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9 ПЪРВИ МАЙ – ДЕН НА ТРУДА!
ПЪРВИ МАЙ – ДЕН НА ГНЕВА!
9 ПРЕД 48-ия КОНГРЕС НА БСП
9 ОБЕДИНЕНИЕ НА ЛЕВИТЕ СОЦИАЛИСТИ
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9 МЛАДЕЖКО ОБЕДИНЕНИЕ

ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ

ÑÚÂÅÒ

ÍÀ

ÁÑÏ

ПОСЛЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ
СЪВЕТ НА БСП ПРЕДИ 48$ия КОНГРЕС НА БСП
На 4 май 2012 г. се проведе Тридесет и четвъртото заседание на Националния съвет на БСП. То бе ръководено
от секретаря на НС на БСП Евгений
Узунов и премина при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Отчет за дейността на Националния съвет на БСП за периода между 47ия и 48-ия конгрес на партията.
Докладва: ЕВГЕНИЙ УЗУНОВ
2. Отчет за дейността на ПГКБ за
периода между двата конгреса.
Докладва: АНГЕЛ НАЙДЕНОВ
3. Проект на апел на 48-ия конгрес
на партията „Предстоящите избори - по
волята на гражданите”.
Докладва: МИХАИЛ МИКОВ
4. Проекти на регламент, ориентировъчна програма, ръководство и работни органи на 48-ия конгрес на партията.
Докладва: ЕВГЕНИЙ УЗУНОВ
5. Разни.
В дискусията при приемането на
ред и по всяка една от точките
2 дневния
в него взеха участие другарите: Румен
Петков, Кристиан Вигенин, Бойко Великов, Георги Пирински, Красимир
Кръстанов, Михаил Миков, Любен Корнезов, Младен Червеняков, Кирил Добрев, Тодор Модев, Янаки Стоилов, Христофор Христов, Драгомир Стойнев,
05 Петър Мутафчиев, Петър Колев, Мил12 ко Недялков, Захари Георгиев, Ивелин
Николов и др.
НС на БСП прие представените от
Евгений Узунов и Ангел Найденов отчети за дейността на НС на БСП и на
ПГКБ, от Михаил Миков - проект за апел
на НС на БСП по повод на изборите
през 2013 г., и от Евгений Узунов -
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проекти на регламент, ориентировъчна
програма, ръководство и работни органи
на 48-ия конгрес на партията. По предложение на Кристиан Вигенин бе приет
и отчетът на депутатите на БСП в Европейския парламент.
В рамките на точка „Разни“ по повод
на предложение на Румен Петков да
отпадне от дневния ред т. 4 поради това,
че не са завършили всички общински
отчетно-изборни конференции, което не
бе прието, Евгений Узунов информира
за хода и резултатите към момента от
отчетно-изборната кампания в партията.
Бойко Великов информира за резултатите от работата на формираната по
решение на НС на БСП работна група
на НС на БСП за проверка на отчетноизборната кампания в общинската организация на БСП в Добрич. НС на БСП
подкрепи неговото предложение отчетно-изборната конференция в Добрич да
се проведе на 12 вместо на 7 май, както
преди това бе решено.
Ненко Темелков информира членовете на НС на БСП за резултатите от
работата на работната група на Съвета
по предложенията за промени в Устава
на БСП. Подкрепен бе изводът на комисията на делегатите на 48-ия конгрес на

БСП да бъде предложено точката, отнасяща се до промени в устава, да отпадне
от дневния ред на заседанието на конгреса на 19 и 20 май т.г., а на тези
промени да бъде посветено специално
следващо заседание на конгреса.
Евгений Узунов запозна членовете
на НС на БСП с направеното до момента
и предстоящите задачи по организирането на подписка с искането за насрочване на референдум за съдбата на АЕЦ
„Белене“ и бъдещето на ядрената енергетика в България. Той информира участниците в заседанието за постъпилата
до председателя на НС на БСП Сергей
Станишев молба от Меглена Иванова
Плугчиева-Александрова, в която се
заявява, че в изпълнение на Закона за
дипломатическата служба, желае да
бъде замразено членството й в Българската социалистическа партия, както и
да бъде освободена като член на Националния съвет на партията, считано от 2
май 2012 г., поради предстоящото й
назначение за извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Конфедерация Швейцария.
В края на заседанието думата взе
председателят на НС на БСП Сергей
Станишев, който заяви:

Уважаеми другарки и другари,
Искам в края на това последно, за този състав на Националния съвет на
партията, заседание съвсем човешки, по другарски, да отправя думи на
благодарност към всеки от членовете на Националния съвет. Това са четири
години от живота на партията и четири години от живота на всеки един
от нас. Четири години, които бяха много трудни. Защото Националният съвет
на БСП беше формиран в края на нашето управление и трябваше да подготви
нашата платформа, листите и много други неща за изборите за Европейския
парламент, а веднага след това и за национален парламент. Преживяхме заедно
и няколко заседания на конгреса на партията - много трудни, бурни, с немалко
дискусии.
Затова искам да благодаря на всеки член на Националния съвет на БСП
за неговите усилия, за позициите, които е заемал. Никой от нас не е съвършен,
всеки е допускал със сигурност грешки, и аз в това число, но вярвам, че
огромното мнозинство от нас сме се водили от интересите на партията и
от желанието тя да бъде по-силна. Всеки е натрупал и немалко опит,
впечатления, разочарования. Ако някого съм засегнал волю или неволю, искам
да се извиня за това.
Искам да пожелая на всички нас в следващите седмици и в двата дни на
предстоящия конгрес да се водим от интересите на БСП. Всеки има своите
виждания, предпочитания, но да не забравяме за голямата задача, която стои
пред партията. Конгресът има основна цел - да направи първа стъпка към това
БСП да се утвърди като реална алтернатива на ГЕРБ. Да преодолеем нашите
слабости, трудности, които са налице - и политически, и организационни, и
личностни, и всякакви други, за да можем да вървим към изборите в добра
кондиция. Огромна е нашата отговорност пред страната, пред нашите
членове, пред хората, които гласуваха и имат доверие на БСП. Но и пред тези,
които не ни харесват. Защото вярвам, че всеки един от нас осъзнава много
ясно вредността на тази власт, на този модел на управление, на това
правителство, на това мнозинство и щетите, които те нанасят ежедневно
на страната и на нейната перспектива.
Искам действително това пожелание да бъде водещо в нашите дискусии
преди и след конгреса и да пожелая на всеки един от вас, огромното мнозинство
сте делегати, номинирани за Националния съвет, успех в един честен избор
по волята на делегатите на конгреса. И разбира се, здраве, щастие във вашите
семейства и успехи за БСП! Това е най-важното!
Благодаря ви!
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ПЪРВИ МАЙ $ ДЕН НА ТРУДА!
ПЪРВИ МАЙ $ ДЕН НА ГНЕВА!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
председател на НС на БСП
СЛОВО НА ПЪРВОМАЙСКИЯ ПРОТЕСТЕН МИТИНГ В СОФИЯ
Скъпи приятели,
Уважаеми другарки и другари,
Дами и господа,
Честит Първи май! Честит празник! Честит Ден на
гнева на трудовите хора в България срещу едно
арогантно, нахално и некомпетентно дясно правителство, което ние символично преди малко изпратихме по
живо по здраво нагоре - да си ходят! Оставка!
Скъпи, приятели, Първи май е особен ден за всеки
човек, който държи на достойнството си, за всеки
човек, който вярва в справедливостта, за всеки човек,
който гради своето виждане за света на основата на
солидарността. Този празник е символ на хората на
труда. Това е изстрадан ден в продължение на десетки
години - вече близо 120 години Първи май е символ
и на гнева, и на надеждата. Защото левицата винаги
е оптимистична. Защото трудът е благороден, защото
трудът създава, той съзидава, той дава именно надежда, от която всички имаме нужда.
През тази година Първи май е израз на нашия гняв,
на нашето отрицание на правителството на Бойко
Борисов, на ГЕРБ, на тази власт, която ежедневно гази
и демокрация, гази и трудови права, мачка икономиката, унижава хората системно. Ние казваме НЕ на
ГЕРБ, НЕ на правителството на Бойко Борисов! Оставка!
Скъпи приятели, питам се, какво достойнство има
един човек без работа, без бъдеще, без доходи, без
възможност да помогне на своите родители, без да
може да даде на децата си това, което те заслужават?
За какво става дума? Няма достойнство.
Скъпи приятели, питам - за каква справедливост
може да говорим, когато правителството замрази и
пенсии, и социално подпомагане, и доходи на хората,
заплати и което разсипва ежедневно държавността? Не
може да става дума за това.
Скъпи приятели, имаме власт, която системно изгражда един авторитарен режим, режим, който иска да
властва чрез репресия, чрез беззаконие, чрез произвол. Ние казваме „Не” на това!
Уважаеми другарки и другари, вие чухте различни
хора с различна съдба, с различни проблеми, но те
са много близки по своето същество. Вече три години
имаме власт, която не иска да чуе хората, която
системно унижава хората на труда. Тук стана дума за
споразумението АКТА - споразумение, което иска да
отнеме свободата на младите хора в интернет. Искам
да ви кажа - европейските социалисти няма да допуснат
то да мине през Европейския парламент. Не на АКТА!
Николай от ОЦК - Кърджали разказа как г-н Борисов
се е отнесъл към проблемите на хората, на работниците
в ОЦК. Как - с подаяния, с милостиня, с настояване
да са му благодарни, да му се кланят за 320 лв., които
са дадени като социална помощ, вместо заплатите,
които са изработени. В страната има около 500
предприятия, където не се плащат заплати. И аз питам,
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къде е държавата? Няма я! Държавата прави само пиар
и показни ходове. И защо се чудим, че бизнесът не
плаща заплати на работниците? Кой започна? ГЕРБ!
ГЕРБ спря да плаща за свършена работа. ГЕРБ
създаде непредсказуема държава, която всеки ден си 05
мени акъла, която днес казва едно, а утре прави 12
обратното. Тази власт е некомпетентна и злонамерена.
Тя трябва да си ходи. Оставка!
Уважаеми другарки и другари, нашата партия устоя
на огромен натиск, на очерняне, на опит да ни изолират,
да ни сложат в ъгъла, да ни смачкат. Оцеляхме и отново
сме тук, на площада, отново празнуваме Първи май.
Ние трябва да бъдем силни не само с нашите позиции,
но и с нашите действия. Преди няколко седмици ГЕРБ
и министър-председателят Бойко Борисов сложиха преграда пред единствения мега индустриален и високотехнологичен проект, който България е правила през
последните 22 години. Става дума за АЕЦ „Белене”.
Това правителство не може и не желае да защитава
национални интереси! Това правителство обслужва
вътрешни икономически интереси и обслужва външни
политически интереси. Това е антинационална власт,
която трябва да си ходи! Оставка!
“Белене” не е само един проект, ние знаем, че той
е икономически нужен и изгоден и за енергетиката,
и за хората, защото от него зависи каква цена ще
плаща всеки българин в бъдеще за тока - дали цената
ще бъде поносима, или ще бъде по-висока от пенсиите,
от заплатите. Щом ГЕРБ и другите партии, които
подкрепиха това решение, са готови да поемат този
кръст, да го кажат на своите избиратели и да си поемат
отговорността. Ние това не го искаме! Ние няма да
приемем начина, по който беше взето решението за
“Белене”. Той е скандален, той игнорира българските
граждани. Затова ние, българските социалисти, партиите от Коалиция за България, много хора извън
левицата, просто български патриоти и български граж-
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дани - искаме едно нещо, което е правилно, което е
справедливо, което е достойно за България - да има
референдум. Нека за първи път от началото на прехода
българите да кажат информирано и свободно - искат
ли развитие на ядрената енергетика чрез изграждане
на втора българска атомна електроцентрала на площадка Белене или не. Искате ли референдум? Референдум!
Призовавам всички вас и призовавам всички българи, които държат на своите права - да сложат подпис
под призива, да свикаме референдум, за три месеца
да съберем 500 000 подписа и да принудим властта
да чуе гласа на българските граждани, да им натрием
носа, защото са арогантни, защото не искат да чуват
хората, а искат само да ги мачкат и да ги командват.
Скъпи приятели, както знаете, БСП винаги е била
партия, свързана с европейското ляво движение. Румен
Овчаров каза - да, започва лява вълна в Европа. За
последните пет месеца имаме вече четвърти нов
министър-председател социалист в ЕС. На 6 май очакваме победата на Франсоа Оланд на президентските
избори във Франция. Това събитие ще промени много
неща в Европа, то ще даде възможност лявата,
социалистическа алтернатива и в Европа, и в България
да получи ново самочувствие, да получи нови възможности да направим промяната в Европа и в нашата
страна. Нека пожелаем успех и победа на Франсоа
Оланд, на кандидата на социалистите за президент на
Франция.
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Скъпи приятели, трябва да знаем, че ни очаква дълъг
и тежък път през следващата година, срещу един
опонент, който е готов на всичко, за да задържи своята
власт. Защото им трябва време да заличат следите от
своето управление, от корупцията, от злоупотребата с
власт, трябва им възможност да продължат да разграждат държавата и да управляват в интерес на своите
олигархични кръгове.
Ние имаме дълг пред българските граждани. Няма
кой друг, освен БСП, да спре ГЕРБ, да спре Бойко
Борисов и ние ще го направим. Защото в противен
случай България няма бъдеще. България ще затъне още
по-дълбоко, безвъзвратно и безнадеждно в сегашната
безизходица, в кризата, която е икономическа, социална, политическа и морална.
На 19 и 20 май, на нашия Конгрес, ние сме длъжни
да направим първата крачка към победа на парламентарните избори - с ясна политика, с ясни ангажименти
и послания към българските граждани за промяна. За
промяна в България, за връщането на държавата на
хората, за възстановяване на солидарността, за възстановяване на справедливостта и за това българите да
имат перспектива. Защото левицата е оптимистична и
вярва в по-доброто бъдеще за всеки един човек в
нашата страна, в Европа, в света.
Победа!
На добър път, кураж!
Победа!

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОВОД НА 1 МАЙ
НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ
Драгомир Стойнев
народен представител
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В навечерието сме на официалното отбелязване на
1 май - Ден на труда и на международната работническа солидарност, който от 126 години поставя
въпросите на трудещите се и техните права в центъра
на международната общественост. Денят на труда и
международната работническа солидарност официално
се чества в България от 1939 г.
През 1920 г. България се присъединява към семейството на Международната организация на труда и по
един категоричен начин демонстрира своята решимост
за действия за повече социална справедливост, за
социална защита, за достоен труд и достойно заплащане и се нарежда сред първите десет държави,
ратифицирали най-много конвенции на Международната организация на труда.
Днес, 92 години от присъединяването ни към ценностите и философията на Международната организация на труда, 73 години от първото официално отбелязване на 1 май и пет години от присъединяването
на България към семейството на държавите в Европейския съюз, споделящ принципите на солидарността
и социалната справедливост, в навечерието на празника на трудещите се, на тези, които със своя труд
са допринесли и допринасят за изграждане на нашата
страна, поводите за празнуване не са много!
Днес в резултат на действията и на бездействието
на българското правителство повече от 380 хиляди
души са загубили своята работа и са без препитание,
а други 230 хиляди са извън пазара на труда и не
търсят работа, защото не вярват, че държавата може
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да им помогне да си намерят достойна работа. Това
са лицата, които са загубили надеждата си за достоен
труд! За повече от 610 хиляди души в трудоспособна възраст държавата не предлага алтернативи за
заетост. Те и техните семейства са лишени от препитание и от възможности за достоен живот и развитие!
Официалната статистика безпристрастно разкрива, че най-големият провал на днешното управле-
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ние е именно политиката на пазара на труда!
България е сред страните в Европейския съюз с найбърз темп на спад на заетостта и най-бърз темп на
увеличаване на безработицата! Само за две години са
загубени 304 хиляди работни места! Това е без
прецедент в новата история на България! Само за две
години загубените работни места за млади хора са
61 хиляди, а за хората между 25 и 34 години
закритите работни места са 104 хиляди!
Негативни са и промените за работните места за
работниците над 55-годишна възраст - 32 хиляди
загубени работни места, на фона на изключително
стръмното увеличение на пенсионната възраст, която
изпреварва значително увеличението на средната
продължителност на живота. В близките години пенсионната възраст за мъжете ще се увеличи с 2 години,
а продължителността на живот едва с 9 месеца!
Пенсионната възраст за жените ще се увеличи с 3
години, а продължителността на живота с 1 година и
3 месеца!
Това са данните на националната статистика! И те
не са повод за злорадство, а повод за сериозна
загриженост, каквато не се забелязва в управляващите!
В България трудът не носи достойно заплащане!
Липсата на реални алтернативи за заетост, възможности за професионално развитие и най-ниските доходи в целия Европейски съюз са причина 200 000
души да планират в най-скоро време да напуснат
държавата. Още по-тревожно е, че 90 на сто от
напускащите са младежи - това са бъдещите инженери, лекари, научни работници! Това са резултатите
от съвсем наскоро обявено изследване на Българската
академия на науките.
Безпрецедентен е спадът в доходите на хората,
а правителството замрази всички доходи! Миналата
година преди местните избори бе увеличена минималната работна заплата. Тази година, в навечерието на
парламентарните избори, тя ще се увеличи още
веднъж! Но без принципи, без механизъм за нейното
определяне, без да се компенсира драстичният спад
на покупателната й способност.
В ход е стратегия за „сатанизиране“ на държавните
служители, като тя се използва за ограничаване на
техните доходи, премахване на редица елементи,
които формират заплатата им. Премахнаха се редица
отпуски, а други се намалиха драстично. Намалиха се
и доходите на работещите в сектор „Сигурност“. И
всичко това като първа стъпка за ограничаване на
социалните и трудовите права на работещите. Икономиите днес обричат работещите на ниски пенсии в
бъдеще!
Официалната статистика е безмилостна - бедните
в България са 21 на сто от населението, а други
50 на сто са застрашени да изпаднат в бедност!
България е на първо място в Европейския съюз по
показателя бедност сред младежите, бедност сред
работниците в предпенсионна възраст, бедност сред
пенсионерите и най-много работещи бедни! 63 на сто
от хората срещат затруднения за посрещане на
битовите си разходи, а 58 на сто не могат да си
купуват храна и стоки от първа необходимост!
Днес в европейска България хиляди работници
не получават работните си заплати! Значителен е
броят на хората, чийто заплати се бавят повече от
година. Правителството не може да се справи с този
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проблем! Липсва политическа воля за предприемането
на по-строги мерки, но има воля за PR-акции с
краткотраен ефект. Типичен пример е проблемът с
неплащането на заплатите на миньорите от Мадан вместо да се предприемат всички действия за
изплащане на задълженията към работниците и да се
предотвратят бъдещи злоупотреби, те получиха подаяния от държавата - еднократни социални помощи,
нещо, което работниците не са искали! Те си искаха
заплатите. Те искат само заработените си заплати! И
това се отнася не само за Мадан, Кърджали, Марицаизток и Ерма, а за стотици хиляди души, които
изпитват последствията на разтворения над техните работодатели „чадър“ от държавата и нейните
институции.
Управляващите направиха и редица други реверанси към едрия бизнес - намалиха многократно санкциите за нарушаване на трудовото и социалното законодателство, с което на практика то не се прилага.
Криза е, а официалната позиция на управляващите е:
По-добре сива икономика, отколкото никаква!
Ето защо бих искал да се обърна към Вас, всички
народни представители, с апел да проявим повече
мъдрост, да осъзнаем взаимната си отговорност, да
предпочетем консенсуса пред конфликта, за да изберем най-правилните и необходимите решения, с които:
5
Да върнем надеждата на работещите, че имат
право на достоен труд и достойно заплащане!
Да върнем надеждата на младите, че могат и
трябва да се реализират в собствената си страна,
при своите семейства, роднини и приятели!
Да върнем надеждата на възрастните, че ще
създадем условия за техния достоен живот, а за 05
тези, които могат и желаят да предадат своя опит 12
- допълнителни възможности за реализация!
Да върнем надеждата за един по-добър начин
на живот в България!
Да върнем надеждата, че можем и трябва да
успеем!
В навечерието на 1 май Коалиция за България
поздравява всички трудещи се и тези, които са дали
своя принос за развитието на нашата родина. Да им
пожелаем крепко здраве, щастие, много споделени
хубави моменти и удовлетвореност от резултатите,
които постигат!
27 април 2012 г.
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ОТВОРЕНО ПИСМО
НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ
ДО ЕВРОПЕЙСКОТО СИНДИКАЛНО ДВИЖЕНИЕ
Скъпи колеги,

Ние в ПЕС започнахме кампания към всички европейски институции и държави-членки за създаване на
гаранции за заетост на младежите в цяла Европа като
конкретно и прагматично решение за младежката
безработица. Идеята, базираща се на социалистическите мерки в Австрия и Финландия, ще обхване
всички младежи, безработни повече от 4 месеца след
завършването, и ще им предостави работа, обучение
или допълнително образование. Нашият план отчита
важността на подпомагане на младите хора в преход
и показва, че помощта за младите ще се отрази
положително върху обществото.

Първи май е важен ден за нашето движение.
Европейските социалисти, социалдемократи и прогресивни демократи всяка година се присъединяват към
движението на трудещите се, за да честват Международния ден на труда. За всеки от нас този ден има
специално значение, защото олицетворява не само
нашата борба, съществуваща още от зараждането на
нашето движение, за достойни стандарти и условия
на труд, за равни права за всички, за уважение и
достойно отношение към труда, но олицетворява нашата
надежда и решителност да продължим да водим тази
борба. За мен тази надежда има също така и лично
Една от основните ни цели през 2012 г. е превръизражение заради това, че дъщеря ми, Дария, е щането на този план в реалност и настояването за
родена на този ден миналата година.
съответното законодателство в Европейския съюз и
на национално ниво. Цяла година ПЕС, заедно с
Из цяла Европа честваме Първи май заедно, младежката ни организация ЕКОСИ, ще провеждаме
6 защото солидарността е обща черта на всички наши кампания за това. Лозунгът за нашата кампания е
борби. Всички сме единни в тази борба, печелим и „Твоето бъдеще е моето бъдеще”. Тази проста
губим заедно и въпреки това днес европейските фраза изразява обещанието, което се намира в сърцеконсерватори безсърдечно използват ескалиращата вината на проблема: младежката безработица се
криза като възможност да ни разделят, да ни про- отразява върху цялото общество, задушава растежа
тивопоставят един срещу друг, все едно един вид и дърпа всички нас надолу. Затова ние ви обещаваме:
работа е по-стойностен от друг, все едно правата на няма да ви предадем. Гаранционните мерки са нов
05 един работник са по-важни от правата на друг. Най- социален договор между държавата и младите хора.
12 просто казано, е пълна противоположност на това,
Приветствам неотдавнашното съобщение на нашия
което Първи май представлява за нас: равенството и
солидарността винаги са били в сърцето на нашата комисар Ласло Андор „Към възстановяване и създаване на работни места“. Фактът, че Комисията е
борба.
започнала да разбира, че безработицата не може да
Да кажем, че живеем в трудни времена, ще е бъде преодоляна без създаване на нови работни
подценяване. Размерът на кризата може да изглежда места, че растежът е невъзможен без подобряване на
твърде голям; вече трайно живеем с нейните социални качеството на работа и настояването да се въведат
последици. Покачването на безработицата и в частност минимални заплати из целия Европейски съюз, са
на младежката такава, както и повишаването на важни стъпки напред. Без подсигуряването с конкребедността и социалното изключване са трагедии, които тен закон на този анализ и увеличаването на растежа
са не само резултат от кризата, но и я задълбочават. и стратегията за инвестиране предложението на
Това е унищожително доказателство за провала на Комисията би имало слаб ефект върху връщането на
консервативния отговор за кризата. Най-тъжното е, че работа на 24.5 милиона души.
всичко това можеше да бъде избегнато. Ние, Партията
За две години консервативна политика на строги
на европейските социалисти, заедно с европейското
синдикално движение предупредихме за това в нача- икономии ни доведе до положението, в което се
лото на кризата. Ние спорихме, че освен ако не бъде намираме днес. Още от началото на кризата ние
представен адекватен план за възстановяването на апелираме за мерки за насърчаване на растежа и
Европа, прекият резултат ще бъде масова безрабо- работните места като стратегия за излизане на Европа
тица с всичките й социални последици. Оказахме се от кризата. След като години отказват дори да
прави. Тъжното е, че можехме да минем и без тази произнесат думата „растеж”, консерватори и либерали
победа, тъй като тя не променя абсолютно нищо за най-после виждат проблема. Сега обаче ние трябва
милиони хора по Европа, които искат да работят. заедно да сме двойно повече бдителни, тъй като е
Затова трябва да продължим да се борим за алтер- абсолютно ясно, че тяхната представа за растеж е
нативния изход от кризата, базиращ се на растеж и пряко противоположна на нашата. Те смятат, че може
отново да постигнем икономически растеж чрез наинвестиции.
маляване на заплатите, увеличаване на работното
За да се справим с кризата, откриването на нови време и пренебрегване на правата на служителите.
работни места, подобряването на качеството на работа Напълно противоположни са нашите прогресивни преди заздравяването на растежа трябва да са също ложения, основаващи се на устойчив модел за инветолкова важни, колкото и балансирането на бюджета. стиране и насърчаване на растежа, създаване на
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работни места, подобряване на образованието и
уменията на работниците, защита на качествените
работи и социалните стандарти, предоставящи възможност за преодоляване на кризата. Искрено вярвам, че
лява победа на президентските избори във Франция
ще разчупи идеологическите предразсъдъци и безизходното положение, създадено от Саркози и Меркел
в последните години и че ще създаде нова динамика
в Европейския съвет, насочена към растежа и работните места.
Не бих могъл да ви пиша на Първи май, без да
адресирам едно обезпокояващо развитие, с което
знам, че сте наясно. Пакетът на Комисията, касаещ
командироването на работници, приет на 21-ви март,
е твърде незадоволителен. Той няма да премахне
тревожните последствия от предишни решения на
Съда на Европейските общности, в частност по делата
Викинг, Лавал и Люксембург. Ако предложенията
бъдат приети в сегашния им вид, социалният дъмпинг
ще продължи да се легализира от законодателството
на Европейския съюз и правото на икономическите
свободи ще продължи да доминира над гарантирането
на социалните права, залегнали в Хартата за основни
права като правото на колективно действие. Поради
тази причина трябва да отхвърлим предложенията в
сегашната им формулировка. Нуждата от адекватно
гарантиране на социалните права и непревръщането
им във второстепенни пред маркетинговите интереси
беше явна още преди кризата. Ние подкрепяме ис-
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кането на ЕКП към Договорите да се приеме социален
протокол за прогрес, както и за ревизия на директивата за командироване на работници, което беше
ангажимент, поет от председателя на ЕК Барозо пред
ПЕС и Групата на социалистите и демократите в
Европейския парламент, още преди преизбирането му
през 2009. Аз ще се срещна с г-н Барозо след две
седмици и лично ще изразя пред него тези сериозни
тревоги.
Днес имаме нужда от възраждането на социална
Европа, за която преди се е говорело много, но която
често се пренебрегва в последните години до степента,
в която Европа изглежда по-скоро като източник на
санкции, отколкото като защитник на социални права
и радетел за социален прогрес. Това трябва да се
промени. Ако не, европейският проект ще бъде фатално подкопан. Трябва да работим заедно, за да
спрем тези тревожни развития в Европа и да предоставим истински алтернативи. Очаквам с нетърпение
да продължим нашата обща борба за Европа, която
поставя на преден план честността, равенството и
солидарността.
1 май 2012
Искрено ваш
Сергей Станишев
председател на ПЕС
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ОБЕДИНЕНИЕ НА ЛЕВИТЕ СОЦИАЛИСТИ
В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
БСП да се раздели със социаллиберализма и дясната социалдемокрация. За това настоя народният представител Янаки Стоилов
в словото си пред Отчетно-изборната конференция на Обединението
на левите социалисти в БСП, проведена на 8 април. Той беше
преизбран единодушно за лидер на Лявото крило в партията. Мотото
на форума, състоял се в салона на столичното кино „Одеон“, беше
„Лява политика и лидерски амбиции“.
Не е достатъчно БСП да се премести наляво, а да приеме
решителен курс към радикален ляв реформизъм, който ще превърне
БСП от капиталистическа в социалистическа левица, обобщи
идеята си Стоилов. Според него радикалният ляв реформизъм
включва възстановяване на автентичните леви ценности, борба за
преодоляване на бедността и експлоатацията, освобождаване на
здравеопазването и образованието от комерсиализация и др. Стоилов
подчерта, че основните ангажименти трябва да бъдат за увеличаване на заетостта и свързване на икономическата с регионалната и демографската политика.
Не съм обладан от лидерски претенции, но имам политически
амбиции, обобщи за себе си Стоилов и остави отворен въпроса дали
ще бъде кандидат за председател на БСП на предстоящия през май
конгрес. Не се обявявам като най-подходящия за председател на БСП,
но смятам, че най-убедено и последователно съм отстоявал левия 9
характер на партията, отбеляза той. Лидерът на Лявото крило
посочи, че не се кандидатира сам за председател на БСП, а е
номиниран от социалисти на редица партийни конференции. Неговите
наблюдения обаче показват, че досега отчетно-изборната кампания
минава под знака на дилемата Станишев или Първанов.
Не заставам на позицията двама се карат - третият печели,
въпреки че много хора ми отреждат ролята на реалния, а не на 05
подставения трети, за мен решаваща е политиката, която ще 12
предложи БСП, коментира Стоилов.
Лидерът на левите социалисти видя и символика във факта, че
конгресът на БСП ще е след Великден. Но той не е празничен обяд,
на който претендентите за лидерство сред окуражителните възгласи на техните клакьори ще си чукат яйцата, за да излъчат найсилния бияч, не скри тревогата си лидерът на Лявото крило. По
думите му, при такъв развой който и да победи, победена ще се
окаже БСП.
„В този момент начело на европейските социалисти е председателят на БСП, в негово лице БСП може да има важна роля за
развитието на европейската и на българската социалистическа
левица, а България - по-добри позиции в ЕС. Но преди да постигне
това в Брюксел, Станишев трябва да го започне в София“, добави
Стоилов.
На конференцията беше избрана нова Координационна комисия на
Обединението на левите социалисти в състав: Александър Лилов,
Александър Симов, Атанас Пъдев, Димитър Георгиев, Димитър Генчев, Донка Михайлова, Евгений Белий, Емил Костадинов, проф. Искра
Баева, Калин Първанов, Костадин Арнаудов, Мариян Карагьозов,
Николай Николов, Николай Петев, Павел Писарев, Панталей Пачов,
Петър Начев, Тодор Канев, Юлия Стаматова.
В комисията присъстват няколко ярки представители на БСП
в местната власт: кметът на община Троян Донка Михайлова,
председателят на Общинския съвет в Павел баня Атанас Пъдев
и лидерът на групата на социалистите в Общинския съвет в
Благоевград Емил Костадинов. Сред новите лица са: Костадин
Арнаудов – председател на клуб „Лява идентичност“ в Пловдив,
Евгений Белий – зам.-председател на РС на БСП в „Красна поляна“,
популярният журналист и блогър Александър Симов. Най-младият
член на ръководството е 25-годишният юрист и бакалавър по
близкоизточни изследвания Мариян Карагьозов.
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ЛЯВА ПОЛИТИКА И ЛИДЕРСКИ ПРЕТЕНЦИИ
Янаки Стоилов
ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКЛАД ПРЕД ОТЧЕТНО$ИЗБОРНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ОБЕДИНЕНИЕТО НА ЛЕВИТЕ СОЦИАЛИСТИ,
ПРОВЕДЕНА НА 8 АПРИЛ 2012 Г.
Днес е Цветница – светъл християнски празник. Вашето присъствие
тук и сега сами по себе си е „осанна”,
но не за лидерски претенции, а за
пролетния полъх на възможното социалистическо възраждане. От нас и
особено от цялата БСП зависи дали
левите идеи и лявата политика ще
получат нов импулс и ще станат
близки на стотици хиляди и милиони
български граждани. Нашите идеи са
били обругавани и разпъвани многократно, но на най-тежки изпитания те
са подлагани от собственото си неверие, изкористяване и отстъпление.
Днес отбелязваме Международния ден на ромите или ако искате по
нашенски – на циганите. Съвремен10 ното значение на този ден се отнася
към тежката социална участ на голяма част от ромите не само в
България. В мнозинството си това са
хора, които не се нуждаят от семинари и други програми със съмните05 лен ефект, а от действени мерки за
12 пълноценна социална реализация и
интеграция.
Нашият конгрес е скоро след Великден. Но той не
е празничен обяд, на който претендентите за лидерство
сред окуражителните възгласи на своите клакьори ще
си чукат яйцата, за да излъчат най-силния бияч. Искам
да предупредя: при такъв развой, който и да победи,
победена ще се окаже БСП.
СИТУАЦИЯТА В СТРАНАТА И В БСП
На третата година от парламентарните избори илюзиите намаляват, но техният персонален носител все
още остава. ГЕРБ спечели парламентарните избори с
очакването за възмездие и справедливост. Бойко Борисов изживя своите превъплъщения – от очаквания
отмъстител, през „строител” до спасител – на изпадналите в бедствено положение и на безпаричните работници. Тук е мястото да заявим нашата солидарност с
миньорите от Мадан, с металурзите от Кърджали и с
всички други работници, които се намират в подобно
положение.
В действителност авторитарното управление се
превърна в най-ярко изражение на олигархичната власт.
Власт на монополи и картели, която изсмуква доходите
на гражданите и допълнително изтощава икономиката.
Тази власт действа под външен натиск и рискува да
провали най-важните национални проекти, както става
с АЕЦ „Белене”. Тя безогледно използва властта, за да
манипулира общественото мнение и за да контролира
вота на значителни групи избиратели. Призовавам ви
активно да се включим в подписката, която ще започне
срещу решението на парламента за спиране на проекта
за нова атомна централа в Белене.
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България продължава да е найбедната страна в Европейския съюз.
42% от българите са заплашени от
бедност. Отпадащите от училище
младежи са над 20%. Особено тревожно е бързото повишаване на безработицата и високите й стойности
сред младите хора. България е сред
страните с голямо неравенство. На
всичко отгоре се оказва, че сме в
десятката на най-нещастните нации,
редом с най-изостанали африкански
държави.
БСП изживя политическия стрес
и излезе от политическата изолация
след загубата на парламентарните
избори. Въпреки това тя не е преодоляла изцяло електоралната стагнация. Причините за това са няколко.
Ръководствата на партията не развиха критичния потенциал на иначе
вярната оценка за причините, довели
до тежката изборна загуба. Не се
направиха значителни промени в
кадровото представителство на БСП.
Тя все още не е оповестила конкретни ангажименти пред българските
граждани.
След президентските и местните избори БСП остава
единствената партия, която може да се противопостави
на политиката на ГЕРБ. Но тя има да се доказва като
бъдеща управленска и особено като обществена алтернатива.
Задачата не е само да сменим ГЕРБ във властта.
Българският преход е със съкрушителни последици –
икономически, социални, културни, демографски и морални. Той създаде нови проблеми – деиндустриализация, погром върху земеделието, угнетяваща бедност,
потискащо неравенство, брутална престъпност и безнаказана корупция, унизителна външна зависимост. Не е
ли признак на изчерпване на установения модел фактът,
че само 5% от българите смятат сегашната икономическа политика за удачна.
Ще го кажа направо: партия като БСП, която постоянно участва в политиката и е била в управлението, не
може да спечели убедително изборите, ако не постави
точно тези проблеми на конгреса и пред обществото.
Тя не може да оправдае присъствието си във властта,
ако не започне да решава посочените проблеми.
В тази обстановка множество групи в българското
общество са недоволни и искат промяна, но те не виждат
изявени фактори на промяната. В БСП избуяват лидерски амбиции, които водят до сблъсък между основните
претенденти.
Това са причините, поради които, въпреки намаляващата подкрепа за ГЕРБ, изходът от следващите
парламентарни избори не е определен.
Пред БСП стоят за решаване идейни, политически,
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коалиционни и организационни проблеми. Но за разлика
от Георги Първанов не смятам, че на преден план са
организационно-уставните и коалиционните въпроси. Те
са важни, дори някои от неговите предложения са
приемливи, но нашето внимание трябва да се насочи
главно към политиката, защото само тя може да
отговори на въпросите, които интересуват българските
граждани. Досегашните реплики между настоящия и
бившия председател на партията, които до неотдавна
бяха на политически близки позиции, показват предимно
личностни и тактически различия – за последиците от
промените в избирателната система, за бъдещите партньори на БСП, за организацията на самата партия. Зад
тези въпроси като че ли се крият немаловажни различия
и други фактори, но те не допринасят особено за
изясняване на лявата природа на БСП и за нейните
актуални задачи.
Засега отчетно-изборната кампания преминава под
знака на дилемата Станишев или Първанов. Аз не
заставам на позицията „двама се карат, третият печели”,
въпреки че много хора ми отреждат ролята на реалния,
а не на подставения трети. За мен решаваща е
политиката, която ще предложи БСП.
Като член на досегашното ръководство аз съм
отчасти отговорен за състоянието на БСП и за изработването на нашата политика. Днешната ни конференция трябва да направи принос във формиране на лявата
социалистическа политика.
НАШИТЕ ИДЕИ И НАШАТА ПОЛИТИКА
Повече от четвърт век в света доминира неолиберализмът. Той доведе до системна криза на финансовия
капитализъм. Ситуацията у нас се утежнява от намалената икономическа активност, от критичното намаляване на финансовия резерв, от рекордната бедност в
Европейския съюз.
Печелившите дейности – чрез приватизацията и
концесиите – се намират в частни ръце, а губещите –
в държавата. Ние сме против цената на кризата да бъде
платена само от и без това ощетените хора на труда.
Дълбоката финансова, икономическа, социална и политическа криза в света и в Европа постави левите
партии и ПЕС като цяло пред въпроса за тяхната
идентичност. Този въпрос със същата сила стои и пред
БСП. Това изисква БСП преди всичко да се раздели
със социаллиберализма и дясната социалдемокрация. На
инициаторите на този курс в България трябва кажа, че
вече не е достатъчно „БСП да се премести наляво”, а
да поеме решителен курс – към радикален ляв
реформизъм.
Този курс ще превърне БСП от капиталистическа в
социалистическа левица. Не става дума за връщане към
отминалия държавен социализъм, а за социализма на
ХХI век. Пътят към него преминава през радикалния ляв
реформизъм. Той включва:
– Възстановяване на автентичните леви ценности
– взаимна обусловеност на свободата и равенството,
борба за преодоляване на бедността и експлоатацията;
– Социализиране на финансовата система в интерес
на гражданите и на производителите;
– Освобождаване на здравеопазването и образованието от комерсиализация;
– Отговорна децентрализация – споделени ангажименти на централната и местната власт за решаване на
икономическите и социалните проблеми на териториалните общности;
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– Изграждане на социална Европа чрез политика на
сближаване и ограничаване на неравенствата в рамките
на ЕС;
– Провеждане на последователна политика на мир,
ненасилие, международно сътрудничество и солидарност.
Левицата е призвана да защити демокрацията. Да я
защити не само от нейните политически противници, а
от капитализма, който я роди, но който вече я убива.
Тази защита налага да национализираме политиката в
интерес на гражданите и да я комунализираме – в
интерес на местните общности. Колкото по-бързо, толкова по-добре.
Основната обществена група, към която ние се
обръщаме, е трудовата класа. Това са преди всичко
хората на наемния труд – работещите, бъдещите работници, т.е. учещите, безработните и пенсионерите. Това
са хората от свободните професии, тези, които упражняват малък и среден бизнес.
Основните ни противници са експлоатацията, неравенството, бедността и корупцията.
Основните ни цели са постигане на висока заетост,
добри доходи и социална сигурност.
Основните пътища за тяхното постигане са повече
регулиране и контрол върху финансовия капитал и
финансовите пазари, върху цените на кредитите, на
лекарствата, на горивата и на други важни стоки.
11
Основният принцип за изразходване на обществените
средства за социални цели е: обществените пари – за
обществени нужди в обществени институции. По този
принцип трябва да се устроят образователната и здравната система.
Основната задача и заедно с това средство за
реализация на нашата политика е активната социална 05
12
държава и нейните европейски проекции.
Основните изисквания към нас са поемане на ясни
ангажименти, политическа последователност.
НАШИТЕ АНГАЖИМЕНТИ
Главната ни задача е да повишим заетостта
Създаването на заетост изисква развитие на икономиката – чрез нови и съществуващи индустриални
производства и инфраструктурни обекти. Създаването на
такава заетост е път за повишаване на доходите.
Фирмите трябва да бъдат стимулирани да откриват
и запазват работни места. Нещо повече, данъчният и
осигурителният режим трябва да зависи от това каква
заетост създават и къде се извършва тяхната дейност.
По този начин икономическата политика може да се
свърже с регионалната и демографската. Конкретно –
размерът на корпоративния данък да бъде различен в
районите и общините с безработица значително повисока от средната за страната.
По подобен начин могат да се обвържат бизнесът и
образованието и да се подпомогне създаването на
търсените от икономиката специалисти. Иначе ще
продължава съществуващото разминаване между икономически потребности и придобито образование – в
момента около 70% от завършилите висше образование
не работят по придобитата специалност.
Необходимо е правителството да приеме национална
инвестиционна програма, осигурена от национален инвестиционен фонд. Към финансиране на този фонд трябва
да бъдат привлечени банкови капитали. Важен елемент
в посочения механизъм е дейността на Българската
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банка за развитие. Нейната кредитна дейност е ориентир
за коректно банкиране – срещу спекулата и дъмпинга
на кредитния пазар.
Предлагаме субсидиите в земеделието да се използват като силен регулативен механизъм на държавната
политика в отрасъла. Тя включва: насочване на субсидиите към нуждаещите се за сметка на най-едрите
стопанства, изравняване на българските производители
с тези от останалите страни на ЕС и отчитане на
разходите в различните видове земеделско производство.
Държавата и общините да съдействат за създаване
на тържища и други форми за търговия със земеделски
продукти и за тяхното преработване. В тази дейност
място трябва да намерят и кооперациите. Управлението
на държавния поземлен фонд да става по начин, който
да влияе положително на структурата на земеделското
производство и да отговаря на интересите на дребните
и средните производители.
Застрашителното нарастване на неграмотността и на
младежката безработица изискват от държавата и общините да намерят форми за образователна и трудова
интеграция, особено на ромското население. Тези форми
трябва да се основават на съчетаването между права
и задължения на гражданите, между влагането на
средства и получаването на изгоди. Трябва да е ясно,
че няма пряк път от гетото към социалната интеграция.
Достигането до нея преминава през специфични политики и институции.

Доходи и финансова политика
Ние сме за категорично сбогуване с плоския данък
и преминаване към опростено прогресивно облагане.
05 Основната данъчна ставка да остане на сегашното ниво.
12 Най-ниските доходи да бъдат освободени от облагане.
Заможните – тези, които получават над 70–80 хиляди
лева годишно, да се облагат с 15–20%.
Заедно с това трябва да се въведе допълнително
облагане за богатите. Доходът, който надхвърля 300–350
хиляди лева годишно, трябва да се облага с данък поне
два пъти по-висок от завишената данъчна ставка. Лицата
и семействата, чието имущество надхвърля един милион
лева, също трябва да заплащат повече.
Ние сме за „размразяване” на заплатите и пенсиите.
Още от първата бюджетна година на следващото управление да се повишат минималната заплата и пенсия.
Техният размер да бъде съобразен с реалния праг на
бедността. Да се извършва годишна актуализация на
заплатите в бюджетната сфера и на пенсиите в съответствие с инфлацията и нарастването на производителността, респективно на осигурителния доход.
До края на следващия управленски мандат делът на
средствата за заплати и пенсии в БВП трябва да
достигне поне 40%, а за още четири години – до 45%.
Това ще означава приблизително изравняване на труда
и капитала в разпределянето на създадената стойност.
Ние сме за увеличаване на размера на помощите за
отглеждане на деца, като от това подпомагане се
ползват семействата с ниски и средни доходи. Стимулиращата политика да се увеличава до достигане до три
деца и след това да се прекратява. Тя да бъде поставена
в още по-голяма степен в зависимост от отговорното
родителство.
Ние поддържаме ново разбиране за характера на
парите, с които оперират търговските банки. В поголямата си част това не са техни собствени пари, а
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такива, привлечени от гражданите, от фирмите и от
държавата. Тя е предоставила правото за управление
на тези пари, срещу което трябва да гарантира, че те
ще работят в интерес на гражданите и на реалната
икономика.
С оглед на това разбиране ние се застъпихме за
освобождаване на гражданите от заплащане на банкови
такси за плащания към бюджета. Продължаваме да
настояваме за установяване на задължителни правила,
по които държавните ведомства и дружествата с преобладаващо държавно участие избират обслужващите ги
банки. Поддържаме в определянето на лихвите по
потребителските кредити да има променлива, но обективна величина, каквато е базовият лихвен процент –
определян от междубанковия пазар и обявяван от
националната банка, а не от кредитора.
Централната банка трябва да действа не като представител на търговските банки, а в защита на обществените и държавните интереси в банковата сфера. Това
в най-голяма степен се отнася за банковия надзор.
В крайна сметка държавата чрез гаранционния фонд
поема риска за дейността на банките. От тази гледна
точка е оправдано да се потърсят форми за повишаване
на отговорността на управителните и надзорните органи
на банките.
Противодействие срещу корупцията
Все по-голямото срастване между икономическа,
медийна и политическа власт задълбочава корупцията.
Не е случайно, че всяко управление през годините на
прехода има своите корупционни схеми и скандали.
Който и да подхване определен корупционен случай,
скоро след това се оказва, че в него съпричастност имат
лица и кръгове, близки и до тези, които са го повдигнали.
Пълно изясняване обикновено липсва, както обикновено
липсва политическа и юридическа отговорност. Новите
корупционни скандали потушават старите, а корупцията
си продължава.
Необходимо е да се уточнят правилата, по които се
определят възнагражденията на политическите лица и на
висшите държавни служители. Това, както и публичността на източниците на техните доходи, са важни средства
срещу забогатяването от властта.
Действието на Закона за отнемане на незаконно
придобито имущество е оправдано, ако в него се
създадат повече обективни предпоставки за започване
на производството. Такава категория са кредитните
милионери и тези, които са им отпуснали кредитите.
Образование, наука и култура
Ние сме за пълна бюджетна издръжка на средното
образование в държавните и общинските училища. Не
приемаме държавните средни училища да бъдат само
в областта на спорта и културата. Необходимо е
засилване на професионалното образование и специализацията в горните класове.
Предлагаме значително понижаване на таксите в
държавните висши училища – от сегашните до две трети
на не повече от една четвърт от издръжката по
съответната специалност. От тях да могат да се освобождават както най-добрите студенти, така и тези с найниски доходи.
Въвеждане на възможности за обвързване на образованието и професионалната реализация – чрез стимули за работодатели, които наемат определени специалисти, и за тези, които отиват да работят по дефицитни

ÏÐÅÄ

48-Èß

ÊÎÍÃÐÅÑ

специалности или в непривлекателни райони.
Бъдещото национално развитие е тясно свързано с
развитието на науката и технологичния процес през
ХХIвек. Да се запазят националните научни институции
и да се стимулират университетите, които развиват
солидни научни изследвания. Да се създадат условия
способните млади и утвърдени специалисти да намират
научна реализация в страната. Да се въведат финансовоикономически стимули, които да привлекат бизнеса към
финансиране на науката, технологиите и иновациите.
Ние сме за нова културна политика, насочена към
развитие на духовността, интелекта и морала на българската нация. За запазване и утвърждаване на българската национална идентичност като неотменима част от
културните традиции в Европа и в света. Ние сме за
силна държавна подкрепа на културните институции. На
основата на модерните технологии да се впишем в
културния диалог и в духовния обмен между цивилизациите.
Здравеопазване
Убедени сме, че опазването на здравето започва със
създаването на здравословна среда на живот – без
големи замърсявания на околната среда, без увреждащи
организма съставки в храните и без опасни електромагнитни излъчвания.
Споделяме разбирането, че профилактиката е найдобрата медицинска превенция за здравето.
Искаме стимулиране, което да доведе до масово
прилагане на груповите медицински практики в доболничната помощ. Така ще се възприемат и възстановят
най-добрите елементи от поликлиничната система.
Покриване на малките населени места с медицинско
обслужване. За целта лекарят, който получава такава
практика, трябва да обслужва цялото население.
Развитие на спешната медицинска помощ, особено
в местата с ниска концентрация на болници и в
труднодостъпни райони. Подобряване на нейното оборудване, на комуникацията и на положението на работещите
в нея.
Освен национална и областни здравни карти, да се
приемат и регионални здравни карти. На регионално ниво
трябва да се осигурят достъпно и качествено здравеопазване – възможността всеки пациент да получи
всичко необходимо за неговото лечение.
Ние се застъпваме за преобразуване на болниците
от търговски дружества в юридически лица със специфичен статут на лечебни заведения.
Ние сме за ефективно държавно регулиране и контрол
при ценообразуването и поръчките на лекарства и
медицински изделия, които да ограничат спекулативните
цени и ощетяването на пациентите. Ние сме за реално
ограничаване на вертикалната и хоризонталната концентрация в търговията с лекарства. Като част от тази
система виждаме разкриването на аптеки в малки
общини и на повече денонощни аптеки.
Европейска и регионална политика
В сегашното си състояние и при днешните проблеми
ЕС е в голямо изпитание. Той повече не може да бъде
привлекателен като съюз на големи корпорации, на
голяма бюрокрация и на финансови ограничения. Ние сме
за европейски съюз, който води към социална Европа,
т.е. към растеж, висока заетост, високи доходи и
социална сигурност. Ние сме против ЕС на две скорости
и за усилване на политиките за сближаване и хармо-
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низиране. Ние сме за координирани политики не само
в областта на финансите, а и в социалната област. За
нас засилването на европейския съюз не означава
отслабване на националната държава.
В рамките на ЕС и на отделните държави трябва да
продължи развитието на регионалната политика. Цели
райони ускорено се обезлюдяват, разграбват и са на
път да се превърнат в социална пустиня. България остро
се нуждае от национална регионална политика за найизостаналите си райони, какъвто е Северозападът.
Ние поддържаме позицията си за установяване на
минимални социални стандарти за българските общини.
За тяхното постигане трябва да се определи ролята
както на държавата, така и на местната власт.
НАШАТА ПАРТИЯ
Трябва да е безпощадно ясно, че дори да предложим
необходимата политика, ако няма истински субект на
промяната, тя няма как да стане. Казано с думите на
Махатма Ганди: бъди самият ти промяната, която желаеш. Това изисква, преди да бъдем алтернатива на
ГЕРБ, да станем алтернатива на самите себе си. Не
омаловажавам постигнатото по време на предишното
управление, но така подчертавам необходимостта от
критична преоценка и промяна в досегашната политика.
Според мен такава промяна е необходима, въпросът
е възможна ли е.
13
Преди около век основателят на нашата партия беше
казал, че една радикална промяна у нас три четвърти
зависи от външните условия. Днес в окото на кризата
тежестта на тези условия в никакъв случай не е помалка. Що се отнася до останалата една четвърт – дано
сами да не пропилеем своя шанс. Лявото крило вече
шеста година призовава за това. Сега остава цялата 05
12
партия да го направи.
Както е известно, Обединението на левите социалисти се създаде, когато БСП управляваше в тройната
коалиция. Тогава нашата позиция се свеждаше до
подкрепа и критика. Подкрепа за тези действия, които
отговаряха на нашите социални ангажименти, и критика
на проявите на одесняване и на злоупотреба с власт.
Сега ние споделяме опозиционния курс на БСП, който
съответства в основни линии на нейния ляв характер.
Проблемът е партията да преодолее хроничното раздвоение – лява в опозиция, в управлението – както дойде.
Трябва да докажем, че сме достоверен носител на
политиката, която предлагаме!
Доскоро левите социалисти бяхме предимно коректив
на БСП. Развитието на процесите в света и в Европа,
проверката на позициите ни във времето изискват това,
което предлагаме, да стане политика на БСП.
Ние се нуждаем от убедителна победа на предстоящите избори. Иначе, дори да сме първи, отново ще се
гънем в обятията на сложна коалиция. Само с конкретни
ангажименти и дееспособна партия можем да очакваме
висок резултат. Привличането на широки граждански и
професионални слоеве и организации и партньорството
с тях е предпоставка за неговото постигане. Времето
на легитимационните предизборни коалиции обаче премина. След изборите трябва да е ясно едно – ние
оставаме опоненти на ГЕРБ. Всички други въпроси за
коалиционни варианти в момента не са актуални. Трябва
да сме категорични от кои ангажименти няма да
отстъпим в името на евентуална бъдеща коалиция.
Ще си позволя да кажа нещо лично. Аз не съм
обладан от лидерски претенции, но имам политически
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амбиции! Затова не се обявявам като най-подходящия
за председател на БСП, но смятам, че най-убедено и
последователно съм отстоявал левия характер на БСП.
За мен значението на този конгрес не се свежда до
това кой ще застане начело на БСП и кой какъв пост
ще заеме. Добре разбирам и трудностите, и шансовете,
пред които е изправена БСП.
В момента Партията на европейските социалисти е
в процес на търсене на своята нова лява идентичност.
Точно в този момент начело на европейските социалисти
е председателят на БСП. В негово лице БСП може да
има важна роля за развитието на европейската и на
българската социалистическа левица, а България – подобри позиции в ЕС. Но преди да постигне това в
Брюксел, Сергей Станишев трябва да го започне в
София. Затова искам този конгрес да бъде силен с идеи,
политика и морални послания.
Само няколко седмици остават до конгреса. След
този конгрес БСП може да излезе променена, мобилизирана и силна. Но не по-малка е вероятността да се
случи обратното – да остане в същото състояние, дори
да бъде разединена и отслабена.
Срещу авторитаризма на ГЕРБ ние не можем да
спечелим с полудемокрация, още по-малко с псевдодемокрация. Преди да обсъждаме въпроса, как е най-добре
да се избира председателят на БСП, има други спешни
14 въпроси, които не сме решили. Впрочем, ако БСП имаше
толкова голямо влечение към вътрешнопартийната демокрация, тя можеше да избере кандидата си за
президент с гласа на всички социалисти. Оказва се,
че е по-лесно да си демократ с утрешна, отколкото с
вчерашна дата.
Ние категорично отхвърляме измамите с мъртви души
05 и дори с организации, които трябва да осигурят удобни
12
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делегати за определени кандидати.
Добре е, че Националният съвет прие обръщение към
партията „Конгресът – по волята на социалистите”.
Ние смятаме за вредно отслабването на връзката
между центъра и териториалните структури на партията,
достигнало на редица места до тяхното феодализиране
и до капсулиране на местните ръководства.
Досегашният опит от създаване на вътрешни структури по полов и възрастов признак показва, че в поголяма степен те се използват за гарантирано заемане
на позиции в партията, отколкото за разширяване на
нейното влияние сред тези групи в обществото. Необходимо е да се засили ролята на професионалните и
идейните обединения.
Ние сме за политическа оценка на всяко по-висше
ниво за дейността на стоящите под него, както и за
отговор на исканията на по-ниските нива към повисоките.
Ние сме за по-висока представителност на партийните форуми и за пряка демокрация в партията.
Ние сме за партия, която не е за лична или
корпоративна употреба, а за партия на самите социалисти.
Ние сме за лява социалистическа, европейски
ориентирана партия, която отстоява националните
интереси.
Ние, българските социалисти, отиваме към конгрес.
Не отиваме за лични схватки, а да отговорим на
очакванията на мнозинството български граждани. Няма
кой друг да го направи вместо нас.
Нека да ви припомня накрая – след Цветница идва
Възкресението. То обаче няма да се състои от само себе
си, а чрез нас.

РЕЗОЛЮЦИЯ
НА ПРЕДКОНГРЕСНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ОБЕДИНЕНИЕТО НА ЛЕВИТЕ СОЦИАЛИСТИ В БСП
Обединението на левите социалисти в БСП:
· Споделя, че на предстоящия 48-и конгрес БСП трябва
да даде отговор на социалистите за съвременната криза.
· Изразява убеденост, че демократична промяна в
страната може да направи само демократична и действена партия, каквато искаме да бъде БСП.
· Призоваваме – в съответствие с приетото от НС на
БСП обръщение – конференциите и конгресът да се
проведат по волята на социалистите и симпатизантите на
БСП.
Обединението на левите социалисти е за провеждане
на решителен курс – към радикален ляв реформизъм, за
развитието на БСП като лява социалистическа, европейски ориентирана партия, която отстоява националните
интереси, както и за поемане на ясни политически
ангажименти пред българските граждани (представени в
доклада пред конференцията).
Обединението на левите социалисти:
· Настоява БСП да стане достоверен изразител на
политиката, която предлага.
· Поставя на преден план въпросите на лявата
идентичност на БСП и за нейната политика, а не
лидерските претенции, на когото и да било.
· Предлага въпроси, засягащи промени в устава, да
се разгледат на друго заседание на конгреса.

· БСП да действа като програмна и уставна партия,
с демократични начала в нейната дейност и с поемане
на реална политическа отговорност на нейните ръководители за резултатите от водената политика.
· Смята, че БСП трябва да остане опонент на ГЕРБ
и след предстоящите избори. Останалите въпроси за
възможни коалиции в момента не са актуални.
· Очаква конгресът да заеме категорична позиция по
важни проблеми на обществото, като бъдещето на
ядрената енергетика; спирането на опитите за заобикаляне на мораториума за проучване и добив на шистов
газ; посегателствата срещу българската природа, в
частност лобисткия Закон за горите.
· Призовава своите членове и привърженици активно
да се включат в подписката, която ще започне, за
предизвикване на национален референдум срещу решението на парламента за спиране на проекта АЕЦ “Белене”.
След конгреса БСП може да излезе променена,
мобилизирана и силна. Но не по-малка е вероятността
да стане обратното – да остане в същото състояние, дори
да бъде отслабена и разединена. Ние не отиваме на
конгреса за лични схватки, а да оправдаем доверието на
социалистите и да отговорим на очакванията на мнозинството български граждани.
8 април 2012 г.
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ОБЕДИНЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ$СОЦИАЛИСТКИ
В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
На 7 април 2012 г. в София бе проведена IV национална конференция на
жените-социалистки в БСП. В Обединението вече членуват около 7000 социалистки в над 250 общински и районни клуба. За делегати бяха избрани 402
представителки на клубовете от всички региони на страната.
IV национална конференция прие Програма за действие на Обединението
за периода 2012 – 2016 г., която си поставя четири основни цели:
- активно участие на Обединението в процеса на разширяване влиянието
на БСП в българското общество за спечелване на следващите парламентарни
избори;
- прилагане на европейските принципи на Gender Mainstreaming при разработване на алтернативните политики на БСП и в процеса на реализацията
им на национално и местно равнище;
- утвърждаване на Обединението на жените-социалистки като фактор за
модернизацията на БСП и за прилагане на принципа за паритет както в
партията, така и във всички обществени сфери;
- превръщане на ОЖС в активен и инициативен участник в дейността на
организацията на жените в Партията на европейските социалисти.
В своя доклад Катя Николова, председател на Обединенито на женитесоциалистки, бе категорична, че жените в структурите на БСП имат все поактивен принос, въпреки че все още няма 40% женско присъствие във всички
ръководни структури на партията. Николова разкритикува правителството
на ГЕРБ, обвинявайки го, че защитава интересите на богатите прослойки на
обществото. Зад наличието на криза се крие липсата на компетентност,
допълни тя. Според нея управлението на ГЕРБ е „пропуснати ползи и нанесени 15
щети”. Мария Вълканова, представител на клуба в Асеновград, заяви пред
конференцията позиция по Проекта за Закон за детето, обсъдена и приета
на регионална среща на жените-социалистки. С позицията си социалистките
от Пловдив-област остро критикуват проектозакона, определяйки го като
противоречащ на интересите на българското семейство и Международния
пакт за гражданските и политическите права. Българското общество не е
запознато с евентуалните пагубни последствия за българското семейство 05
заради криворазбраните права на децата, подчерта Вълканова.
12
В своето изказване Маруся Любчева, депутат в Европейския парламент в
предишния му мандат, очерта основните насоки на международната дейност
на Обединението. Обединението на жените-социалистки в БСП е член на
женската организация на Партията на европейските социалисти и инициативите на ПЕС-жени трябва да са „А и Б” на нашата дейност, отбеляза тя.
Маруся Любчева предложи да се създадат клубове по интереси на жените от
Обединението и на ПЕС – жени - една лесно изпълнима идея, която ще даде
по-широка платформа за работа в рамките на БСП. Така ще дадем живот, от
една страна, на клубовете и от друга, ще привлечем вниманието към себе си,
защото тези клубове могат да предлагат разнообразие от инициативи,
подчерта Любчева.
Политическо късогледство би било, ако не се оцени значението на позицията на С. Станишев като президент на ПЕС, изтъкна председателят на
областния съвет на БСП във Велико Търново Марияна Бояджиева. Тя подчерта,
че повече от всякога социалистите се нуждаят от другарство и единодействие.
Катя Николова бе преизбрана за председател на Националния съвет на
Обединението на жените-социалистки в БСП с пълно мнозинство. На конференцията бе избран и нов състав на Националния съвет на Обединенито, който
се състои от 79 души.
На конференцията присъства и председателят на НС на БСП Сергей
Станишев. Според него БСП се е изправила на крака след тежкия период след
загубата на последните парламентарни избори. Председателят на БСП призова всички партийни въпроси да се изяснят до националния конгрес на
партията, за да се започне работа по кампанията за следващите избори. БСП
ще има нужда от най-малко 30 000 добре подготвени активисти, добави
Станишев.
„Трябва да върнем държавата на хората, да им върнем правото да избират
свободно. Няма как мислещите за бъдещето хора да не се питат „Де е България”
и да не намират много тежки отговори”, анализира положението С. Станишев.
Според него България е в тежка ситуация не само заради кризата, но и заради
провалите на ГЕРБ, които ще оставят в наследство „разбити институции,
смазана икономика, опоскан бюджет, отчаяние, разсипана държавност”. „Необходим е обрат в Европа и в България. Трябва да дадем перспектива на
европейския и на българския социален модел”, категоричен бе Станишев.
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ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕДИНЕНИЕТО НА ЖЕНИТЕ$СОЦИАЛИСТКИ
ЗА ПАРИТЕТ И СОЛИДАРНОСТ ЗА ПЕРИОДА ДЕКЕМВРИ 2008 г. $ МАРТ 2012 г.
Катя Николова
Уважаеми другарки,
Скъпи гости,
Днес, в навечерието на 48-ия
конгрес на БСП, ние, жените-социалистки, провеждаме нашата
Четвърта отчетно-изборна конференция. Динамично е времето, в което
живеем, време на големи политически преобразувания. Жените имат
своята все по-съществена и значима роля, все по-активен принос към
общественото развитие. А с това се
увеличават и очакванията към всички нас.
Вече 7 години Обединението на
жените-социалистки има своето
силно присъствие в живота и
дейността на БСП. В дни като
днешния обръщаме поглед назад,
за да анализираме нашата дейност.
16 Ще отчетем постиженията и слабите страни в работата си за периода
от декември 2008 г. до март 2012
г. Ще очертаем посоките на бъдещото си развитие и
акцентите в предстоящата си работа.
Трудно живеем днес. Ние като жени, отговорни за
децата, семейството и за дома като цяло, го усещаме
05 най-осезателно. Бедността в България непрекъснато
12 се увеличава. През последните две години и половина
все повече семейства изнемогват. Доходите са „замразени”. Безработицата се увеличи. Пенсионната
възраст нарасна. Цените на стоките и услугите тръгнаха главоломно нагоре. По данни на Световната банка
и институт „Отворено общество” 23% от населението
в България мизерства. 41% от семействата са свили
разходите за ток, вода и парно. 29% са намалили
потреблението на основни храни, а 8% пропускат
хранения. Около 20% от домакинствата са престанали
да си купуват лекарства. Европейската статистическа
служба „Евростат” оповести, че България остава на
последно място в ЕС по размер на минималната
работна заплата от 138 евро. Минимумът в Румъния
сега е 162 евро. В Прибалтийските страни и Унгария
между 200 и 300 евро. А между 300 и 400 евро –
в Чехия, Словакия и Полша. Да не говорим за
Люксембург, където минималното възнаграждение е
1801 евро. А над 1000 евро е във Великобритания,
Франция, Белгия, Холандия и Ирландия.
Пак според данни на Евростат, България е една от
държавите с най-много необразовани младежи и с найвисок процент младежка безработица – всеки трети
младеж е безработен. Само за 2011 г. над 10 000
млади хора са напуснали страната. Реалната безработица у нас надхвърля 16%, макар официалните данни
да са за 12,4% . За сравнение средната безработица
в Европа е 10,4%. За 2 години в икономиката се
загубиха над 360 000 работни места. Към момента
безработни са вече около 400 хиляди души, и то
според официалната статистика.
За съжаление примерите от всички сфери са
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многобройни, и все отрицателни.
И на този фон много от социалните придобивки, до които достигна
нашето правителство, вече са изгубени и унищожени. Бюджетите за
годините, откакто е на власт правителството на ГЕРБ, са удар по
социално слабите, младите, възрастните и хората с увреждания, по
малкия и средния бизнес. Като дясна
партия, с действията си ГЕРБ на
практика защитава интересите на
богатите прослойки в обществото.
Тъжната равносметка е, че отчаянието и липсата на стабилност и
перспектива завладяват все повече
хора. В същото време наглостта,
арогантността и високомерието на
правителството са безгранични. И
до днес продължаваме да слушаме
колко виновна и за какво ли не, е
тройната коалиция и всички управляващи ни преди сегашните. Зад
оправданието на управляващите за наличието на
криза се крие некомпетентност и липса на професионализъм.
Време на пропуснати ползи и нанесени щети. Така
можем да определим управлението на ГЕРБ. Кабинетът обрича предприемчивите българи и води политика в подкрепа на монополите. Държавата прогони
инвеститорите и се превърна в непредсказуем фактор.
Дават се обещания на различни съсловия, от които
впоследствие управляващите се отмятат. Това води
след себе си напрежение и протести в страната. И
се харчат парите от Фискалния резерв, който вече
е под 4 млрд. лв. по данни на БНБ.
За съжаление управляващите са неспособни да
осъзнаят ситуацията, в която се намират. Усещането
за безвремие, за всевластие и недосегаемост е
пагубно, но не само за тях, а и за всички нас.
Когато има проблеми, те не трябва да се отричат,
а да се решават. Затова е важно да се открои още
по-ярко алтернативната политика, която предлага БСП
на пагубното управление на ГЕРБ.
Изборите в края на миналата година показаха, че
БСП започва възходящо развитие след кризисния
период, който преживя непосредствено след парламентарните избори през 2009 година. Че е най-голямата
опозиционна сила и единствена алтернатива на
политическата сцена. При това и единствената реална демократична партия, на която се пада нелеката
отговорност да защитава социалните постижения
и да отстоява устоите на демократичната държава.
Всичко това ни дава самочувствие и е добра
основа за бъдещата ни работа. Ясен сигнал за
променените нагласи и очаквания, които ние като
партия трябва да използваме максимално, за да
променим държавата и живота на хората в нея.

ÏÐÅÄ

48-Èß

ÊÎÍÃÐÅÑ

Ръководството на нашата партия постави в дневния
ред на партийните структури по време на отчетноизборната кампания всички въпроси, свързани с
организационното състояние и жизнения тонус на БСП.
Очакваме чрез задълбочени разговори в цялата партия да намерим посоките, които ще ни изведат до
победа на предстоящите парламентарни избори. БСП
се нуждае от дебат за политики, дебат за организационни механизми, за влияние и авторитет на партията
в обществото. Още повече че не може да не ни
тревожи рейтингът на партията в обществото, който
е не повече от 20% и е около два пъти по-малък от
този на ГЕРБ.
Затова днес е особено важно да
работим така, че да дадем надежда и нова перспектива на хората.
Има принципи в политиката, от които БСП няма да
отстъпи. Това са социалната държава, по-високите
доходи и демократичните права на гражданите.
В тази сложна политическа ситуация Обединението
на жените-социалистки се стреми да съдейства за
реализиране на целите, заложени в програмата на
партията. Подпомага цялостната дейност, като предлага решения и очертава политики, които да отговорят
адекватно на политическия момент.
С енергията, която притежаваме, с ентусиазма и
отговорността, присъщи на жените, с предаността към
социалната идея, ние добре разбираме колко важна
и отговорна е нашата дейност в БСП.
Вече никой не се съмнява, че общественият живот
е възможен без участието на жените. Но и днес, както
и преди, водим постоянна борба за отстояване на
нашите права. Сега с нови методи, с модерните
политики на жените на ПЕС искаме още по-голямо
присъствие при решаване на важните обществени и
жизнени проблеми на обществото.
Неслучайно в
Манифеста на ПЕС се отбелязва, че равното участие
на жените в политическите, икономическите и социалните структури за вземане на решения е гаранция
за реална демокрация.
Важно е днес да се опитаме да дадем отговор на
въпроса: доколко успяхме като Национално обединение на жените-социалистки и клубовете ни по места
да отстоим присъствието на жените в политическата
власт и в общественото развитие? Защитихме ли това
присъствие, което с право отвоювахме и записахме
като норма в новия партиен устав - равнопоставеност
при представителството на двата пола, но не по-малко
от 40% за всеки един от тях (чл. 17, т. 2). Трайно
беше легитимирано и Обединението на жените-социалистки в чл. 46 от устава чрез принципа за делегираност на местно и национално ниво. Да отговорим
на въпросите в какво и доколко не успяхме?
С други думи, независимо от важните крачки към
утвърждаване принципа на паритет на двата пола в
ръководството и цялостната дейност на партията,
които направиха 46-ият и 47-ият конгрес, няма как
уставната норма да заработи сама, без нашата активна позиция и най-вече системна работа в това
направление.
Жените в НС на БСП са 29,67%. По-добро е
женското участие в Изпълнително бюро - 33,33%.
От избраните председатели на общинските съвети
на БСП преди 47-ия конгрес на Партията жените са
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32,95%. За съжаление има области, където жените
напълно отсъстват - Шумен и Ловеч, а в Разградска
и Хасковска област има само по една жена общински
председател. Сред областните председатели на БСП
досега жените са 21,42%.
Разбира се цифрите, сравнени с предходни периоди,
бележат подобрение, но все още сме далече от
достигане на нивото, което ще ни удовлетворява и ще
покрива и уставната норма.
Една от основните ни задачи през периода, който
отчитаме, са изборите – за членове на ЕП и за 41во НС – през 2009 година, за органи на местната власт
и за президент и вицепрезидент на Република България – през 2011 г.
При изборите за Европейски парламент в листата
на КБ бяха включени 6 жени от общо 17 кандидати,
или 35,29%. За съжаление само една жена - Илияна
Йотова, беше избрана за евродепутат и така нашето
женско присъствие е едва 25%.
Жените в Парламентарната група на Коалиция за
България в 41-вото НС са само 7, или 17,50%. В
листите от издигнатите 31 мажоритарни кандидати
жените бяха едва 6, а водачи на листи се оказаха
само 4. От 393 кандидати за народни представители
жените бяха 113 или 28,75%, но на избираеми места
практически се оказаха само водачките на листи и
класиралите се на второ място в 23-и и 25-и МИР.
Отново ще припомня, че в Кърджали на жените бяха
отредени двете последни места. На абсолютно неизбираеми места се оказаха и жените в листите на
Бургаска, Габровска, Монтанска, Сливенска, Старозагорска и Търговищка област.
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Ще припомня и какво е представителството на 05
жените на изборни позиции в местната власт след 12
проведените миналата година избори.
БСП самостоятелно и в коалиция издигна пет
достойни жени за кметове в областните центрове
(Добрич, Кюстендил, Перник, Смолян и Ямбол). Но
това е едва 17,8%, а спечели само едно от тези места
– в Перник.
От общо 252-ма кандидати за общински кметове,
издигнати от БСП или коалиция, жените бяха 40, или
само 15,87%. От общо избраните 94 кметове само 8
са жени, което е под 10%. За сравнение през 2007
г. от общо 111 кметове жените бяха също едва 11,
което говори за повтаряща се тенденция.
От 375 спечелени от БСП и коалиция кметства
жени управляват в 47, или 12,53%, което е малко
по-добър резултат.
Трябва обаче да кажем, че още при издигане на
кандидатурите за кметове не беше спазена 40%-та
уставна норма. На много места структурите на Обединението не успяха да покажат необходимата активност и солидарност помежду си, за да бъдем повече
оценени и забелязани. За съжаление все още на много
места не е преодолян скептицизмът и се запазват
изградените стереотипи - на този висок пост да се
предпочита и да се издига мъж.
Не трябва да отминаваме и факта, че на някои
места жените-социалистки са издигнати там, където
шансовете за успех бяха минимални. Такива са
районите, доминирани от ДПС или места, където
управляващите кметове имат силни позиции.
По отношение на листите за общински съветници,
присъствието на жените е по-добро – 31,45%, но
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отново е под уставната норма. От избраните 1167
съветници 379 са жени, или 32,47%.
Не можем да не отбележим отново непропорционалното подреждане на листите в полза на мъжете,
преди всичко в големите градове. Това доведе и до
слабите резултати за Обединението. Например в София
– от 15 съветници само 2 са жени, във Видин и Бургас
– нито една жена, в Русе – до 9-о място - само 2
жени. Естествено има и различни (макар и по-рядко
срещани) примери. Джендър баланс беше постигнат
във Варна, където жените бяха на 2-ро, 4-о, 5-о,
6-о място, а в Габрово на 3-о, 4-о, 7-о, 9-о.
Непропорционално подредени, но в полза на жените
бяха листите преди всичко в малките населени места.
Уважаеми другарки,
Защо поставям на вашето внимание отново тези
въпроси и припомням резултатите, облечени в цифри?
В момента се провеждат общинските партийни
отчетно-изборни конференции. Все още не можем да
кажем какво ще е представителството на жените сред
председателите на общинските партийни съвети. Но
можем да сме активни, да отстояваме своите права
и да доказваме възможностите си в партийната
надпревара.
Предстои издигането на кандидатурите на наши18
те представители за депутати в 42-рото НС. Нашата
амбиция е да наваксаме допуснатото отстъпление.
И то така, че представителството на жените да
достигне 40% и отредените места да не са предимно
в неизбираемата зона, колкото да се изпълни уставното изискване. Надявам се, че ще организираме
05 цялостната си работа по такъв начин, че резултатът
12 накрая да е удовлетворяващ и стимулиращ за нас.
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· Инициативи срещу законодателния проект на
правителството за увеличаване на осигурителния
стаж, както и срещу закриването на болнични
заведения на територията на цялата страна;
· Дейност в подкрепа на жени, заемащи позиции
в икономиката, местната власт и политиката;
· „Пътна карта на равнопоставеността” и антидискриминационната политика;
· Кампанията „Европа през очите на жените” и
„България през очите на жените”.
Част от дейността по изброените инициативи реализирахме с активистки на младежкото обединение.
През май 2010 г. ръководствата на двете обединения
в БСП – Обединението на жените-социалистки и
Младежкото обединение, проведохме работна среща.
На нея обсъдихме и приехме общите сфери на дейност
- работа по проблемите на младите семейства и на
семействата с деца, проблемите на младите майки,
работа със семейства с деца със специфични нужди
и многодетни семейства. Очертахме важни обществени проблеми като: противодействие на изоставянето
на деца, помощ за дневните центрове и домовете за
деца, лишени от родителска грижа, вкл. и такива със
специфични нужди, както и политиките, стимулиращи
отговорното родителство, засилване ролята на семейството и възпитателната функция на училището, превенция срещу младежкото насилие, зависимости и
престъпност.

За съжаление обаче, трябва да отбележим, че не
навсякъде се проведоха срещи между областните
структури на двете обединения и не се поде конкретната работа по места, което е необходимо да преодолеем през следващия отчетен период. А също и да
активизираме съвместната си работа с ветераните,
Когато говорим за подготовка и участие в избор- като я конкретизираме тематично.
ните битки, със задоволство искам да подчертая, че
Сериозно място в дейността на обединението заема
нашите структури активно се включиха в предизборните щабове по места. Работеха за извеждане международната дейност. Акцентът й бе задълбочаване
на преден план и за решаване на регионалните на международното сътрудничество и участие в съвмепроблеми. Енергията и усилията на структурите на стни инициативи. През изминалия отчетен период
Обединението бяха насочени към различните предиз- Обединението на жените социалистки в БСП затвърди
борни изяви на партията. Жените преобладаваха като международните си позиции в рамките на ПЕС - Жени
членове в секционните избирателни комисии и като и Социалистическия интернационал на жените. Включихме се в регулярните заседания на представителите
застъпници.
на женските организации-членки, специализираните
конференции и семинари, както и в ежегодните конУважаеми другарки,
Разнообразна и богата по съдържание беше дей- ференции на ПЕС-жени. През декември 2009 г. на
ността на обединението като отговор на обществено- изборната конференция на ПЕС-жени за първи път наш
икономическите проблеми, касаещи българската жена. представител беше избран за член на Бюрото на тази
Без да изпадам в излишно детайлизиране, за което организация. Основните теми на проведените заседания
сме говорили на предишни наши форуми, ще ви за изминалия период бяха: влиянието на кризата върху
припомня някои от по-значимите ни инициативи, които жените; влиянието на миграцията; политиките за равнопоставеност на половете – движеща сила за социиздигнахме и по които работихме:
ално и икономическо развитие; жените в Арабския свят
· Кампанията „За майките и децата - с отговор- и пътят към демокрация; сексуалните и репродуктивни
права на жените.
ност!”;
Традиционни станаха посещенията на председател· Кръгли маси на тема: „Дискриминацията на
пазара на труда”, „Жените и финансовата криза”, ката на ПЕС-жени Зита Гурмай в България. Тя се
„Грижа за нашите деца” и „Обединена Европа – включи в редица предизборни кампании, последната
равни възможности”; кръгла маса по въпросите на за президентските и местните избори, като подкрепи
майчинството и проблемите на съвременната жена; нашите кандидатки за кметове в Твърдица, Ямбол,
· Активизиране на дейността в борбата срещу Елхово и Чирпан. Юдит Херцог, също депутат от ЕП,
насилието и трафика на жени чрез провеждане на взе участие в кампанията на кандидатите ни в Перник,
Ихтиман и София.
поредица от мероприятия на тази тема;
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Уважаеми другарки,
Когато оценяваме организационното състояние на
нашето обединение, трябва да отбележим, че сме на
финала на изграждането на клубовете по места. Към
днешна дата функционират над 250 общински клуба
на Обединението на жените-социалистки, което е 95%
от общия брой. Членовете ни са над 7000. В най-кратки
срокове е необходимо работата по учредяването да
приключи, да бъде завършен цялостният процес и
клубовете да бъдат регистрирани в общинските съвети
на БСП, съгласно правилника за регистрация в партията. Очакваме доизграждане на структурите ни в
областите Стара Загора и Пазарджик и др.
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2009 г. се организираха 3 семинара, в които участваха жени-социалистки от София област; Стара Загора
и Сливен; Пловдив и Пазарджик .
Основна тема на обученията през 2010 г. бе
„Жените в условията на икономическата криза”. В
трите семинара с фондация „Фридрих Еберт” бяха
обхванати жени от областите Смолян, Хасково, Кърджали, Бургас, Ямбол, София-област, Перник, Благоевград
и Кюстендил .
Програмата ни за обучения през 2011 г. бе
съобразена с изборите за президент и за местна власт
в България. По темата „Жените в кампания Избори
2011” бяха обучени представителки на нашите структури от областите Ловеч, Плевен ; Пазарджик, Велико
Търново и Габрово.
Извън семинарите с германската фондация се
търсеха и други възможности за включване на повече
жени в обучителни мероприятия. През 2010 г. се
финансира още един семинар по темата „Жените в
условията на икономическата криза”, в който участваха социалистки от областите Видин, Враца и Монтана.
По места структурите на Обединението намираха
ресурси за организиране на регионални семинари
съобразно тематиката, предложена от Оперативното
бюро. Например жените от Пловдив-град и Пловдивобласт дискутираха през май 2010 г. темата „Равно- 19
поставеност на жените и мъжете в България: заетост
и пазар на труда”. През ноември същата година
социалистките от Пловдив-област със семинар дадоха
старт на предизборната кампания за 2011 г. Местната
структура на Обединението на жените-социалистки в
Хасково проведе през март 2011 г. семинар за ролята
на жените в местното самоуправление, на който бяха 05
поканени над 60 жени не само от БСП, но и от женски 12
организации на партиите от Коалиция за България.
Със задоволство отчитаме, че всички семинари
бяха добре посетени, като често дори се надхвърляше
допустимия брой участници. Прави впечатление балансираното участие на по-зрели и опитни жени и постепенното привличане на по-млади активистки на Младежкото обединение и на Обединението на женитесоциалистки. Интерес и оживени дискусии предизвикват сред участничките в семинарите предложените от
лекторите теми и злободневни политически проблеми.

През отчетния период провеждахме регулярно
заседания на Оперативното бюро и Националния съвет
на Обединението.
Във всяка област нашите областни координаторки
са членове на областните съвети на БСП.
Има обаче какво още да се желае по отношение
на връзката с общинските и областните съвети на
Обединението. Все още тя е по-активна в направлението Национален съвет - местни структури. В много
случаи националното ръководство продължава да не
е информирано за дейността на клубовете. В тази
връзка искам да подчертая, че споделянето на положителен опит на страниците на нашия бюлетин е
изключително полезно, но недостатъчно за популяризиране на добрите практики по места.
Изводът, който можем да направим днес, 7
години след началото, е, че клубовете на женитесоциалистки и Обединението като цяло се утвърдиха в живота на БСП. Имат своята съществена роля
в реализиране политиката на партията с формите
и методите, присъщи на нас, жените. Всички идеи,
инициативи, дейности, които излизат от средите на
клубовете по места, са най-яркото доказателство
за необходимостта от съществуването на Обединението на жените - социалистки в БСП. А всички
ние, както и досега, ще полагаме усилия и ще
използваме максимално мъдростта на възрастните,
уменията и труда на средното поколение, ще ги
съчетаваме с мечтите на младите. Основната ни
задача е да работим за организационното и идейното издигане на партията, така че голяма част от
Общата ни оценка за политическото образование
българите отново да я припознаят като знаещата,
можещата и грижещата се за всеки българин и обучение през отчетния период е положителна.
Специално трябва да се отбележат добрите организапартия.
торски умения на областните координаторки на ОбеМного важен елемент от цялостната дейност на динението и на общинските структури на женитеОбединението на жените в БСП през 2009 – 2011 г. социалистки. Голяма е благодарността ни към всички
бе политическото обучение. Продължи добрата прак- лектори в семинарите, както и към фондация „Фридрих
тика от предишни периоди да организираме женски Еберт”, с която продължаваме успешно да си сътрудсеминари съвместно с Центъра за исторически и ничим.
В предстоящата си дейност ще организираме
политологически изследвания и в сътрудничество с
бюро България на фондация „Фридрих Еберт”. С цен- семинари за жените активистки на движението в
тралното ръководство на Младежкото обединение в областите: Разград, Търговище, Шумен, Добрич, Русе
БСП си партнирахме успешно при подбора на млади и Варна, на които сме длъжници до този момент.
През отчетния период продължи да излиза бюлежени за включване в обучителната дейност.
В периода 2009 – 2011 г. бяха проведени общо тинът „За паритет и солидарност” на Обединението
9 семинара с подкрепата на фондация „Фридрих на жените в БСП. Бяха издадени общо 10 броя – по
Еберт”. Темите на семинарите бяха съобразени с 3 през 2009 г. и 2011 г. и 4 през 2010 г. Така стават
политическия календар в страната и с политическите общо 18 издадени книжки досега.
Редакционният екип се стремеше съдържанието
изяви на БСП. Във връзка с изборите за Европейски
парламент на 7 юни и за Народно събрание на 5 юли на всяка книжка да отговаря на актуалните задачи
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на БСП, на целите и тенденциите в ПЕС и Социалистическия интернационал, на дейността на местните
структури на Обединението. Силен акцент бе поставен
върху представянето на кандидатките на БСП за
различни изборни позиции – в Европарламента, в
Народното събрание, в местната власт. Дадохме
възможност чрез страниците на бюлетина да се
представят утвърдени джендър фондации в България,
за да подпомогнем взаимодействието на местните
структури с гражданското общество. Постоянно и
широко внимание се отделяше на дейността на местните клубове на Обединението. Прави впечатление,
че особено активни в изпращането на дописки, които
разказват за разгърнати инициативи и конкретна
свършена дейност са клубовете ни в София-град,
Пловдив-град и Пловдив-област, Кърджали, Смолян,
Силистра, Велико Търново, Габрово, Хасково, Варна
и др.
Бюлетинът „За паритет и солидарност” вече си
извоюва място сред утвърдените периодични издания
не само на БСП, но и сред организациите в страната,
занимаващи се с проблема за равнопоставеност на
половете. Неговият тираж (1000 броя) позволява да се
достигне до всички областни и общински партийни
организации и да се подпомага тяхната дейност.
Интерес към нашето издание проявяват и различни
20 женски неправителствени организации и сдружения.
Амбицията ни е да продължим издаването на
бюлетина, като се стараем общият му облик непрекъснато да се подобрява. Но за това е необходимо
още по-голямо съдействие от страна на местните
женски структури, нужни са и повече инициативност
и ангажираност на всички членове на редакционния
05 екип.
12
Уважаеми другарки,
В периода, който отчитаме, реализирахме не една
и две инициативи. Разбира се, в някои от идеите
успяхме, в други – не. И не всичко можем да отчетем
днес, в рамките на тези няколко страници. Надявам
се, че предстоящата дискусия ще го допълни и
обогати.
Тук ми се иска да кажа няколко думи за кадрите,
за актива на обединението на жените-социалистки.
Ние, жените, винаги сме се отличавали с активност,
инициативност и интересни идеи, били сме гръбнакът
на дейността в партийните ни структури. И го правим
безкористно, без да търсим в замяна облагодетелстване или партийни постове. Партийната работа не е
за хора, водени от користни цели. Не е и не може
да бъде свързвана с извличане на дивиденти. Не носи
адекватно финансово обезпечаване. В партията, за
партийната кауза трябва да се работи заради идеята,
с патриотизъм и всеотдайност, като се откажеш от
личните си интереси и амбиции. Затова най-необходимите и най-ценните качества на партийния деец са
почтеността, безкористното посвещаване на личното
време за конкретна работа, за изпълнение на поетите
задачи с точност и в срок, така че да не се затруднява
общата работа. Затова съвсем добронамерено се
обръщам с апел към всички другарки, които поемат
отговорността да участват в ръководните органи на
движението – това е ангажиране с конкретна работа,
това са време и усилия. Националният съвет и Оперативното бюро не са представителни, а работещи
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органи, за които е нужно да се отделят внимание и
сили. Нека правилно и честно да оценим своите
възможности и подготвеност, преди да дадем съгласието си за участие в органите за управление на
изборни длъжности. Необходими са постоянство,
всеотдайност и много желание за работа, за да имаме
резултати, които ще ни удовлетворяват.
Сега е време да дадем отговор и на един от найважните въпроси – каква да бъде политиката на Обединението в предстоящия период? Кои са нашите задачи?
В условията на икономическа криза и разрастваща
се безработица все по-остро се налага необходимостта
от продължаване на добрата практика за разработване
и реализиране на европейски проекти и конкретни
местни инициативи в подкрепа на жените и труда –
заетост, безработица, предприемачество.
Извън всяко съмнение е положителното въздействие на инициативи към жените – майки, в т.ч.
стимулиране на раждаемостта, грижа за майчинството, отглеждане и възпитание на децата.
Да засилим чувствителността на обществото към
жените в неравностойно положение.
Разбира се, ще продължим да инвестираме в
обучението на жените като бъдещи политици, както
и в обезпечаване на вътрешнопартийната информация
за нашите структури чрез бюлетина на Обединението.
На основата на натрупания вече опит от дейността
на Обединението на жените – социалистки, и ползвайки разработените досега проблеми за жените, предлагам да разработим Управленски проект за равнопоставеността и равните възможности, който да
обедини всички идеи, залегнали в управленските
програми на БСП по сектори, както и да конкретизира
и систематизира възможните решения, касаещи присъствието и ролята на жените в обществено-икономическия живот на страната. Този управленски проект
да бъде обсъден и утвърден от НС на БСП и да се
предложи като част от платформата на БСП за
участие в следващите парламентарни избори.
Ясно съзнаваме, че за да продължи процесът на
разширяване влиянието на партията и спечелване на
още избиратели за лявата идея, е необходимо да се
активизира още повече взаимодействието и партнирането с повече леви политически сили. Да се задълбочи
и конкретизира работата със структурите на гражданското общество – синдикати, работодателски съюзи,
неправителствени организации.
Ще подкрепяме и подпомагаме опозиционната политика на БСП, която поставя остро в дневния ред
на обществото актуалните проблеми на управлението
на страната.
Ще се постараем да разширим присъствието си в
сайта на БСП.
Особено важно е във времето до следващите
парламентарни избори да съумеем да разясняваме
политиките на БСП пред все повече хора. Да приобщим към тези политики все повече гласоподавателки
- представителки и на по-младите хора, и на средното,
активно, работещо поколение, в т. ч. както от дребния
бизнес, така и от хората на наемния труд. И да
говорим така, че да ни разберат, да ни повярват, да
ни припознаят като изразители на каузите, които
изповядват те самите. И да ни подкрепят, гласувайки
с червената бюлетина.
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Или, казано с други думи, ще се постараем да
приведем нашите структури в кондиция, да наситим
работата им с инициативи, да реализираме нови
проекти,
да засилим дейността с обществото и
активно да участваме в общоевропейските инициативи
на ПЕС и ПЕС - Жени.
В този смисъл изразявам нашето убеждение, че 48ият конгрес на БСП ще очертае посоките на обновление, ще даде път на необходимите промени, ще
наложи новата визия на партията. Ние сме за провеждане на съдържателна дискусия по всички злободневни въпроси на партията.
Като делегати на конгреса, ние, жените, ще участваме активно в дискусията и ще вложим усилията
си за консолидацията и за повишаване жизнеността
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и боеспособността на партията.
Накрая, искам с най-искрено уважение да оценим
труда на хилядите жени-активистки от редиците на
общинските клубове на Обединението в цялата страна.
Да им благодарим за всеотдайността и усилията,
вложени в цялостната дейност и особено по време на
изборните битки.
Пожелавам на всички здраве и сили, и успешна
работа, за да отговорим на предизвикателствата на
времето и след година да се поздравим със спечелването на следващите парламентарни избори.
Благодаря ви за вниманието!
7 април 2012 г.

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ
НА ОБЕДИНЕНИЕТО НА ЖЕНИТЕ$СОЦИАЛИСТКИ В БСП
ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2016 г.
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за разширяване на участието им в процесите на
вземане на решения и осигуряване на уставната квота
05
1. Принос на ОСЖ за разширяване влиянието на за представителството на жените.
12
БСП в българското общество за спечелване на след4. Развитие и на нови идеи в сферата на равващите парламентарни избори.
нопоставеността, популяризиране на постиженията на
2.
Прилагане на европейските принципи на Gender жени, реализирани в политиката и в различни области
Mainstreaming при разработване на алтернативните на обществено-икономическия живот чрез активна
политики на БСП и в процеса на реализацията им на комуникация със средствата за масова информация и
представяне на обществените процеси през погледа
национално и местно равнище.
на жените.
3. Утвърждаване на Обединението на жените5. Изграждане на постоянно действаща мрежа от
социалистки като фактор при изпълнение на политиката на БСП, както и за модернизацията на БСП и семинари за политическо обучение на жените, в т.ч.
за провеждане на принципа за паритет като един от и с участието на жени от Партията на европейските
социалисти.
съществените критерии за тази модернизация.
ГЕНЕРАЛНИ ЦЕЛИ:

6. Продължаване на издаването на тримесечния
4. Превръщане на ОЖС в активен и инициативен
участник в дейността на организацията на жените на бюлетин на Обединението при засилено участие на
Партията на европейските социалисти със специална общинските клубове.
роля на Балканите и в Черноморския регион.
ПО ВТОРАТА ЦЕЛ
ПО ПЪРВАТА ЦЕЛ
1. Активизиране участието на жени-социалистки
1. Разширяване и укрепване на мрежата от и симпатизантки от академичните и културните среди
клубове на жените-социалистки по места и изграждане в разработване на материали, идентифициращи найна сътрудничеството и взаимодействието помежду им. острите дефицити на неравнопоставеност в съвременното българско общество.
2. Установяване и разширяване на контактике на
2. Прилагане на равнопоставеността като хориОбединението със структури на гражданското общество, посветени на каузата на равнопоставеността и зонтална политика в проектите на БСП по секторни
политики с оглед на приетите алтернативни разработки
на защитата на правата на жените и децата.
на БСП по секторни политики и по-специално:
3. Провеждане на целенасочена дейност сред
z
за намаляване на женската безработица, дисжените от всички поколения и особено младите жени

Информационен бюлетин на НС на
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криминацията в заплащането на женския труд, подобряване на трудовото законодателство;
z
за постигане на икономическа независимост
на жените, в т.ч. и чрез специализирана подкрепа на
жените в бизнеса;
z
за целенасочена профилактика и борба с
масовите женски заболявания;
z
за развитие на системата от услуги за облекчаване положението на работещите жени;
z
за преодоляване предпоставките за неравнопоставеност на жените в областта на науката и др.
3. Включване на проблемите на българските жени
в обществените и парламентарните дебати, провеждане на изследвания за влиянието на кризата върху
положението на жените и предизвикване на адекватни
мерки за преодоляване на негативите.

22

ÑÚÂÅÒ

ÍÀ

ÁÑÏ

3. Налагане на политика на активно включване
на жените в процесите на вземане на решения при
формиране на политики и проекти на БСП.
4. Формиране на специализирани експертни групи
от жени-социалистки и симпатизантки в основните
сфери на политиката, организиране на периодични
дискусии и обобщаване на направените предложения
за политиката на национално и местно равнище.
5. Организиране на дейността на националната
структура и на общинските клубове за използване на
възможностите на Европейския социален фонд в
областта на равнопоставеността, социалната политика,
регионалното развитие, образованието и др.

6. Да се защити позицията за паритетно предста4. Определяне на говорител по проблемите на вителство на двата пола в листите за европейските
равнопоставеността в контекста на опозиционния избори пред ръководството на БСП.
формат на БСП „Правителство в сянка”.
ПО ЧЕТВЪРТАТА ЦЕЛ
5. Провеждане на политика за прилагане на
1. Изграждане на клубове на организацията на
принципа за равнопоставеност в политическите и
управленските процеси и изработване на система от жените в ПЕС за целите на системното взаимно
предложения за механизми на различните нива на информиране и установяване на необходимите контакти.
управление.

6. Установяване на контакти на ръководството на
ОЖС с Комисията за борба с дискриминацията, с
парламентарния омбудсман и с Националната комисия
за борба с трафика на хора за разкриване и осветляване на дискриминационни практики по отношение
05 на жените, както и за синхронизиране на действията
12 на различните институции по тези проблеми.

2. Реализиране на кампаниите на жените на ПЕС
в България в съответствие с националните особености
и политики на БСП.
3. Развитие на контакти със сродни организации
от съседни страни – Сърбия, Румъния, Македония,
Турция, Гърция.
4. Провеждане на политика на сътрудничество
със сродни организации от Черноморския регион.

ПО ТРЕТАТА ЦЕЛ

1. Извършване на целенасочен преглед на
5. Създаване на целева програма за превръщане
изпълнението на програмните задачи и уставните
норми, посветени на равнопоставеността на жените, на Обединението на жените-социалистки в център на
и обсъждане на резултатите на специализиран наци- политиките по равнопоставеността за левите партии
онален партиен форум след парламентарните избори. от балканските страни и Черноморския регион чрез
изграждане на мрежа от женските обединения.
2. Провеждане на регионални срещи по пробле6. Изграждане на център за подготовка на женимите на равнопоставеността с участието на националното и местните ръководства на БСП и на ръковод- лидери на женските движения на левите партии на
Балканите и в Черноморския регион.
ството на ОЖС.
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ДВИЖЕНИЕ НА ВЕТЕРАНИТЕ
В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
На 11 май 2012 г. в София бе проведена Трета национална
конференция на Движението на ветераните в БСП. Организационната
структура на обединението обхваща 156 клуба, в които членуват над
4 хиляди социалисти-ветерани.
От избраните 185 делегати на конференцията присъстваха 142
ветерани от цялата страна. Конференцията премина при голяма
активност, като бяха направени повече от 20 изказвания с конкретни
предложения за подобряване дейността на Движението на ветераните
в БСП и предложения, отправени към 48-ия конгрес на БСП.
Основната политическа задача, която си постави Движението на
ветераните в БСП, е активизиране и мобилизиране на всички структури на движението за изпълнение на решенията на 48-ия конгрес
на БСП и спечелването от партията на следващите парламентарни
избори.
На конференцията присъстваха и Евгений Узунов - секретар на
НС на БСП, и Чавдар Стоименов - председател на БАС, които
приветстваха конференцията.
Проф. Владимир Топенчаров беше преизбран единодушно за председател на Движението на ветераните в БСП. За зам.-председател беше
избрана Нина Геринска, а за секретар-Динко Желев.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ПРЕД ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЕТЕРАНИТЕ В БСП
Проф. Владимир Топенчаров
Другарки и другари,
За 4 години създаденото с решение на 47-ия конгрес на БСП Движение на ветераните в БСП се
превърна в организационна и политическа реалност. Днес има клубове на
ДВ в 160 общини със свои общински
ръководства и поделения, с което
успяхме да обхванем около 80% от
населението. Само особено отдалечени общини, с много трудни условия,
все още не са обхванати. Причините
не са политически. Усилията бяха
насочени към общини, където имаше
реална нужда от ДВ и струпване на
ветерани. Макар че грижата за помалките общини е важна, може да
отчетем, че в главното Движението
на ветераните е изградено и покрива
страната.
Кое допринесе така бързо да се
изгради цялата национална система
от клубове със свои общински организации и областни ръководства?
Причините са най-малко две:
·
Инициативата бе навременна, а според някои
организации и опитни другари закъсняла; ветераните
имаха нужда да се срещат и групират, да общуват
помежду си на език, с който са свикнали в продължение
на годините на обществена работа;
·
Партийните ръководства (общински и областни
съвети) бързо разбраха и значението на ДВ, включиха
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05
се дори с ентусиазъм в работата по 12
изграждането и насочиха кадри към
него.
Постигнато бе нещо повече: във
всички общински и областни съвети
и в техните изпълнителни бюра официално бяха включени при спазване
на устава именно като представители
на ДВ и с право на глас опитни и
политически изградени другари, които с такт и зрялост подпомагаха
работата, без опити за намеса или
натрапване на съвети и мнения. Това
почти навсякъде бе оценено и използвано за даване на простор на
млади кадри и тяхното участие в
обществената работа.
Не може да се каже, че цялата
организационна работа е завършена.
Не навсякъде ръководствата на ДВ
са достатъчно енергични и инициативни, но гъвкавите формулировки на
устава дават възможности при нужда
да се правят промени в тях, без да се нарушават
правилата и да се обиждат другари. Като цяло обаче
в центъра на нашето внимание не са организационните
проблеми, а като говорим за организацията, нека отбележим, че ДВ не се поддаде на изкушението да „брои”
своите членове и да ги отчита с гордост или задоволство.
ДВ запази своя характер именно на движение, на
идейна, професионална и човешка общност и това е една

Информационен бюлетин на НС на

ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ

от силните му страни, според нас.
Нека отбележим ясно проявилата се организационна
слабост. Националният съвет на ДВ се събира през
изтеклите три години само три пъти, което не е добър
показател, макар че връзката на председателите в
областите и секретаря на ДВ беше редовна и не се
получи усещане за еднолични решения. Въпреки това,
трябва да набележим мерки, за да се изпълни със
съдържание този орган, където голяма част от другарите
са с голям житейски и партийнополитически опит.
Трябва да отбележим, че ДВ бързо установи активни
и резултатни връзки с поредица от леви организации в
страната: БАС, Съюза на пенсионерите 2004, на отделни
места и с организациите на Червен кръст и няколко
изградени или в процес на изграждане НПО. С тях бяха
провеждани съвместни акции, някои твърде позитивни.
В началото, въпреки успешните контакти и взаимодействие, не бе постигнат траен резултат в съвместната
работа със запасното войнство и други сходни професионални организации (бивши кадри и служители на
МВР, пожарникари, лекари), макар че не са малко
местни перспективни инициативи в тази насока. Но
трябва самокритично да отбележим непоследователност
и некомпетентност в нашата работа с тях.
Искам да отбележа и нашите отлични работни контакти с Обединението на жените социалистки, особено
24 с Обединението на младежите социалисти. В началния
етап опитът и вече готовите документи на Обединението
на жените социалистки помогнаха много бързо да
подготвим документите за ДВ и да избегнем някои
грешки на началото. Участието на млади социалисти от
Обединението на младежите социалисти се оказа много
полезно и за двете страни. Това е най-прекият начин
05 да се предават опит, знания за социализма и идеалите
12 ни, но от друга страна, учи нашите клубове да обновяват
и модернизират своя език, организационни методи и
поведение. Нека признаем, че този процес нито е
завършен, нито е достатъчно интезивен.
Не споменавам традиционната дейност на местните
партийни структури, които подпомагат морално, макар
и много малко материално наши възрастни другари,
които са изпаднали в беда. ДВ ориентира общинските
съвети и партийните бюра към такива членове или
активни симпатизанти. Но тази много важна дейност не
се извършва така системно, както историческият опит
на левицата ни подсказва. Наложително е по-целенасочено усилие през следващите години. Честванията на
годишнини или семейни празници не са редовната
практика на ДВ, а в тях се проявява така нужната днес
и често забравяна човешка близост и другарско внимание.
Работата по намирането, окуражаването и връщането
към по-активна обществена работа в помощ на левицата
е далеч от завършване. Има хиляди бивши партийни
членове, ОФ-дейци, най-активни синдикалисти от близкото минало, към които ДВ не се е обърнало. А онези,
които са забравили социалистическите си идеали, не са
много. Нужно е да потърсим всеки бивш ляво ориентиран
гражданин, да разпалим останалата искрица в сърцето
му, за да избухне нов пламък за утрешния ден на
България и БСП.
Основният проблем на ДВ е в това, че не е
постигнато главното, за което то бе изградено: чрез
пръснати навсякъде групи от по 3-5 ветерани, организираната левица да си върне господството в обществото (на улицата и пазарите, в кафенетата и кръчмите),
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навсякъде, където се говори за живота, политиката и
утрешния ден. Ние не сме постигнали това масово
действие и оттам и масов политически и електорален
резултат, въпреки добрите стъпки напред, на БСП и
нейното ДВ при президентските избори.
Тези две задачи не са временни, свързани с различни
кампании, нито преходни. Трябва всички наши клубове
да ги помнят, тъй като движението на кадрите (излизане
в пенсия или друго) ежедневно разширява кръга на
хората, които трябва да търсим, да привличаме, да
обнадеждаваме и окуражаваме, да връщаме в борбата
на левицата и БСП в различни форми.
Конгресът, който предстои и в чиято подготовка е
насрочена и нашата конференция, е по своята същност
предизборен. На него ще се очертаят стратегията и
тактиката на левицата за ново и по-представително и
отговорно Народно събрание. Оттук и предстоящите
задачи на ДВ в БСП. Как ще се формулират те за
изборите за Народно събрание, е работа на Конгреса
след няколко дни, но ние можем да потърсим още сега
специфичните задачи на ДВ в предстоящите месеци.
Основен опонент на левицата в предстоящите избори
е ГЕРБ, силен и вече опитен, подготвен противник. Нека
не само се надсмиваме на „калинките”, а да имаме
предвид, че основни кадри на ГЕРБ са подготвени в БКП.
В какво е силата му? Без да правим подробен анализ,
да отбележим:
- ГЕРБ създаде обстановка на страх и чувство за
несменяемост сред много български граждани, предимно държавни служители;
- ГЕРБ има силен, вече добре действащ военизиран
изборен
апарат, който е изпробван в няколко
избора;
- ГЕРБ доминира в медиите чрез пари и привлечени
журналисти,
които съзнават, че не са блестящи пера,
а купени агитатори;
- ГЕРБ сля своя партиен апарат с полицейския апарат
на МВР и в съзнанието на мнозина „изглежда всемогъщ”;
но за мнозинството от населението стана ясно, че това
„ново и честно” управление е дясно, че то служи на
капитала, чиито печалби по време на кризата растат и
растат;
- Обедняването на селата, на дребния и средния
бизнес се вижда с просто око и фалитите са ежедневие;
- Основни мерки в икономиката са „глоби”, „стандарти”
и постоянните „проверки”, които стресират бизнеса;
- „Дългата скамейка за резервни играчи” се оказа
късичка и най-вече негодна, пълна с „калинки” и съмнителни „кадри”;
- „Борбата срещу престъпността” е главно медийна
и формална; разкрити бяха на заключителен етап „Наглите” и „Октопод“ - групи, разработвани при НДСВ и
Тройната коалиция, а трудни съдебни процедури показват, че „изчакването” е имало основания.
Оттук и задачите на ветераните. Ние не смятаме, че
ветераните могат да редят листите на левите сили, нито
да „кадруват”, но гражданският и партиен опит на
ветераните ще се окажат полезни за формиране на
убедителни и силни листи от влиятелни другари. Така
ще подпомогнем победата.
Ветераните могат да имат и друга важна роля:
- На всяка крачка да разкриват ГЕРБ като част от
десницата, опасна поради своята демагогия, политическа
и икономическа непоследователност, популизъм;
- Да разобличават в своя приятелски и семеен кръг
основния ни опонент – ГЕРБ; те са опасни, но срещу
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цял народ страхът няма да сработи, а ГЕРБ вече остана
сам; извън Б. Борисов и Цв. Цветанов няма „партия
ГЕРБ”.
- Да участват максимално според своите психически
и физически сили в наблюдението и контрола над
утрешния изборния процес.
Защото без пълна мобилизация на силите на левицата
парите, масовата полицейщина и вече насаденият страх
могат да изкривят един избор, така очакван от всички.
А реална възможност за победа има, както показват
последни социологически прогнози! И ролята на ДВ в
тази възможна победа е значителна.
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Добре замислени и подготвени регионални срещи на
актива на ДВ, планирани за навечерието на нашата
конференция и конгреса на БСП, не се проведоха по
моя вина (или беда). Може би ще бъде полезно да ги
проведем по същия замисъл през втората половина на
септември и да са за нас изводи от Конгреса и задачите
в изборите. Но това ще реши нашата конференция. Аз
съм дълбоко уверен, че ние с вас и хилядите организирани и неорганизирани леви ветерани ще посрещнем
в близко бъдеще нова победа на левите сили и у нас,
и в цяла Европа.
Благодаря за вниманието.
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РЕШЕНИЕ
НА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЕТЕРАНИТЕ В БСП
I. Дава положителна оценка за дейността на
Националния съвет на Движението на ветераните
в БСП по реализацията на конкретните организационни и политически задачи през отчетния период
и провеждането и осъществяването на политиката
на БСП сред хората.
II. Основната политическа задача, която си поставя Движението на ветераните в БСП, е активизиране и мобилизиране на всички структури на
движението за изпълнение на решенията на 48-ия
конгрес на БСП и спечелването от партията на
следващите парламентарни избори. За целта е
необходимо:
1. Всички организации на Движението на ветераните в БСП още по-активно да провеждат разяснителна работа сред населението за разобличаване
пагубната политика на правителството на ГЕРБ,
неспособността му да изведе страната от кризата
и да предложи реална перспектива за развитие,
сигурност и справедливост.
2. Да работим за осъществяване на програмните
идеи на БСП за развитието на България като
социална държава чрез разясняване основните
акценти от Програмата на БСП „България 2020” и
приетите от НС на БСП „Управленски проекти” в
различните сфери на стопанска дейност.
3. Да се разширява и укрепва мрежата от
клубове на Движението на ветераните в БСП по
места и работата за по-доброто взаимодействие и
сътрудничество помежду им.
4. По-активно да се работи за установяване и
развиване на връзките на сродни структури на
гражданското общество за общи политически дей-

ствия и работа за съвместни действия в полза на 05
възрастните хора в страната. Особено внимание да 12
се обърне на структури с лява ориентация като
БАС, Съюз на пенсионерите 2004, на профсъюзни
и браншови организации и организацията на възрастните на Партията на европейските социалисти.
5. Да се търсят и прилагат нови форми за
влияние и въздействие на левите идеи в местата,
където се формира общественото мнение в града,
селото, квартала, в обществените заведения, в
лични беседи и дискусии.
6. Да се работи за издигане на качествено ново
ниво идеологическата дейност в партията. Тя да се
насочи главно към младите хора, като се търсят
и прилагат по-разнообразни форми на идеологическо въздействие. В тази връзка особено внимание
да се обърне на ролята и личния пример на
ветераните за откриване, подпомагане, обучение и
ориентиране на младежите към партийна, обществена, държавна и стопанска дейност.
7. На базата на анализите на резултатите и
направените изводи от участието на структурите на
Движението на ветераните в БСП в проведените
през отчетния период няколко избора да се набележат по места конкретни мерки за преодоляване
на допуснатите слабости и постигане на реален
принос за победата на БСП в предстоящите парламентарни избори. В тази връзка усилията на ветераните да се насочат към формиране на по-широка
електорална база на местно ниво, основаваща се
на трайни човешки ценности и засилване на партийното влияние и диалог с други партийни и непартийни
структури.
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МЛАДЕЖКО ОБЕДИНЕНИЕ
В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
На 12 и 13 май 2012 г. в зала № 6 на НДК се проведе Първата
национална отчетно-изборна конференция на Младежкото обединение
в БСП. Конференцията премина при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Националния съвет на Младежкото
обединение в БСП.
2. Избор на ръководни органи на Младежкото обединение в БСП.
3. Промяна на правилата за организация на дейността на Младежкото обединение в БСП.
4. Приемане на Програма за действие на Младежкото обединение
в БСП.
5. Приемане на Обръщение на Младежкото обединение в БСП.
В началото на конференцията делегатите бяха поздравени от
Бранислав Диков, председател на най-новия клуб на МО в БСП, който
се учреди на 1 май 2012 година в Лондон. Прочетен бе и адрес от
Кейса Пени, президент на ЕКОСИ и Томас Маес, генерален секретар
на организацията, които поздравиха делегатите на МО в БСП за
активното включване в редиците на ЕКОСИ, както и с пълноправното
членство на обединението в ЕКОСИ и ЮСИ.
Сред гостите на конференцията бяха Сергей Станишев, президент
на ПЕС и председател на НС на БСП, президентът на Република
България в периода 2002 г. – 2012 г. Георги Първанов, народните
представители: Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Петър Курумбашев, 27
Георги Божинов, членове на НС на БСП и др.
Встъпителен доклад изнесе Явор Гечев, председател на НС на МО
в БСП. По време на дискусията по него и по Отчета на НС на МО
в БСП бяха изказани много откровени мнения за свършеното дотук.
Представиха се различните гледни точки на младите хора за
постигнатото и бъдещите цели, които трябва да реализира Младеж05
кото обединение в дейността си оттук нататък.
Бяха приети Програма за действие на Младежкото обединение 12
в БСП и Обръщение на Младежкото обединение в БСП „Да бъдем част
от промяната за България“.
Съставът на НС на МО в БСП бе променен от 71 на 91 членове,
с 32-ма делегирани, сред които и представител на клубовете извън
страната. За председател на НС на МО в БСП след тайно гласуване
на първи тур с 315 гласа или 60% от валидно подадените бюлетини,
бе избран Явор Гечев. Трендафил Величков получи 157 гласа, Георги
Кардашев - 54 гласа, а Георги Георгиев - 3 гласа, като в гласуването
за председател на НС на МО в БСП участваха 534 делегати. По
предложение на своя председател НС на МО в БСП избра за делегати
на 48-ия конгрес на БСП Вероника Делибалтова, Светлана Такева,
Станислав Владимиров, Иво Лилов и Явор Гечев.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА МЛАДЕЖКОТО ОБЕДИНЕНИЕ
В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ОКТОМВРИ 2009 $ МАЙ 2012
Организация
Младежкото обединение в БСП бе учредено на
11 октомври 2009 г. в София. Форумът бе наречен:
„Епизод 3: код „Промяна”, а в него взеха участие 520
делегати като представители на 211 общински клуба
на обединението, учредени до момента на конференцията. След учредителната конференция бе създаден
и първият клуб на обединението в чужбина – клубът
на МО в Германия.
Първото заседание на Националният съвет на МО

в БСП, състоящ се от 71 младежи, избра Оперативно
бюро в 15-членен състав и утвърди 6 постоянни
комисии към Националния съвет. Той е заседавал 10
пъти, като във времето на предизборната кампания
през 2011г., въпросите, касаещи младежката политика, се решаваха оперативно, в повечето случаи в
заседанията на ОБ на МО в БСП за постигане на побърза реакция. Проведена бе една отчетна конференция през 2010 година. В периода на този мандат на
ръководството на НС на МО бяха проведени и три
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национални младежки срещи „Епизод“, в които участваха не само членовете на НС на обединението, но
и членове на общинските клубове, експерти от общините.
Заседания на Оперативното бюро на НС са провеждани не по-малко от веднъж месечно, а при
необходимост и по-често. Работеща се оказа формата
за организиране на малки работни групи по отделни
тематични въпроси – пример за това е работата на
групата юристи, които консултираха Младежкото обединение, работата на групата студенти през 2010 г.,
както и работните групи по отделните кампании и
акции на обединението.
Учредяването на областните и градските съвети на
Младежкото обединение започна през март 2010 г. До
средата на 2011 г., когато бяха сформирани и последните такива структури в Русе и Видин, тези съвети
на обединението са 31 – 28 областни и 3 градски
съвета. Съставът им е съобразен с правилата за
дейност на Младежкото обединение.
През лятото на 2011 г. официално бе учреден и Клуб
на почетните членове на МО, чийто първи член е
дъщерята на легендарния Че Гевара – Алейда Гевара.
Съгласно приетите правила от Националния съвет, в
него влизат хора, навършили 35 години – членове на
Инициативния комитет на МО, както и такива, пред28 ложени от местните структури на обединението.
Като възможен инструмент в работата си, осигуряващ по-добрата партийна и обществена информираност, бе използвана и Интернет страницата на Младежкото обединение www.mbsp.bg. На нея могат да се
видят всички документи, инициативи и кампании,
които обединението създава и провежда, блиц интер05 вюта с интересни личности, с изявени активисти на
12 обединението, полезна информация за младите хора,
включваща възможности за участие в конкурси и
финансиращи програми. Активна интернет дейност
Младежкото обединение развива чрез социалната
мрежа „Фейсбук“.
В стремежа си да отвори вратите на дейността
си към по-широк кръг млади хора от партийния и извън
партийния кръг, да провокира интереса им към политиката и в частност към тази на БСП, националното
ръководство започна изданието на печатен орган на
Младежкото обединение – списанието „Епизод”. До
момента са издадени 4 броя на списанието и един
специален брой, посветен на 120 години организирано
социалистическо движение, отбелязани през август
2011 г. Всеки брой на „Епизод” е посветен на отделна
тема. В първия брой представихме от различни гледни
точки темата „Младите и политиката”. Негови акценти
бяха: младежката безработица, гражданската и политическата активност на младите, участието им в
избори и кампании. Място в него намери и проектът
„Бяла книга на българските общини”. На „зелената”
тема – екология и устойчиво развитие – посветихме
втория брой на списание „Епизод”. Сблъскахме позициите на „зелени“ политици и експерти, писахме за
опита на европейските страни в опазването на околната среда, представихме и нашата лява позиция на
тема екология. Зимата на нашето недоволство, социалните протести и проблеми ни провокираха за написването на третия брой на „Епизод”. Отново предложихме различни гледни точки по социалната тема –
на синдикалиста, на член на БСП и на активния
гражданин. Върнахме се на протестите от българския
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преход, не пропуснахме и емблематичните световни
протести. На младежката политика и на визията на
Обединението за правене на политика за младите
посветихме четвъртия брой на списанието. В него
представихме Управленския си проект за младежта,
типовете младежка политика в други страни, погледа
на нашите членове за правенето на национална и
общинска младежка политика. Специалният брой на
„Епизод”, посветена 120-ата годишнина, беше нашият
опит да разкажем историята на лявото у нас през
призмата на личностите, на техните каузи, емоции и
битки.
Наред със списанието, с помощта на екипа от
експерти в областта на публичните комуникации
започна ежемесечно издание на електронен бюлетин
на Младежкото обединение, имащ за цел да обедини
всички или поне по-интересните дейности на структурите в страната. Електронният бюлетин е превеждан
на английски език и изпращан на организациите членки на европейските леви младежки мрежи.
Кампании
Стартът в дейността на Младежкото обединение
бе направен с кампания против приетия орязан национален Бюджет 2010. По време на обсъждането му
младежите и депутати от Коалиция за България
разпространиха в кулоарите на парламента и сред
медиите листовка, оформена като меню от пицария.
В съдържанието му бе разпределено „менюто” на
новото правителство, като целта бе да се предизвика
липсващият дебат по предложения проект за бюджет.
Отчитайки, че с подобни акции сред обществото
голяма част от младите хора по-лесно възприемат
казаните истини и са склонни да дебатират действията
на управляващите, през 2012 година тази кампания
бе повторена под наименованието „Тефтерчето на
Дянков”, което включваше негови записки покрай
формирането и прокарването на бюджета за 2012 г.
В няколко страници „документът” проследява маневрите, мъдрите мисли и разсъжденията на финансовия
министър върху диалога вътре в правителството, със
социалните партньори и опозицията.
Като знак на протест срещу закриването на
общински болници в страната, в началото на февруари
2010 г. младежи от София и близки до нея общини
се събраха пред Министерството на здравеопазването,
за да изложат своите аргументи срещу здравната
реформа. Те бяха подкрепени от лекари и медицински
персонал от малки общини като Годеч, Сливница и
Враца. Това бе първият политически протест срещу
управлението на ГЕРБ, а протестиращите поискаха
ръководството на Министерството на здравеопазването в лицето на тогавашния министър Божидар Нанев
да бъде сменено незабавно с по-компетентни и подготвени хора, притежаващи социална чувствителност
към съдбите и интересите на хората на България.
Позицията на МО бе разпространена и публикувана
от медиите като Декларация срещу закриването на
общински болници.
Като твърда позиция против промените в Закона
за генно модифицираните организми, на 14 февруари
2010 г. – Ден на влюбените и на св. Трифон Зарезан,
раздадохме на всички депутати от 41-вото Народно
събрание валентинки с посланието, че за да печелят
народната любов, трябва да се вслушат в позицията
на гражданите. Дни по-рано членове на Младежкото
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обединение се включиха и в протеста срещу ГМО пред
сградата на Народното събрание в София.
НС на МО организира и участие на структурите
в събирането на подписка против започналата процедура по отстраняване на Георги Първанов от длъжността президент на Република България. Така организацията ни се противопостави за пореден път на опитите
на управляващото мнозинство на ГЕРБ, „Атака“ и
Синята коалиция да монополизират цялата политическа власт в страната, този път насочени към два пъти
избиран мажоритарно президент на страната.
Интерес и сериозен медиен отзвук предизвика
организираната от НС на МО национална кампания
„Спонсорирай, за да пътуваш”. В нея младежи-социалисти раздадоха винетки „Цветелинки” (с образа на
Бойко Борисов и надписи „Първа частна винетка”) на
възлови места в цялата страна. Целта бе да се
алармира обществеността за допуснат конфликт на
интереси от страна на новото правителство – спечелването на държавната поръчка от СИ Банк (37 млн.
лв. комисионна за 4 години) и зараждащи се симптоми
на нова олигархична структура. Кампанията бе проведена на вълни във всички областни центрове и в
някои от по-малките общини.
При оценката на едногодишното управление на
ГЕРБ НС на МО проведе акция „Шменти капели”, като
за целта бе издадена и специална книжка. Карикатурите с действията на управляващите бяха връчени на
вицепремиера Цветан Цветанов в сградата на парламента. Книжки в хартиен и електронен вариант бяха
разпространени чрез структурите в цялата страна.
Извън събитийните кампании НС на Младежкото
обединение стартира и няколко инициативи, чието
действие вече години протича. Някои от тях са
продължение на стартирали инициативи в хода на
предизборни кампании на БСП, а други са продиктувани от политическата ситуация в страната.
„История на чисто” е кампания на Младежкото
обединение за почистване и запазване на българските
паметници. Тя започна с идеята да продължи до края
на 2010 година, но впоследствие се превърна в
постоянно действаща кампания на обединението в
стремежа към запазване на българската история. В
рамките на кампанията клубовете на Младежкото
обединение в цялата страна провеждат акции по
почистване на обекти от различни исторически периоди, исторически беседи с местни историци и участници в исторически събития.
Инициативата в защита премахването на Паметника на Съветската армия в София се превърна в една
от най-успешните каузи на Младежкото обединение в
БСП в защита на историческите паметници. След
серия от акции по почистването на паметника и
участие в организиран протест в негова защита
Столична община, по предложение на Младежкото
обединение, постави охранителни камери за 24-часовата му охрана. Заради силния граждански отпор, в
който основна роля имаше МО, предложението на
група общински съветници в СОС за премахването на
Паметника на Съветската армия беше отхвърлено.
„Бяла книга на българските общини” - проект,
стартирал по време на дискусиите в Националната
среща на млади общински съветници и кметове на
БСП. Във Варна под мотото „Епизод 4: „Силна община“
се събраха над 400 представители на местната власт,
за да обсъдят проблемите и възможностите на мест-
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ната власт. В процеса на работа на панелите по
секторни политики в този форум възникна и идеята
за проекта „Бяла книга на българските общини”, която
да покаже състоянието на местните политики и да
даде ефективни решения на проблемните зони. Идеята
за тази кампания претърпя развитие във времето,
след като бяха направени многократни опити от страна
на ръководството за осигуряване на подкрепа на
кампанията от цялата партия. Целта на този проект
бе да бъде превърнато в действено участието на МО
в предизборната кампания за местните избори. Сформиран бе и национален младежки екип, който имаше
за задача да подкрепя структурите в реализацията на
дейности. Бе осигурен и финансов ресурс за провеждане на три обучения, свързани с етапите на нейната
реализация: „Публични политики и предизборни послания”, „Работа с избиратели” и „Кандидати”. Някои от
областните и общинските структури бяха особено
активни в тази кампания и се възползваха от нейните
идеи, които разшириха, допълниха и направиха като
свои. Пример в това отношение е областният съвет
на Хасково. Въпреки това отчитаме „Бяла книга на
местното самоуправление” като частичен успех, тъй
като тя не успя да постигне в пълнота своите цели.
Мнението ни е, че тя може и трябва да продължи да
бъде развивана чрез представителите на МО в местната власт – кметове и общински съветници, подпо- 29
магани от членовете на Младежкото обединение.
Стартът на учредяването на МО бе даден през
2009 г. на Националния събор на исторически връх
Бузлуджа затова и всяка година за нас съборът
протича под мотото на различна инициатива.
През 2010 г. това бе: „ Бузлуджа - пътят към
една мечта”, а целта бе да даде отговори на въпро- 05
сите „Кое за младите е лявото на ХХI в.?”, „Защо сме 12
леви и кои са каузите ни?”. Към кого се обръщаме
с нашите политики и каузи, кои са те в прочита на
измененията на социалната структура на обществото
и в България, и в Европа. Какви са те в контекста
на кризата и стабилността на ЕС? По тези въпроси
търсехме разговор тогава - 120 години след основаването на БСП.
През 2011 година дискусията бе проведена като
среща на поколенията - „След 120 години - съвременници на бъдещето”, тогава стартирахме и кампанията „Предай звезда нататък”. Силата на малките
звезди – идея за свързване на историята и ценностите
на партията ни с бъдещето. Символ на кампанията бе
звездата - знак, обединявал поколения в стремежа им
към социална справедливост, мир, равенство, свобода,
бъдеще. Избрахме звездата
и за свой символ.
Символът, че всеки един от нас е звезда и носи своята
собствена светлина, която е важна за успеха на
лявата идея в бъдеще. Малка звезда е всяка личност,
идея, усилие, битка. Младите хора, носители на
звездата, са тези, които могат да запалят и други
млади за лявата идея, да я „предадат нататък”. 120
години преди това на Бузлуджа именно младите хора
поставят основите на социалистическото движение у
нас. Младите хора са авангардът на лявото в исторически план, те са тези, които със своите идеи и
труд чертаят неговото бъдеще.
„Предай звезда нататък” е дългосрочна кампания.
Младите хора в България днес бягат от политиката
и не виждат мястото й в живота си. В този вакуум
наша отговорност е да работим и да ги спечелим.
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Защото лявото винаги е търсело перспектива на
всички заедно, а не на отделна група от обществото.
В този проект в единство ще работят идеите за
модерна България - икономически и социално стабилна, отчитаща новите световни проблеми - ресурсна
ограниченост, екологични предизвикателства и в същото време пазеща традиционните си ценности, национална идентичност и самочувствие.
Безспорно, най-голямата и устойчива кампания на
Младежкото обединение, организирана от Националния съвет, е кампанията срещу младежката безработица в България. Първоначално тя стартира с името
„Дянков, назначи ме” на 1-ви май 2010 г. с протестното шествие на БСП против безработицата в
страната. В четирите месеца след това, пред Бюрата
по труда и на централни места в общините се събираха
молби от безработни младежи за назначаване на
работа. Такива се попълваха и в специалния сайт на
кампанията www.gospodinministar.com. Събраните молби бяха изпратени на министър Симеон Дянков, като
целта бе да се постави във фокуса на внимание на
правителството и лично на финансовия министър важността на проблема с младежката безработица. Като
част от кампанията „Дянков, назначи ме” в цялата
страна се проведоха акциите „Хладилник” срещу замразените от правителството на ГЕРБ доходи на
30 българските граждани.
Екип на НС на МО изготви сериозен анализ и
оценка на политиката за развитие на младите хора
по време на управлението на правителството на ГЕРБ.
В нашата разработка аргументирано стигнахме до
извода, че младежката политика е поредната област,
в която властимащите отдалечиха България от ев05 ропейските й партньори.
12
„България 2020 – европейска социална държава”
бе основният политически документ, приет на заседанието на конгреса през октомври 2011 г. НС на МО
работи в частта, отнасяща се до децата, младите хора
и семействата като естествен приоритет на страната.
В предложенията ни за нова политика, насочена към
тези групи, е разбирането, че инвестирането в младите
хора, в тяхното образование, трудова и социална
реализация не е лукс, а безусловен приоритет.
Двата документа – оценката на младежката политика и разработката от левия проект, станаха основа
за дискусия в провелата се отчетна конференция на
МО през октомври 2011 г. в Пловдив.
Законодателни инициативи
За следене на работата на Народното събрание
по теми, отнасящи се до млади хора, бе направено
разпределение за участие на членове на ръководството на Младежкото обединение в парламентарните
комисии по техните ресори на отговорност. Найактивен бе ресорът, следящ парламентарната дейност
в областта на младежките политики. Представители на
ръководството се включиха в процеса на приемане на
Годишния доклад за младежта през април 2010 г.,
Националната стратегия за младежта, както и приетия
наскоро Закон за младежта.
В реда на дискусиите и срещите се оформиха три
теми, които НС на МО в БСП прие като свои основни
приоритети - младежка безработица, образование и
младежки политики.
На 27 февруари 2011г. с участието на неправителствени организации, представители на младежки
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организации на политически партии и синдикати НС
на МО организира публична дискусия по темата
„Младежка безработица“. На дискусията бяха представени данни за застрашително нарастващите нива
на безработица сред младежите и бяха огласени
предложения на МО в БСП за мерки за преодоляване
на младежката безработица в три посоки:
1. Реализация-образование, включваща изработването на национална карта „Образование - реализация”. Целта на предлаганата мярка е подобряване
връзката образователна система - бизнес и по-бърз
преход от училище към пазара на труда. МО предложи
и създаване на национален план „Образованието среща
бизнеса”, който да създава система от стимули и
условия (основно данъчни облекчения) за бизнеса,
така че той да заяви искане за конкретни университетски специалности, като същевременно осигурява
стипендии и спонсорира обучението на студентите в
тях.
2. Втората посока, в която са предложени мерки,
е насърчаване: въвеждане на индивидуални сметки
за обучение на служители и работници. Предложението е в подкрепа на политиката „Учене през целия
живот“. Въвеждане на удължен норматив/допълнителни
часове за обслужване на младежи в Агенцията по
заетостта, фокусиране върху професионално ориентиране, насочване, трудовоправни консултации, специализирано обучение за трудови посредници в работата
с младежи са част от предложенията на Младежкото
обединение.
3. Третата посока за интервенция по темата е
законодателството: Годишен план за противодействие
на безработицата сред младите хора – изготвян от
правителството и социални партньори съвместно с
академичната общност и НПО, който да бъде внесен,
обсъден и отчитан ежегодно в Народното събрание.
Предложихме и законодателни инициативи за включване на младежки организации като членове на
Икономическия и социалния съвет.
По темата за младежката безработица бяха разработени и внесени чрез групата на Коалиция за
България парламентарни питания.
На 17 май 2012 г. МО с подкрепата на ръководството на БСП организира Национална младежка
конференция, която има за цел поставяне на фокуса
на общественото внимание върху проблема за младежката безработица. Както и създаването на общ документ с предложения за последващи дейности в подкрепа на разрешаване
проблема с младежката
безработица.
НС организира три форума по темата Образование в Пловдив, София и Шумен, на която присъстваха
млади хора, членове на обединението и представители
на студентски, синдикални и неправителствени младежки организации. На дискусията в Шумен бяха
направени конкретни предложения, които впоследствие бяха обобщени и резюмирани в работен документ.
Те допълваха предложенията от дискусията за младежката безработица:
1. Увеличаване на средствата за образование с
цел подобряване на качеството и достъпността на
образованието. Премахване на платеното обучение във
висшите училища и връщане на 30% таван на таксите.
Увеличение на средствата за научноизследователска
дейност. Подобряване на материалната база и социално-битовите условия.
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2. Национална карта „Образование-реализация”.
3. Национален план „Образованието среща бизнеса”.
4. Нов модел на т.нар. държавна поръчка във
висшите училища с цел гъвкав модел на „държавна
поръчка”, който да отчита нуждите както на пазара
на труда, така и в изпълнението на стратегически
национални приоритети като опазване на националната
идентичност, култура и духовност, връщане към идеята, че силните нации са нациите на духа.
5. Система за рейтинг и качество на висшите
училища, като целта е подобряване на качеството
на образованието чрез създаване на Система за
рейтинг и качество във висшите училища. Системата
да се изгради на базата на обективни критерии.
6. Три в едно: Практика. Теория. Мобилност. Трябва
да бъде постигнат баланс между теоретичните познания и практическите умения, което да подготви студентите за старт в кариерата. Стимулиране на студентските практики и стажове, включително чрез
използване на европейски средства. Държавни програми, стимулиращи мобилността на студентите и преподавателите.
7. Законодателство
Закон за доброволчеството и приемане на доброволчеството за стаж, така че след завършване студентите да покажат трудов опит. Приемане на Европейска харта за стаж, която да даде на младите хора
повече права при натрупването на стаж и гаранции
за достъп до добър старт в кариерата.
Представители на Младежкото обединение в БСП
участваха активно в семинари и дискусии, организирани по темата „Образование“, на които сме представяли и отстоявали нашите идеи за подобряване качеството и конкурентоспособността на образованието
в България.
Първоначално МО излезе със своя позиция срещу
опитите на ГЕРБ да приемат Закон за младежта без
всякаква дискусия и без да бъде отчетено мнението
на нито една младежка организация. В нея отново бяха
изложени предложенията на МО за допълване на
предложения законопроект. С такива призиви и свои
позиции излязоха и други младежки политически и
неправителствени организации. НС на МО, съвместно
с фондация „Фридрих Еберт” и Института за социална
интеграция (ИСИ), организира и национална конференция на тема „Закон за младежта – къде са младежите?”, в която участие взеха над 100 души представители на неправителствения младежки сектор, синдикатите и други младежки политически партии. Тъй
като тези мнения не бяха отчетени от управляващите,
работна група към Националния съвет на Младежкото
обединение подготви алтернативен Закон за националната политика за младежта, който бе внесен от
Парламентарната група на Коалиция за България.
Законопроектът на МО не само констатира вече
съществуващи отношения в т.нар. младежки сектор,
той прави предложения за решаване на проблеми в
подкрепа на младите в България. Направените предложения са пряко отражение на Програма за действие
на Младежкото обединение. Най-важните от тях са:
целеви средства от централния бюджет в специалния
фонд „Развитие на младежта в България“, които да са
не по-малко от 0,1% от БВП. Кредитно-лихвени,
финансови и икономически облекчения за закупуване
на жилища от млади семейства. Според предложения
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от нас законопроект младо семейство се състои от
двама или от един родител, на възраст до 29 години,
които се грижат за отглеждането на децата си или
са приемно семейство на деца. Проектозаконът залага
и на диференцирана дефиниция за млади хора. Мерките
за насърчаване на младежкото представителство са
насочени към млади хора на възраст до 35 години,
а мерките за развитие на младежта – във възрастта
от 14 до 29 години.
Законопроектът предвиждаше засилване на ролята
на областите и общините в реализирането на младежка политика. Очаквано, предложението ни не бе
прието от мнозинството на управляващите, но трябва
да отчетем голямото постижение на МО да обедини
мнението и предложенията на неправителствения
сектор, синдикатите и студентските организации в
този алтернативен законопроект.
Конкурси
През 2010 г. по повод 9 май НС обяви конкурс
за есе, посветено на Деня на победата и Деня на
Европа. Темата на есето бе „Защо Денят на победата
е Ден на Европа?”, което заглавие цели да покаже,
че не съществува противоречие между двете събития,
а те следват логиката на историческите процеси.
Есетата бяха разгледани от специално определена
комисия, а наградените есета - публикувани на стра- 31
ницата на Младежкото обединение и издадени в
книжка на български, руски, английски, немски, френски и италиански език. Победилите получиха като
награда пътуване до Брюксел. Инициативата на Младежкото обединение бе подкрепена от в. „Дума”,
Форум „България – Русия” и Българската делегация
на Прогресивния алианс на социалистите и демокра- 05
12
тите в Европейския парламент.
С първия брой на списанието на МО бе обявен
фотоконкурс „Покажи България на Европа!”. Основната
му цел бе да покаже истинското лице на България
чрез снимки, които доказват България като част от
европейското пространство и в миналото, и сега.
Конкурсът се проведе със съдействието на Делегацията на българските социалисти в Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в
Европейския парламент, като авторите на 3-те найдобри фотографии отново бяха наградени с пътуване
до Брюксел.
През април 2011 Младежкото обединение и евродепутатът Кристиан Вигенин организираха регионален
конкурс за есе на тема „Свобода или сигурност”. В
него участваха над 50 студенти от 15 университетски
града. Отличените 25 автори на есета бяха наградени
с посещение в ЕП в Брюксел. Есетата бяха издадени
в специален сборник.
Партньорства
Към работата на Националния съвет на Младежкото обединение през 2010 г. активно се включваха
членове на работната група от студентите в НС на
МО. Благодарение на нея успяхме да изработим
подробен анализ на подготовката за реформа във
висшето образование. Реформа, която така и не се
състоя, но предизвика серия от студентски протести
през 2010 г., в които и ние активно участвахме. В
работната група имат принос и експерти, депутати от
ПГКБ, които са членове и на Парламентарната комисия в Народното събрание за образованието, младеж-
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та, науката и спорта. НС на МО си партнираше със
Съвета по образование и наука и Комисията за работа
с младежта към НС на БСП, като представители на
МО участваха и в разработката на този експертен
съвет на Управленския проект за младежта и спорта.
НС на МО успя да създаде база данни „Студенти“,
членове на Младежкото обединение от цяла България.
Списъкът все още е непълен, но към момента в него
са представени около 1/5 от действащите клубове на
Младежкото обединение в страната. Дейността е
текуща за ресор „образование“ и следва да продължи
занапред.
През отчетния период към присъстващите в тази
база данни студенти бе изпращана информация за
актуални конкурси в страната и чужбина, инициативи
на различни младежки организации, както и на Партията на европейските социалисти. Почти ежемесечно
студентите получаваха и актуална информация за
свободни работни места. Инициативата бе стартирана
от Европейския студентски център в Студентски град
- София.
За да бъдем актуални в изработването на политики,
през целия отчетен период се стремяхме максимално
да разширяваме кръга от млади хора, с които общуваме.
През ноември 2010 г. имахме възможността да
32 представим нашите идеи в на национална дискусия
„Младежка политика в България“, организирана в зала
„Универсиада“ в София от фондация „Грижа за утре”.
По покана на Катедрата по политология в НБУ
представители на МО се включиха в редица дискусии
на актуални политически и политологически теми,
свързани с лидерството и младите хора. На тях те
05 имаха възможността да представят позициите на МО
12 и да ги обсъждат със студенти на НБУ и членове на
други младежки организации.
В партньорство с Института за теория и практика
на лидерството „Стефан Стамболов”, редакциите на
вестник „Земя” и вестник „Русия днес” НС на МО
организира поредица от теоретични кръгли на тема
„Лидерство“. Целта на кръглите маси е да подобрят
теоретичните и практичните познания на младите
социалисти, да осигурят възможност за среща и
дискусия с изявени лидери от обществено-политическия живот в България. Гост-лектори на теоретичните
кръгли маси до момента бяха Сергей Станишев,
председател на НС на БСП и Президент на ПЕС, чиято
тема бе „Политическото лидерство в Европа“ и Георги
Първанов, президент на Република България в периода
2002-2012 с темата „Политическото лидерство в ХХI
век“.
Кръглите маси се провеждат всеки месец, а на
тяхна база през есента на 2012 г. ще се сформира
група от млади лидери, които ще преминат специално
обучение в магистърската програма „Духовност и
лидерство” към Университета по библиотекознание и
информационни технологии.
През 2010 и 2011 година членове на НС на
Младежкото обединение взеха участие в ежегодната
Национална младежка среща, провеждана във Варна.
Форумът събира младежки неправителствени, политически и синдикални организации от цялата страна и
е единствен по рода си. Освен в работата на форума
с позиции по темите за младежката заетост и безработица, предприемачество и младежки политики
обединението бе представено и със специален щанд
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на провеждащото се Национално младежко изложение
в Морската градина.
Представители на ръководството на Младежкото
обединение участваха във всички етапи от създаването на Националния младежки форум (НМФ). Независимо от противостоенето на ГЕРБ в този процес,
бе постигнато учредяване на национално представителство на младите хора в България. МО има свой
представител в Управителния съвет на форума, както
и свой делегат в Общото събрание. На състоялото се
преди дни Общо събрание на НМФ бяха обсъдени и
приети позиции и предложения за мерки за справяне
с младежката безработица, в които МО отстоява
своите програмни приоритети.
Темата за партньорствата с представители на
гражданското общество трябва да се разширява, като
в периода на работа трябва да привлечем към нас като
партньори и неформалните групи, които в рамките на
последната година бяха организатори на част от
протестите срещу решения на ГЕРБ. Тук влизат
участниците в неформалната група против АСТА в
България, срещу „Шеврон“, срещу високите цени на
горивата. В градовете, в които имаше протести, колко
от нашите местни структури влязоха в контакт с тези,
които организират тези протести? Не за да печелим
тесен партиен дивидент, а за да изразим нашата
позиция, която е толкова кристално ясна и по въпросите за безработицата, и по въпросите за образованието и по въпросите, касаещи проблемите на младите
семейства, на студентите, на потребителите.
Да, представители на Младежкото обединение в
БСП се включиха в организираните граждански протести срещу АСТА, но от свое лично име, без
участието на организацията ни като активна част от
протестиращите организации. Въпреки това благодарение на българските социалисти и евродепутати представителите в Европейския парламент взеха решение
да гласуват против ратифицирането на АСТА, а ПЕС
се превърна в основен двигател на информационна
кампания срещу АСТА в цяла Европа.
Срещу поредния опит на управляващите от ГЕРБ
да предадат българските интереси, този път на американската компания „Шеврон”, и надигналата се
гражданска вълна, НС на МО излезе със своя категорична позиция срещу проучването и добива на
шистов газ в България. В подкрепа на тази кампания
сред структурите на МО бе разпространен Законопроектът за налагане на мораториум върху проучването
и добива на шистов газ, внесен от депутатите на
ПГКБ, с идеята той да получи повече гражданственост
и подкрепа. Законопроектът не бе приет в парламента,
но частичен успех имаха гражданските протести и
събраната подписка за забрана на тези действия,
които бяха подкрепени и от Младежкото обединение.
Международна дейност
Една от основните задачи пред МО в БСП след
учредяването беше неговата легитимация в международен план. Тази задача беше свързана с установяване на контакти със сродни младежки организации
в Европа и целия свят. Основна цел, която си бяхме
поставили, беше именно приемането ни в младежките
организации на ПЕС и Социнтерна, ЕКОСИ и ЮСИ,
с чиито ръководства осъществихме контакти и проведохме срещи още в самото начало. Пътят към
пълноправното членство не предвещаваше да бъде лек

ÏÐÅÄ

48-Èß

ÊÎÍÃÐÅÑ

предвид и вътрешните раздори и противоречия с БСМ,
което създаде първоначално атмосфера на недоверие
към нас в бъдещите ни партньори.
В началото на 2010 година направихме официално
и първите крачки, като подготвихме и подадохме
съответно молби за пълноправно членство в двете
организации. Опитвахме се да се възползваме от
всяка възможност за контакт и лобиране в тях.
Създадохме бюлетин на МО, който всеки месец
превеждахме и им изпращахме, за да могат да бъдат
запознати с нашите идеи, действия и инициативи.
Особено полезно за популяризацията на МО се
оказа провежданата всяка година от Международния
отдел на БСП „Програма за млади лидери”, която
обхваща представители на леви младежки организации от Югоизточна Европа и Черноморския регион, в
рамките на която представители на МО имаха възможност да осъществят контакти със свои съмишленици
от региона.
Постоянна инициатива на МО бяха и традиционните
срещи с представители на дипломатическия корпус в
България, в рамките на които млади социалисти имаха
възможност да дискутират различни проблеми и въпроси. Тук е редно да отбележим и подобните инициативи
на клуб „Млад дипломат” от район „Средец“ в София.
По покана на фондация „Фридрих Еберт” представители на ръководството на Младежкото обединение
се включиха в проекта „Together in Europe” – съвместен
проект за изработване на общи политики между
представители на младежки леви политически и младежки неправителствени организации от България,
Македония и Гърция.
Бяха организирани редовни посещения на представители на МО в Брюксел по покана на българските
евродепутати.
Вследствие на тази активност в международен план
не закъсняха и първите резултати. ЕКОСИ и ЮСИ
започнаха да изпращат покани до МО в БСП за
участие с наши представители в различни техни
форуми и инициативи, което беше чудесна възможност
за осъществяване на контакти с други организации и
представяне дейността на МО.
2011 година беше решаваща за международната ни
легитимация. През април МО беше официално поканена да присъства на отчетно-изборния конгрес на
ЕКОСИ в Букурещ, където беше представлявана от
своя председател. ЮСИ официално ни покани да
участваме в традиционния летен лагер, който се
проведе в Атерзе, Австрия. В него взеха участие
около 70 членове на МО.
През есента, предвид предстоящите избори, МО
организира в Пловдив голяма среща на млади кандидати за общински съветници и кметове, на която бяха
поканени да присъстват Президентът, Генералният
секретар и Председателят на Контролната комисия на
ЕКОСИ. Посещението им беше с проучвателна мисия
относно работата и дейността на МО в БСП с оглед
вземане на решение от ЮСИ и ЕКОСИ за пълноправно
членство в тях. Резултатът от посещението беше
положителен, а присъствието на срещата в Пловдив
окончателно затвърди впечатлението у нашите международни партньори, че МО в БСП е най-голямата
и активна лява организация в България и че създаването й не е плод на случайни и конюнктурни
интереси, а естествена нужда от всеобхватност и
сплотеност на младите хора в БСП.
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Представителят на МО в БСП, другарката Вероника
Делибалтова, взе активно участие в инициативата на
ПЕС за подготовка на кампанията срещу младежката
безработица „Твоето бъдеще е моето бъдеще“ в края
на 2011 г.
В резултат на международната активност на МО
през март 2012 г. на свое заседание ръководството
на ЕКОСИ взе решение да приеме МО в БСП за
пълноправен член, а през април на отчетно-изборния
конгрес на ЮСИ в Асунсион, Парагвай, в който взеха
участие председателят и международният секретар,
МО беше прието в редиците на младежкия Социнтерн.
С това МО постигна успешно поставените си задачи
и цели за международно признание и легитимация.
Използвам възможността да поздравя всички членове
на МО в БСП с членството ни в тези европейски и
световни структури, защото това е не само повод за
гордост, а и знак, че вървим в правилната посока.
Позволете ми да изкажа от името на цялата
организация специални благодарности и признателност
на председателя на БСП и Президент на ПЕС, другаря
Сергей Станишев, за непрекъснатата му подкрепа в
международен план на МО, на международния секретар на БСП, другарката Деница Златева, и ръководения от нея отдел за това, че бяха непрекъснато до
нас и ни помагаха в постигането на тези цели. Тук
е мястото да благодаря и на двамата ни международни
секретари в рамките на този мандат, другарите Стефан
Ханджиев и Калоян Паргов, за професионализма и
постоянството в поверения им ресор.
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Обучения
Важно място в дейността на Младежкото обединение бе дадено на политическото образование. През 05
2010 и 2011 година бяха проведени над осем обучи- 12
телни модула на Школата за политически мениджмънт
на фондация „Фридрих Еберт”, два годишни обучителни
семинара на Академията за социална политика на
Института за социална интеграция, девет регионални
обучения на Центъра за политологически и исторически изследвания, областни обучения за екипна работа
на младежи-социалисти. Във всички тях участници са
били членове на БСП до 35-годишна възраст по
предварително изготвени списъци и поставени критерии за участие. Целта ни бе да се обучават по-голям
брой млади хора и да се създават предпоставки за
кадрово развитие в рамките на структурите на партията, съгласно приетата от НС на БСП система за
кадрово развитие.
Със съдействието на Дискусионния клуб за социална и местна политика в БСП и Фондация „Фридрих
Еберт” бяха проведени три обучителни семинара със
студенти - членове и симпатизанти на БСП (2009, 2010,
2011 г.). Целта на срещите бе да провокира младите
хора да участват и да бъдат активна страна в живота
на студентските общности, в работата на студентските
съвети и организации, както и да подобрят организационния живот на своите структури. Модератори на
панелите бяха членове на ръководството на Младежкото обединение, а резултатите от работните групи на
участниците бяха използвани за формиране на позиции на Младежкото обединение за провежданата
реформа в българското образование.
Отново с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт”,
но този път чрез Фондация „YES България”, представители на МО участваха в поредица от дискусионни
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и обучителни форуми, проведени в Банкя.
Участие на МО в Избори - 2011 година
Изборите през 2011 година всъщност бе първата
ни кампания, в която МО в БСП участваше вече като
структура. На много места членовете на МО в БСП
бяха гръбнакът на кампанията, включиха се в национални и местни инициативи, бяха лице на кампанията
в своите региони. Като млади хора, ние участвахме
в изборите, за да ги спечелим!
Кампанията за президент и вицепрезидент на
България протече с организирани от МО по места
акции в подкрепа на кандидатската ни двойка Ивайло
Калфин и Стефан Данаилов. Подкрепихме и активно
участвахме в мероприятията, инициирани от тях по
актуални въпроси, касаещи развитието на България.
В местните избори успяхме да активизираме
структурите на обединението в работата за номинираните от БСП и левицата кандидати за местна власт.
Постигнахме успехи и в номинирането на млади хора
в листите за общински съветници, много бяха и
младите кандидати за общински съветници, за кметове на общини и населени места. В момента в
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местното самоуправление имаме над 200 избрани
общински съветници до 35 години. Имаме избрани
кметове на села и общини.
На проведените избори партията и левицата като
цяло постигнаха резултат, от който не трябва да се
срамуваме. Младите хора в БСП бяха тези, които
заредиха кампанията със своята енергия.
През 2010 г. на историческата поляна на връх
Бузлуджа Младежкото обединение в БСП получи
наградата „Млад политик” на Института „Николай
Добрев”. За първи път тази награда се връчва на
колективен орган, какъвто е нашата организация.
Анализът от проведените събрания показва, че
са проведени отчетно-изборни събрания в 194 общински организации на МО. Нови председатели на
структурите има в повече от 50% от клубовете.
Можем да отчетем, че в периода от структурирането на Младежкото обединение членовете са се
увеличили с над 2000 души, като в периода на
мандата над 1000 са навършили 35 години. Можем
уверено да претендираме, че младите в БСП формираме най-влиятелната младежка политическа
организация в страната.

ÏÐÅÄ

48-Èß

ÊÎÍÃÐÅÑ

ÍÀ

ÁÑÏ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
НА МЛАДЕЖКОТО ОБЕДИНЕНИЕ
В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
2012$ 2013
Целта на този документ е да очертае приоритетните посоки за действие на МО в БСП в периода
2012-2013 г. Той следва философията и идеите от
Програмата за действие на МО в БСП, приета от
Учредителната конференция през 2009 г., както и от
основните документи и цели на БСП.
Планът за действие 2012 – 2013 г. взема предвид
работата, стратегията, инициативите и акциите на
МО в БСП в периода 2009 – 2011 г.
Планът за действие 2012 – 2013 г. е подготвен
от Работна група към НС на МО в БСП и е документ,
който се опира на досегашния ни опит и дава
основни идеи, които да помогнат на следващия
Национален съвет при разработването на плана за
дейността му.
1. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА
· През 2012 г. МО в БСП отбеляза третата си
година като единна организация в БСП.
· МО в БСП има свои „запазени” теми като:
младежка безработица, образование и заетост, национална и местни младежки политики, защита на
социални и граждански права.
· 2012 г. е годината на подготовка за парламентарни избори – 2013 г., които БСП убедително да
спечели и с помощта на своя младежки потенциал.
2. ЦЕЛИ
· Убедителна победа на БСП в предстоящите
избори с решителното участие на МО в БСП
· МО в БСП – основен автор на идеи, послания
и програми в предстоящата кампания за избори –
2013.
· Увеличаване на подкрепата за БСП от страна
на младите хора в България, като тя бъде 30% от
младежкия вот.
· Организационно укрепване и разширяване на
структурите на МО в БСП. Създаване на клубове
в общините, в които липсват такива.
· Повишаване на капацитета на Обединението
чрез повече обучения и експертни форуми за младите членове на партията.
· МО в БСП – партньор на всички справедливо
протестиращи представители на гражданското общество.
· Утвърждаването на МО в БСП като една от найактивните младежки структури в ЕКОСИ и ЮСИ.

общински съветници от БСП – създаване на мрежа
за обмяна на експертна помощ по секторни политики.
· Обучение на минимум 600 членове на МО в БСП
през 2012-2013 – повишаване на организационния
капацитет, политически кампании и участие в избори. Профилирани експертни обучения. Идеологически обучения.
· Продължаване на кампанията на МО в БСП
срещу младежката безработица и активно участие
в инициативите на ПЕС за младежка заетост.
· Непрекъснат мониторниг на протестния потенциал на национално и местно ниво и проактивен
диалог и организиране на протестни действия съвместно с НПО, синдикати, граждани.
· Създаване на експертни групи на национално и
местно ниво, които да следят и анализират действията на ГЕРБ, както и да предлагат конкретни
публични действия.
·
Изработване на механизъм за обмен на
информация и предложения за политики и инициа- 35
тиви със съветите по секторни политики към НС и
ПГ на КБ и на местно ниво с общинските съветници
от БСП и структурата на партията.
·
Популяризиране на дейността на ЮСИ и
ЕКОСИ – кампании, добри практики, настоящи
инициативи; включване на МО в кампанията за
05
набиране на ПЕС-активисти.
12
4. ИНСТРУМЕНТИ
· Аналитични: обобщаване и анализ на добри
практики и грешки от дейността на МО в БСП;
обобщаване на успешни модели на кампании –
политически и предизборни; синтез и представяне на
опита на ЮСИ и ЕКОСИ, както и на други младежки
организации.
· Организационни: създаване на нови структури;
регулярни срещи по места и на национално ниво
между представители на МО и други младежки
политически и граждански организации, на които да
се формулират проблеми и да се търсят решения;
обучения; експертни срещи; работни дискусии; участие на представители на МО в БСП във всички
форуми, работни групи и мрежи на ЕКОСИ и ЮСИ;
участие на делегация на МО в БСП на летния лагер
на ЕКОСИ в Хърватска – юли 2012 г.
· Публични: кампании, инициативи, протести, пресконференции; медийни кампании, активности в т.нар.
социални мрежи;

3. ЗАДАЧИ
· Изработване и реализиране на стратегия за
5. ТЕМИ
работа с младите хора на национално и местно ниво,
които в по-голямата си част са разочаровани от
· ЗАЕТОСТ
политиката на ГЕРБ, но не припознават БСП като
Продължаване на кампанията срещу младежката
алтернатива.
· Незабавно стартиране на политическа кампания безработица, стартирала през 2010 г. под н а с л о в
за спечелване на парламентарните избори - форму- „Дянков, назначи ме!” и интегрирането й в кампалиране на цели и стратегии по региони, планиране нията на ПЕС срещу младежката безработица.
Дейности в кампанията.
на предстоящи инициативи, активна работа за набиране на членове, симпатизанти и доброволци.
· Използване на ресурса на младите кметове и
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1. Политики
· Създаване на работна група на МО в БСП със
задача в координация със Съвета по труда и социалната политика към НС на БСП да изработи пакет
от мерки срещу младежката безработица.
· Представяне на пакета от мерки в рамките на
диалога по темата в ПЕС и ЕКОСИ.
· Подлагане на пакета от мерки на обществено
обсъждане с младежки НПО-организации и синдикати.
· Подготовка на парламентарни питания по темата
за младежката безработица.
· Участие в подготовка на законодателни инициативи.
2. Регионален PES-Tour.
МО има за цел да популяризира регионалния PESTour на Балканите и да не затваря действията
единствено в България.
· Работна част – дискусия, среща, дебат с участието на бизнес, синдикати, депутати, младежи,
университети, преподаватели, представители на компании за човешки ресурси, представители на местната власт, както и с участие на ПЕС активисти от
страните от ЕС
· Регионална кръгла маса с представители на
леви младежки организации от Балканските държави
по проблеми на младежката безработица с участие
36 на представители на ПЕС и ЕКОСИ.
· Хепънинг – Job Office по места. Щандове,
представящи кампанията, практически съвети при
търсене на работа, разясняване на трудовите права.
3. Комуникационна програма
Цел - да постигне обществен резонанс и фокусиране на вниманието по темата.
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· Кратки видеа: „Излишните”, 2-3-минутни филми,
12 персонализиращи проблема. Лица на млади хора –
от голям град, от малък град, от икономически
развит район, от село, младежи с основно образование, младежи с висше образование. Разпространяват се във Фейсбук.
· Визии – плакати и интернeт визии с лицата.
· Интервюта, медийни участия, отразяване на
събитията от кампанията в националните и регионалните медии.
· Специален брой на сп. „Епизод“, посветен на
младежката безработица с акцент върху ПЕС –
кампанията.
· Издание на списание „Епизод” на английски
език.
· ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – възможности за развитие и социално предприемачество.
Организиране на серия от регионални форуми по
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проблемите на младите предприемачи, завършващи
с обобщаваща национална дискусия, на която да
бъдат представени основните проблеми и предложени алтернативи за решения.
· РЕАЛИЗАЦИЯ-ОБРАЗОВАНИЕ
Дискусии в университетски центрове – София,
Пловдив, Варна, Велико Търново, Шумен, Благоевград.
· МЕСТНА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА
Групи за мониторинг и действие. Групите следят
дейността на общинската администрация и кмета
в секторите, засягащи младите хора в общината.
Формулират политики, предложения, кампании на
местно ниво и в партньорство с НПО-организации.
Общинските съветници – представители на МО,
поемат според своите компетенции една тема или
конкретен проблем, важен за младите хора от
общността и работят по него в продължение на своя
мандат с експертната помощ на МО.
· БЪДЕЩЕ В ЛЯВО
„Предай звезда нататък” – кампания за популяризиране на левите идеи.
Кулминация – на връх Бузлуджа. Среща на
всички млади хора, които стават членове на БСП
през 2013 г.
· ЧЕРВЕНИ В ЗЕЛЕНО
Екологични кампании.
Определяне на приоритетна национална тема: зелена икономика, устойчиво развитие и пр. – дискусии
и хепънинги, конкурси за проект, зелена идея, есе
и пр.
Определяне на приоритетни теми по региони в
зависимост от местната проблематика – хепънинги,
акции по подобие на акцията за завода за боклука
в София, акцията срещу запрашаването в Сливен,
протестите против проучване и добив на шистов
газ, организирани във Варна.
· ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА АКТИВНОСТ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА
Формулиране и реализиране на кампания за
популяризиране на гражданските права сред младите хора.
Серия от инициативи за насърчаване на политическата активност – запознаване с ролята на
институциите, с механизмите на вземане на решения на национално и местно ниво, с възможностите
за включване в процесите на граждански контрол
над властта. Разясняване на изборния механизъм
и права в контекста на противодействие на манипулирането на изборния процес.
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ДА БЪДЕМ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА ЗА БЪЛГАРИЯ!
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА ОТЧЕТНО$ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА МЛАДЕЖКОТО ОБЕДИНЕНИЕ В БСП, 12$13 МАЙ 2012 г.
Младежкото обединение в БСП бе учредено през
есента на 2009 година, изпълнявайки целта на поколения
млади социалисти да има единна и действена младежка
структура на най-голямата и дълголетна българска партия
- БСП. Младежкото обединение в БСП се оказа връстник
на управлението на ГЕРБ и трябваше много бързо и
адекватно, в труден момент за БСП, да се включи в
създаването и отстояването на алтернативата на властта.
Повече от две години ние сме част от гражданската и
политическата опозиция срещу това вредно за България
управление. Повече от две години ние работим, за да се
наложи дневният ред на младите хора в живота на БСП
и в политиката на България. Младежкото обединение в
БСП днес е най-голямата младежка политическа организация с над 6000 членове; ние сме пълноправни членове
на младежките структури на ПЕС и Социалистическия
интернационал. Организирахме първия политически протест срещу управлението на ГЕРБ, участвахме активно
в създаването на Националния младежки форум, бяхме
тези, които първи стартираха кампания срещу младежката безработица, а днес тя е политика не само на БСП,
а на всички европейски леви партии.
Многократно чрез свои политически действия, кампании и позиции ние сме алармирали, че здравеопазването
е в колапс, а образованието стана стока; че културата
и духовността са подложени на геноцид; че мутризацията
беляза не само управлението на държавата, но и начина,
по който се правят избори; че младите хора са извън
полезрението и интереса на държавата, а политиката на
ГЕРБ към тях е симулация; корупцията, лобизмът и
клиентелизмът станаха визитна картичка на ГЕРБ.
Към традиционните вече проблеми се прибавиха и
нови: управляващите продават българската природа на
чужди лобистки интереси; ликвидира се бъдещето на
родната енергетика; ръстът на младежката безработица
става драматичен и вече никаква статистка не може да
го скрие; Даже магистралите, с които ГЕРБ все се хвали,
се оказаха провал; изхарчени са финансовите резерви на
държавата, а следващата стъпка е да ни заробят за
години с външни заеми; ГЕРБ посегна на правото ни на
свободен избор. На последните президентски и местни
избори се случиха рекордни манипулации, контролиран

и купен вот, налагане на страх и медиен монопол. Няма
съмнение, че управляващите няма да се спрат пред нищо
в името на запазването на властта си.
Бойко Борисов като лице, символ и носител на тази
порочна власт надмина всички граници на самохвалното
и цинично отношение към хората и техните проблеми.
Премиерът все още гледа на хората и ресурсите на
България не като на потенциал, а като на „мат’риал”.
Всички тези проблеми се задълбочават. Безпътицата
става съдба на всички българи, особено на младите хора.
Горчивите резултати от управлението на ГЕРБ остават
в наследство за нас и нашите деца.
ГЕРБ и политиката им са част от по-голям пъзел те са част от европейското дясно и провалът на неговата
политика срещу кризата. Неуспехът вече не може да се
прикрие с популизъм и медиен блясък.
Искаме ли като българи и европейци да продължим
така?
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Убедени сме, че все повече хора у нас търсят
алтернативата и промяната в България. Страната ни може
да бъде част от промяната и новата лява вълна в Европа!
Ние, младите, можем да бъдем авангард на тази
промяна. Не просто като масовка, а като активни
участници, автори на идеи, инициативи и създатели на
нов тип политика. Ние не искаме да сме послушните – 05
в живота си, в работата си, в политиката. Ние можем 12
да бъдем новото поколение, което ще отстоява нови
ценности, ще работи за промяна – в нас самите, в нашата
партия, в нашето общество.
През следващата година ние ще работим за това:
· БСП да става по-единна, по-силна и по-мотивирана.
В партията да има място за всички, да бъде използван
потенциалът на всеки.
· Младите хора да бъдат по-активни, да повярват в
собствените си сили, така че да станат част от промяната
в България.
· На следващите парламентарни избори в битка с
манипулациите, апатията и страха да бъде формирано
ново мнозинство, което да осигури по-добро бъдеще за
страната.
· България като част от Европа да бъде част от вълната
на промяна.

Информационен бюлетин на НС на
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