни и публични прояви. Част
от опитните кандидати имаха спорадични или отказваха ключови медийни прояви. Най-ярък пример е
последния дебат с водещите кандидати от другите
партии;
- практически не се състоя заявената от ръководството кампания „от врата на врата“, с отделни
изключения в някои от регионите.
Специално внимание заслужават резултатите в
общините и населените места с кметове, издигнати
или подкрепени от БСП. Не ни удовлетворява ангажираността и активността на една немалка част от
нашите представители в местната власт. Най-показателно като резултат е, че в 33 общини, управлявани
от представители на БСП, ГЕРБ е с по-висок резултат,
не трябва да се подценява и отрицателната роля на
АБВ като влияние върху част от тези кметове.
- от 86 „червени общини“ в 53 общини резултатът
за КБ е по-висок от този на ГЕРБ. С най-висок
резултат са общините: Болярово - 58.10%, Брегово
-55.87%, Опан - 52.63%, Ружинци - 51.18%; Трекляно - 45.70%; Медковец -45.37%; Сухиндол 44.31%; Правец - 43.35%; Макреш - 42.76%; Роман
-42.69%; Стралджа - 41.93%; Ново село - 41.04%;
Невестино - 40.68% и др.
- в 33 „червени общини“ резултатът за ГЕРБ е
по-висок, отколкото за КБ – Сандански - 14.57%
за БСП срещу 33.84% за ГЕРБ; Куклен - 14.85%
за БСП срещу 25.45% за ГЕРБ; Разград - 17.17%за
БСП срещу 28.27% да ГЕРБ; Разград - 17.17%

срещу 26.13% на ГЕРБ; Асеновград - 17.74% за
БСП срещу 29.42 за ГЕРБ; Троян - 17.97% срещу
34.26% за ГЕРБ; Шумен - 18.61% за БСП срещу
34.68% за ГЕРБ; Пирдоп - 19.30% за БСП срещу
34.56% за ГЕРБ; Гоце Делчев - 19.82% за БСП
срещу 27.26% за ГЕРБ; Ловеч - 21.24% за БСП
срещу 32.68 за ГЕРБ; Сливен - 22.26% за БСП
срещу 33.59 за ГЕРБ; Самоков - 24.63% за БСП
срещу 30.66 за ГЕРБ.
Съществена роля в тези избори изигра корпоративният, контролираният и купен вот. През последните години се разширява практиката за налагане на
корпоративен, контролиран и купен вот под различни
форми и с различни средства. Това води до изкривяване на политическото представителство, необективност на изборите и разочарование в голяма част от
българското общество. Най-сериозни са отклоненията
сред ромите и някои от българомохамеданите. За
съжаление в тези прояви се въвличат все повече
българи под различна форма и с нови средства.
Какво показват ромските секции:
- най-много подадени гласове има за ДПС. В
Столипиново и Пазарджик -пълна доминация на ДПС.
- ББЦ има резултати в почти всички ромски секции,
като в ромските секции в Русе резултатите са найвисоки.
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- АБВ също има, макар и минимален брой гласове
в почти всички ромски секции. Квартал “Христо Ботев”
в София имат най-много гласове от всички партии.
От ромските организации, с които работим, найголям принос и най-добро участие в кампанията има
ПП „Евророма“.
Застъпниците и наблюдателите на повечето от 6
партиите се превърнаха в открит вариант за ангажи- 14
ране с една или друга политическа сила. Все още
недостатъчна е ролята на регионалните структури на
МВР като разграничаване и противодействие от такива прояви.
БСП не успя да се противопостави на явлението
корпоративен и контролиран вот. За съжаление с
някои действия партията бе въвлечена като част от
този вот. Това също води към разочарование и
отблъскване на членове и симпатизанти, които са
съхранили своя морал независимо от трудното положение, в което се намират. Въвличането на структури
на БСП в действия от такъв характер ще продължава
да носи не само разочарование, но и отблъскване на
хора от твърдото ядро на БСП.

Евроизбори 2014 г. имат своето важно значение
както по отношение на представителство в Европейския парламент, така и във вътрешнополитически
план. Резултатите от тези избори ще определят в
значителна степен развитието на политическите процеси в страната и ролята на политическите партии и
новосформираните коалиции в този период.
БСП претърпя тежка загуба, която налага съответните изводи и поуки за излизане от кризисните
процеси, които се наблюдават в партията.
(Приет с решение на НС на БСП
от 10 юни 2014 г.)

Информационен бюлетин на НС на

ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ

От стр. 2
В изпълнение на Решение на НС
на БСП на 16 юни т.г. Изпълнителното бюро обсъди и прие окончателната редакция на Решението на пленума и възложи на областните и
общинските(районните) съвети на
БСП да предприемат организационни мерки за:
- запознаване в най-кратък срок
на членовете на партията с документите и решенията, приети от НС
на БСП на 10 юни 2014 г.;
- изготвяне от областните, общинските (районни) организации на БСП
в срок до 30.06.2014 г. на задълбочен анализ и политическа оценка

ÍÀ

на резултатите от изборите за Европейски парламент и приемане на
конкретни решения за подобряване
на работата на партийните членове
и структури по време на предстоящата предизборна кампания;
- набелязване на действени организационни мерки за подпомагане и
стабилизиране на партийните структури в населените места, където са
получени резултати под средните за
страната за Коалиция за България;
- приемане на конкретни мерки
за преодоляване на разпиляването
на гласове към други леви формации;
- установяване на контакти и привличане за активна работа на дей-
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ци, предани на каузата на БСП,
които през последните години са
останали неангажирани с политическата дейност по места;
- предприемане, при отчитане на
досегашния опит и на спецификата
на населените места, на реални действия по подобряване на предизборната технология, използвана от БСП,
с цел провеждане на по-ефективна
предизборна кампания за предсрочните парламентарни избори.
В този брой на Информационния
бюлетин „Съвременен показател“
поместваме основните материали
от заседанието на НС на БСП,
проведено на 10 юни 2014 г.

ÑËÅÄ

ÅÂÐÎÈÇÁÎÐÈ'2014

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ
№562-ЕП
София, 28.05.2014
ОТНОСНО: Обявяване окончателните резултати от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове
на Европейския парламент от Република България
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 387, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:
². ОБЯВЯВА окончателните резултати от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на
Европейския парламент от Република България, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.

Брой
Брой
Брой
Брой
Брой

на
на
на
на
на

избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК: 6 543 423.
гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци: 2 361 943.
намерените в избирателните кутии бюлетини: 2 361 966.
недействителните гласове: 122 536.
действителните гласове: 2 239 430.

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА СТРАНАТА
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А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции
и независими кандидати за членове на Европейския парламент от
Република България
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК,
вписани в т. 4 на протоколите по чл. 214, ал. 4 от ИК (сумата на
числата по буква „Б“ от протоколите на СИК)

24

6816232

В. Брой на секциите

11881

Г. Брой на секциите, предали протокол

11881

Данни от избирателните списъци
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при
предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на 6543423
СИК)
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под
чертата) на избирателните списъци в изборния ден(сумата от
числата по т. 2 от протоколите на СИК)

56176

3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателните списъци, включително и подписите в
2361943
допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от
протоколите на СИК)
Данни извън избирателните списъци и съдържанието на избирателните
кутии
4. Удостоверения, приложени към избирателните списъци
а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК (сумата от числата по т. 4,
буква „а“ от протоколите на СИК)

8377

Информационен бюлетин на НС на
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б) удостоверения за гласуване на друго място (чл. 240 във връзка с
чл. 34 от ИК) (сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на
СИК)

5880

в) Декларации по чл. 33, ал. 2 от ИК (Приложение № 25 от
изборните книжа) (сумата от числата по т.4 от секционните
протоколи извън страната)

25860

5. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5,
буква „а“ от протоколите на СИК)

4430633

б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата
от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК)

14052

в) брой на недействителните бюлетини по чл. 265, ал. 5 от ИК
(сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК)

107

г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227от ИК (сумата от
числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата
от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК)

22

е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от
числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК)

1459

1773
12045

Съдържание на избирателните кутии

6
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6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата от
числата по т. 6 от протоколите на СИК)

2361966

7. Брой намерени в избирателните кутии недействителни гласове
(бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК)

122536

8. Брой на действителните гласове (сумата от числата по т. 8 от
протоколите на СИК)

2239430

6. Разпределение на действителните гласове по кандидатски листи на
партии, коалиции и независими кандидати според но
мерацията на
бюлетините им:
НедействиРазпределе№
Партия, Коалиция, ИК
Гласове
телни
ние
гласове
1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА

11 014

684

0.492%

2. ПП ГЛАС НАРОДЕН

22 440

416

1.002%

3. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

5 218

262

0.233%

4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

7 989

284

0.357%

6.

Християндемократическа
партия на България

2 964

181

0.132%

8.

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНОПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ

3 000

318

0.134%

10 786

361

0.482%

144 532

1 086

6.454%

9. СИНЬО ЕДИНСТВО
10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК
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ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП

68 376

818

3.053%

7 330

344

0.327%

АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ

90 061

1 046

4.022%

15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

424 037

7 760

18.935%

Инициативен комитет - Виктор
Тенчев Папазов

7 652

393

0.342%

Коалиция КОД - Антония
17. Първанова, Илиана Раева- ОБ,
НДСВ, СДП

20 487

366

0.915%

680 838

7 633

30.402%

12. ПП БАСТА
13.

16.

18. ПП ГЕРБ
19.

Инициативен комитет Евгения Златева Банева

6 188

501

0.276%

21.

СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В
БЪЛГАРИЯ

3 217

285

0.144%

9 318

777

0.416%

7 373

244

0.329%

12 547

294

0.560%

БЪЛГАРИЯ БЕЗ
28. ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕ 238 629
Н

4 946

10.656%

386 725

8 925

17.269%

2 499

240

0.112%

Недействителни гласове за всички листи или за повече от една
листа (празна бюлетина, бюлетина, в която са зачертани
всички листи или е гласувано за повече от една листа)

82 919

25. БКП
26.

Инициативен комитет - Румяна
Вълчева Угърчинска-Винсенти

27. ЗЕЛЕНИТЕ

29.

ДПС - Движение за права и
свободи

Коалиция
30. НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ
ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ)

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЯ мандатите за членове на Европейския парламент от
Република България, както следва:
№

Партия, Коалиция, ИК

Мандати

1.

БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА

0

2.

ПП ГЛАС НАРОДЕН

0

3.

ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

0

4.

ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

0

6.

Християндемократическа партия на България

0

8.

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНА ПАРТИЯ

0

9.

СИНЬО ЕДИНСТВО

0

10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

1

11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ(ПП НФСБ)

0

12. ПП БАСТА

0

13. АБВ - АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ

0

15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

4

Информационен бюлетин на НС на
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16.

Инициативен комитет

0

17.

Коалиция КОД - Антония Първанова, Илиана Раева - ОБ, НДСВ, СДП

0

18.

ПП ГЕРБ

6

19.

Инициативен комитет

0

20.

ПП АТАКА

0

21.

СЪЮЗ НА КОМУНИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

0

25.

БКП

0

26.

Инициативен комитет

0

27.

ЗЕЛЕНИТЕ

0

28.

БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА,ВМРО,ЗНС,ГЕРГЬОВДЕН

2

29.

ДПС - Движение за права и свободи

4

30.

Коалиция НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ НА БЪЛГАРИЯ (НПБ)

0

ІІІ. ОБЯВЯВА разпределението на заявените предпочитания (преференции)
за отделни кандидати по кандидатски листи(не се прилага ).
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РЕШЕНИЕ
№ 575-ЕП
София, 30.05.2014
ОТНОСНО: обявяване на избраните членове на Европейския парламент от Република България
На основание чл. 387, ал. 2 във връзка с чл. 354, т. 6 и 7 от Изборния кодекс и Решение № 562-ЕП от
28 май 2014 г. Централната избирателна комисия
Р Е Ш И:

Обявява за избрани за членове на Европейския парламент от Република България:
1. Ангел Чавдаров Джамбазки, ЕГН ..., от листата на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД,
6 ЗНС, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”
14
2. Андрей Андреев Ковачев, ЕГН ..., от листата на партия „ГЕРБ”
3. Владимир Андреев Уручев, ЕГН ..., от листата на партия „ГЕРБ”
4. Георги Георгиев Пирински, ЕГН ..., от листата на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”
5. Ева Константинова Паунова, ЕГН ..., от листата на партия „ГЕРБ”
6. Емил Йорданов Радев, ЕГН ..., от листата на партия „ГЕРБ”
7. Илияна Малинова Йотова, ЕГН ..., от листата на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”
8. Илхан Ахмет Кючюк, ЕГН ..., от листата на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
9. Искра Димитрова Михайлова-Копарова, ЕГН ..., от листата на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И
СВОБОДИ”
10. Мария Иванова Габриел, ЕГН ..., от листата на партия „ГЕРБ”
11. Момчил Стефанов Неков, ЕГН ..., от листата на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”
12. Неджми Ниязи Али, ЕГН ..., от листата на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
13. Николай Тихомиров Бареков, ЕГН ..., от листата на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД,
ЗНС, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”
14. Светослав Христов Малинов, ЕГН ..., от листата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”
15. Сергей Дмитриевич Станишев, ЕГН ..., от листата на коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”
16. Томислав Пейков Дончев, ЕГН ..., от листата на партия „ГЕРБ”
17. Филиз Хакъева Хюсменова, ЕГН ..., от листата на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”
На избраните членове на Европейския парламент от Република България да се издадат удостоверения.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева (О.М.)
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
ЧЛЕНОВЕ:
Александър Андреев, Георги Баханов, Емануил Христов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Мария Бойкинова, Метин Сюлейманов, Росица Матева, Румяна Сидерова, Румен
Цачев, Таня Цанева
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Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив-град
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София 23
София 24
София 25
София-област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол
Чужбина
ОБЩО

БСП
гл.
16 823
20 089
21 044
15 593
9 939
14 672
6 318
10 958
4 445
13 541
8 225
16 632
14 288
9 353
17 697
16 472
19 726
4 030
10 578
6 354
10 061
8 524
27 237
18 402
19 582
17 561
22 955
6 023
15 607
8 676
11 286
1 346
424 037

%
16,06
15,74
15,78
21,75
31,92
24,82
17,02
19,41
7,34
32,75
19,06
33,87
18,14
23,20
22,82
16,60
21,34
8,94
16,58
14,44
20,75
20,83
18,73
16,72
18,01
24,54
21,70
13,40
18,72
14,29
29,82
5,40
18,93

ГЕРБ
гл.
29 791
43 965
46 275
21 423
7 679
13 334
14 890
14 780
7 047
12 672
12 037
8 449
19 669
12 788
20 516
40 708
29 436
6 480
19 612
9 407
16 138
9 560
54 653
42 528
43 844
22 876
33 745
7 260
23 310
13 761
12 518
9 687
680 838
%
28,44
34,44
34,71
29,88
24,66
22,55
40,11
26,17
11,64
30,65
27,90
17,20
24,97
31,72
26,45
41,03
31,84
14,37
30,75
21,37
33,28
23,36
37,59
38,63
40,33
31,97
31,89
16,15
27,96
22,67
33,07
38,88
30,40

ДПС
гл.
24 962
25 453
17 628
8 076
3 253
11 747
3 515
11 068
42 475
1 695
7 697
8 620
20 815
2 401
8 998
6 856
13 867
27 025
9 134
17 924
5 351
11 866
1 540
1 399
1 770
6 767
14 540
21 974
19 636
23 368
1 330
3 975
386 725
%
23,83
19,94
13,22
11,26
10,48
19,87
9,47
19,60
70,17
4,10
17,84
17,55
26,43
5,96
11,60
6,91
15,00
59,92
14,32
40,72
11,04
28,99
1,06
1,27
1,63
9,46
13,74
48,89
23,55
38,49
3,51
15,95
17,27

ББЦ
гл.
16 094
9 679
13 453
10 128
4 828
7 933
4 697
7 980
2 158
5 245
6 228
6 909
9 086
5 377
11 535
11 291
12 594
2 561
8 559
3 234
6 100
5 446
6 381
6 623
9 495
7 577
12 490
3 177
10 314
4 963
4 410
2 084
238 629
%
15,36
7,58
10,09
14,13
15,51
13,42
12,65
14,13
3,57
12,68
14,44
14,07
11,54
13,34
14,87
11,38
13,62
5,68
13,42
7,35
12,58
13,31
4,39
6,02
8,73
10,59
11,81
7,07
12,37
8,18
11,65
8,36
10,66

РБ
гл.
4 291
5 682
9 742
3 393
1 271
1 759
1 697
2 433
836
1 781
1 704
1 339
3 654
1 954
4 130
8 211
3 957
1 394
4 525
1 779
2 008
1 259
25 781
18 684
11 946
3 541
4 917
1 105
2 332
2 549
1 305
3 573
144 532
%
4,10
4,45
7,31
4,73
4,08
2,98
4,57
4,31
1,38
4,31
3,95
2,73
4,64
4,85
5,33
8,28
4,28
3,09
7,09
4,04
4,14
3,08
17,73
16,97
10,99
4,95
4,65
2,46
2,80
4,20
3,45
14,34
6,45

ИЗБОРИ ЗА ЕП 2014 - РЕЗУЛТАТИ ПО МИР/ОБЛАСТИ
АБВ
гл.
3 198
3 932
6 574
2 916
968
2 223
1 423
2 277
692
1 402
1 836
1 736
2 430
3 947
4 011
3 941
2 704
772
2 733
1 300
1 879
1 063
8 204
5 715
5 764
3 016
4 202
2 056
3 019
1 932
1 360
836
90 061
%
3,05
3,08
4,93
4,07
3,11
3,76
3,83
4,03
1,14
3,39
4,26
3,54
3,09
9,79
5,17
3,97
2,93
1,71
4,29
2,95
3,88
2,60
5,64
5,19
5,30
4,21
3,97
4,57
3,62
3,18
3,59
3,36
4,02

АТАКА
гл.
%
2 199
2,10
2 318
1,80
4 348
3,26
2 501
3,49
1 160
3,73
2 114
3,58
1 314
3,54
1 512
2,68
453
0,75
1 687
4,08
1 544
3,58
1 859
3,79
3 631 461,00
1 266
3,14
3 227
4,16
2 816
2,84
2 332
2,52
551
1,22
2 288
3,59
670
1,52
1 764
3,64
524
1,28
4 380
3,01
3 640
3,31
4 210
3,87
2 435
3,40
3 170
3,00
668
1,49
2 139
2,56
1 320
2,17
1 718
4,54
452
1,81
66 210
2,96

НФСБ
гл.
2 027
10 271
5 498
2 272
582
1 594
1 113
2 302
672
601
1 455
898
1 616
755
2 550
1 798
3 312
895
2 344
1 590
1 910
1 027
2 547
2 242
2 163
2 379
3 711
1 098
2 901
1 693
1 966
594
68 376

Приложение 1

%
1,94
8,05
4,12
3,17
1,87
2,70
3,00
4,08
1,11
1,45
3,37
1,83
2,05
1,87
3,29
1,81
3,58
1,99
3,68
3,61
3,94
2,51
1,75
2,04
1,99
3,24
3,51
2,44
3,48
2,79
5,19
2,41
3,05
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СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ГЛАСОВЕТЕ В РОМСКИТЕ СЕКЦИИ В СТРАНАТА
Област
БЛАГОЕВГРАД
БУРГАС
ВАРНА
В.ТЪРНОВО
ВИДИН
ВРАЦА
ГАБРОВО
ДОБРИЧ
КЪРДЖАЛИ
КЮСТЕНДИЛ
ЛОВЕЧ
МОНТАНА
ПАЗАРДЖИК
ПЕРНИК
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
ПЛОВДИВ ОБЛАСТ
РАЗГРАД
РУСЕ
СИЛИСТРА
СЛИВЕН
СМОЛЯН
СОФИЯ
СОФИЯ-ОБЛ.
СТ.ЗАГОРА
ТЪРГОВИЩЕ
ХАСКОВО
ШУМЕН
ЯМБОЛ

Община
№ на секция
БЛАГОЕВГРАД
ОБЩО
БУРГАС
ОБЩО
ВАРНА
ОБЩО
В.ТЪРНОВО
ОБЩО
ВИДИН
ОБЩО
ВРАЦА
ОБЩО
ГАБРОВО
ОБЩО
ДОБРИЧ
ОБЩО
КЪРДЖАЛИ
ОБЩО
КЮСТЕНДИЛ
ОБЩО
ЛОВЕЧ
ОБЩО
МОНТАНА
ОБЩО
ПАЗАРДЖИК
ОБЩО
ПЕРНИК
ОБЩО
ПЛЕВЕН
ОБЩО
ПЛОВДИВ
ОБЩО
ПЛОВДИВ ОБЛАСТ
ОБЩО
РАЗГРАД
ОБЩО
РУСЕ
ОБЩО
СИЛИСТРА
ОБЩО
СЛИВЕН
ОБЩО
СМОЛЯН
ОБЩО
СОФИЯ
ОБЩО
СОФИЯ-ОБЛ.
ОБЩО
СТ.ЗАГОРА
ОБЩО
ТЪРГОВИЩЕ
ХАСКОВО
ОБЩО
ШУМЕН
ОБЩО
ЯМБОЛ
ОБЩО
ОБЩО ЗА СТРАНАТА:

БСП
1790
616
1888
1692
290
1632
165
1880
79
2462
411
1830
3020
1129
1213
274
2 448
550
458
634
1059
116
746
2792
1530

ГЕРБ
1759
1022
2868
2031
97
912
56
1409
92
1570
841
540
2590
763
884
414
1984
773
436
879
1488
129
680
2562
554

ДПС
1718
2351
6822
3804
861
3 205
350
4 894
589
580
2156
2801
8355
324
4 151
4 209
3 114
4772
1024
3507
713
92
912
1751
3 608

АБВ
181
97
388
218
12
111
8
206
9
145
138
151
371
275
135
27
197
77
76
82
137
21
332
249
69

ББЦ
1350
383
1314
1190
243
772
85
994
45
576
670
836
1749
560
1132
434
1253
328
651
324
683
77
559
732
715

934
1527
255
33 420

826
1399
123
29 681

2 625
4 141
857
74 286

104
193
24
4 033

860
576
171
19 262
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РЕЗУЛТАТИ ЕП 2007, ЕП 2009, ПИ 2013 и ЕП 2014

БСП
ГЕРБ
ДПС
ББЦ
РБ*
АБВ
АТАКА
НФСБ

ЕП 2007
ЕП 2009
гл.
%
гл.
%
21,41
476 619
18,59
414 786
21,68
627 693
24,36
420 001
392 650
20,26
364 197
14,14
------------- ------------- ------------- ------------------------- ------------- 204 817
7,96
------------- ------------- ------------- ------------14,20
308 052
11,96
275 237
------------- ------------- ------------- -------------

ПИ 2013
гл.
%
942 541
26,61
1 081 605
30,54
400 466
11,31
------------- ------------------------- ------------------------- ------------258 481
7,30
131 169
3,70

ЕП 2014
гл.
%
424 037
18,93
680 838
30,40
386 725
17,27
238 629
10,66
144 532
6,45
90 061
4,02
66 210
2,96
68 376
3,05

* За изборите за ЕП 2009 резултатите посочени за РБ са на Синята коалиция

РЕЗУЛТАТИ БСП - СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ЕП 2009/ЕП2014
ЕП 2009

30
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ЕП 2014

гл.

%

13 850
24 671
26 164
16 800
11 007
16 245

12,50
14,53
14,98
18,84
31,63
27,02

16 823
20 089
21 044
15 593
9 939
14 672

16,06
15,74
15,78
21,75
31,92
24,82

7 781
14 522
5 031
12 029

18,26
20,21
7,45
26,22

6 318
10 958
4 445
13 541

17,02
19,41
7,32
32,75

-1 463
-3 564
-586
1 512

-1,24
-0,80
-0,13
6,53

-18,80
-24,54
-11,65
12,57

Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив-град
Пловдив
Разград
Русе
Силистра

10 713
11 147
16 552
9 098

21,93
23,13
18,50
21,09

8 225
16 632
14 288
9 353

19,06
33,87
18,14
23,20

-2 488
5 485
-2 264
255

-2,87
10,74
-0,36
2,11

-23,22
49,21
-13,68
2,80

20 506
20 268

21,19
18,15

17 697
16 472

22,82
16,60

-2 809
-3 796

1,63
-1,55

-13,70
-18,73

24 950
4 928
13 353
8 577

21,50
8,44
15,52
13,75

19 726
4 030
10 578
6 354

21,34
8,94
16,58
14,44

-5 224
-898
-2 775
-2 223

-0,16
0,50
1,06
0,69

-20,94
-18,22
-20,78
-25,92

Сливен
Смолян
София 23
София 24

11 801
10 027
29 313
19 666

20,24
22,41
20,38
17,23

10 061
8 524
27 237
18 402

20,75
20,83
18,73
16,72

-1 740
-1 503
-2 076
-1 264

0,51
-1,58
-1,65
-0,51

-14,74
-14,99
-7,08
-6,43

София 25
София-област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен

20 890
20 113

18,65
26,67

19 582
17 561

18,01
24,54

-1 308
-2 552

-0,64
-2,13

-6,26
-12,69

25 035
8 337
17 017
12 195

21,99
15,00
18,08
16,07

22 955
6 023
15 607
8 676

21,70
13,40
18,72
14,29

-2 080
-2 314
-1 410
-3 519

-0,29
-1,60
0,64
-1,78

-8,31
-27,76
-8,29
-28,86

Ямбол
Чужбина
ОБЩО

12 780
1 252
476 618

26,53
10,15
18,59

11 286
1 346
424 037

29,82
5,39
18,94

-1 494
94
-52 581

3,29
-4,76
0,35

-11,69
7,51
-11,03

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил

ÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ

ÏÎÊÀÇÀÒÅË

гл.

%

Сравнение 2009-2014
увеличение
разлика
спрямо
гл. +/в%
гласовете от
2009 в %
2 973
3,56
21,47
-4 582
1,21
-18,57
-5 120
0,80
-19,57
-1 207
2,91
-7,18
-1 068
0,29
-9,70
-1 573
-2,20
-9,68
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ИЗБОРИ ЗА ЕП 2014 РЕЗУЛТАТИ ЗА АБВ ПО ОБЛАСТИ
В НИЗХОДЯЩ РЕД
БСП
гл.
9 353
27 237
19 582
18 402
17 697
21 044
6 023
10 578
8 225
17 561
15 593
10 958
16 472
22 955
10 061
6 318
14 672
15 607
11 286
16 632
13 541
1 346
8 676
9 939
14 288
20 089
16 823
6 354
19 726
8 524
4 030
4 445

Перник
София 23
София 25
София 24
Плевен
Варна
Търговище
Русе
Ловеч
София-област
Велико Търново
Добрич
Пловдив-град
Стара Загора
Сливен
Габрово
Враца
Хасково
Ямбол
Монтана
Кюстендил
Чужбина
Шумен
Видин
Пазарджик
Бургас
Благоевград
Силистра
Пловдив
Смолян
Разград
Кърджали

АБВ
%
23,20
18,73
18,01
16,72
22,82
15,78
13,40
16,58
19,06
24,54
21,75
19,41
16,60
21,70
20,75
17,02
24,82
18,72
29,82
33,87
32,75
5,40
14,29
31,92
18,14
15,74
16,06
14,44
21,34
20,83
8,94
7,34

гл.
3 947
8 204
5 764
5 715
4 011
6 574
2 056
2 733
1 836
3 016
2 916
2 277
3 941
4 202
1 879
1 423
2 223
3 019
1 360
1 736
1 402
836
1 932
968
2 430
3 932
3 198
1 300
2 704
1 063
772
692

%
9,79
5,64
5,30
5,19
5,17
4,93
4,57
4,29
4,26
4,21
4,07
4,03
3,97
3,97
3,88
3,83
3,76
3,62
3,59
3,54
3,39
3,36
3,18
3,11
3,09
3,08
3,05
2,95
2,93
2,60
1,71
1,14

ЛИСТА
№

ПАРТИЯ

№В
ЛИСТАТА

КАНДИДАТ

1. БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА

1

2. ПП ГЛАС НАРОДЕН

2

3. ПАРТИЯНА ЗЕЛЕНИТЕ

3

4. ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

4

6. ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА
ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ
9. СИНЬО ЕДИНСТВО

6

10. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

10

11. ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
12. ПП БАСТА

11

Маргарита Милева
Милева
Александър
Трифонов Алеков
Диан Тодоров
Пенчев
Александър
Панайотов
Каракачанов
Христо Крумов
Станчев
Николай Любчев
Драгомиров
Сергей Цветанов
Петков
Любомир
Александров Желев
Едуард Кероп
Арсенян
Ивайло Валентинов
Русчев
Момчил Стефанов
Неков
Лъчезар Георгиев
Танев

9

12

13. АБВ-АЛТЕРНАТИВА ЗА
БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ
15. КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

13

17. Коалиция КОД-Антония
Първанова, Илиана Раева

17

15

ПРЕФЕРЕНЦИИ ПРЕФЕРЕНЦИИ
БРОЙ
ПРОЦЕНТ
2204

20.01

1760

7.84

529

10.13

921

11.52

256

8.63

736

6.82

5376

3.72

6663

9.74

784

10.68

7321

8.13

33704

7.94

1492

7.24

СПРАВКА ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНОТО
ГЛАСУВАНЕ В ЛИСТАТА НА КБ
Ц

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Име
Момчил Неков
Сергей Станишев
Георги Пирински
Илияна Йотова
Петър Курумбашев
Александър Симов
Андрей Пантев
Достена Лаверн
Евгени Кирилов
Светлина Йолчева
Ия Гурбалова
Николай Тишев
Пламен Чернев
Катя Колева
Наталия Стоянова
Николай Джагаров
Стоян Ташков

Преференция в %
8,05
6,61
2,99
2,94
2,10
1,15
0,97
0,78
0,60
0,45
0,37
0,36
0,27
0,24
0,25
0,16
0,10

Преференция в брой
гласове
34 124
28 039
12692
12452
8892
4887
4097
3314
2551
1914
1573
1538
1166
1025
1075
663
407
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